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ELŐSZÓ. 
Alig van ország, mely több természeti, történelmi és népéleti kincscsel birna, mint a Kárpátok 
által körülölelt magyar haza; alig van ország, mely az észlelve vizsgálódónak több érdeket 
nyujtana, mint hazánk, s mégis alig van a civilisatió körvonalába foglalt, sőt még azon kivül 
eső terület is, mely oly kevéssé lenne ismerve és méltányolva, mint éppen hazánk. Pedig volt 
idő, midőn egész Európa rettegte hatalmunkat; de elvonult azon kor, midőn a föld népei 
nyugalmukból felzavartatva, utra keltek uj haza és zsákmány felett tépelődni egymással; s ha 
ezen vad harczias korra hivatkoznunk lehet, ha a népvándorlás árjával Európára lerobogott 
fajunk e népzürbe bejátszott működésében, a dicsőség és erőnek hatalmas kinyomata mellett, 
az ázsiai szilajságot is találjuk, azért nem kell pirulnunk, mert ilyen volt akkor minden nép, 
ilyen volt a kor jellege, s tábori lovaikon ülő, vad kegyetleneknek festett eldődeink 
világrenditő harczainak meg volt azon erkölcsi eredménye, hogy e harczok egészen 
hullámzásba hozták az eltiprott népeket, mely néphullámzás, s Attila hatalmas fegyvere 
lerombolá Rómának a népek fejére nőtt zsarnoki hatalmát; elegyengeté a népcsoportulások és 
szabad intézvényü országok alakulhatásának utait. A szabadságvesztett Nyugotnak Kelet e 
hős fiai meghozák az ujjászületés elemeit, megsemmisiték a multat, elegyengeték a jövő utait, 
s Európa elvénült törzsébe uj termő ágat oltának, mely csakhamar meghozá a szabadságnak 
üdvös gyümölcseit, mert Ázsia e kibocsájtott népraja kitombolván magát, el- és ujból 
visszatérve e megkedvelt, e küzdteréül kijelölt hazába, miután a népek felbomlott egyensulya 
a zsarnokság romjai felett helyre állt, ők is letelepültek s elfogadták a helyzetök igényelte 
keresztény vallást, nyugati szokásokat és müveltséget, s itt a müvelt világ, a polgárosodott 
társadalom véghatárainál, a szabad intézvényeknek hatalmas előőreiként álltak annyi vészes 
századokon át, és áldozták legnemesebb vérüket a fenyegetett szabadság és polgárosodás 
oltalmára. 

Szép és nemes volt e hivatás, dicső és magasztos a szerep, melyet a magyar nép Európa 
történelmében játszott; saját érdekeit fajrokonságát tagadá meg, hogy az uj haza által 
tesvéresült népek polgári és vallási szabadságát oltalmazza az eltiprással és eliszapodással 
fenyegető ozmanismus ellen. Ázsia szülöttjei Ázsia vészes viharai ellen fedezték Európát, s 
egy Hunyadi János, egy Kapisztrán, egy Mátyás király, egy Kinizsi, egy Zrinyi, oly 
fénycsillagok, melyek nem csak a mi egünkön, hanem Európa egén tündökölnek, ők nem csak 
magyar, hanem világ hősök, s megérdemelnék, hogy a legtávolibb országokban is 
emlékszobraik tündököljenek. 



Ha itt nagy multunkra hivatkozunk, ha a jelen eltörpülésének közepette távoli fény után 
kapkodunk, azt nem dicsvágy- és önfitogtatásból tesszük, mert a valódi érdem szerény szokott 
lenni, s ilyen nemzetünk jelleme is, hanem tesszük azért, mert a mult iránytűje a jelennek, 
mert a népeknek szükség visszapillantaniok multjokra, hogy jövőjökkel tisztában lehessenek, 
s főként nekünk, hogy a jelen bizonytalanságának ködében tájékozhassuk magunkat, szükség 
a mult nagyság feltételezte hatalom és önbizalom érzetével felvérteznünk magunkat, hogy az 
átalakulás e nagy korszakában a szabad országok születésének bekövetkezendő nép zürjében 
hivatásunk jelölte kötelmeinkkel számolhassuk, és a ránk bizott előőrsi állást, mely az egész 
biztonságának főfeltétele, ezután is megtarthassuk. 

Népünk ily hivatását felismerte, s most midőn hosszas tespedés után szabadságszeretetének s 
hősiességének uj és fényes bizonyitványát adá, a szabad és szabadságra törő népek zöme is 
kezd felénk fordulni s velünk érintkezvén, minket ismerni igyekeznek. 

Ismerni és ismertetni kell tehát elhanyagolt szép hazánk viszonyait, s mindenkinek tehetsége 
szerint oda kell hatni, hogy Magyarország ne legyen tovább is „terra incognita”. 

Hazánknak kétségtelenül legérdekébresztőbb része a Királyhágon inneni (keleti) terület, 
melynek ma már, – az unio szerencsés végrehajtása után – csupán földrajzi fogalom szerint 
adjuk az „Erdély” nevet. Ezen roppant havasok által körülkeritett, sok helyt őserdőktől 
boritott országrész, még vasuttal az eszme- és fogalomterjesztés ezen életerével nem birván, 
legismeretlenebb és legelzártabb, s talán könnyebb az Oceánon tuli Amerikába, mint ez 
irányban a hon véghatárain fekvő Székely földre eljutni. 

Pedig e terület az, mely a figyelmet méltán ragadja magához, mert Lacedemonja ez 
hazánknak, mely Árkádia szépségével bir, melynek dicső népe a spartaiak erényével van 
felruházva. Felleg vára, s hatalmas védvonala az e hazának, hol hősies szabadság és 
hazaszeretettel felvértezett keblek alkotnak, miként Spártának, megvivhatlan élő falokat, s 
bizonnyal vannak nékünk dicső leonidási példáink, van Termopilánk, Marathonunk és 
Plateánk; nem szorultunk lelkesitő példákért Hellasra. 

És éppen ezen véghatárainkon fekvő legérdekesebb terület, a szép Székely föld az, mely 
legkevésbbé van ismerve, melyről önmagunk is legkedvesebbet tudunk. Égető szükséggé vált 
tehát annak felkutatása és ismertetése. 

Ezen – bevallom – nagy és nehéz feladat létesitéséhez fogtam én gyenge erővel ugyan, de a 
legszentebb szándék- és a legernyedetlenebb szorgalommal, járatlan ösvényen indulván el, 
mit 6 év kitartó szorgalmával és szent törekvésével gyüjthettem, azt hazán oltárára helyezem. 
Zsenge talán az áldozat, mit a jó indulat, s a honfikötelmek átértése nyujt; de hát 
visszarettenjek-e a feladat nehézségétől, s ha tökélyest, ha teljesen kielégitőt nem nyujthatok, 
hallgassak-e, mint eddig tevők, s e szép országrész ismeretlen maradjon továbbra is? 

Nem, azt tennünk nem szabad, s azért a kor intő szavát követem, midőn ezen munkát közre 
bocsájtom. 

E munka hat kötetből áll. Öt azokból az öt székelyszéket, a hatodik a Barczaságot tárgyalja, 
főtekintettel az azt lakó magyarságra. Mindenik kötethez a szöveget felvilágositó számos kép- 
és alaprajz van csatolva, melyeket én magam fényképi uton állitottam elő. Fő igyekezetem 
oda volt irányozva, hogy a vizsgálódásom alatti területnek történeti, népéleti, régészeti s 
tájirati hű leirását adjam; de mivel czélom nem az volt, hogy csak szaktudósok számára irjak, 



kerülni igyekeztem az abstract irányt és a szakirodalmi merevséget, sőt az előforduló ily 
szárazabb leirásokat is igyekeztem a lehetőleg vonzó és élvezhető alakba önteni, főként azért, 
hogy az ily komolyabb irányu olvasmányt is megkedveltessem a nagyobb olvasóközönséggel. 
Ez a törekvés választatta vélem a könnyebb és élvezhetőbb elbeszélési modort. 

Leirásomban nem ragaszkodtam szigoruan a politikai határokhoz, hanem inkább a 
természetes vonalokat vettem fel, s azért itt ott kitéréseim által foglalásokat is teszek, remélve, 
hogy a szellemi téren tett ily „határsértésekért” neheztelést vonni magamra nem fogok. 

Még némely dolgokra nézve kell igazolnom magamat. 

E munka nemzetünk elnyomatásának gyászos korszakában iratott, s ha sok helyt a hazafias 
fájdalom szavakban nyilvánul, az semmi esetre sem illetheti mostani alkotmányos nemzeti 
kormányunkat, hanem azon letünt kormányrendszert, mely feljajdulás és történészi roszalás 
bus hangjai bennmaradtak, azok ezen kárhozatos rendszer emlékét sujtolják az örök 
igazságnak elferdithetlen itéletével, s benhagyattak azért, hogy azon kor fájdalmas 
behatásának emlékét fenntartsák az utódok számára, hogy azok becsülni s szivök vérével is 
megvédni tudják azon alkotmányt, melynek kivivásában és kiérdemlésében annyit 
szenvedénk. Továbbá 

Én az egyesülés embere vagyok, mert csak az egyesülésben van az erő; én Magyarország és 
Erdély unioját visszavonhatlanul bevégzett ténynek tekintem s azért előttem ma „Erdély” 
csak mint geografiai fogalom létezik, s e munka folytán is csak mint ilyen használtatik. 

Minden e hazát lakó nemzetiség iránt tisztelet és testvériesség tölti el lelkemet; a mult 
tévedéseire – megjobbulás reményébe, – a feledés, a kiengesztelődés fátyolát boritom 
azonban a történetnek részrehajlatlan szavát elnémitani nincs hatalmamban. A mi egyik 
nemzet elnevezését illeti, én e munka folytán az ujabb időben felkapott román helyett 
mindenütt az oláh-ot használom azért, mert nyelvünkön mindig igy hivták, s főként azért, 
mert e munka régészettel is foglalkozván, ott a román kifejezés épitészeti műszó, s annak más 
értelemben való használása csak eszme zavart idézne elő. 

És végre önigazolás tekintetéből fel kell azt is emlitenem, hogy több várrom felfedezési 
érdemét követelem magamnak, oly várromokét is, melyeknek némelyike Kővári László ur 
„Erdély épitészeti emlékei”*Megjelent Kolozsvártt. 1866-ban 8-ad rét. czimü ujabban kiadott 
munkájában, az én munkámat megelőzőleg előfordul. Mi akként történhetett meg, hogy 
Kővári ur kéziratomat csel által kezére keritvén, az én tudtom, beleegyezésem nélkül kiszedte, 
felméréseimet, fekrajzi leirásomat felhasználta, a nélkül, hogy legalább méltányos lett volna 
egyetlen egyszer is felemliteni a kutfőt, honnan orozva meritett. 

Ezekben kivántam röviden indokolni a modort, körvonalozni a czélt, mely e munka 
megirásánál vezetett. Tudom, hogy az távol van attól, hogy az igényeknek teljesen 
megfeleljen. Érzem, hogy a kitüzött czélt csak részben közelitém meg. Tudom, hogy a mit 
hazámnak nyujtok, az csak szerény gyüjteménye a méh-szorgalomnak, sok részben csak egy 
bevégzetlen adat-tár, de nem tökéletes alkotása a nagyra hivatott lángésznek. Érzem, hogy a 
legszentett törekvés és igyekezet nem mindenütt tudta az emelkedett szellem hiányait pótolni. 
Azonban arról még is meg vagyok győződve, hogy a hat év, melyet e mű létesitésére 
szentelék, nincs egészen elveszve; hogy e munkában sok olyan van, mi eddigi kutatóink 
figyelmét kikerülte, sok mű- és emlék-kincse e hazának, mi a feledékenység homályába 
merült, lett megmentve, s feldolgozandó anyagul kitüzve a jövő tudományosság számára; s 



főként e kisérletemnek, e szerény kezdeményezésemnek meg van azon érdeme, hogy hű és 
megbizható, mert én igyekeztem mindennek lelkiismeretesen utánjárni, mindent saját 
szemeimmel látva, kellő kritikával leirni. 

És most ezen önálló, és a maga nemében uttörő szerény munkámat azon bátoritó reménynyel 
bocsátom nyilvánosság és a részrehajlatlan birálat elibe, hogy az netaláni hiányai mellett is 
hasznosan fogja feltárni, ha nem is mesteri, de lehető hű képet a Székelyföldnek, kedves 
szülőföldemnek, s ha a kép itt ott nem eléggé sikerült, ha azon hézagok mutatkoznának, 
legyen szabad elnézést remélni a legtisztább ügybuzgalom részére, mely csupán önmagára 
támaszkodva küzdé ki az eredményt, mit ezennel szerényen felmutat. 

LENGYELFALVA, 1868. 

ORBÁN BALÁZS. 

Általános előismertetés a székely nép 
történelme- és jogviszonyairól. 
A népvándorlás zürjéből, – mely másfél ezred év előtt mindent elsodort, – egy néptörzs 
emelkedett ki, számban ugyan csekély, de azért mégis nagy tényező az uj alakot ölteni indult 
Európában; egy hősies néptöredék, mely Ázsia legnemesebb gyarmatának örökségét védve, 
bámulatosképpen tartá fenn magát a költözködő népek vészes hullámzata közt mely sajátszerü 
hadi szervezetével s democraticus intézményeivel a középkori Europának legelőbb 
megtelepült s legclassicusabb népeként tünik elő. Ez a székely nép. 

Nem tartozhatik ezen előismertetés szük keretébe a székely ős nemzeti szerkezet; annak az 
idő viszonyai szerint való fejlődésének és átalakulásának tágabb értelemben vett tárgyalása; 
nem e nép ide településének, s néveredetének* 

Legrégibb történészünk, Béla névtelen jegyzője (Schwandtner „Scriptores Rerum Hung vet 
stb.” czimű kiadványának 33–34. lap), azt mondja, hogy Árpádnak Zoltán (Zulta) fia 
megszületvén, nagy öröm volt a magyar táborban, s elhatározták, hogy Biharnak Ménmaroth 
nevü fejedelme ellen harczra keljenek. E hadjáratra vezérekül Usubut és Velecet választották, 
kik Csepel szigetéről elindulva, a Tiszán átszálltak s a Kőrösnél (fluvium Courong) tábort 
ütöttek, ide jöttek a székelyek, kik előbb Attila király népei voltak s fiaikat Árpádnak önkényt 
kezesekül küldvén, harczosaik a sereghez csatlakoztak s első vonalban harczoltak Ménmaroth 
ellen, s Biharvárt 13 napi ostrom után – melyben a magyarokból 20, a székelyekből 15 esett el 
– feladásra birták stb. 
 
Kéza Simon a XIII. században irt kronikájában (M. Simonis de Kesa chron. Hung. 61–63. 
lapján) a székelyekre vonatkozólag azt mondja: Attila halála után az értelmesebb rész Csabát 
(Chabam), a külső nemzetek pedig Aladárt választák fiai közül a trónra ebből harcz fejlődött. 
Az első csatában Aladár győzetett le, a másodikban, mely Sicambriánál 15 napig folyt, Csaba 
lett vesztes. Attila fiai, s a hunok nagy része elestek. Csaba 15,000 harczossal Honoriushoz, 
onnan Scythiába ment, 3000 más hun harczos a nyugati népek elől Czigle mezőre (in campo 
chigle) vonulva, egész Árpádig fenntartották magokat, s ott nem hunoknak, hanem 
székelyeknek (Zaculos) nevezték magokat. Ezen hun-maradékok a magyarok jöttének hirére 
elibök mentek Rutheniáig s együtt Pannoniát meghóditva, helyet foglaltak nem a térségen, 



hanem a határszéli hegyekben stb. 
 
A bécsi képes krónika irója, ki, mint maga mondja, 1358-ban más régibb krónikából irta 
művét (mely a Turóczi krónikájához van foglalva) (lásd Schwandtner kiadványa 77–78-ik 
lapján) a székelyekre vonatkozólag azt mondja, hogy Attila halála után a görög anyától 
született Csaba, és a német anyától született Aladár a trón felett harczra kelvén, a Duna 
melletti Sicambria környékén vivatott a 15 napig tartott iszonyu harcz, melyben a hun 
harczosok nagy része elesett, a végül legyőzött Csaba 15,000 harczossal Görögországba, 
onnan Scythiába huzódott, 3000 hun harczos pedig elszakadván, Pannoniában maradt s előbb 
Czygla mezev nevü térre települt, de a nyugoti népektől nyomatva a Pannonia határán lévő 
Erdőelvére (ad Erdew elwe confinia videlicet Pannoniae regionis se transtulisse) költöztek, s 
ott hogy hun-ivadékoknak lenni fel ne ismerjék, magokat Zekeleknek (székelyeknek) 
nevezték; stb. azután felszaporodván, mikor a magyarok jöttének hire hozzájuk eljutott, nagy 
örömmel ezek elibe mentek Rutheniáig, s a honfoglaló harczokban azokat segiték stb. 

** 

Már most, ha ezen három nagyhitelü régi történésznek a székely krónika adataival is találó 
állítását egybevetjük, a székelyeknek Attila hunjaitól való származásának annyit vitatott ténye 
tisztában álland mind azok előtt, kik a tagadás merev tanának nem tanitványai. Azon 
ellenvetés, hogy 3000 harczosból hogyan szaporodhatott fel annyira a székely, hogy magát 
ellenséges népek közt fenntarthassa, könnyen meglehet felelni, mert éppen Kéza mondja el, 
hogy a hunok minden tribusból 10,000 harczost vittek a csatába, a többi othon marad hogy az 
országot, a nőket, öregeket, tehát a telephelyet, a Székhelyt oltalmazza, s igy a Sicámbriai 
csatából Erdély hegyei közé vonult 3000 harczos, ottan még nagyszámu harczost és népet 
talált, melyekkel s az utjokban még felszedhetett más huntelepekkel egyesülve alkották azon 
nemzetet, mely a Székely-ről magát székelynek nevezte, s a könnyen védhető havasok közt a 
V-ik század végétől egészen a rokon magyar nemzet megjöttéig fenntartotta magát, és 
fenntartotta magát részint lakhelyének természeti erőssége, részint az épitett várak (melyeket 
e munka folytán bemutatandók) nagyszáma, részint szivóssága s minden időben tanusitott 
hősiessége által, és főként czélszerü hadszervezete alapján, melynél fogva a székely krónika 
utmutatása szerint 30,000 harczost tudott kiállitani. És mind ezen szerencsés körülmények 
mellett fennállhatásukra az is befolyt, hogy a hun birodalom egybeomlása után 
Magyarországon átvonuló népek egyike sem tudott, maradandólag megtelepedni s miután az 
itt kisebb számba maradt hunok (Székelyek) hóditó harczaitól nem félhettek, s havasos vadon 
birtokaikat nem igen irigyelték, ezen néptöredékkel inkább szövetségben, mint harczban éltek, 
ha pedig harczot kisértettek, a székelyek természet és hatalmas várlánczolat által védett 
helyzetükben elég erősek voltak azt visszautasitani. Im ez rövidre vonva a székelyek 
megtelepülésének, néppé alakulásának, önfenntartásának és néveredetének története. Hogy a 
hunok ezen első telepitvénye a rokon eredetü Avaroktól is nyert erősitést, azt Husztiból (Ó- és 
Uj-Dacia VII. köt. 104. l.) látjuk, ki azt mondja, hogy Nagy Károly 8 évi harcz után megtörte 
az Avarok hatalmát, kiknek egy része a harczban elesett, más része visszament Ázsiába, de 
egy töredéke a még hunoktól hátra maradt székelyekhez vonult Erdély havasai közé, hová 
Nagy Károly hadai behatolni nem tudtak, itt a rablástól tartózkodván, sőt sokan 
keresztényekké is lévén, fenntarták magukat a magyarok bejöttéig. Huszti mellett bizonyitnak 
a székely földön több helyt, de kiválóan Marosszéken található avar-erődök, melyekről a 
maga helyén. 

már ugy is felfejtett történelme. Azonban mégis, főleg azok számára, kik a székely nép 
viszonyaival és jogtörténelmével ismeretlenek, szükségesnek tartom egy dióhéjba szoritott, 



rövid kivonati ismertetést adni azért, hogy az mint egy kulcs legyen e munka körébe foglalt 
némely dolgok megértésére. 

Azt hiszem, történelmi érvényre emelkedett tény az, hogy a székelyek Attila hunjainak 
maradékai,*A székelyek hun eredetét constatálva találjuk törvényeinkben Verbőczi hármas 
könyvétől kezdve le a leopoldi kötlevélig, megerősitve Béla névtelen jegyzőjétől kezdve 
legtekintélyesebb történészeink (Bronfinus, Istvánfi, Székely István stb.), s főleg kitisztázva 
az ujabbkori történetnyomozások által. azért én a történelmi kritika által kellőleg kitisztázott 
ezen kérdés vitatásába nem elegyedem. 

Midőn Árpád a magyar fajnak elfoglalá és biztositá e szép hazát, a honfoglalás harczaiban az 
itt talált, Attila öröksége felett őrködő székelyek szövetségesként csatlakoztak a rokon 
magyarhoz, s a sereg előcsapatjaként részt vettek a magyar birodalom alakitásának 
küzdelmeiben.*Béla névtelen jegyzője és a székely kronikának bizonyitása szerént. 

Nem volt tehát a székely hóditott, hanem szövetséges nép, mely egyezményileg csatolta 
magát a magyar koronához, oly egyezménynyel*Lisznyai Pál 1749-ben megjelent 
codicillusának 202 s következő lapjain azt mondja, hogy a magyarok letelepedtével Árpád 
országgyülést hirdetett, melyre a székelyek is meghivattak, s ott bámulták, hogy magokra 
hagyatva oly sok ideig a hunok régi szabadságát és nemességét fenntartották, s semmi más 
nemzetnek magokat alá nem vetvén, jobbágyaivá nem lettek. Azért ez országgyülés is 
kimondotta, hogy miként eddig, ugy ezután is minden székely nemes legyen, s jobbágygyá 
közülök senki ne tétessék; ha valamely magyar ur, vagy más hatalmaskodó a székelyt 
jobbágygyá akarná tenni, halállal lakoljon, ugy ölessék meg az is, ki magát önkényt 
jobbágyságra adná. Ezt megelőzte Zandirhámnak a székelyek főrabonbánjának Árpáddal 
kötött hat pontu szövetsége, melyről lásd ezen kötet IX-ik szakaszában Budvár leirásánál. 
Ezen alapszerződéshez egy másik járult a kereszténység felvételekor szt. István alatt, mely 
szintén biztositá a székely nemzeti önállóságát, szabadságát és adómentességét, s melynek 
pontjai szerint a székely tartozott a birodalmat keletről oltalmazni, a király udvarában 100 
lovast tartani, király koronázása, nősülése és fia születésekor ökörajándékot adni, de e mellett 
minden más pénzbeli adótól, s más terhektől mentesittetett. A mint különbözött a székelynek 
nemzeti szervezete Magyarország többi része államszervezetétől, ugy külömbözött irás módja 
is; ő a hun-scytha betüket használta, s ha az Európaszerte elfogadott, góth s későbbi latin 
betüjelek kiszoritották is a még Ázsiából hozott jobbról balra menő ős írásmodort, de azért az 
a székelyek között megtartatott, s hogy még a 16-ik században is gyakorlati használatban volt, 
arra Székely István 1558-ban kiadott krónikája (a 142-ik lapon) mellett eltagadhatlan 
bizonyitékot találhatunk az általam felfedezett énlaki templom hun-scytha feliratában, melyről 
láss többet e munka XXII-ik fejezetében. mely nemzeti életéből sajátszerü viszonyaiból 
kifejlett előjogait, nemzeti szabad intézményeit biztositá s tiszteletben tartotta, és ezek alapján 
fejlődött ki a székelynél már a legrégibb időkben egy olyan democraticus szellemü nemzeti 
szervezkedés, melynek párját Európa akkori népeinél sehol feltalálni nem tudjuk, egy oly 
alkotmány, mely mindenkit egyiránt kötelezett hadviselésre, mikor vész fenyegette a hazát, de 
a mely azon terület minden lakossának egyenlőségét és szabadságát biztositá; mely a 
hivatalokat nemek és ágak szerint osztotta,* 

Az eddigi történet-nyomozások a 6 székely-nemet és azok ágait ekként álliták össze: 
 
I. Adorján nem. Telegd. Poson. Váczmán és Vaja ágokkal, ehez egy mult századi jegyzés az 
5-ik Vasmy ágat adja. 
 



II. Medgyes nem, Medgyes, Dudor, Kürt és Gyarus ágokkal, ehez egy mult századi jegyzés az 
5-ik Kurta ágot adja. 
 
III. Jenő nem, Szomoru, Uj, Boroszló és Blázsi ágokkal, ehez egy mult századi jegyzés az 5. 
Nagy ágot adja. 
 
IV. Halom nem. György, Péter, Halom és Náznán ágokkal, ehez egy mult század jegyzés az 
5-ik Gabud ágot adja. 
 
V. Ábrán nem. Nagy, Gyerő, Uj és Karácson ágokkal, ehez egy mult századi jegyzés az 5. 
Göcs ágot adja. 
 
VI. Örlecz nem, Bud, Szovát, Seprőd és Eczken ágokkal, ehez egy mult századi jegyzés az 5-
ik Zöld ágot adja. 
 
E hat nemhez Kállay (Értekezése 87–92. lapján) hetedik nemül az Ákost adja. Láss erről 
többet Kováchich Script. minor. czimü 1798-ban megjelent müve 338-ik lapján, Engel 
„Suppl. ad Vin. Anonymi Corn etc. czimü munkája 350-ik lap. Kállay. „A ns. székely nemz. 
stb. 90. lap. Erd. tört. adatok I. k. 261. lap s végre Kővári Erdély tört. I. k. 42. lap. 

s mely a hadviselés kötelezettsége, és a királynak némely esetekben kiszolgáltatott ököradón 
kivül minden más adófizetéstől mentesité a székelyt.*Az ökör-adót is csak a harmadik osztály 
vagy a gyalog fizette, minden 6 ökör után egyet, a mint ezt az 1599-ik évi nov. 20-án hozott 
törvényczikk meghatározza. 

Volt ugyan elnevezésileg létező két osztály vagy rend ekkor is, a loufeu (lovag, lovas) és a 
giahrlag*Benkő Imago Nat. Sicul, és Kállay a ns. székely nemz. ered. (gyalog) de ez is 
inkább katonai, (fegyverzeti) mint társadalmi osztályzat volt, mert a középkor átka, a népek 
egyik részét szolgaságra kárhoztató feudalismus, a székelyföldön gyökeret verni soha sem 
tudott. 

A kiváltságos nemesség Európa minden államaiban kifejlődvén, az Magyarországban is 
elterjedt, s Zsigmond király hübéri elveket oltván a magyar alkotmány szabadságfájába, 
lassanként kifejlődött azon hatalmas olygarchia, mely ország a királylyal daczolt, mely a 
theoratiaval Mohácsot s a hon kétfelé szakadását előidézte; de az a democrat intézvényü, s a 
politikai egyenlőség elvét valló székely földre bajosan tudott behatolni, s nagy mérvben 
kifejlődni soha sem, bár ottan is a későbbi korban keletkeznek nagyon korlátolt számban 
olyanok, kik harczbani kitünés vagy más érdemekért nemességet nyernek, s így keletkezik s 
megvolt két osztály mellett egy harmadik a primori osztály, mely legelőbb 1409-ben 
említtetik,*Nánási Mihály székely ispán egy okleveléből kitetszőleg. Lásd ez okmányt Huszti 
„Vajvoda” című munkájában, és Kállay „A ns. székely nemz ered.” czimü munk. 97-ik lapján. 
de csak Mátyás király korában ismertetik el, jogkörének megszoritásával. Ekkor fordult elő 
először rendszeresitett alakban a székelyek három rendje (trium generum siculi) 
szabályoztatván egyszersmind egyik osztályból a másikba való átlépésnek módozata is.* 

A mint kitünik ez Mátyás királynak 1473-ban dec. 9-én Modra vára alatt kiadott rendeletéből, 
melyet mérai Magyar Balázs erdélyi Vajdához és székelyek ispánjához küldött. Ezen igen 
nevezetes és a székelyek akkori viszonyaira világot deritő okmányban a nagy király 
előrebocsátja, hogy a magokat táborába nagyon kitüntetett marosszéki és udvarhelyszéki 
székelyek panaszt emeltek az iránt, hogy némely székely primorok őket pénzfizetésre 



szoritják s az ők három rendből álló nemzetöket sanyargatják; de mivel a hős székelyek 
jogilag sem királynak, sem tisztviselőinek semmi nemü pénzadóval nem tartoznak, hanem 
csak önkénytes ajándékkal király lakadalma és születésekor – mikint ezt már előbb kiadott 
kiváltság levéllel is biztositá, – azért rendeli, hogy az ily jogtalan zsarolókat a Vajda a székely 
szokások szerénti vagyon-feldulással büntesse. Ugyanekkor elrendeli a király azt is, hogy a 
Vajda azonnal lustrát tartson a székelyek közt; a lovasok – kiket primipilusoknak neveznek, – 
és a pix dariusoknak nevezendő gyalogok is külön irassanak egybe és e felosztást aztán egy 
primor is infamia büntetés terhe alatt meg ne változtathassa. 

A gyalogok felsőbb osztályba a Vajda és ispán tudtával léphetnek át, a lovagok pedig úgy, ha 
három örökségre tesznek szert. Ezen okl. közölve van Benkő Imago nat sic. és a székely 
nemz. cons. 22-ik lapján. E lustra folyama alatt Táncsi székely vezér azon hirt terjesztvén, 
hogy Mátyás meghalt, a Székelyek lázongani kezdettek s a lengyel királyhoz hajoltak; de 
követeik által Mátyás életben létéről meggyőződvén, csakhamar lecsendesedtek, s valamint 
Magyar Balázsnak a török felett 1475-ben Moldovában, ugy az ezt követett 1476-ban 
Tótország és Oláhországban a törökökön kivivott fényes győzelmekben nagy tényezők voltak. 
(Lásd Éder Felmerhez 152. Hunyadiak kora IV. 344 és 457. és Katona Hist. crit. XV. 664–
679. és tud. gyüjt. IV. 356. Végre Schwandtner II. 255.) 

A három osztályt pedig alkották: 

Az elsők, főbb nemesek (primores, primores nobiles, nobiles potiores). 

A lófők, lovasok, kik lóháton mentek harczba*Innen eredhet a még most is bár némileg 
gunyosan alkalmazott „lófejü székely" kifejezés, miben nincsen szégyelni való, mert az 
lovagot, leventét, lóháton harczoló hõst jelent. (primipili) és a 

Gyalogok, kik gyalog harczoltak (pedites, pixidarii).*A székelyek osztályzatát 
legjellemzőbben I. Ferdinánd által a jövedelmek összeirására kiküldött biztosok 1552-ben 
beadott jelentésében találjuk előadva. „A székelyek, – mond ez – mind nemesek és 
adómentesek, bár három rendre oszlanak, az elsők nemesek, kik a bárók és pátriciusokkal egy 
állásuak, mások honi nyelvüket lófő székelyek, latinul primipilusok, ezek lovagok. A többi 
nép (plebeji), hanem azért egyaránt nemesek. E jelentést lásd Engel Gesch. d. Ung. Reichs 
stb. II. 2. 

A mohácsi vész Erdély különszakadását s ez a Királyhágón inneni részben egy sok 
tekintetben uj államszervezetet hozott létre, mely a székely nemzeti szerkezetre sem 
maradhatott befolyás nélkül, de a mely, ha kisebb nagyobb változásokat idézett is elő, 
lényegében még sem dönté meg a székelyek sajátszerü szervezetét, s valahányszor ez 
megsértetett és kellő tiszteletben nem tartatott, mindannyiszor a székely kész volt azt még 
fejedelmével szemben is fegyverrel oltalmazni. 

A jogvédelem érzete, és a nemesség tulhatalmaskodása idézte elő a székelyek első felkelését 
János Zsigmond alatt 1562-ben, mikor Vaja mellett legyőzetvén a segesvári országgyülés 
bosszus szigorral lépett fel, s a mozgalomban részt vettek közül sokakat jobbágyságra 
vetett*Hogy jobbágyok és szolgák osztálya már a nemzeti fejedelmek előtt is volt a székely 
földön, kitetszik Ulászlónak 1499-ben kiadott decretumából melyben rendeli, hogy a székely 
elsők (primorok) földjén lakó idegen jobbágyok (inquilini seu indigentae) felmentendők a 
hadviseléstől és gyakorlatoktól; de ha ellenség üt be Erdélybe akkor ezeket is ültesse fel a 
székelyek grófja; azonban a rendeletben előforduló inquilini seu indigenae kitétel maga 



mutatja, hogy ezek nem székelyek, hanem betelepitett idegenek voltak. A székely földre való 
idegen jobbágybetelepitésre még tisztább adatot találunk az 1599-ki novemberben tartott 
országgyülés végzéseiben, hol az mondatik, hogy: „A székelység első fellázadása (1562-ben) 
előtt volt jobbágyok azoknak (jobbágyoknak) maradjanak, ugy azok is, kiket uraik oláhokból, 
szászokból, s megyeiekből (vármegyékről) telepitettek be; ezek fel ne szabadittassanak, 
hanem uraiknál hagyassanak." (Lásd-e törvénycikket a Nemzeti Társalkodó 1831-lk évi 1-sõ 
félév 180-ik lapján) Sokan tették magokat jobbágygyá azért is, hogy tatár fogságba esett 
övéiket kiválthassák mások; meg azért kötötték le magokat, hogy a terhes hadiszolgálattól 
mentesitsék magokat, mig mások vérbirság fejében lettek a királybirák jobbágyaivá. itt 
mondatott ki az is, hogy ezután a székely is hütlenségi bün esetében fejét és jószágát is 
veszithesse. Ez által a székelyek addig tisztán democrat irányú nemzeti szervezetébe 
aristocraticus elemek hozattak be, mert az addig sérthetlen székely örökség confiscálhatóvá 
tétetvén, annak eladományozása lehetővé tette az addig igen korlátolt számu primori rend 
kifejlődését és a jobbágyok többitását, kiknek számát a primorok később betelepitések által 
szaporitották és növekedett azok száma az által is, hogy a magokat hadi kötelezettség alól 
kivontak büntetése, a jobbágyságra vettetés volt. 

Igy származnak székely földön a jobbágyok, kik inquilinusok, köznépek, parasztok nevezet 
alatt fordulnak elő, de a kik – mint osztály – nem voltak soha a székelyek közé sorozva. 

Előfordul még székely földön a libertinus elnevezés is. Ezek betelepedett mester-emberek, 
vagy beházasodott idegenek, vagy más, népességéből kifogyott helyekre települők voltak. Ily 
libertinusok Kállay szerint a Bereczkre, Kezdi-Vásárhelyre, Olasztelekre, Oroszfaluba és 
Szászfaluba települtek.*Mind Háromszéken. Ilyenek a karathnai, voladi, peselneki, száraz-
pataki, kurtapataki, szt. léleki besenyő telepek;*Részint Háromszéken, részint felső 
Fehérmegye Háromszékhez közeli részében lévő faluk, melyek egykor a székelyföldhöz 
tartoztak s csak később szakitattak el. Láss ezekről többet e munka III-ik kötetében. ilyenek 
lehettek, kezdetlegesen Oroszhegy és Lengyelfalva lakói,*Bár ezek később annyira 
elszékelyesedtek, hogy idegen eredetükre csak a helység elnevezése utal, s nem csak 
elszékelyesedtek, hanem a székely osztályok közé be is vétettek s a lustrákba is oda 
soroztattak. s ilyenek részben a városok lakói, kik csak később nyert szabadalmak által lettek 
kiváltságosokká. 

Előfordulnak sokkal később az ármálisták és donatarius nemesek is nagyon csekély 
számban.*Ezek nagyrészt nem székelyek, hanem inkább libertinusok és megyei nemesek 
voltak, vagy legalább azokkal hason alapon álltak, mert minden szabad székely 
törvényszerüleg nemes lévén, ily utólagos megnemesitésre szükség nem volt, annál inkább, 
hogy az ily ármálista, vagy nemes semminemü előjoggal nem birt az ős székely nemes felett. 
A kik pedig nova donatiot vettek a székely földön, azok a legtöbb esetben valamely 
igazságtalan foglalást vagy jogkijátszást szentesitettek azáltal, mert alig feltehető, hogy valaki 
ily mellékes ok nélkül, jus regiumot csuztatott volna be, az attól és a confiscatiotól mentesitett 
szabad székely birtokba. Ezek azonban kevés számmal voltak s elnevezésileg is meg voltak 
különböztetve; mert mig az ős székely első, primor néven jön elő, az ilyek donatárius és 
Nobiles néven fordulnak elő. De ezen osztályok között nem volt éles válvonal huzva, mert 
akár hadi érdemek, vagy hős tett jutalmaként, akár jószágszaporodás mellett egyik alsóbb 
osztályból egy felsőbbe volt áttehető a székely, mint az Mátyás királynak 1473-ban kiadott 
fennebb közlött rendeletéből is kitetszik és ezen előléptetés nemcsak a két felsőbb osztály 
között volt, hanem gyalog sőt libertinus is egyszerre primorrá lehetett.*Ennek bizonyitására a 
székely történelemben igen sok példát találhatunk; itt csak kettőt hozok fel. János Zsigmond 
1570-ben Küsmödi Márton Péter és János primipillusokat, primorrá léptette elő, (Lásd ezen 



okmányt a Nemz. Társ. 1831. évf. I. félév 86-ik lapján.) A vargyasi Ilkei családot Rákóczi 
György 1651-ben febr. 8-án a libertinusok közül kivévén, valódi nemesekké tette (Lásd 
Benkő Imago nat. sic. 48–49. lap.) Az ily előléptetés, midőn a hadi érdemekért történt, a 
Székely ispánok hatáskörébe tartozott, s a fejedelmek is mint székely ispányok gyakorolták 
azt. Ha pedig jószágszaporodás alapján történt az ily előléptetés, az a lustrák alkalmával 
egyszerüen egyik osztályból a másikba való átirás által eszközöltetett, a mint erre lustrális 
könyveinkben számos példát találhatunk.. 

A székelység feje a magyarok bejövetele előtt és azután, sőt még a kereszténység felvételével 
is egydarabig a Budvárában (Udvarhely mellett) székelő főrabonbán volt. Szabadon 
választott*Mert a főrabonbánság csak későbben az Árpáddal kötött szövetség értelmében lett 
az Apold, vagy Upolet nemzetségéhez kötve. főnök; kinek személyében a főpapi méltóság a 
politikaival egyesitve volt; kinek tisztjéhez tartozott a mindenben határozó népgyülések 
összehivása, azon való áldozat és elnöklés ki őrködött a törvények megtartása felett, s ki 
fővezér is volt a kül nemzetek ellen viselt háborukban. A főrabonbán azonban ezen nagy 
horderejü hatalmat nem önkényüleg gyakorolta, hanem hatalma meg volt osztva egy nemzeti 
tanácscsal, melynek a 6 székely törzs ily számu nagy rabonbánjai, a három nagy gyula, és a 
főharkász tagjai voltak, s ellenőrzése alá helyezve a meghatározott időben egybe hivott 
nemzeti gyülésnek.*A székely krónika 276–283-ik lapjának utmutatása szerint. 

A kereszténységnek szt. István általi behozatala nagy ellenhatást idézett elő az ősvallásukhoz 
ragadkodó székelyek között, s végre is fegyver hatalmával kellett a székelységet annak 
elfogadására szoritani, s mert az akkori főrabonbán, Apor (Uopor) Sándor, nemcsak felvette 
az uj hitet, hanem annak a nemzet általi elfogadását keresztül is vette, szt. István király a 
keresztény székelyekkel kötött uj szövetség értelmében meghagyta a székelyek élén a 
főrabonbánt, meg a nemzetnek Árpád által biztositott sarkalatos előjogait, adó- és tizedtőli 
mentesitését. 

Azonban a keresztény hit még nem verhetett szilárd alapot a szivekben; türték azt a 
magyarok, de valahányszor alkalom nyilt, az ős hitnek titkos követői mindig felemelték 
fejüket. 

Az ős vallást kegyelők leghatalmasabb kitörése 1061-ben I-ső Béla trónra léptekor történt. 
Vata fiának, Jánusnak az ős hit mellett való fegyverragadása kihatott a haza határain lévő 
székelyek közé is. De Béla, ki Székes-Fehérvárnál legyőzte Jánus hadát, rácsapott a 
székelyföldre is, s azokat kik a székely krónika szerint Sándor István ellen az ős hit 
jelvényének, az áldozó pohárnak elsajátitása miatt harczra keltek, vagy más szóval, kik az ős 
vallást visszaakarták állitani, – legyőzvén, eltörölt a székelyek közt mindent, mi a régi hitre 
emlékeztetett, el a pogány multra emlékeztető minden tisztséget, azok közt a főrabonbánságot 
is, s a főrabonbánok helyett székely grófot vagy helyesebben ispánt állitott be.*A székely 
krónika szerint; lásd ns. székely N. Const. 286–287-ik lapján. A Comes kifejezés azon időben, 
nem grófot, hanem ispánt jelentett és igy hibásan lett az átforditva magyarra és alkalmazva 
ugy a székelyek mint a szászok ispánára gróf minőségben, de mivel ezen hibás alkalmazást 
már több százados szokás szentesite, mivel magok az uralkodók, ugy a fejedelmek, mint 
későbbiek is ily alkalmazásba vették fel czimeik közé, s igy használták a diplomatiai 
kiadványokban is, tehát azt meghagyandónak véltem. 

A Béla által szervezett székely grófság (ispánság) kezdetben külön személyre volt ruházva, s 
hatásköre kiterjedt nemcsak a székely földre, hanem a szász földnek a fundus regiushoz, – 
melyet kezdetben csak Szeben vidéke alkotott, – nem tartozó részére is, s azért találjuk a 



székely grófok czimei közt, hogy Székelyek Barczaság, és Besztercze grófja*Azért találjuk 
Andrásnak székely grófjának egy 1344-ben költ rendeletét ily kezdettel „Nos Andreas 
comestrium generum siculorum, de Brassow et de Bistricia" (Lásd Fejér Cod. Dipl. T. IX. l. 
262.) ily czimzéssel kelt okmányokkal Fejér Codexében számosokat találunk, és hogy 
Medgyes és Selk székek egészen Zsigmond király koráig, besztercze Hunyadi János koráig, a 
Barcza pedig egészen a nemzeti fejedelmig (Izabellaig) a székely grófok alatt volt, azt 
okadatolva historiai alapossággal kimutatta Szabó Benõ "Az erd. szászok" czimü igen jeles 
munkájában. Medgyes és Selk székek is sokáig a székely ispányok hatósága alá tartoztak. 

A székely grófoknak éppen azon hatalma volt a székely földön és a hatósága alá tartozott 
szász kerületekben, mint az erdélyi vajdáknak a megyéken. Ők voltak a király után a fő 
igazságszolgáltatók, hadszervezők, stb.*A székely föld minden székének rendes polgári birái 
voltak, kiknek itéletei az udvarhelyszéki derékszékhez fellebeztettek, onan a székelyek grófja, 
s végre a királyhoz, hogy az könnyebben eszközöltessék, s a törvényszékek rendes működése 
ellenőrizve legyen, a székely grófok gyakran tettek körutakat a székely földön s ősi szokás 
szerint egy halomra huzott sátor alatt kihallgatva a perlekedőket gyors igazságot szolgáltattak. 
E mellett még maga a király is gyakran küldötte ki itélő mesteréből s más kitünő ország 
nagyjaiból álló amboláns itélő székét, mely székről székre járva, látta el az ügyeket, s 
igazitotta el a bajokat és panaszokat, melyek ha nagyobb horderejüek voltak az, uralkodó 
elibe lettek terjesztve. Ily ambulans törvényszéket Mátyás király is küldött volt székelyföldre, 
mely a Kászonszék és Csikszék közti viszályt megvizsgálta, de azt végleges eldöntés előtt a 
király elibe terjesztette. (Láss erről többet e munka II-ik kötetében Kászonszék leirásánál) Az 
1555-ki szabályozás szerént (udvarhelyi nemzetgyülésen) 17 választott biró (4 primor 13 
primipillus) alkotott egy Udvarhelyt székelő nemzeti széket, mely elibe az egész 
székelyföldről fellebeztek a perek, s a mely törvényszék az elitélt pereket végrehajtásba is 
vette; az igazságtalanul vagy részrehajlólag itélő biróra kemény büntetést szabott ezen 
nemzeti gyülés végzéseinek 40. czikkelye. A széki törvényszékeken elnöklő királybirák 
minden évben választattak s ezeknek évenként háromszor kelet számot kérni a biráktól 
(székülő byraktól.) A szék élén lévő hadvezetők vagy kapitányok szintén szabad választás 
által lettek. Ezek békében birák, hadidején hadvezetők voltak. A főkirály birói hivatal, mely a 
kapitányok mellé felállitatott, s mely ezeknek hatáskörét is idővel magához ragadta későbbi 
találmány; legelőbb az 1594-ki országgyülésen fordul elő nevük (Lásd ezt Josa Zs. de publ. 
part Trans administ. sub Wayvodis czimü munkája 75-ik lapján.) Alattok, főleg a székely 
földön kivül eső területen, igazgató algrófok állottak.*Azért találunk gyakran ily czimezést 
comiti siculorum et ejus vicegerentis vagy vice comitis de Brasso, de Bistricia stb. a mint erre 
Fejér Cod diplomaticusába a Szabó Benő fenebb emlitett munkájában számos példát 
kaphatunk. 

S éppen azért, mert a székely grófoknak ily nagy volt hatásköre, s mert a fegyvere és 
hősiessége által hatalmas székelység mindig döntő befolyást gyakorlott Erdély sorsára, azért 
az erdélyi vajdák elhatalmasodván, a székelyek grófjának tisztét is magokhoz vonták; de azért 
a kettő egy személyben egyesitett két külön hivatal, vagy is a hatalom dualismusa volt, s a 
kettőnek külön hatásköre, külön jövedelme, külön czime vala. 

Erdélynek Magyarországtól való elszakadása után a nemzeti fejedelmek magok is felvették a 
székely ispáni vagy grófi czimet, s magokat a székelyek közt lakó főkapitányok által 
képviseltették.*Az ily főkapitányok a székely nemzetből választattak, s csak visszaélésképen 
tétették későbbi időben nem székelyek is. Székhelyük az udvarhelyi várban volt s hatáskörük 
egy volt a régi székely grófokéval; később minden széknek volt külön főkapitánya, de ezek 
felett a főfőkapitány vagy székelyek Generalisa, volt ki az általános lustrákat rendezte, a 



székely nemzeti erőt felültette és vezényelte. A székely tábornokok utolsója az 1679-ben 
számüzött Béldi Pál volt. Erdélynek Magyarországgal való viszont egyesülése után a székely 
grófi czimet egy ideig az erdélyi kormányzók viselték, mig nem Mária Therézia Erdélyt nagy 
fejedelemségre emelvén 1720-ik évi julius 20-iki rendeleténél fogva a székelygrófi czimet is 
magához vonta, s azóta az a magyar királyok czimsorozatában diszlik. 

Miként a nemzeti felosztás és a főhatalomnak képviselete, ugy a székelyek alkotmánya és 
nemzeti szervezete is nagy változásokon ment át. Az Árpáddal kötött és szt. István király által 
is megerősitett szövetség értelmében a székely nemzeti önállósággal birt vagy legalább egy 
ilyennek több criteriumait megtartá, minő volt a nemzetgyülések, s az azokon gyakorolt 
törvényhozási jog (a bel kormányzatot érdeklő kérdésekben), melyet nemcsak a királyok, 
hanem még a nemzeti fejedelmek alatt is számtalanszor gyakorolt.*Minők voltak az 
Udvarhelyen 1505-től 1608-ig nyolczszor tartott nemzeti gyülések, az agyagfalvi 1506-ban 
tartott nemzeti gyülés, azokhoz sorozandó az 1848-ban szintén itten tartott nemzeti gyülés. 
Nemzeti önállóságának ily járuléka volt az, hogy a székelyt itélet előtt nem volt szabad 
elfogni, a székelyt vajda széke elibe hivni nem lehetett, hanem csak saját székén választott 
székely birák által itéltethetett el. 

A többi részektől eltérő nemzeti szervezetének kifolyása volt az, hogy a székelyeknél a 
homagium csak 25 forint vala, mig a megyéken 200 frt; hogy a székely jószág még fejvesztés 
esetében sem szállott a fiscusra, hanem az örökösökre, s a székely földön „jus regium” nem 
lévén, magszakadás esetében is nem a korona, hanem a szomszéd örökölt, és az 
örökösödésnek ezen sajátos rendjét még 1636-ban jan. 30-án kiadott védlevelével is 
megerősitett Rákóczi György, kimondván azt, hogy „székelyföldön publicatio ne legyen, és a 
fiscus ott ne örökölhessen, és hogy a székelységnek határáról, se barom, se gabonabeli, se 
semmi egyébb bonumokról, se magok, se jobbágyok, pásztoruk, és majoruk fiscus számára 
való dézma adással nem tartoznak.*Lásd Rákóczi védlevelét egész terjedelmében Benkő 
Imago nat. Sic 72–76-ik lapján.” 

Ilyen sarkalatos és sajátos törvénye volt a székelynek az, hogy a hol fiu volt, ott a 
fekvőségeket az örökölte, a lány csak kiházasitást nyervén; de a hol csak leány volt, az mint 
fiu-leány örökölt mindent.* 

Ha az ily fiu-leánynak fiai és leányai voltak, a fekvőségek fiu és leány közt egyenlően 
oszlottak. A székely örökségnek idegen kezekre menetelét megakadályozó törvényekről is 
gondoskodva volt, mely szerint a székely jószág örökösen el nem adathatott, sőt még az 
elzálogosítás is nagyon korlátolva és nehezitve volt, a mennyiben elzálogositás előtt előbb 
minden rokont meg kellett kinálni, s a határidő eltelte után is, bár mily távoli rokon 
kiválthatta, elévülésnek a székely földön helye nem lévén. 

A székely örökség még házasság utján sem szállhatott jobbágyra, mert ha a fiu-leány 
(praefecta) jobbágyhoz ment férjhez – mi ritka eset volt – akkor a tisztek a jószágot 
megbecsültették, s ezen becsárt a leánynak zászló alatt lévő férfi rokonai lefizetvén a jószágot 
azok nyerték el (Lásd App. cons. 119-ik k. 12. art. 4. p.) 

Ily sarkalatos előjoga volt a székelynek, hogy három forintos pert is a királyhoz 
fellebbeztetett, és az, hogy semminémü pénz-adót nem fizetett, csak is ökör-adót;*A király 
koronázása, lakodalma s fia szülésekor minden 6-ik ökröt. de a mely kiváltságaikért és 
előjogaikért tartoztak harcz idején fejenként felkelni, s minden időben a király udvarában 
(felváltva) száz lovast tartani. 



A fejenkinti felkelés kötelezettsége fentartatott a nemzeti fejedelmek alatt is, sőt az akint 
rendszeresittetett, hogy a primor*A Segesvárt 1562-ik évben tartott országgyülés végzése 
szerint. tartozott vagyoni állapotja szerint 3, 4, 5 lovassal kiállani a lófők fejenkint pánczél, 
sisak, paizs, kopja s más hadakozó szerekkel ellátva lóháton jelentek meg; ha valamely lófő 
szegény volt lovat szerezni, akkor a gyalogokkal kelt fel de mihelyt lóra tehetett szert, azonnal 
ismét lovassá lett. A gyalogok (pixidariusok)*Az 1670-ki országgyülés végzései szerint. 
szintén fejenkint, puskával s egyébkint is jól ellátva keltek fel. Egy hónapig a székelyek közül 
senki zsoldot nem kapott, hanem magát táplálta, s dijazva csak akkor voltak, ha a hadjárat egy 
holnapnál tovább tartott. 

Terhes volt a hadkötelezettség főként a nemzeti fejedelmeknek küzdelemteljes korszakában, 
azért ez alól mentesitendők magokat, sokan a kevéssé terhelőbb jobbágyság köpenye alá 
bujtak; de hogy ez akadályozva legyen, arról is gondoskodott a törvényhozás*Az 1608-ik évi 
törvény., elrendelvén, hogy „a Generalis (főkapitány) czirkálja meg a széleket s kik 
jobbágygyá tették magokat, helyezze vissza előbbi osztályukba; ki másodszor is megpróbálná 
azt, halállal büntessek.” 

De daczára e szigoru rendeletnek mégis sokan lettek jobbágyokká, ha nem önkéntesen is, de a 
nemesség tulhatalmaskodása által s azért 1635-ben Rákoczi maga személyesen ment a székely 
földre, s a törvénytelenül jobbágygyá letteket kiszabaditja, s örökségeikkel egyetemben 
registráltatván a tiszteknek hivataluk elvesztésének terhe alatt megparancsolta, hogy azokat 
szabadságukban oltalmazzák.*Lásd Appr. Cons. III. B. 76. T. 12. A. 1633-ban az is törvénnyé 
lett,*Ez évi törvények 6-ik czikkében. hogy pixidariustól jószágot örök áron meg venni 500 
frt. büntetés terhe alatt tiltva van, nagy szükségben is zálogjára az értéknek csak harmadába 
köthesse le jószágát.*Az 1659-ik évi rendkivüli nagy adó alkalmával módosíttatott annyiban, 
hogy adóra és a rabok kiváltására megengedtetett a primipillusok és pixidariusoknak, hogy a 
fizetendő összegig magukat jobbágyságra kötelezik akként, hogy az összeg évenkint egy-egy 
forinttal defalcaltatván ujból felszabaduljanak. Rákóczi összeirása elavulván, 1684-ben Mikes 
Kelemen és Teleki Mihály rendeltettek ki, hogy az I. Rákóczi György óta származott 
difficultásokat invesztigálják és eligazitsák. 1687-ben Mikes helyébe Székely László s 
végrehajtásra itélőmester Sárosi János rendeltetett ki. 

De nemcsak a szabad székely elsülyedése, hanem a nemesség tulhatalmaskodása felett is 
őrködött a törvényhozás. Mátyás király fennebb emlitém rendeletében a nemeseknek 
zsarolását, jószágok feldulatása, a lustralis beosztás megváltoztatását infamia terhe alatt 
megtiltja, az 1666-ki országgyülési végzések 8-ik czikkelye pedig erre vonatkozólag azt 
mondja: „székely atyánkfiai szabadságuknak megbántódásával jelentik, hogy ő kmek közül a 
főrendek gyülésbe (országgyülésre) regalissal hivatnak; végeztük azért, hogy az ő kmek közt 
lévő főrendek ennekutána gyülésbe regálissal ne hivassanak, hanem aziránt is ő kmek régi 
szabadságokban maradjanak”. 

Nagyon terhes volt a székelynek hadkötelezettsége, mely nagy vész idején a fejenkénti 
felkelést, kisebb csatározások alkalmával a fegyveres erő ötöd részének kiállitását tette 
köteleségévé, s e mellett Fehérvártt 2000 lovas s annyi gyalog volt őrizetül; ezen felül főként 
a három nemzetnek 1544-ki tordai unioja után*A magyar székely és szász nemzetnek. akár 
hányszor résztvettek az adóban is a székelyek*A kapuszám szerinti adóba, mely a 6000 frtot 
ritkán haladta tul, a székelyföldi jobbágyok mindig résztvettek. A városok, taxális helyek a 
katonáskodástól mentesitve voltak s csak portai adót fizettek., hanem ezt mindig önkénytesen, 
a többi társnemzetek iránti méltányosság és testvériségből esetről esetre ajánlották meg. Igy 
az 1662-ben, octoberben Medgyesen tartott országgyülés megadóztatta a székely szabad 



rendet is*Négy ökör után egy tallért, négy marhátlan ember szintén egy tallért fizetett., de 
kimondatott „hogy az az országnak rendkivüli pusztuló állapotjában a nemesi szabadság 
sérelmével kivételesen esik, s ha isten az ellenséget elviszi, adóval ujabban terheltetni nem 
fognak.” 

A székelyek adómentességét a leopoldi kötlevél*14-ik pontja, mely kimondta azt, hogy a 
székely nép, e legvitézebb nép, jövőre is tartozik a haza védelmére saját költségén 
katonáskodáskodni; de azért minden adó, tizedek, beszállásolások és felkelési fizetésektől 
felmentetik, stb. és az alvincziana resolutió*15-ik pontja kimondta, hogy a székelyek, ha 
ország és haza védelme nem kivánja, a hon határán kivül ne katonáskodjanak. is 
biztositotta.*A székelység még ez időtájt is önkéntes adóval járult a többi nemzetek 
felsegéléséhez s 1693-ban 35,000 forintot vállalt önkéntesen el; de valahányszor ezt tette, 
mindég azon kijelentéssel tette, hogy nem tartozásképen, hanem testvériségből vállalja el, s 
1701. febr. 17-én a székelyek határozottan kimondották, hogy ha Apor István uram 
törvényellenes repartitiót tenne, ők nem annuálnak. Lásd az 1790–91-ki országgyülés 
jegyzőkönyve 347-ik lapján. 

E kor azonban a jogtiprás és törvénysértés korszaka volt, a tököli beütése által percznyire 
jogtisztviselővé lett bécsi kormány ujból visszatért hagyományos beolvasztási és magyar 
elnyomási vétkes politikájára, s nem csak a székely, hanem a magyar alkotmány is naponta, 
nyirbálva sértve volt, hűtlenül megszegve az eskü és szerződés, mely ezeket biztositá. A 
jogérzetében megsértett nemzet fegyvert ragadott; de hiába vívta hős Rákóczi Ferencznek 
vezetése alatt évtizeden át a szabadság és jogvédelmének legdicsőbb harczait; a fegyverrel le 
nem győzhetett nemzet lekenyereztetett, az alkotmány, nyirbálás és beolvasztási törekvések 
üdvtelen politikája tovább folytattatott.  

A székelység a Rákóczi mozgalomnak mind végig legkitartóbb, legönfeláldozóbb támogatója 
lévén, legelőbb fegyverétől fosztatott meg, azután adómentessége is megszünt, az 1714-ki 
országgyülés azon végzése alapján, mely kimondá, hogy mind azon nemes, kinek két, a 
község terheit supportáló embere (jobbágya) nincsen, adózni tartozik, mely a székelység nagy 
részét adó alá vonta. 1762–64-ben a madéfalvi vérfüdőnek gyászos keresztségével 
felerőszakoltak a fegyvert a székelység egy részére,*A fegyverfeladásnak rémes történetét 
majd a maga helyén tüzetesebben fogom tárgyalni. Itten csak azt jegyzem meg, hogy a 
határőri katonaságba csak Csik Gyergyó-Kászon, Háromszék, Bardoczszék és Aranyosszék 
egy része lett bevonva. Állittatott pedig két gyalog és egy lovas ezred; s ugyan egykorulag 2 
gyalog oláh ezred is Naszódvidéken s másutt. Eleinte két huszár ezred volt szervezve, de azt 
csakhamar egybeolvasztották, s bár oláhok is voltak kevés számban, az székely huszár 
ezrednek neveztetett. Négy osztály volt felállitva, az activ hadtest, melybe a 18 éven felüliek 
voltak 5–25 évi szolgálat idővel. A tartalék, mely az activ szolgálatból kivétetve háboru, 
esetén a hadtest hiányait pótolta. Gyenge sereg, kik vagy gyengeség, vagy testhiba, vagy 
életkor miatt a két előbbi osztályból kivétetvén, 60 éves korukig levélhordás, s egyébbre 
használtattak. Végre a tehetetlenek osztálya, melyben a 60 éven felüliek, szolgálatképtelenek, 
polgári és lelkészi hivataluknál fogva fegyvermentesek voltak sorozva. A hadi kötelezettség 
roppant áldozattal járt, mert fizetést csak háboru idején és mikor a határszéli szorosokban, 
várakban őrködtek kaptak, (gyal. 4 lov. 8 krt) fegyvert az állam adott, de az öltözéket és lovat 
maguknak kellett kiállitani, s lovaikért kárpótlást csak akkor kaptak, mikor az az állam 
szolgálatában károsult meg. E mellett ők épitették a költséges tiszti lakokat, utat csináltak, 
papibért fizettek s mindenféle terhes és oknélküli szolgálatokkal terheltettek tisztjeik által, 
kiknek önkényétől függött életük és vagyonuk is, s e mellett eleinte az adó két harmadát is 
fizették béke idején. mig másik része adó alatt maradt; de a fegyvert viselő nép sem volt 



egészen adómentes, mert az 1764-ki törvénytelen katonai reglementum VII-ik articulusa 
szerint a katonáskodó székely is tartozott béke idején az adó két harmadát fizetni; háboru 
idején pedig az olyan család, melyből egy vagy több egyén harczban volt, adó-mentessé 
tétetett.*Mely adókötelezettség azonban 1804-ben megszüntetett. 

A fegyverek törvénytelen felerőszakolása és más jogsérelmek ellen annyiszor szólaltak fel a 
székelyek, valahányszor arra alkalmuk nyilt; az 1790–91-ki országgyülés folyama alatt 
nyomatékosan követelték, hogy helyeztessenek vissza a leopoldi kötlevél által biztositott 
adómentességükbe*A székelyek ekkor egy nagy történelmi becscsel biró kérvényt adtak be az 
országgyülésnek, melyben igen sok érdekes történelmi s jogtörténelmi adat merül fel. E 
kérvény oly erélyes hangon van tartva, hogy inkább protestátió, mint folyamodásnak 
tekinthető. Egész terjedelmében be van igtatva az 1790–91-iki országgyülés 
jegyzőkönyvében. E kérvény rögtöni eredményét nem látván a székelyek, ez oly forrongást 
idézett elő az egész székelyföldön, hogy kitöréstől féltek s a kormányszék és országgyülés 
megnyugtató válasz kibocsátását itélte szükségesnek. Lásd országgyülési jegyzőkönyv 126–
127. lap.. Az ország rendei magukévá tevén az ügyet, felirták, s végre hosszas feliratok és 
izenetek után, vegyes bizottság neveztetett ki, mely munkálatába a székelyek 
hadkötelezettségét és adómentességét vette fel alapul, minek lassu eredménye végre is csak 
annyiban lett, hogy 1804-ben a katonáskodó székelyek adókötelezettsége 
megszüntetett*Leginkább azért, mert a székely fegyverekre a franczia háboruban szükség 
volt., de a fegyverviselőknek régi nemzet-ellenes szervezete meghagyatott*Mert bár M. 
Therézia királynőnek 1763-ki leirata 10. pontjában biztositotta a székelyeket, hogy bár eleinte 
kénytelen idegen tiszteket adni nékiek, de mihelyst arra képeseket találhat közöttük, azokból 
fognak tisztek választatni; mégis nagy részt idegen tisztek voltak, vagy olyan hazaiak, kikből 
– kevés kivétellel – a katonai ferde nevelés jórészt kiirtott minden nemzeti érzelmet, minden 
hazafias kötelességérzetet. s daczára ezen demoralizáló rendszernek, daczára a nemzeti 
szellemet és szabadságérzetet minden módon kiirtani törekvő német tiszteinek 1848-ban a 
székelyhatárőri katonaság utolsó emberig a nemzet szent ügye mellett, szabadságra és 
alkotmányáért harczolt, nem többé kötelességből, mert a határszéli katonaság megszüntetése 
elvileg kimondatott, hanem a haza és szabadság iránti szeretetből, melyben a székely minden 
időben emelkedett, és nagy volt, s szabadságharczunknak valódi hősies harczosai kerültek ki a 
székelyek közül, és e dicső korszaknak legdicsőbb jelenetei, legbámulatosabb fegyvertényei 
kétségtelenül azok, melyek Háromszék önvédelmi harczában felmerültek,*Ezen dicső 
harczok ismertetve lesznek e munka folytán. s melyek nemzeti történelmünk legfényesebb 
lapjait töltik be. 

UDVARHELYSZÉK. 

Előismertetés Udvarhelyszékhez. 
Udvarhelyszék székely anya-széknek neveztetik azért, mert régente a székelyek főkapitánya 
legtöbbször itten lakott, itt tartattak a székely nemzeti gyülések, s a perek az egész 
székelyföldről ide fellebeztettek. Ma ugyan elesett ez előnyöktől, a központi fekvés által 
kifejlesztett ezen előjogaitól, de azért az anya-szék elnevezés mint történeti emlék fennmaradt 
egészen napunkig, és fennmaradt politikai értelemben is annyiban, hogy Udvarhelyszék áll 
Udvarhely anya-, s Keresztur- és Bardocz fiszékekből. 



Fekszik pedig e szék az északi szélesség 46° 5' 0''-tól 46° 39' 20''; a keleti hosszaság 42° 22' 
30''-tól 43° 25' 45''.*Lenk lexicon. 

Hosszusági kiterjedése északról délnek (a Bucsin tetőtől Barothig) 9 mfld. 

Szélessége keletről nyugatnak (a Hargitától Szolokma határszéleig) 7 mfld.*Benkő József 
szerint Udvarhelyszék 5 mfld hosszu, 3 mfld széles. Kereszturszék 2 mfld hosszu s csaknem 
ily széles, Bardóczszék 2 mfld hosszu, 1 1/2 mfld széles; ezek összege körülbelöl összetalál 
fennadott térmértékemmel. Udvarhelyszék kerülete Szigethi Gy. Mihály szerint (Nemzeti 
Társ. 1831. I. 40. l.) 18 mfld. 

Kiterjedése 4733 geogr. négysz. mfld.*Vagy 45432/1600 trigonometrikai mfld. Lenk szerint., 
melyből 31 falu által népesitett 15696/1600 négysz. mszfld. esik az Olt vidékéhez, 105 falu által 
népesitett 291336/1600 négysz. mszfldnyi terület a Maros folyam vidékéhez tartozik. 

Határai északról Marosszék és Torda megye (Görgényi havasok); észak-keletről Gyergyó, 
keletről Csik és felső Fehér megye peselneki járása (Bükszád és Mikó-Ujfalu erdőségei); 
délről Miklósvárszék, felső Fehérmegye rákosi járása és Kőhalomszék; nyugatról Kükülő 
megye nádasi kerülete, felső Fehérmegye pálosi járása. 

Udvarhelyszék felülete hegyes, kevés térhelyel, keleti és északkeleti oldalán roppant havasok 
és ezekből kinyuló rengeteg erdőségek boritják. E havasok zömét a Hargita alkotja, melynek 
roppant trachyt tömegéből ágaznak ki az ezen széket behálozó hegységek, melyek a 
trachytgyüleg, vagy eocen-képződéshez tartoznak, s csak alább nyugaton mennek át a homok-
kőzetekbe, mig délen az almási barlang szorosánál kárpáti mészkővel, és a Rikánál a 
kőhalom-hévizi bazalt tömeggel érintkeznek. 

Ezen hegységek közé öt folyam völgye s azok számos mellék-csermélyeinek szükebb völgyei 
nyomulnak be. Ezen folyamok közül kettő, a Kis- és Nagy-Küküllő a Marosba, három: a két 
Homorod és Vargyas az Oltba ömlenek, s azért az előbbiek keletről nyugatnak, az utóbbiak 
északról délnek folynak. 

A Nagy-Küküllő*A Küküllő nevét Szigethi (ugyanott) Kikelő-től származtatja, mivel az 
gyakran kel ki, vagy áradoz; latin neve Cicellus, németül Kukel, régi okiratokban Kikelbro, 
Kykellev, stb. néven. Cicellus nevét Szigethi attól származtatja, hogy kerülőleg abroncson 
foly. Folyamhosszasága 21 mfld. „Nagy" elõnevét is nem azért nyerte, mintha a Kis-
Küküllõnél nagyobb lenne, hanem azért, mert amannál, (mely csak 16 mfld hosszu folyással 
bir) hosszabb vonalban foly. A Küküllõ csak tavasszal hómenéskor tutajozható, s ekkor is 
csak negyed tutajakat szállit; terem benne márna, fehér hal, menyhal, a havasok közt 
pisztráng, Bõgõzön alól harcsa is. ered a Gyegyószéli Küküllő tömezőben, s vagy 4 mfldig 
lakatlan havasok közt foly déliránynak, mig völgyének első faluját, Zetelakát eléri; Fenyéd-
nél irányt változtatva nyugatnak fordul, s Udvarhelyszéknek fő folyamvölgyét alkotva, azt 
egész hosszában átszeli, mignem a Sárdi hidnál Küküllő megye területére folyik át. Utjában 
számos mellékfolyók vesz fel; ezek közt nevezetesebbek a Szikaszó, Dezsák pataka, Fenyéd 
vize, Nagypatak, Vágás vize, Fehérnyikó, Gagy vize. 

A Kis-Küküllő ered a Bucsin-tető közelében levő Putna-tetőn, nem messze a Nagy-
Küküllőtől, s mindjárt nyugati irányt vesz. Kezdetben Nagyág vizé-nek hivják, s csak 
Parajdon alól a Korond vize beömlésénél, kapja a Kis-Küküllő nevet. Itt csak hamar elhagyja 
Udvarhelyszék területét, legfelebb annak északi szélét érinti itt ott, hanem számos, ezen 



székben eredő, mellékfolyót vesz fel, mint az emlitett Korond vizét, Siklod patakát, Cseje 
patakát, Küsmőd vizét, Rava és Zsákod patakát. 

A Nagy-Homorod*A Homorod nevet Szigethi „hamarad-"tól származtatja, mivel az hamar 
árad, vagy vizet hamar ad. E folyók "Nagy" és "Kis" elõneve is nem annyira 
vizmennyiségüktõl, mint folyamhosszaktól származik, mert a mikor a Nagy-Homorod folyam 
hossza 7 mfld, akkor a Kis-Homorod csak 6 mfld. Egyesülésüktõl Oltba szakadásukig 1 mfld 
hosszuságu területet futnak be. ered a Hargita előhegyeiben s délirányt tartva Homorod-
Ujfalunál lép át Kőhalom-szék területeire. 

A Kis-Homorod szintén a Hargita előhegyeiben ered az előbbivel párhuzamos vonalban 
haladva Jánosfalván alól ér Kőhalom-szék területére, mig Homorod (falu) mellett egyesülve, 
Szász-Ugránál ömlenek az Oltba. 

A Vargyas vize*A Vargyas vizének folyamhossza 4 és 1/2 mfld, a Kormos-Lángossal való 
egyesülésétől Oltba szakadásáig 1/3 mfld. a Hargita vizeit gyüjti egybe, s annak számos 
csermelyeit felvéve, az almási barlang-szorosán tör át Bardoczszékre, hol a Kormos lángossal 
egyesülve felső-Rákosnál megy át felső Fehérmegye területére, s csak hamar az Oltba ömlik. 

E folyamok terei, és mellék folyóinak völgyületei termékenyek, de többi hegyes és oldalos 
helyei vizenyős sárga agyagtalajuak, mely csak gyakori trágyázás és szorgalmas művelés, 
háromszori szántás mellett terem, de ekkor buzát, rozsot, sőt tengerit is dusan tenyészt, kivéve 
a havaslaji néhány falut, hol leginkább rozsot és zabot termelnek. Déli része néhány falujában 
szőlő is van, de az sem ad valami hires bort; ellenben gyümölcs mindenütt nagy 
mennyiségben terem, s főként a fennfekvő falukban annak termelésére nagy gond fordittatik. 
Földmüvelés mellett a marhatenyésztés is nagyban üzetik, mire terjedelmes havasi legelői 
nagyon alkalmasok. A havasalji faluk (Oláhfalu, Zetelaka, Parajd) deszka-, 
zsendelymetszéssel, és kereskedéssel, a Homorod menti néhány falu mészégetéssel és 
széthordással nagy kereskedést üznek némely más faluk más kézmüiparral pótolják 
hiányaikat. Bányaipar főkép vasra szoritkozik, mely Sz.-Keresztbányán és Fülén, nagy 
mérvben üzetik, de ezen nagy jövöjü vállalatok, fájdalom, nagyrészt idegen részvényesek 
kezében vannak. Mesterségek főként a városokban; de azok is kifejletlen és elhanyagolt 
állapotban és oly kis mérvben, hogy a belfogyasztást is alig fedezik a kiviteli kereskedés 
nyerstermékekre (mint gyapju, bőr, viasz, méz), gyümölcsre (dió, cseresznye, szilva, alma), 
fa-készitményekre (deszka, épületfák, zsendely, szuszék, vékák, rosták, hordódongák,) turó és 
mészre s kevés gabonára szoritkozik. 

Népe szép, erőteljes és szorgalmas, a havasalji falukban magas termetüek alább inkább 
zömökök, izmosak, s mivel nem voltak a határőrvidéki katonai szervezet elerkölcstelenitő 
befolyásának kitéve, legromlatlanabbak. 

Politikai kormányzata az idők viszonyai alatt változott.*Régen, midőn az egész székely 
nemzet fegyvert viselt, kezdetben a nemzet élén, később minden szék élén állott egy 
főkapitány, ki a népet lustrálta s hadba vezette, ez alatt kapitányok és hadnagyok álltak. A 
politikai kormányzat élén a fő-királybiró állott, alatta al-királybirák (szám szerint három) és a 
megyei szolgabirókkal egy hatáskörü dullók (minden járásra egy) álltak. A törvényszékeket 
rendes fizetett, és tiszteletbeli ülnökök, székelő birák alkották, volt pedig a fő-királybiró 
elnöklete alatt ülésező derékszék, mint fellebbezési törvényszék, mely 12 rendes ülnökből 
(assesor, székelő biró) és főjegyzőből állott. Ide fellebbeztettek régen a székelyföld 
alszékeinek minden itéletei, később csakis az Udvarhelyszék alszékein ellátott perek. Az 



alszékeken kezdődtek minden nemü perek, a metalis perek kivitelével, melyeket derékszékén 
is lehetett kezdeni. Az alszékeken elnökölt az al-királybiró, 7 rendes ülnök, s több tiszteletbeli 
táblabiró volt annak tagja. Kezdetben pedig külön alszéke volt ugy az anya, mint a fiu 
székeknek, de a kereszturi alszék 1764-ben a continua táblák felállitásával eltöröltetvén, csak 
két alszéke maradt Udvarhelyszéknek, az udvarhelyi és a bardóczfiszéki. Az 1849-et követett 
absolutismus mindezt fenekestől felforgatta, uj felosztást, uj berendezést, uj igazgatást hozott 
be, romba döntvén minden létezőt, lábbal tiporván minden történeti jogot és alkotmányos 
fogalmat; letüntével csak romokat hagyott hátra, melyek közül most nagy munkával kell 
kiásnunk eltemetett régi szokásainkat, s a khaoszból kikeresni a történeti alapot, hogy arra 
ujból felépithessük a szabadság szentegyházát. 1848 előtt, – midőn a megyéken csak a nemes 
élvezett politikai jogokat, – székelyföldön minden szabad székely (nem jobbágy) ép azon 
jogokat és szabadalmakat élvezte, mint a megyei nemes, sőt ha megyére kitelepült, ott is 
nemesnek tekintetett,*Hogy a megyére telepedő székely nemesnek tekintendő s még a 
közszékely is a megyei ármálistával egyenjogu volt, azt a kormányszéknek 1755-ik évi 
felterjesztése tisztán mondja. Lásd az 1790–91-ki országgyülés jegyzőkönyve 343-ik lapja. 
otthon pedig oly tág értelemben vett democrat szervezetü önkormányzati jogot, s oly döntő 
befolyást gyakorolt a közügyekre, hogy minden tisztviselőjét, még a szék élén álló 
főkirálybirót, vagy főtisztet is*Ki a megyei főispányokkal ugyanazonos volt. A fő-királybirák 
szabad választását az App. Cons. III. R. 76. Cz. 1. Árt. is biztositja., maga választotta, és erre 
szavazattal, és a közgyüléseken szólási joggal birt az utolsó czondrás székely ép ugy, mint a 
főnemes, mert a székely köztársasági szervezet szellemében és politikai értelemben teljesen 
egyenlő volt minden székely s tömegesen megjelenhetett a közügyek felett intézkedő 
ősgyüléseken vagy marchalisokon.*Melyek gyrasgyülések, közgyülések, székgyüléseknek, 
markalisoknak, ősgyüléseknek neveztették, ezeket a fő-királybirák hivták össze, ezek előtt 
számot adott a tisztség eljárásáról, felolvastattak a felsőbb rendeletek s azok felett a gyülés 
határozott, hogy teljesittessenek-e, vagy tisztelettel félretétessenek; rendelkezett a szék 
közgazdászati, közbiztonsági és közigazgatási kérdéseiben, s megválasztotta az országgyülési 
követeket, azokat utasitással látta el és megválasztotta minden évben a szék tisztjeit. A szék-
gyüléseknek nem volt határozott ideje, hanem azok a szükséghez képest hivattak egybe, de 
évenként egy székgyülésnek legalább kellett tartatni;voltak azonban olyan évek is – mint 
1845 és 1848 – midőn öt-öt székgyülést tartott Udvarhelyszék, 1790-ben pedig 7 székgyülése 
volt. 

1848-ban ezen ősgyüléseket a széki (másutt megyei) bizottmányok helyettesiték, s mivel az 
1848-ki törvények ős alkotmányunkat oda fejlesztették, hogy e hon minden polgárai 
szabadokká és egyenlőkké lettek, ez által a nemzetiségi kiváltságok és előjogok korlátozva 
lettek, minek alapján a székelyföldön is a tömeges ősgyülések helyett létrejöttek a bizottmányi 
gyülések; de mivel székelyföldön régen is sok volt a jogosult, nagyobb az értelmiség s az 
önkormányzat által kifejlett politikai érettség, az ilyen bizottmányi gyülések ugy 1848-ban, 
mint 1861-ben és 1867-ben sokkal nagyobb számát egyesiték a honpolgároknak, mint a 
megyéken, el annyira, hogy Udvarhelyszéknek 1861-ben kiegészitett bizottmánya 1200 
honpolgárból alakult. Ezen bizottmányi gyülés választja ma is szabadon, kijelölés nélkül, a 
szék minden hivatalnokait, ennek kellene jogilag választani a szék élén álló főkirálybirót is, 
mely jogát azonban ideiglenesen a nemzeti kormánynak engedte át. Udvarhelyszék székháza 
Székelyudvarhelytt van. 

Udvarhelyszék czimere és pecsétje egy négy mezőre osztott paizs, az osztályok kettejében öt-
öt apró kereszt, más kettejében három tornyos erőd, a többinél magasabb közép tornyon 
kereszt van. Most használt pecsétjének körirata ez: „Sigillum universitatis sedis siculicalis, 
Udvarhely Anno 1757.” 



Udvarhelyszéknek politikai felosztása még mindig a régi, s mint politikai fogalom még most 
is megvan az Udvarhely anya-, Keresztur és Bardocz fiuszékekre való felosztás, bár azok 
semminemü külön politikai előjogokat minővel, régen birtak, ma nem élveznek. 

Oszlik pedig Udvarhely anyaszék a következő hat járásra: patakfalvi, bőgőzi, homorodi, 
oláhfalvi, farczádi, parajdi és etédi járásra. 

Keresztur-fiszék két járásra, kereszturi és bőződi járásra. 

Bardocz-szék egy külön alkirálybiróság alatti kerület alkot. 

Ujdvarhelyszék összes népessége teszen 96,929 lelket.*Hazánkban a statistika a 
legfejletlenebb állapotban van s a népességi viszonyokra nézve nagyon zavaros és hiányos 
adatokkal birunk, sőt azon beolvasztási politika, mely hazánkat századokon át marczangolta, 
főtörekvését oda irányozta, hogy a magyar népesség számát kicsinyitse, s igy akarta a világgal 
elhitetni, hogy széles nagy Magyarországon alig van 4 millió néhány százezer magyar, midőn 
az ujabb statistikai adatokból kiviláglik, hogy közel két annyian vagyunk. Azért az eddigi 
roszakaratu statistikai adatok nagyon kevéssé megbizhatók s nemzeti kormányunk egyik 
sürgős teendője az, hogy uj és igazságos népösszeirást rendezzen; míg ez megtörténhetik 
addig igyekezni fogok legalább a székelyföld statistikáját kitisztázni, s hogy a 
magyarsikkasztás (magyareltagadás, a székelyföldön mily nagyban üzetet, kitetszik 
Udvarhelyszéknek mellékelt táblázatából is, mely egyedül ezen székben 29,929 többletet 
mutat fel, mert az eddigi kormánykimutatások szerint Udvarhelyszék népessége csakis 
67,000-ret tett; s ha ezen arányt vesszük – a mint vehetjük – az egész Székelyföldre, kitünend, 
hogy legalább is 100,000 székely volt elsikkasztva. 

Ezek pedig mind székelyek, mert a csak 3901 lélekre menő keleti vallásuakat,*E tétel alatt a 
görög egyesült és és nemegyesült népesség összes száma értendő. oláhoknak nem 
mondhatjuk, hanem csak is keleti vallásu székelyeknek, mivel ők magukat is annak tartják, 
mivel egy árva szót sem tudnak oláhul, elannyira, hogy lelkészeik is kénytelenek magyarul 
szónokolni templomaikban, s mivel ugy nyelv, mint viselet és szokásokban köztök és a 
székely közt semmi különbség nincsen,*Főként 1848 óta, midőn a jobbágyság eltörlésével e 
haza minden lakója egyenlő és szabad lett, s igy azokká lettek az udvarhelyszéki keleti 
vallásuak is, kik addig mind jobbágyok voltak. s minthogy vallás egy szabad államban 
nemzetiséget nem alkothat, azért én a székelyföldi keleti vallásuakat, miként ők is ohajtják, 
székely testvéreink közé sorozom. 

Hogy Udvarhelyszék népessége községenkint és vallásfelekezetileg miként oszlik fel, azt az 
ide mellékelt statistikai táblázat mutatja.*Ezen táblázat a reformatus, katholicus és unitariusok 
1867-ki névkönyvéből (Schematismus) készült; a keleti-vallásuak, zsidók, lutheranusok és 
idegenekre nézve az 1858-ki hivatalos népösszeirást használtam. Nem állitom én ezt 
tökéletesnek, hanem viszonyaink közt még is a lehető legjobb, mely a valóságot megközeliti. 
Elvül azon irányeszmét tüztem ki, hogy egy szabad államban nem lehet sem politikai, sem 
vallási előjog, és igy táblázatomban, az eddig követett szokástól eltérve, első rovatba azon 
vallásfelekezetet helyezném, melynek legtöbb hive van és azt következetesen átvittem a többi 
sorozaton is. A községek betürendes beosztásánál az előnév mellőzésével a főelnevezést 
vettem tekintetbe. Van pedig e szerint Udvarhelyszéken. 

Reformatus 35,759 lélek 

Katholicus 34,282 lélek 



Unitarius 22,263 lélek 

Görög egyesült 2,054 lélek 

Görög nem egyesült 1,847 lélek 

Zsidó 115 lélek 

Lutheranus 113 lélek 

Idegen 496 lélek 

Öszvesen 96,929 lélek. 

 
Ezek két városban (sz. Udvarhely és sz. Keresztur) egy kiváltságos községben (Oláhfalu) 126 
faluban*Táblázatomba a városok beszámitásával csak 123 falu van felvéve, azért mert, a két 
Benczéd (felső és alsó), a két Kadács (nagy és kis) és a két Kede (nagy és kis) egy-egy tétel 
alatt jön elő. A praedium-lakók a szomszédfalukhoz vannak számitva. és két praediumban 
(felső Simánfalva és Árcso) vannak elhelyezve, és pedig a következő táblázatból kitetsző 
arányban. 

Faluk és 
városok neve. 

Összes népsége Reformat. 
népség 

Kath. 
népség 

Unitarius 
népség 

Görög e. Görög n. e. Zsidó Luth. Idegen 

1. Abásfalva 399 2 13 346 38 . . . . . . . . . . 
2. Ábránfalva 65 52 11 1 1 . . . . . . . . . . 
3. Agyagfalva 784 776 2 5 . . . 1 . . . . . . . 
4. (Homorod) 
Almás 

1991 . . . . 72 1484 410 4 . . . . 21 

5. (Magyar) 
Andrásfalva 

155 57 12 83 3 . . . . . . . . . . 

6. Árvátfalva 206 195 6 2 . . .  . . 3 . . . 
7. Atyha. 1529 8 1509 2 . . . 6 . . . . 9 
8. (Kis) 
Baczon 

555 455 6 4 . . . 84 . . 1 5 

9. (Telegdi) 
Bazczon 

1635 1390 34 94 . . . 108 . . . . 9 

10. Bágy 539 530 1 8 . . . . . . . . . . . . . 
11. Bardócz 764 710 13 1 . . . 22 . . . . 18 
12. (Nagy és 
Kis) Benczéd 

271 . . . . 2 269 . . . . . . . . . . . . . 

13. Béta 307 25 282 . . . . . . . . . . . . . . . . . 
14. 
Bethlenfalva 

570 25 501 . . . . 43  . . . . 1 

15. Bethfalva 442 347 21 6 6 59 . . . . 3 
16. 
Bibarczfalva 

702 615 24 10 . . . 50 . . . . 3 

17. Bikafalva 242 220 21 . . . . 1  . . . . . . . 
18. (Alsó) 
Bold.-
Asszonyf. 

587 185 4 237 33 126 . . . . . .2 

19. (Felső) 
Bold.-
Asszonyf. 

382 322 52 1 7 . . . . . . . . . . 

20. 
Bogárfalva 

290 . . . . 290 . . . . . . . . . . . . . . . . . 



21. Bordos 666 6 579 70 . . . . . . 11  . . . 
22. Bőgőz 1012 970 31 . . . .2 . . . . . . . . . . 9 
23. Bőzöd 1276 421 21 819 5 2 7 1 . . . 
24. 
Csehétfalva 

364 14 . . . . 348 . . . . . . . . . . 2 

25. 
Csekefalva 

542 307 4 230 . . . . . . . . . . 1 

26. Csőb 340 . . . . 325 12 . . . . . . 3 . . . . . 
27. Dálya 801 773 4 11 8 3 . . . . 2 
28. Décsfalva 91 86 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 
29- Ders 1268 62 1 1198 . . . . . . . . . . 7 
30. Dobó 732 119 609 . . . . . . . 4 . . . . . . . 
31. Ége 307 302 1 4 . . . . . . . . . . . . . 
32. Énlaka 694 1 4 678 5 5 . . . . 1 
33. Etéd 1480 1310 145 3 9 . . . . . . . 13 
34. Fancsal 198 . . . . 198 . . . . . . . . . . . . . . . . . 
35. Farkaslaka 1228 15 1210 1 . . . . . . . . . . 2 
36. Farczád 563 550 10 1 . . . . . . . . . . 2 
37. Fenyéd 550 . . . . 546 . . . . . . . 2 . . . . 2 
38. Fiatfalva 779 394 23 232 35 94 . . . . 1 
39. Füle 1053 800 165 4 42 . . . . . 28 14 
40. Gagy 426 173 15 213 15 . . . . . 1 9 
41. (Kis) 
Galambfalva 

670 608 6 2 . . . 54 . . . . . . . 

42. (Nagy) 
Garalmfalva 

1312 966 8 16 7 315 . . . . . . . 

43. Gyepes 527 22 20 452 33 . . . . . . . . . . 
44. (Magyar) 
Hermány 

1087 985 56 1 6 22 . . 2 15 

45. (Magyar) 
Hidegkut 

440 171 66 5 . . . 191 7 . . . . . 

46. (Alsó és 
Felső) 
Hodgya 

435 420 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47. Jánosfalva 359 9 2 340 8 . . . . . . . . . . 
48. Jásfalva 117 116 . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . 
49. (Nagy és 
Kis) Kadács 

448 9 5 434 . . . . . . . . . . . . . 

50. 
Kadicsfalva 

453 3 445 1 . . . . . . . . . . 4 

51. Kányád 584 557 1 16 6 4 . . . . . . . 
52. 
(Homorod) 
Karátsonf. 

1069 41 183 694 138 2 . . . . 11 

53. Kecset 417 417 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
54. (Nagy és 
Kis) Kede 

427 173 2 252 . . . . . . . . . . . . . 

55. Kénos 304 9 9 286 . . . . . . . . . . . . . 
56. (Küküllő) 
Keményfalva 

635 1 634 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57. 357 39 35 211 71 1 . . . . . . . 



(Homorod) 
58. (Székely) 
Keresztur (m. 
város) 

2633 1561 403 539 8 35 8 29 50 

59. (Kecset) 
Kisfalud 

180 115 34 31 . . . . . . . . . . . . . 

60. 
Kobátfalva 

421 27 7 387 . . . . . . . . . . . . . 

61. Korond 2386 36 1450 871 15 2 . . 1 9 
62. Kőrispatak 1078 820 . . . . 248 1 2 . . . . 7 
63. Küsmöd 662 526 28 6 57 45 . . . . . . . 
64. 
Lengyelfalva 

388 2 382 2 . . . . . . . . . . 2 

65. Lokod 217 35 3 179 . . . . . . . . . . . . . 
66. Lővéte 2717 43 2531 1 115 7 . . . . 20 
67. Magyaros 208 206 . . . . 1 . . . . . . . . 1 . . . 
68. 
Malomfalva 

862 6 847 6 . . . . . . . . 3 . . . 

69. Máréfalva 1135 11 1054 . . . . 70 . . . . . . . . . . 
70. Martonos 691 24 22 636 3 4 . . . . 2 
71. Matisfalva 326 326 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
72. 
Miklósfalva 

226 160 14 29 18 . . . . . . . 5 

73. Medesér 635 131 17 474 7 5 . . 1 . . . 
74. Muzsna 893 617 2 262 . . . 12 . . . . . . . 
75. Oczfalva 196 190 4 2 . . . . . . . . . . . . . 
76. 
(Kápolnás) 
Oláhfalu 
(kiváltságos 
hely) 

1571 5 1551 . . . . 15 . . . . . . . . . . 

77. (Sz. 
egyházos) 
Oláhfalu 
(kiváltságos 
hely) 

2185 . . . . 2132 . . . . 50 2 . . 1 . . . 

78. Olasztelek 745 640 53 18 1 26 .. .. 7 
79. 
(Homorod) 
Oklánd 

773 11 31 686 33 7 1 1 3 

80. Oroszhegy 2913 … 2815 … 97 … .. .. 1 
81. Pálfalva 529 … 523 6 … … .. .. … 
82. Patakfalva 427 390 20 12 5 … .. .. … 
83. Parajd 1375 1020 276 … 30 4 7 7 31 
84. Rava 791 7 25 704 … 55 .. .. … 
85. Recsenyéd 277 6 4 267 … … .. .. … 
86. 
(Homorod) 
Remete 

254 1 234 12 7 … .. .. … 

87. 
Rugonfalva 

677 670 3 4 … … .. .. … 

88. Száldobos 636 490 24 2 … 118 .. .. 2 



89. 
Sándorfalva 

165 152 5 8 … … .. .. … 

90. 
Székelyszálás 

236 1 235 .… … … .. .. … 

91. Szt. 
Ábráhám 

567 143 10 413 … … .. .. 1 

92. Szt. 
Demeter 

775 20 703 5 6 1 37 .. 3 

93. Szt. 
Erzsébet 

1140 950 13 5 163 7 .. .. 2 

94. Szt. Király 850 … 835 .… 12 … .. .. 3 
95. Szt. 
László 

164 162 1 .… 1 … .. .. … 

96. Szt. Lélek 653 13 640 .… … … .. .. … 
97. 
(Homorod.) 
Szt. Márton 

815 348 28 375 59 … .. .. 5 

98. Szt. 
Mihály 

429 32 42 343 4 8 .. .. … 

99. Szt. 
Miklós 

172 11 … 161 … … .. .. … 

100. 
(Homorod) 
Szt. Pál 

713 80 27 593 13 … .. .. … 

101. 
(Homorod) 
Szt. Péter 

260 30 1 229 … … .. .. … 

102. Szt. 
Tamás 

144 … 142 .… … … .. .. 2 

103. Siklód 1347 1342 … .… … … .. .. 5 
104. (Alsó) 
Siménfalva 

872 239 8 605 … 14 .. .. 6 

105. (Alsó) 
Sófalva 

1563 1446 112 5 … … .. .. … 

106. (Felső) 
Sófalva 

1740 1651 46 11 1 … .. .. 31 

107. 
Szolokma 

475 474 1 .… … … .. .. … 

108. (Kis) 
Solymos 

1052 201 2 848 … … .. .. 1 

109. (Nagy) 
Solymos 

1042 775 19 195 … 51 .. .. 2 

110. 
Szombatfalva 

711 60 610 17 6 … .. .. 18 

111. Sükő 239 223 15 .… … … .. .. 1 
112. 
Tarcsafalva 

363 23 7 330 1 … .. .. 2 

113. 
Telekfalva 

401 401 … …. … … .. .. … 

114. Tibod 107 2 101 …. 2 … .. 2 … 
115. 
Tordátfalva 

611 7 4 600 … … .. .. … 

116. (Székely) 3652 1300 2110 33 43 24 19 23 100 



Udvarh. (v.) 
117. (Bőződ) 
Ujfalu 

695 139 220 130 195 3 8 .. … 

118. 
(Homorod) 
Ujfalu 

336 10 14 291 12 9 .. .. … 

119. 
Ujszékely 

799 348 1 435 13 … .. 2 … 

120. Ülke 437 … 435 2 … … .. .. … 
121. Vágás 597 21 568 …. 6 … .. .. 2 
122. Vargyas 1945 302 48 1348 12 233 .. 2 … 
123. 
Városfalva 

444 5 9 422 4 3 1 .. … 

124. Véczke 986 … 937 8 38 … 2 1 … 
125. (Magyar) 
Zsákod 

806 14 400 374 … 11 4 .. 3 

126. Zetelaka 3193 … 3185 …. 1 … .. 3 4 
Lapöszveg 96929*Nagy-Baczonnak 

egyik része 
Miklósvárszékhez 

tartozik; de sokkal kisebb 
része ez a községnek 

Udvarhelyszékhez tartozó 
részénél, alig 500 lelket 
számláló, én azért ezen 

egyház megyének összes 
népeségét tettem az 

udvarhelyszéki rovatba, s 
ezen többlet kétségtelenül 
fedezve lesz az azóta létre 

jött szaporodás által. 

35759 34282 22263 2054 1847 115 113 496 

 

Udvarhelyszéki népviselet. 

I. Udvarhelyszék nyugoti határszéle. 
A székelyföld határszéle a sárdi hidnál. Ujszékely községe; abban a székely házak 
berendezése, galambbugos kapuk. Székely családi élet. Az udvarhelyszéki unitáriusok. 
Ujszékely községének régi harangja. E falu régibb neve. Törökvár. Alsó-Boldogasszonyfalva. 
E falu régisége, különféle vallásfelekezetü lakóinak testvériessége. Vaskaja. Kis-Görgény 
nevü elpusztult falu. 



A székelyföldre vezető főutvonalt követve, a mint az utas Segesvárt elhagyja, s aztán a 
gyönyörü fekvésü fehéregyházi kastélyt meghaladja, mind mélyebbre hatol a hazánkat 
keletről behálozó hegységek közé. Már messziről feltünnek szemei előtt a székely havasok 
legszebbikének és legmagasabbikának, az ős Hargítának kéklő ormai, melyek mélázva 
emelik mohos trachyt-homlokzatukat a tenyészvonalon felül, a hol már csak itt-ott teng egy 
gyalog- és futó-fenyőbokor, a vihartól féltében földre lapultan; a Hargita központi ősatyja a 
székelyföldet behálózó hegylánczolatoknak, melynek tetejéről a székely föld nagy része 
belátható. 

Nem sokára gyönyörködni fogunk annak égbenyuló magaslatáról a nagyszerü körlátványban, 
mely onnan szemlélhető. 

De ime! szekerünk a Nagy-Küküllő hullámai felett átvezető hidon robog. 

Ez a sárdi hid, a székelyföld anyaszekének, Udvarhelyszéknek, határszéle nyugatról, s alig 
haladtunk egy rövid negyedórát tovább, már elértük az első székely falut, melynek rendszeres 
házsorai közt haladva a legkedvezőbb benyomás üditi fel kedélyünket. 

E falu neve Ujszékely, a Küküllő jobb partján elvonuló hegyek alján, széles utzákkal, 
melyeket nagyrészint cseréppel fedett kőházak szegélyeznek, mintegy hirdetve a jóllétet s 
culturai fokot, melyen e derék nép ál. 

Alig van itt ház, melynek utzára néző homlokzatán, bemélyülő fülkében cserfakoszoruba, 
vagy czifra tulipán-keretbe foglalva föl ne lenne jegyezve a ház gazdájának s kedves élete 
párjának neve, meg az évszám, melyben a ház „Isten segedelmével” épült, s a feliratok közt 
kedélyesen rimelők s igen régiek is láthatók. 

Általában a székelynép nagy előszeretettel viseltetetik a feliratok iránt. Oly jellemző szokás 
ez, mely – kevés kivétellel – mindenütt előfordul, sőt igen sok helyt láthatni a névhirdető 
fülke mellett sajátságos falfestvényeket, melyek leginkább virágokat és állatokat ábrázolnak; 
de gyakran emelkednek azok, legalább tárgyilag, a történeti festészet szinvonalára, a 
mennyiben csataképeket is láthatni, melyekben a huszár – a magyar hősiesség e jelképes 
leventéje – szerepel, másutt oly falfestvények vannak, melyek történelmünk kiválóbb férfiait, 
mint Hunyadi Jánost, Mátyás királyt, Bethlen Gábort, Zrinyit, Szapárit stb. ábrázolják, alattuk 
rendszerint verses felirat, s ezekre a megérthetés tekintetéből szükség is van, mert az ily 
falfestvények legtöbb esetben falusi műkedvelők ecsetének lévén szerény teremtményei, azok 
nagyon kezdetlegesek és legfeljebb a szépmüvészet iránti hajlamot, a történeti nagy nevek 
iránti tiszteletet tanusitják. 

A házak előtt ott pompálkodnak a hagyományos galambbugos cserfakapuk, melyek 
rendszerint igen szép dombormüvü faragványokkal, metszvényekkel, dus arabeszkekkel és 
növénydiszlettel vannak ékitve, élénk, kirívó szinekkel kiemelve. 

Az ily kapuknak rendszerint két körives nyilata van: a nagy kapu, melyen szekérrel járnak*S 
mivel ezen a széna- és gabonával rakott szekérnek is be kell férnie, azok rendszerint nagyon 
tágasak s három ölet megközelitő magasak, mi miatt a kapunak magának is tekintélyes 
nagysága és fellövellő magassága eredményeztetik. Fenn ikesen végződő fedélkével van 
ellátva, mely alatt a galamboknak körives nyilatkákkal ellátott bugja van., és a gyalog vagy 
kis kapu. Amaz magas, e törpe lévén, fölötte betöltetlen tér marad, mely hogy nehézkessé ne 
tegye a különben könnyüded kapuzatot, dus alakitásu diszmüvezettel, vagy áttörve 



alkalmazott mérművel van betöltve; de egyik esetben sem marad el a felirat, mely a 
csináltatók nevét s az évszámot tudatja. Nem ritkán lehet 150, 200 éves, sőt régibb ily kaput is 
látní a székely földön, melyek a fametszésnek nagy tökélyéről és a keleti ékitményezés iránt 
való nagy előszeretetről tanuskodnak. 

E kapuk inkább ékitményül, mint szükségből állanak ott, mert a székelynek hagyományos 
vendégszeretete nem igen engedi meg a kapu bezárását; tárva van az boldog, boldogtalan 
előtt, mint a székelynek nyilt, emberszerető szive, s ezt akarják kifejezni a kapu szemöldre 
felvéselt ily feliratok: 

BÉKE A BELÉPŐKRE. 

ÁLDÁS A KIMENŐKRE. 

vagy ez: 

HA JÓ SZIVED, NEVED, E KAPUN BEJÖHETSZ, 

HA PEDIG ÁLNOKUL ÉLSZ, FEL S ALÁ MEHETSZ. 

s több ilyenek, melyek a népköltészetnek néha meglepő gyöngyeit mutatják fel. 

Az életek*Életnek vagy épségnek nevezik az összes belső telket minden épületeivel., hová e 
diszkapuk vezetnek, rendszerint csinosak és nagyon tisztán tartvák; elől van hosszmentes 
fekvettel a ház, vele szemben a sütőház*Mely egyszersmind nyári konyha is., hátul 
átmentesen elhelyezve a csűr, kétfelől pajtákkal a barmok és lovak számára, ezen hátul a 
csűrös-kert, hol az asztagok magas cserfa-lábakra vannak felmagasztalva*Az asztagoknak 
lábra helyezése igen célszerü, mert az az asztagalj megnedvesülését nem csak gátolja, de sőt a 
netalán nedves gabona kiszáradását is elősegiti; emellett az egerek felhatolását és a marhák 
prédálását is akadályozza, mert az egész asztag 4–5 láb magas lábra van fektetve, melyek 
felfelé izmosodván az egerek felmászását elhárintják., és végre leghátul az elmaradhatlan 
veteményes és gyümölcsös kert. 

A lakok előtt kis kert, virágok diszlenek, a lakokban az egyszerüség és összetartás által 
előidézett elégültség és boldogság, mert ott lakik egy fedél alatt gyakran az atya három-négy 
nős fiával s ritka az eset, még a jobb móduaknál is, hogy a fiu a szülői szárnyak alól 
elszálljon, mi birtok-összités tekintetéből, de még inkább azon patriarchalis viszony alapján 
történik, mely a székely családi életben még őseredetiségében fenntartja magát; azon 
kegyeletes tisztelet alapján, melylyel a székely Spárta fiaként becsüli a tapasztaladus öregeket, 
tiszteli a szülőket. S ott láthatni gyakran azokat az ős-üstökü*Az üstököt régebben a székely 
nép általánosan viselte, most már kimenvén divatból, csak az öregeknél lehet látni., becsületes 
képü nagyapókat künn ülve a tornázc árnyában, vagy a kapuk melletti ülőpadokon*Az 
ülőpadok a székely lak előtt sohasem hiányoznak. Ezek az ugynevezett szakálszoritók, hová 
ünnepnapon és munka-szünetkor ki szoktak ülni a háziak, s összejönnek a rokonok, 
szomszédok beszélgetni, a fiatalok enyelegni, de a melyek a gyalogutazóknak is kedves 
nyughelyet adnak. Az ily ülő padok, – ha az udvart kökerités veszi körül, – a fal 
vastagságában vannak fülkeszerüleg bemélyitve, s a fedélzet felettük kirugtatva, hogy esős 
időben is használható legyen. Másutt, hol csak deszka- vagy sövénykerités van, ott az ülőpad 
egy ahoz támasztott kis nyitott erkélyke, diszesen faragott oszlopkákon nyugvó fedéllel s 
háttámos lóczával ellátva., körülte az unokák- és dédunokáknak játszva rivalgó seregét, s az 
öreg törzs gyönyörködik az ágainak rügyein felfakadott e szép virágokon, a néző pedig a 



multat és jövő reményeit láthatja megtestesülve a legvonzóbb, legbiztatóbb alakban. Estve 
felé pedig elégült munkás csapatja jön haza a háznépnek, hogy a nap fáradalmait édes 
otthonjában kipihenje s nem hiányzik e kedves körből egy-egy meglepően szép leány vagy 
menyecske sem, ki a jelenet költőiségét emelve, fokozza. És e családi érzelemmel a 
legforróbb hazaszeretet párosul, mely a multban és közelmultban is oly dicső és hősies 
tettekben nyilvánult, s a mely magasztos érzelem otthonos a székelyek közt nemcsak a 
müveltebb osztálynál, hanem meg van az öntudatosan az utolsó földmüvesnél is. Oly erény 
ez, mely e nemzet mindenkit egyenlőnek és szabadnak vallott ős alkotmányának éltető 
földében csirázott és nőtt nagygyá, oly erény ez, melyet talán egy népnél is oly mérvben 
kifejlődve nem találunk, mint a székelynél. 

 

EGY FALUSI SZÉKELYLAK UDVARHELYSZÉKEN. 

Ily vonzó, ily szép a székely családi élet, s midőn az itt nehány szóval jellemezni 
szükségesnek hittem, melléklem egyszersmind egy székely lakásnak és a népviseletnek a 
rajzát is. 

Ujszékely templomán e felirat van: 

IN HONOREM SOLIUS DEI. 

Mi azt hirdeti, hogy e falut unitáriusok lakják. Ezen a reformatio korából származott legifjabb 
s legtisztultabb hitvallás Udvarhelyszéken leginkább el van terjedve*Innen kezdve a Gagy- és 
Nyikomenti falvakban, és a két Homorod mentén kizárólag unitáriusok laknak, s másutt is, 
mint Dersvidékén és Bardoczszéken is több egyházmegye van, ugy hogy 47 egyházmegyében 
23.000 unitárius lélek találtatik. itt a havasoktól körülölelt vidéken tartották fenn magukat 
azon vallás hivei, mely kezdetben egész Erdélyben el volt terjedve s melyet az ország 
fejedelme is vallott egykoron, s mivel az a józan észszel és evangeliummal egyező elveket 
vall, hitem szerint, nem csak a mult, hanem a jövő vallása is, mert az emberiség ugy politikai 
mint erkölcsi tekintetben hátramenni nem szokott; a bal körülményektől, a zsarnokságtól 
előidézett tespedés feltartóztathatja, megállapithatja utjában, de elvégre is Isten szellemereje 
által érintetve felébred lethárgikus álmából s még nagyobb erélylyel, s a mulasztásokat 
kárpótolni törekedvén, még nagyobb sebességgel szokott az előhaladás, a tökélyesülés utján 
elöretörni. 

Ujszékelynek régi harangja ujra öntetett, de körirata egy régi visitationalis jegyzőkönyvbe 
bejegyzetten megmaradt következőleg: 

„IN NOMINE DEI PATRIS ET FILII EIVS UNIGENITI JESU CHR. FUSA EXPENSIS 
SZÉKELY-UJFALU ECCLESIAE ISTI STEPHANUS BOLTOS. C. H. CORONENSIS 
FECIT ANNO 1684.” 



E körirat pedig nem annyira régi eredetéért, mint azért nevezetes, mivel abból az tünik ki, 
hogy Ujszékelyt még a 17-ik század végszakában is Székely-Ujfalunak hivták és hogy mind 
régibb- mind mostani neve ujabb településére enged következtetést. Hagyományok szerint 
régen a falu bennebb a Küküllőpartján vizenyős helyen feküdt, s Viztelek volt neve, de 
áradozásoknak kitett fekhelyét elhagyván, mostani biztosabb helyére huzódott, s akkor vette 
fel a Székely-Ujfalu nevet, melyből rövidités által Ujszékely keletkezett. 

Ujszékelyen azon sajátságos szokás van elterjedve, hogy a törökbuzakasokat (kukuricza-kas) 
az ut szélére helyezik el, mi a székely népnek a tulajdon iránti tiszteletéről tanuskodik. 

Régészeti tekintetben kevés érdekest tud Ujszékely felmutatni, bár van szemben a faluval (a 
Küköllő balpartján) egy magaslat, melyet Pad-nak neveznek. A törököknek egy várát keresi 
itt a szóhagyomány, mely, mivel csak föld erőd lehetett, nyomtalanul eltünt. 

Ujszékelyen felül a Szurdokpatakának torkolatja előtt fekvő Alsó-Boldogasszonyfalva 
következik, melyet a nép röviditve egyszerüen Bodogfalának nevez*A székely tájbeszédnek 
megvan azon sajátsága, hogy két mássalhangzót nem igen tür egymás mellett, s azon ugy 
segít, hogy vagy kihagyja egyiket, mint Boldogfalánál, vagy a kettő közé egy magánhangzót 
illeszt, mint Kirisztus, karajczár, stb.. Hogy ezen elnevezés sz. Máriától származik, s hogy e 
falu a XIV. század elején már tekintélyes egyházmegye volt, arra biztos adatot találunk a 
pápai dézmák regestrumában* 

Az 1332-ik év rovatában a 680-ik lapon levő e bejegyzés szerént: Paulus sacerdos de Villa S. 
Mariae solvit 6 banales antiquos. Az 1333-ik év rovatában 739. lapon: Paulus sacerdos de 
Villa S. Mariaes olv. 2. ban. ant. 

Ezen nevezetes regestrum, melynek oly sok érdekes adatot köszönhetünk, a vaticani 
levéltárban van Romában, de egy hiteles és teljes másolata meg van Károly-Fehérvártt a 
püspöki (Battyányi) könyvtárban, NSV. 15, czime ez: Regestrum saeculi 14, de decimis et 
aliis sportulis camrae Apticae spacio 6 annorum incoleando ab anno 1332 usque ad annum 
1337 inclusive collectis, a collectoribus pontificiis Jacobo Berengarii et Raimondo de 
Bonofato, conscriptum ex archivo applico vaticano transsumptum. Ezen regestrumban ben 
van az egész székelyföld, az akkori Archidiaconatusok felosztása szerént. Udvarhelyszék a 
Thelegdi Archidiaconatus Erdenbach-(Erdőlak) kerületébe van beosztva. Ezen 
megbecsülhetetlen adattárt szolgáltató regestrumot azért jelölöm itt, hol legelőbb használom, 
ekként részletezve, mert ezutáni hivatkozásaimat csak is egyszerüen a pápai dézmák 
regestrumára fogom tenni. 

. 

Boldogfalva sok vallásu lakói boldog egyetértésben élnek*Öt vallásfelekezetnek van e 
faluban temploma, ugymint: Unitarius, reformatus, katholikus, görög egyesült és nem 
egyesült., mi a hazánkban mindenütt, de főleg a székelyföldön meglevő vallási türelemnek 
bizonyitványa. 

Boldogfalván a történész és régész meddő téren kutat, megemlitést legfeljebb a Szurdok patak 
fejénél levő azon önálló domb érdemel, melyet Vaskajának a hagyomány szerint azért 
neveznek, mivel vész idején a lakosok ezen meredek, bajosan megközelithető hegytetőre 
vonulva oltalmazták magukat; a hegy élén vashorgok voltak, melyek segélyével az élelmet és 



egyéb féltőbb holmijokat oda felvonták s onnan eredne a hegynek elnevezése is*Kaja e 
szerént vashorgot, vagy csigát jelentett a régi székelyeknél.. 

A falun felül egy másik, a Tornapataka által átfolyt keskeny völgy nyomul be a hegyek közé, 
ezt Kis-Görgényvölgyének a hagyományok szerint azért nevezik, mert a most Komlóstövisse 
nevü helyen*A völgy közepe táján. Régen az országut ezen völgyön ment fel, és Nagy-
Solymost érintve a Locztetőn vezetett át a Kis-Küküllő völgyébe; a gagyi ut elkészültével 
azonban egészen felhagyatott. hajdan Kis-Görgény nevü falu feküdt, melyet a tatárok 
meglepvén, annyira elpusztitottak s lakóit ugy kiirtották, hogy csak két árva leány maradt 
életben. Ezek egyike Boldogfalvára, a másik Kereszturra ment férjhez, s azért a 
megsemmisült falu határa is ezen két falu között oszlott fel, s azok birják ma is. 

Boldogfalván felül negyedórára van Sz.-Keresztur. 

II. Székely- vagy Szitás-Keresztur. 
A Keresztur név eredete, története, alakulása, szabadalmai; a kath. régi egyház, régi harangok, 
kolostor, kőgát, Jézus kiáltó bércz templomfoglalás az unitáriusoktól; unitárius templom, 
gymnasium; a reformátusok régi harangja. Fiatfalva; vallási egyetértés. Sukuró völgye. A 
fiatfalvi Gerébek. Gyulafi László Fiatfalván. 

Kereszturon, Keresztur fiszéknek központi, s egyedüli városában vagyunk, mely „Székely” 
előnevét onnan nyerte, hogy lakói székelyek, „Szitás” melléknevét pedig arról, hogy itt 
nagyban foly a szitagyártás és lakói ez iparczikkel (melynek s főként fátyolszitáinak meszsze 
vidéken híre van) nagy kereskedést üznek, azért a lófark itt majdnem oly becses, mint a 
törököknél, hol a hatalom jelvénye volt; ki itt jár, ügyeljen lova farkára, mert a furfangos 
utcza-fattyak hamar megánglizálják. 

Philipi*Die deutschen Ritter in Burzenl. 58. lap. s más szász irók csupán az elnevezésből 
(etymologiájából) kiindulva, azt állítják, hogy ezt s egyáltalában Erdély minden Kereszturját a 
német lovagok alapították, sőt ő, s mások is a góth izlésü kereszturi kath. templomot általuk 
építtetik, a templom mellett lévő épület-nyomat pedig az ő kolostoruk maradványának 
tartják.*De e templom a késő góth kor műve lévén s csalhatlan felirata szerént csak a 15-ik 
század közepén épülvén, a német lovagok műve semmi esetre sem lehet. De ennek 
támogatására a város elnevezésén kívül semmi más adatot felhozni nem tudván, a követelt 
templom építészete pedig épen állításuk ellen bizonyítván, e classicus leszármaztatás annál 
kevésbé fogadható el, mert bajosan tehető fel, hogy a Barczaságra szorosan körvonalozott 
német lovagok ily meszsze kiterjeszkedhettek volna, azon féltékeny felvigyázat mellett, 
melylyel ország és király az ő igen is tulságos terjeszkedési vágyukat féken tartották. 

Nem lehetetlen azonban, hogy itten valamely más lovagrendnek (Crucigerek, Templariusok) 
fiókszerzete székelt, minővel – mint toborzási pontokkal – a szentföld lovagrendjei Európa 
minden országában birtak s e város arról vehette ily elnevezését. 

De mi – bár miként igyekeznénk is – Kereszturnak ily dicső, régi eredetét bebizonyitani nem 
tudjuk, mert lételéről szóló biztos történeti tudomásunk csak 1332-ig vihető fel, mely évben S. 
Crux néven már mint önálló egyházmegye szerepel, s Jakab nevü papja 24 régi banalist fizet a 
pápai dézmagyüjtöknek.*A pápai dézmák regestrumában 681-ik lapon: Jacobus sac. de S. 
Cruce solv. 24. ban. ant. A 737-ik lapon (1333-ik rovatában.): Jacobus sac. de S. Cruce solv. 



8. ban. ant etc. A fizetett összegnek aránylagos nagysága mutatja, hogy már ezen korban 
tekintélyes helység volt. Hogy várossá mikor emeltetett, arra sincsen biztos adatunk, legelőbb 
1559-ben fordul elő e néven, midőn Izabella királyné „Keresztur város” lakói mindennemü 
adók, taxák és kamarai jövedelmek alól (a török császár adóját ide nem értve) örök időkre 
kiveszi.*Isabella adomány levele közölve van szóról szóra Báthori Zsigmond 
Confirmationalisában. 

Ez adomány levél-adta előjogoknak lehet köszönni, hogy János Zsigmond a Székelységen is 
behozván a jobbágyságot, Keresztur városát mint kiváltságos helyet, senkinek oda nem 
adományozta.*A kereszturi levéltárban meg van eredetiben a fejérvári káptalannak egy 1627. 
aug. 6-án kelt s Bethlen Gábor fejedelemhez küldött jelentése, melyben a fejedelem azon 
parancsára, hogy Keresztur privilegiumait keressék meg és adják ki azok hiteles 
transsumtumát, jelentik, hogy a sok országromlás miatt elszaggattattak és eltékozlódtak a 
levelek, s igy az egy Isabella privilegiumán kivül mást nem kaphattak, de ráakadtak azon 
registrumra, melylyel II. János király a székelységben a jobbágyokat kiosztotta, és abban 
sehol sincsen, hogy Keresztur városát valakinek eladták volna. stb. Ezen eredeti okmány a 
legszebb magyarsággal van kiállitva, s figyelmet érdemlő irodalmi becscsel bir. 

De nem csak János Zs., hanem Erdélynek öt követett minden fejedelme is nemcsak tisztelte e 
város előjogait, hanem legtöbbje azt meg is erősítette. Igy megerősiti azt Báthori István, 
Tordán 1589 apr. 22-én kiadott kiváltságlevelében, meg Báthori Zsigmond is, ki szigoruan 
rendeli az udvarhelyi vár parancsnokának, Osztopán Perneczi Istvánnak, e szék fő- és al 
királybiráinak, tisztségének és nemeseinek, hogy Keresztur városát szabadságában és 
mentességében tartsák meg, s másokkal is tartassák meg és minden adószedéstől megkíméljék 
stb.*Brandenburgi Katalin 1629. decz. 13-kai Fehérvárról kelt okmányában az ottani Káptalan 
requisitorainak rendeli, hogy Székely-Keresztur városa minden privilegiumának hiteles 
másolatát adják ki. Minek alapján ez évben Tamás Ev. napján ki is adják Báthori 
Zsigmondnak Tordán 1589. apr. 22-én kiadott Confirmationálisát, melyben előre bocsáttatik, 
hogy Kovács János, Zordogh Farkas és Kováts György, az első Ns. Székely-Keresztur városa 
birája, a más kettő polgára, megjelenvén bemutatták több adománylevelöket s azok közt 
Isabella királynőtől nyert pergamentre irt, függő pecséttel és a királynő saját keze irásával 
ellátott Exceptionalisukat, és ily alakban kiállitott Conformationálisát boldog emlékezetü 
Báthori István lengyel király és erdélyi fejedelemnek, stb. Mindkét okmányt szóról szóra 
beigtatva Confirmationálisába, azokat helybenhagyá s rendeli, hogy ezek alapján nyert 
előjogaikban, kiváltságaikban megtartassanak stb. Ezen pergamentre irt hiteles transmissio 
eredetiben meg van Keresztur levéltárában. 

Mint taxalis helyet legelőbb az 1595-ki országgyülés végzései közt találjuk említve, mikor 
elrendeltetik, hogy a többi taxalis helyekkel együtt*A taxalis helyek ezek: Udvarhely, 
Keresztur, Csik-Szereda, Tusnád, Maros-Szereda. Lásd e törvényczikket Erd. orsz. 
Történettára II. k. 57. l. az eddig fizetett portai adót ezután a praesidium számára adják. 

Megerősíti még Keresztur privilégiumait, sőt azokat bővíti, önkormányzati jogaikat 
biztosítván, lakósait minden adó, póstálkodás, taxák, szállítások és hadi szolgálatok alól 
kiveszi I. Rákóczi György 1632-ban azon két feltétel alatt, 1-ször hogy évenkint 100 frot 
fizessenek a fiscusnak, 2-szor, hogy a borárulás a fiscusé legyen (Oenopolium pro solo fisco 
reservatum).*Ez okmány Fehérvártt 1632. jun. 11-kén kelt, a Fejedelem aláirásaival s 
pecsétjével ellátva; meg van eredetiben a kereszturi levéltárban. 



Hogy ezek alapján Keresztur városa nem csak teljes önkormányzati joggal, hanem még jus 
gladiival is birt, és hogy annyi fejedelem által megerősített előjogaikban a jogtipró 
gubernatori korban ők is – mint a többi taxalis helyekkel is történt – a szék tisztsége által 
nyomva, s törvénytelen adókkal tulterhelve voltak, kitetszik e város lakóinak Haller János 
kormányzóhoz beadott panaszukból és kérelmökből*E kérvény kelet nélkül meg van ugyan a 
kereszturi levéltárban, de 1737 és 1756 között keletkezett, mert Haller János ez időszak közt 
viselte a kormányzóságot., melyben jelentik, hogy: Oly privilegiumaink vannak a boldog 
emlékezetü fejedelmektől, hogy a többi közt jus gladiival is birunk, s a malefactorokat 
helységünkben megsententiázhatjuk, és hogy a törvényes dolgokban is a ns. szék tisztségétől 
nem dependeálunk, s még is reánk erőnk feletti adók vettetnek, pedig gazdag-szegénynyel 
együtt csak 21-en levén, sem erőnk, sem határunk nincsen olyan, mint elődeinknek stb., azért 
kérjük, hogy a székből elszakasztatván, mint Udvarhely s más taxás helyekre, az országtól 
vettessék adó, mert reméljük, hogy az ország kevés számunkat tekintve, több kegyelemmel 
lesz. Ha igazságot s kegyelmet nem találunk, kénytelenek leszünk lakóhelyeinket elhagyván, 
elszélednünk:*Aláírva: Székely-Keresztur városi lakosok közönségesen. Meg van e kérvény 
eredetiben a város levéltárában. 

E kérvény szomoru képét adja azon korszaknak, midőn a jogsérelmek elleni panasz hangzott 
az ország minden részéből, és szomoru tanuságot nyujt azon elkeseredésről és sötét 
resignatioról, midőn a lakósok, csak az elvándorlással való fenyegetőzéssel tudták jogaik 
érvényét támogatni. Az 1790-ki országgyülésen szintén kérvényeztek a kereszturiak, kérve 
egyszersmint azt is, hogy, mint taxalis hely országgyülési képviseletet nyerjenek.*De 
panaszuk és kérelmük a közönséges sérelmek felvételi idejére halasztott, s többé szőnyegre 
sem került. Lásd országgy. jegyzőkönyv. 27. lap. Hogy pedig ezen eléggé erélyes hangon 
tartott kérvényeknek sem volt eredménye, s hogy a szék tisztsége még tovább ment 
hatalmaskodásában, kitetszik egy 1792-ben Cserey Jánoshoz, a királyi ügyek igazgatójához 
beadott másik kérvényből, melyben elősoroltatik, hogy az udvarhelyszéki főkirálybiró 
Keresztur város biráját Udvarhelytt tömlöczre vettetvén, négy falu népét küldötte dullói 
(szolgabirói) erőhatalommal a városra s ott a városházát bezárva, privilegiumaik ellenére 
birót, polgárt stb. eskettek.*E kérvény meg van eredetiben a város levéltárában. 

Még egy ehez hasonló sötét korszak vámpirja nehezkedett Keresztur szabad polgáraira az 
1849-ki korszakot követett önkény gyászos korszakában. 1861-ben ujból visszahelyezte a 
kormány e várost régi önkormányzati függetlenségébe, s most rendes Tanácsa van*A tanács 
áll a városbiróból, jegyzőből 7 rendes tanácsosból és egy ügyészből. Nagyobb kérdéseknél 2 
tiszteletbeli tanácsos és 6 választmányi tag is résztvesz. A négy rendes tanácsos egyike 
pénztárnok, 2-ik adószedő, a 3-ik szállásmester, 4-ik nyilvántartó., melynek tagjai minden 
évben minden polgár szavazatával választatnak, s a szék tisztsége utján egyenesen a 
főkormányszékhez fellebbeznek. A szék bizottmányi gyüléseiben e város két küldött által van 
képviselve. 

Hogy vásárjoggal már a nemzeti fejedelmek alatt birt, arra vonatkozást találunk Rákóczi Gy. 
confirmationalisában, de még egyenesebbet egy 1762-ben beadott folyamodványban, 
melylyel a főadó alóli felmentetésökre vonatkozó kérelmöket azzal indokolják, hogy évenkint 
csak is két vásáruk lévén, közjövedelmök nagyon csekély.*E kérvény meg van eredetiben a 
város levéltárában. 

A régibb 2 vásárhoz*A régibb sokadalmak napja máj. 4-ke és sept. 14. 1844 nov. 7-én még 2 
más vásárt és szombat napra hetivásárjogot nyertek.*Az ujabb sokadalmak napja Mátyás nap, 
vagy is febr. 24-ke, másika Eszter nap, vagy is jun. 7-ke. Az ezeket és a heti vásárt 



engedélyező, s igen diszes kiállitásu okmány kelt Bécsben fenn nevezett év és napon az 
uralkodó, Nopcsa Elek és Szentgyörgyi Imre aláírásával. Megvan a város levéltárában. 

E vásárok nagyon látogatottak, főként baromvásárai országszerte híresek, s a marhák árára 
nézve mérvadók az egész székelyföldre.*Az ujabb időkben heti vásárai is mindig 
baromvásárral vannak egybe kötve. És e vásárok nagyban folynak be e város ujabb időkben 
észlelhető emelkedésére, mit még inkább fokozna az, ha lakóit megszállná az egyesülésnek és 
az összetartásnak szelleme, mert Keresztur is, mint többnyire minden székelyföldi városaink, 
több községnek egybeoldásából, összeépüléséből keletkezett itt is feltaláljuk a Keresztur 
város, Kereszturfalva, és Timafalva elnevezéseket, melyek hajdan mind külön, most teljesen 
egybeépült községek emlékét tartják fenn. Ezen községek 1848-ban és 1850-ben is 
egyesültek, s együtt képezték Keresztur városát, de 1861-ben kicsinkés helyi érdekek és 
vétkes pártoskodás miatt ujból elszakadtak, s ma a tulajdonképi városi községet csak is 100 
család alkotja. És ezen a város fejlődésére hátrányosan ható félrehuzás és megoszlás annál 
nevetségesebb szinben tünik fel, mivel a város és falusi lakósság annyira egybe van 
keveredve, hogy magán a város piaczán is van Keresztur városhoz és van Timafalvához 
tartozó ház*Falusi lakos városivá lehet, ha birtokot szerezve folyamodik s 20 frt bevételi taxát 
fizet, s mivel városinak lenni előnyös, azért a falusiak naponta polgárosodnak, a mennyiben 
polgárokká lesznek. 

Keresztur fiszék törvényszéke – honnan az udvarhelyi derék székre fellebeztek – Kereszturon 
székelt egészen 1764-ig, midőn a Continua táblák felállításával eltöröltetett.*Benkő Spec. 
Trans. Sedes. Udvarhely és a Deforis Judiciariis czimü kiadvány I. része V. Caput 59. lap 
szerint. 

A mondottakba összevonható Keresztur városának multja és fejlődési története. A körében 
lefolyt történeti események közt legfeljebb a székelyeknek azon gyülését jegyezhetjük fel, 
melyen 1605-ben Petki János az ide nagy számban egybesereglett székelyeket ékesenszólása 
hatalmával annyira megnyerte Bocskai részére, hogy az ezt követett maros-szerdai 
országgyülésen hős Bocskait fejedelmüknek kikiáltották s hozzája csatlakozva, mindvégig 
nem csak hük maradtak, hanem győzelmeinek leghatalmasabb tényező is voltak. 

És Bocskai, a mély belátásu országlár, az igazságos uralkodó, korának ezen legnagyobb hőse 
és tapintatos diplomatája, rövid, de dicsteljes uralma alatt is meggyőződött arról, hogy a 
harczias és csatlakozásában megrendíthetlen, hüségében megingathatlan székely nép mily 
nagy tényező Erdély történelmében, hogy szava és kardja mily nagy erőt és hatalmat képvisel, 
s azért, midőn – történelmünk fénypontját képező – rövid uralma után el kellett hagyni 
szeretett és nagyrabecsült népét, még végrendeletében is megemlékezett a Székely nemzetről, 
az országnak adott atyai bölcs tanácsok közt ezeket mondván: Intjük a nemes országot, 
Erdélyt mint édes hazánkat, sőt megmaradásuknak örökségeért Istenre kényszerítjük az egy 
dologból, látván mind jelen való mind következendő állapotjokat, hogy a székely nemzetséget 
a mi tőlünk adott szabadságokban tartsák meg, és successorunknak erre legyen főgondja, igy 
mind magának, mind az országnak birodalma örökösebb lehet.*Lásd Benkő: Spec. Traniae 
Sed. Udv. 

A bölcs tanács nem mindig volt követve, s valahányszor azt megszegték, valahányszor a 
székely szabadságszeretete s ősi szabad intézvényei sértve voltak, annyiszor Erdély sorsának 
ege is elborult. 1674-ben jun. 6-án Kereszturon tartotta Udvarhelyszék lustráját Bethlen 
Miklós főkapitány.*Ezen lustráról emlités van téve a productionale forumok okmányaiban 
(Gub. levélt. 1143/1771) a tordátfalvi Feketék nemességét bizonyitó adatok közt, hol felhozatik az 



is, hogy Fekete Zsigmond és János nevezett lustráján az udvarhelyi székelyeknek a nemesek 
közé volt beirva s a többi. 

De hagyjuk a történelem körébe tartozó kérdést hivatottabbakra, s mi folytasuk 
vizsgálódásunkat Keresztur városában, hogy ezen csinos, és kivált fekvésénél fogva, jövő 
nagysága magvait magában hordó városka, multjának észlelése után, jelen helyzetével is 
megismerkedhessünk.*Kereszturnak mostan használt pecsétjén a közepen kilenczágu csillag 
van; körirata: „SZ. KERESZTUR VÁROSSA." Öreg emberek egy régibb pecsétjére is 
emlékeznek, melynek közepén korona volt K. V. betükkel (Keresztur város), de ezen régi 
pecsétje elveszett, s régibb okmányokon sem tudtam nyomára akadni. 

Keresztur a Gagypatakának Nagy-Küküllőbe szakadásánál térhelyen fekszik. Az északi részét 
alkotó Kereszturfalva messze felnyulik a Gagypataka völgyébe, mig többi része a Küküllő 
balpartján nyulik el hosszan. Egy hosszu, szabályos utcza szeli át egész hosszában a várost, 
mely utczának kiszélesedése alkotja a város központi s terjedelmes piaczát, hol az ujabb 
időben nehány igen csinos emeletes ház is épült. 

E piacz déli oldalán van Kereszturnak minden tekintetben legérdekesebb és legrégibb épülete, 
a katholicusoknak ódon temploma, mely méltán megérdemli, hogy vele tüzetesebben 
foglalkozzunk. 

Ez egyhajós góth izlésü épület 25 lépés (melyhez a 3 lépés hosszu előcsarnok vagy karalja is 
hozzá adandó) hosszu és 17 lépés széles hajója most egészen át van alakitva, még a két 
oldalán szembelévő két csucsives ajtó is berakatva, oltárürnek használtatik, csak is három 
halhólyaggal diszített ablaka maradt meg eredeti alakjában. De ellenkezőleg (20 lépés hosszu, 
10 lépés széles) szentélye eredeti alakjában megmaradt, magas, merész metszetü diadalive 
csucsives, három a hajón levőhöz hasonló halhólyag diszmüvezettel ékes ablak van déli 
oldalán. Ez ablakok, mindenike mübeccsel biró különböző díszmüvezettel és tagozott béllettel 
bir, melyekbe most bemeszelt szines karikák voltak helyezve; boltivezete is, melynek 
gerinczei és hevederei csinos, oszlopszerüleg lenyuló gyámköveken (console) nyugosznak, – 
régi, az egyik zárköve ilyen: 

 

azaz: ARBOR VITE JEZUS HOMINUM SALVATOR monográfiája. 

A másik oltár feletti zárkő egy csinos faragványu rózsa, melynek oromszélén kiemelt betükkel 
e körirat van:  



 

azaz: Anno Domini 1458, mely évszám e templomnak stylje által is igazolt, épitési korát 
jelöli. De mindenesetre legérdekesebb és legrégibb e templom nagyobbik harangja, melyen 
körirat nincsen, hanem felső részén ezen ide mellé kelt (felére reducált) medaillonok, vagy 
dombormüvü képpaizsok vannak elhelyezve. 

A harangfeliratok tüzetesebb észlelése a szakértőket azon meggyőződésre vezette, hogy 
legrégibbek azon harangok, melyeken egyáltalában semmi felirat vagy ékitmény nem fordul 
elő; ezeket nyomban követik azok, melyeken medaillonok jönnek elő, s csak azután, 
körülbelől a XIV. században, jelennek meg (legalább nálunk) az eleinte csak jelmondatos, 
később azonban évszámokat is mutató harangköriratok. Ebből folyólag az észlelésünk alatt 
levő kereszturi harang igen régi, s mert régi és feliratnélküli, korának meghatározása is 
nehezebb. Azonban a harang alakjának a diszitményezésének régészeti észlelése korának ha 
nem is pontos, de legalább megközelitő meghatározására képesit. 

Alakja keskeny, hosszukás, minő rendszerint a régi harangok idoma, e mellett négy oldalán 
látható kopottsága (mert egyszer már forditva volt) nagyon hosszas használatra mutat; 
mindezek azonban csak régisége mellett tanuskodnak, de korának meghatározására mi adatot 
sem nyujtanak. Erre a hü másolatban bemutatott képpaizsok adhatnak csak felvilágositást, 
vegyük hát ezeket rendre. 

Az I-ső számu (Lásd képét) legnagyobb medaillonon egy királynak látjuk trónon ülő alakját, 
koronával liliomdíszes jogarral az (sceptrum, királyi pálcza) egyik, keresztes arany gömbbel a 
másik kezében. A II-dik számu medaillonon ismét koronázott alak ül hasonló jelvényekkel. A 
koronák, a dus redőzetü öltözék, és a modor nagyon hasonlít az Árpád házból való királyaink 
korában divatozottakhoz, s igen hajlandó lettem volna azon meghatározást tenni, hogy a 
nagyobbikon levő valamelyik Árpád-házi uralkodónkat, a kisebbik a társkirályt, vagy erdélyi 
herczeget ábrázolja azonban ennek ellentmondanak a trónok, mert mig az Árpád-házi 
királyoktól reánk maradt pecséteken, és érmeken mindenütt pamlagszerü kar- és háttám 
nélküli trónokat találunk, addig alakjaink czifrábban idomított háttámos trónon ülnek, 
melyeken (főleg a kisebbiknél) a csucsives alakításu diszítések nyomait ismerhetjük fel; de 
mert ezen diszmüvezet egyszerü nemes modorban minden (később felkapott) tulterheltség 
nélkül alkalmaztatott, tisztán felismerhetővé lesz, hogy a csucsives stíl első korszakából való, 
s igy harangunk a vegyes házból való királyok korszakában készült s a két főmedaillon 
valamelyik vegyes házból való királyt és királynőt ábrázolja; hogy melyiket? az a felfejtendő 
kérdés. Az I-ső számun levő alak sokban hasonlít Zsigmond királynak fiatal korában 1389-től 
95-ig használt pecsétjén mutatkozóhoz.*Lásd e pecsétet Pray: Syntagma de Sigillis ed. III. T. 
1. fig. Meg van az arczhasonlat s a hajviselet ugyanazonsága is; van képünknek jobb oldalán 
(heraldicailag) jelvény is, mely azonban aligha Zsigmond egyfejü sasával ugyanazonosítható, 
miután az inkább egybetekeredett két kigyó alakjának látszik, a mennyiben a hibás 
öntvényből kivenni lehet, s ekként inkább lehetne az Róbert Károly sárkányának módosítása, 
melynek folytán Róbert Károlyt ábrázolhatja, mit még a jogar liliomdus alakítása, a trón 
háttámján levő tornyacsok (fialen) liliom tetőzete is támogat, miért is harangunkat Róbert 
Károly korában szültnek kell hinnem. A III-ik és IV-ik számu képpaizskákon két evangelista 
ülő alakja tünik fe; az egyik a mint egy nagyon szép alakításu pulpitásra helyezett nagy 
könyvbe ír, a másik a mint egy ily könyvből olvas. Jelvényeik hiányozván, vagy 
felismerhetlenné kopván kilétök meghatározását nagyon nehézzé teszik.*A másik kicsiny 



harangon e felirat: IN HONOREM SANCTISSIMAE TRINITATI, alól: ILLUSTRISSIMUS 
DOMINUS ALEXI ORBÁN L. B. de LENGYELFALVA ANNO 1745. Ez a macskácsi 
kápolnából került ide. S most miután a Székelyföld e legrégibb és legnevezetesebb harangját 
bemutattuk, szálljunk le, hogy a templomhoz közeli épületnyomokat is vizsgálatunk tárgyává 
tegyünk. 

 

A templom déli oldalához terjedelmes (50 lépés oldalhoszszal biró) négyszögü épült volt 
ragasztva, melylyel összeütközött a templomot félkörben körül övedzett kerítés. Ez 
építkezések alapfalai bár elhantoltan tisztán követhetők s elvitázhatlanul mutatják, hogy e 
templomhoz eredetileg valamely kolostor volt építve, hogy minő szerzeté? arról semmi 
adatunk. Sőt ez alapfalak vonalán kivül is nagy négyszögü köveket találnak; egy 
bemélyülésről azt mondják, hogy a kolostor kutja, hová a fennebbinél nagyobb és régibb 
harangot temettek be tatárduláskor, s az most is ott lenne, sőt a hagyomány még azt is mondja, 
hogy a keresztesek kolostora fenn volt eredetileg a Galath várában (melyről később), honnan 
a most is kőgátnak nevezett helyen egyházi menettel jöttek át a Küküllőn, s vonultak fel a 
város felett északkeletre magasuló Jézuskiáltó bérczre, hol stationalis helyök s kápolnájok 
volt. 

A reformatiókor az unitáriusok elfoglalták e templomot vagy jobban mondva, a hivekkel 
együtt az is átment unitárius kézre, s birták azt egészen 1767-ig, mikor Macskási Boldizsár 
tábornok az isteni tisztelet folyama alatt tisztikarával és katonasággal bement, az imádkozókat 
kikardlapozta, s a templomot a katholicusok számára elfoglalta. A kiüzött unitáriusokat a 
reformatusok testvérileg fogadták, s nagy templomukat* 

A reformátusoknál is van egy igen régi érdekes harang, mely csaknem egészen el van boritva 
feliratok özönével, felső részén első rend: 

BAPTISATE IN HONOREM PATRIS ET FILII ET SPIRITUS SANCTI. MATH. XXVIII. 

2-dik rend: 

MIT GOTTES HILFE GOS: MICH: ANTONI VTEN IN WEISSENBURG A. D. 1644. 

Alsó karaján: 

CAMPANA HAEC FUSA EST USIBUS SACRIS ECCLESIAE ORTHODOXAE 
SZÉKELY-KERESZTURIENSIS DICATA ANNO DNI MDCXLIV S. K. G. 

Egyik oldalán: 



LETIFICUM DANTEM SONITUM ME QUIS OVIS ES AUDI NAM SI NON AUDIS 
SURDUS UT ASPIS ERIS ET ME NEGLECTO COELESTIA JVS – SA DOCENTES 
NEGLIGIS ET NOTO SEGNIOR HERESIES. 

Másik oldalán: 

NON EST CURRENTIS NEQUE VOLENTIS SED MISERENTIS DEI. 

NB. I. Rákóczy György jelmondata. 

megoszták velök egész 1782-ig, midőn az unitariusok uj templomot építettek a Fiatfalvára 
vezető ut közelében. 

Az unitáriusok e templomkája szerény; nincsen ott semmi, a mi régészeti, vagy épitészeti 
tekintetből figyelmet érdemelne, s miért van, hogy mellőzve a többit, ennek mellékeljük 
képét? azért, mert e templom mellett van az unitárium gymnasium* 

Az erdélyi unitariusoknak eleitől fogva ugy a vármegyéken mint a székely székekben voltak 
saját tanintézeteik. Főtörekvésök volt mindig, hogy ha bár számra nézve kevesen vannak is, 
de értelmiségben s ebből eredő szellemi erőben gyarapodjanak, s azért a tanintézetekre kiváló 
figyelem volt forditva, s azért látjuk, hogy János Zsigmond alatt ők teremték a nemzeti 
irodalmat, mert ha addig jelent is meg néhány csekély számu magyar könyv, az bibliából s 
confessiókból állott, s miután János Zsigmond a lelkiismeret szabadságát kihirdeté, előállottak 
a vallásos viták, Dávid Ferencz és társai a vitát magyar nyelven folytatták, mint példa erre a 
Nagy-Váradi disputatio czimü könyv, részint, hogy a honi nyelv általánosittassék, részint 
hogy a nép is részt vehetve ezen hittisztázó értekezésekben, lelke és szelleme emelkedhessék. 

Ezen nemzeti irányu szellemi fölény vétette fel a bölcs fejedelemmel is az életre való uj hitet, 
s ekkor számos iskolái keletkeztek az unitariusoknak, melyek a fejedelem pártolása alatt 
adományaival támogatva virágoztak s terjeszték a sötét korban a nemzeti szellemet és 
müveltséget. 

Székelyföldön volt 3 virágzó tanintézetök: a m.-vásárhelyi, szt.-erzsébeti és hidvégi mind 
elbukott. Az iskolátlan székelyföldről a távoli tordai és kolozsvári tanintézetbe kellett a 
fiataloknak elvándorolni, mi igen nyomasztólag s korlátlólag hatott az itten lévő 30,000 
unitarius lélek szellemi kimivelésére. Régi volt az óhajtás, hogy egy iskola alapittassék a 
székelyföldön; az óhajtás, az eszme létesitőjét Szabó Samuelben találta, ki helyesebben 
Mikola Samuel, mert a marosszéki hires Mikola családból származott; atyja Abrudbányára 
költözvén, szabómesterséget folytatott, s innen kapta a Szabó melléknevet. Ő a toroczkai 
iskolában tanitó volt 1784-ben, innen a berlini, s más külföldi egyetemekre utazván, 1787-ben 
tért vissza, s felragadván az eszmét, a székelyföldön létesitendő unitarius gymnasium valódi 
apostolául lépett fel. Összejárta a székely unitárius tractusokat, szónokolt minden felé, 
buzditotta a népet s áldozatra hivta fel, és a székely, midőn átértette a nemes czélt, örömmel 
adta filléreit, örömmel hordott anyagot, örömest dolgozott, csak hogy legyen hely, hol 
gyermeke a hazának hasznos, értelmes polgárává képződhessék. Ezen hazafias fáradozásaiban 
főként segitették őt Pálfi Mózes, növendéke Sárdi Sándor Mózes, és N.-galambfalvi Sándor 
József. 

A begyüjtött adakozások ily eredményt mutatnak 



 
mft. Dinár 

1 Felső-Fehérmegye 34 49 
2 Udvarhely köréből 104 72 
3 Aranyos székből 9 – 
4 Keresztur fiszékekből 535 80 
5 Magányosoktól külön 311 57 
 
  **  

E mellett a Homorod-melléki ecclesiák meszet, a havas alattiak deszkát, gerendát, zsendelyt 
hordtak; a keresztur-fiszéki ecclesiák homokot, követ, gabonát hordtak, napszámosokat adtak, 
s ily lelkesedés, ily áldozatkészség mellett, 1794–95 és 96-ban elkészült a 12 szobáju faépület, 
és a jelenleg is fennálló igazgatói lak. Ezen szobák a magyar tanintézeteknél mindenütt 
divatos szokás szerint városok neveire kereszteltettek; az 1-sö Korinthus, 2-ik Philadelfia, 3-
ik Ephesus, – ezek közös adakozásokból készültek el. 4-dik szoba Smyrna, ezt Pálfi Elek és 
Dénes urak épitették. 5-ik Sárdis, ezt a Szent-Mihályi unitaria ecclesia, 6-ik ; derekát a 
tordátfalvi unit. ecclesia, tetejét adakozásokból, 7-ik Laodicea derekát az enlaki u. esia, tetejét 
adakozásból. 8-dik Pergamum derekát a bőződi u. esia, tetejét adakozásból. 9-ik Páris ezt sz.-
mihályi pap Kelemen Benjamin és Kobátfalvi Nagy János fiaival épitették. 10-iket kereszturi 
lelkész Bodor Sámuel. 11. és 12-ket adakozásból. 

És Szabó Sámuel az általa teremtett iskola igazgató tanárává neveztetvén, azt 18 évig a 
legerélyesebben vitte, s atyai megnyerő modora által édesgette ez iskolához a tanitványokat; 
18 évi áldást hozó fáradalmai után leköszönvén, helyébe Csik-Szt.-Iváni Koronka József, azon 
időkben kolozsvári iskola-főnök tétetett 1813-ban a kereszturi gymnasium igazgató tanárává. 
Ez az első ugynevezett faiskola története, és Szabó Sámuel, ki egész életét szentelé az eszme 
kivitelének, ki a rábeszélés hatalmával, ki apostoli illetséggel létesité azt, mit három század 
gondola, békén nyughatik tisztelt sirjában, mert nevét halhatlanitá, mert a nemzet háláját, 
elismerését kiérdemlé, mert müvében örökké élni fog. 

Csakhamar annyira szaporodott a tanulók száma, hogy a fennebb emlitett 12 szobában nem 
fértek meg, azért nagyobb helyiségekről kelle gondoskodni. Ekkor H. Almási Mihály János, 
Udvarhelyszék királybirája, állott az ügy élére ő befolyásával és pénzáldozatokkal ki is vitte 
azt, hogy a képünkben is bemutatott 18 szobából álló csinos kő épület elkészülhetett. Gyakran 
hivatván ugy nevezett metális ambulatiokra, ilyenkor a peres felektől semmi fizetést nem 
vévén oda utalta őket, hogy az épülő iskolához fát, deszkát stb. vigyenek. Az unitarius 
ecclesiák ekkor is örömest áldoztak, anyagot hordottak, napszámosokat állitottak ki, sőt a 
tanulók is a leczkékről kijőve, hordották a követ és anyagot, és igy az iskola, melynek alapját 
1819-ben a derzsiek ásták meg, hamar elkészült Mihály János és Koronka lelkes 
közremüködésével, ki félszázadig mint igazgató tanár állott ez iskola élén, s kinek sirja fölé a 
tanitványi kegyelet egy siremléket készül állitani. Koronkának 1863-ban Augusztus 13-án 
történt halála után, helyébe az angol s más külföldi egyetemeken végzett Kis-kadácsi Simén 
Domokos választatott meg igazgató tanárrá. 

A kereszturi iskolában, mint közép tanodában, az elemi osztályokon felül az V-ik gymnasialis 
osztályig bezárólag tanittatik a 160 lélekből álló növendéksereg: az 1848-ik utáni szabályzat 
szerint az addig is alkalmazott 1–3 segédtanár mellé 3 rendes tanári állomás szerveztetett, 
egyiket rendesen a helybeli unitarius lelkész, a más két állomást az egyházi tanács rendszerint 
academicusokkal tölti be. 



Még felemlitendőnek véljük azt is, hogy a gymnasiumnak van könyvtára és csinos kis 
muzeuma is; az ifjuságnak egy önalkotta olvasó könyvtára és kölcsön segélyző pénztára, mind 
megannyi fegyverei a szellem fensőségnek. A jól szervezett iskolában a növendékek száma 
annyira gyarapodott, hogy a Mihály János és Koronka által épitett iskola épülete már már 
szük lett a tanulók befogadására, s azért 1868 kezdetén Dániel Gábor, Udvarhelyszék 
főkirálybirája, a lelkes és minden üdvöst pártoló hazafi, az ügy élére állván, gyülést tartott, 
melyen elhatároztatott, hogy az iskola épületének még hiányzó negyedik oldala is 
kiépittessék, s arra a gyüjtést ő maga jó példával megkezdvén, közel 3000 frt gyült be, 
melylyel a tervelt kiépitést nemsokára létesitendik. Legyen üdv és áldás ezen annyira 
szükséges tanintézeten. (Adatokat igaz. tanár Simén Domokos szivességéből nyertem.) 

,  

 

AZ UNITÁRIUSOK TEMPLOMA ÉS COLLEGIUMA SZ.-KERESZTURON. 

a tudományoknak azon tisztelt, nagyra becsült szentélye, hol Udvarhelyszék 23,000 
unitáriusának értelmi bányája van, hol egy nagyratörő nemzedék szellemi kincseket gyüjt. Az 
áldást és nemzeti nagyságot teremtő népnevelésnek sokkal nagyobb pártolója és méltánylója 
vagyok, mintsem egy iskola előtt közönynyel mehetnék el, s azért munkám folyama alatt 
mindenütt kiváló figyelemmel kisérendem tanodáinkat, mint olyan palladiumait a nemzetnek, 
melyek alatt a jövő nagyság, a nemzeti felemelkedés nagyra növekedő magvai vannak 
elhintve, és a honfikeblek melege által ápoltatva virágoznak, mert tanodáink a mieink, azokat 
a nemzet magától elvont filléreivel létesíté, a honszeretet magasztos érzetével ápolgatá, a 
lelkesedés hevével támogatá; mert tudta, hogy nem csak nyers erő az, mi megvédi s naggyá 
teszi a hazát, hanem az ész mindenható hatalma, az értelmiségnek nagy horderejü feltörő 
szelleme az, mi a nemzet jövőjét biztosítja, mi megdönthetlen alapja a jövő felvirágzásnak és 
nagyságnak. 

Azért székelyesen szólva, kellő tisztesség adassék tanodáinknak, s legyen áldás azokon, kik 
azok alapítása s felemlésére közremüködtek. 

Keresztur fekvése az itt kiszélesedő Küküllő völgyében, annak szép berkeitől körülölelve, 
igen regényes; két mellék folyónak völgytorkolata ütközik itt össze a fővölgygyel: a Gagy és 
Fehér Nyikó völgyei, melyeket majd annak idejében megutazandunk. Most áttekintünk a 
Küküllő tulsó partján fekvő Fiatfalvára, hol csinos kastély vonja a figyelmet magára. E 



kastély a hires Vingárdi Geréb Lászlóé (Erdélynek Mátyás király uralma alatti püspökéjé) 
volt, az az hogy a most ott levőt annak romjaiból építették. 

A vingárdi Gerébekkel ugyan egy család volt a fiatfalvi Geréb család, mely igen sok jeles 
férfit mutat fel; ilyen János, görgényi várparancsnok, ki 1451-ben a m.-vásárhelyi székely 
gyülésen jelen volt; ilyen Péter, ki 1475-ben Zápolya Istvánnal a Szalamegyében pusztító 
törököket veri ki ilyen a János Zsigmond korában szerepelt Benedek és András, ki Bethlen 
Gábor alatta testőrség kapitánya, s ki kék zászlóalja számára a pusztává lett Torda város felső 
részét nyeri Bethlen Gábortól. Ezen Andrásban magva szakadt a fiatfalvi Geréb családnak 
özvegyét Székely mózes (a fejedelem fia) vette el. Ennek nótájával 1649-ben Brenhidi Huszár 
Mátyás nyerte el Fiatfalvát több hozzá tartozó részekkel. Később Mikó-birtok (Kállay a ns. 
székely nemzet eredeti 225 lap és Kővári Erd. tört. IV-ik k. 229 lap.) 

Fiatfalván megemlítendő az, hogy reformatusok és unitáriusok már századok óta egy 
templomba járnak. A vallási türelemnek, a hitben való testvérisülésnek ezen megható példája 
tudtommal sehol sincsen meg honunkban, pedig mily költséges és gyakran népet tulterhelő az 
a szokás, hogy sok vallásu faluban néha 3–4 külön templomot kell építeni, mit a felekezetek 
egymásközti versenye néha nyomasztóvá is tesz. Nem lehetne-e a jóságos Istent mindenütt 
ugyanazon templomban imádni, mi csak jó irányban hatna, mert az emberek összesimulását 
és testvérisülését eredményezné. 

Fiatfalván alól Sukoró völgyében egy ingoványos, Fejérszéknek nevezett, terület van, melyből 
hamuszines fejérviz foly le érdekes lenne annak vegytani észlelése. Gyulafi László, Bocskai 
helytartója, Holdvilágnál Rácz György által meglepetvén, serge szétveretett, maga Sárdra 
menekült, honnan az ott talált Mátyus vezetése alatti székelyekkel Fiatvalvára vonult. A 
Bocskaihoz csatlakozott Székelység ide sereglett, s csakhamar oly sereg élén állott, melylyel 
az egész szász földet hódolatra szorítá. (I. Kővári Erd. tört. 4-ik k. 171 lap.) 

III. Kereszturtól Nagy-Galambfalváig. 
Bethfalva. Kis-galambfalvi szoros. Kis-Galambfalva. Galathtető. Galath vára. Most látható 
maradványok, regék, hagyományok. 

Udvarhelyre, a székelyföld anyavárosába igyekezvén, utunkat a Küküllő völgyén folytattuk. 

A Kereszturtól negyed órára fekvő Bethfalván felül a völgy csakhamar összeszorul s azon 
hegyszorosok egyikébe értünk, melyek hadtani szempontból oly jelentékenyek s milyek a 
székelyföldön minden nyomon találtatnak, s éppen hadtani tekintetek telepitheték a székelyt 
ezen kopár és terméketlen vidékekre, melyeket ha a természet mostohán álda is meg, de azért 
a szabadságnak hatalmas védbástyáit tárják fel; ez az oka, hogy a székely megválhatatlan 
őseinek szent tűzhelyétől, s oly bajosan birható arra, hogy terméketlen hegyeit elhagyva, 
áldottabb rónás vidékre települjön; néha munkavágy és üzérkedés messze elviszi őt, de végre 
is visszajő bérczei közé, őseinek emlékszentesitett hazájába. 

Az emlitettem kis-galambfalvi hegyszorosban a Küküllő völgye annyira összeszorul, hogy a 
folyamnak és utnak alig marad ott egy kis szüken kimért helye. Mind két oldalról meredek, 
csaknem függélyesen emelkedő hegyoldalok határolják, és pedig a jobbparton a 
Várkapuszáda nevü hegynek Nagy-Mál nevü hegyfoka, a balparton a Galathtetőnek 
meredeken le szelt oldala. 



E hegyszoros torkolatjánál, a folyam balpartján fekszik Kis-Galambfalva. Ez egy csekély 
terjedelmü területen fekvő népes falucska, mely 1830-ban egészen leégvén, nagyon 
szabályszerüen épült-fel és pedig részint a tüzmentesség tekintetéből, részint mert e faluban 
sok a kőműves (épitész); a házak mind kőből épültek cserépfedélre. Mennyire óhajtandó 
lenne, hogy e példát székely atyánkfiai másutt is kövessék, mi legbiztosabb ellenszere lenne 
az oly gyakori égéseknek! 

A Kis-Galambfalviak a nagy égésnek évünnepet szenteltek, mely napon nem dolgoznak s 
háromszor mennek templomba, kérve az eget, hogy hasonló szerencsétlenségtől óvja meg 
őket. És ezen kegyeletes évünnep örök időkre fenn fog maradni, mert egykor annak 
megtartását elhanyagolván (esetlegesen) villám csapott le egy házra, mit isteni intésnek 
vélvén, elhatározták s utódaiknak átok sulya alatt meghagyták az évünnepnek örök időkre 
való megtartását. 

Kis-Galambfalva határa kicsiny, de azért lakói jóllétben vannak, mert mit a sors megtagadott 
tőlök, azt szorgalom és ügyesség által pótolják, a mennyiben itt mindenki a földmivelés 
mellett mesterséget is üz, lévén a kömüvesség oly hagyományos mesterség, mit a fiu apjától 
tanul el, s mig a népesség egy része otthon földet müvel, addig más része messze vidékre 
megy el mesterségét gyakorolva beszerezni az élet szükségleteit. És ez igy van a székelyföld 
mind azon faluiban, hol a föld müvelésére kevés tér nyilik, hol kézmü-ipar, kereskedés, 
fuvarozás stb. által ütik helyre a hiányokat. 

A falutól délnyugatra emelkedik fel az emlitett Galathtető, egy önálló magas hegycsucs, 
melyet Omlástetőnek is neveznek azért, mert Kereszturra néző nyugati oldala festői 
omladványokban hanyatlik le; régi osztálylevelekben Galambot-Vára néven is szerepel. 

E minden oldalról függélyesen le szelt hegycsucsot vár talajául alkotá a természet, s volt is 
ottan egy hatalmas és nagy kiterjedésü vár, melynek fennmaradt maradványai méltán 
bámulatra ragadják a szemlélőt. 

A hegy tetőlapja egy hosszukás fennsikot alkot, melynek csak oromszélét kutatva várfalak 
maradványaira nem találhatunk, s ki csak ily felüleges széttekintést teszen, az csalódva fog 
innen távozni; de a figyelmesen és alaposan kutató rá fog mulhatlanul találni az itten álott 
várnak hatalmas gátornyára a tető szinvonalánál vagy 50 lábbal alább lévő hegyoldalban, hol 
sűrű cziher (bokorerdő) fedi féltékenyen a multnak e titokteljes romtöredékeit. 

A várfalaknak ily lennvaló elhelyezése által a vár belterének nagyitása vétetett czélba; de 
mivel a hegyoldal meredeken hanyatlik le, – hogy ottan a várfalak elhelyezhetők legyenek, – 
egy óriási munkát feltételező bemetszést kellett a hegyoldalba tenni, mely bemetszés 
karimaszerüleg ölelte körül a hegy tetőcsucsát. Ezen bemetszés oromszélére voltak fektetve a 
várfalak. Ezek egybe omolva, oly hatalmas gátonyt (AAAA) alkotnak, melynek alapátmétere 
12 láb, magassága 8 – 10 láb. (Lásd alaprajzát alább). Az emlitém bemetszés sok helyen 
leomladozván azzal együtt a vár gátonya is lesülyedt s ott hevernek a hegyalján szétgurult 
kövei. Legépebb e gátony a déli oldalon, – hol a Galathtető a hátrább fekvö s nála jóval 
magasabb Őrhegygyel, egy keskeny hegyhát által van összekötve. Ezen egyedül 
megközelithető pont erőditésére volt a főfigyelem forditva. A hegynyakra felemelkedő 
gátonyt (BB) kivül helyezett széles, mély sáncz (CC) övezte, a gátony és a sáncz közepe táján 
hegyes kihajlitással birt. Ezen belső védvonalt egy másik külső fal (DD) és sáncz (EE) követte 
s igy a kettő között egy 40 lépés átmérőjü előváracs keletkezett, mely egyszersmind a vár itten 
volt egyedüli bejáratát (F) is fedezte. Az ut, melyen a vár kapujához fel lehetett jutni, a 



Galathtetőnek nyugatra néző oldalán kanyargólag emelkedett fel s a Szélbércz nevü helyen 
még a kő-burkolatnak maradványai is felismerhetők. 

A vár nagy terjedelméről fogalmat adhat gátornyának 1600 lépésnyi kerülete. Alakja 
leginkább hasonlit egy hosszukás lapuhoz, még pedig egy kicsipkézett cserfa lapuhoz, mert a 
hegynek többszörös ki- és behajlását a várfalaknak talapul szolgált bemetszés is követi. 
Hosszusági átmérete 720 lépés, legnagyobb szélessége 180 lépés. Beltere egyetlen közepe 
táján felmagasulván, onnan lejtősen hanyatlik a vár két csucsa felé. A magaslat tetőormán (a 
déli várszögtől 250 lépésnyire) egy hatalmas gátony, (H) s ennek déli oldalán elvonuló sáncz 
(CC) szeli át a vár egész szélességét, ekként azt két részre, külső- és belső várra osztván fel. 

A belső vár közepe táján mély üreg van, (K) mely mint mondják, a vár kutja volt, és pedig oly 
mély, hogy egészen a Küküllő szinvonaláig hatolt le. 

A vár beltere több százados müvelet alatt lévén, teljesen át alakult, az eke földegyengető vasa 
teljesen eltüntette az itten állhatot épületek nyomait. Néhány évvel ez előtt egy kézi malom 
köveit, s egy oroszlány szobrát találták*„Egy börbécsfejü követ", mint egy székely mondá. e 
várban. Az első a kereszturi unitarium collegium régiséggyüjteményében van, s egyike azon 
őskori őrlő eszközöknek, melyeknek lisztelő hármas ürege a középen van. A szobrot 
Kolozsvárra szállitották*Egy kolozsvári egyén ott ásatást tévén fedezte fel e szobrot, egy 
galambfalvi szekeres szállitotta fel, ott pedig ketté hasittatván aranynyal volt tele, mond a nép, 
és az ily álhitnek azon veszélyes eredménye van, hogy a nép a talált ilynemü régiségeket 
aranynyal tömöttnek hivén, széttördeli. . 

Ezen lehetőleg rövidre vont leirás fogalmat nyujthat Galath-, vagy Galambod várának 
mostani maradványairól, e maradványok pedig képzetet adhatnak e vár egykori 
nagyszerüségéről és roppantottságáról; de ennyivel meg is kell elégednünk, mert multja iránt 
hiába kérdezzük a történelmet, az tudvágyunk kielégitésére semmi nemü adatot nem 
szolgáltat, a néphagyomány pedig legfellebb csak sejtelmekre nyujt anyagot. Így egy 
szóhagyomány azt mondja, hogy az a régi székelyföldnek volt határvára de a tatárok 
(valőszinüleg a mongolok IV-ik Béla alatt) bevévén, a székelyföldön időzésük alatt ez volt fő 
táborhelyök, ide hordották egybe a sok rablott kincset és foglyokat, s azért azt Tatárvárnak, is 
nevezték régen. Másik mesés hagyomány azt tartja, hogy a vár földalatti pinczéi még most is 
tömve vannak kincscsel, e pinczék ajtai minden 7-ik évben felnyilnak, de a kincs büvölet alatt 
lévén, kihozni nem lehet. Mult idők titkos leple boritja e mesés romokat, mely leplet 
elháritani, s a tudásnak szövétnekével az e romok felett derengő homályt szét oszlatni nincsen 
hatalmunkban. A mennyi lehetséges volt, felett fejtve, és e feledett romnak létele legalább 
constatirozva van, s most leszállhatunk a mult emléke által szentesitett magaslatról a 
galambfalvi szorosba, hol egy dombetőre emelkedve csakhamar megpillantók azon szép 
erdőségekkel körül ölelt kies hegykebelt, melynek tulsó felén Nagy-Galambfalva tünik 
előnkbe. 

 

GALATH- VAGY GALAMBOD VÁRÁNAK ALAPRAJZA. 



IV. Nagy-Galambfalva és környéke. 
A nagy-galambfalvi ref. templom s Izabella királyné épitette 17 temploma Udvarhelyszéknek. 
Sebessi István óriási cserfája. Ráktava. Kilátás innen. A vidék topografiája. Sinai tető. 
Várkapu száda. Galambfalva hadtani fontossága. Vágás pataka. Várfele; az itt levő várromok. 
A Várfelén levő más maradványok. Lajos kutja. Király kutja. Király kite laka. Mészárszék. 
Hagyományok 

Classicus földre léptünk itten, mely a titokteljes multnak több emlékeit mutatja fel, hol 
szükséges egy kevéssé megállapodnunk, hogy szemlét tartsunk azon itt levő számos 
maradványokon, melyeket soha senki nemcsak hogy meg nem vizsgált, de még fel sem 
emlitett. 

Legelőbb is vegyük szemügyre a faluban magában található nevezetességeket, s csak azután 
folytassuk környékének észlelését.  

És azzal hamar készen leszünk, mert az illetőleg kettőbe összpontosul. Egyik a reformatusok 
temploma mely hagyomány szerént Izabella királynő korában épült, s egyike azon 17 
templomnak, melyeket e kegyes fejedelemnő Udvarhelyszéken épittetett.*Ezt bizonyitó 
semmi okmány birtokában nem vagyunk s csak is hagyományilag fenn maradt alapon 
nyugszik e feltevés. Ezek a következők voltak: Nagy-galambfalvi, derzsi, kányádi, városfalvi, 
H.-Sz.-péteri, H.-Sz.-páli, H.-Sz.-mártoni, kénosi, N.-solymosi, Sz.-léleki, Sz.-mihályi, 
rugonfalvi és Felső-Boldogasszonyfalvi; ezek nagy része lerontatott, vagy átalakittatott, csak 
is a kénosi, derzsi, F.-boldogasszonyfalvi és Sz.-péteri tartotta meg eredeti alakját. Ezen 
templomok mind gót izlésben, magas négyszög toronynyal épültek, négyszög diszgula alaku 
fedélzetök alatt czifrán kimetszett tornáczozat futott körül; a galambfalvinak eredeti tornya 
csak néhány évvel ez előtt alakittatott át, s röviditett falaira izléstelen pléh helyeztetett. A 
templomnak csak szentélyében maradt meg néhány műidom, miből korára nézve 
tájékozhatjuk magunkat; ilyen a szentély polygón záródása, és régi, most eltünt boltivezetét 
tartott két gyámkő, melyeken még meg van a körte tagozatot mutató gerinczek kiindulása. 
Maga a boltozat eltünt, eltörpittetett a diadaliv is, s az egész renaissance-stylbe idomittatott át; 
de szerencsére megmaradtak a szentély ablakai s ezek közt találunk a szentélyzáródás közép 
lapján egy ablakrózsát kitördelt diszmüvezettel, és 3 más ablakot, melyek 1 és 1/2 öl 
magasság mellett csak 14 hüvelyk szélesek, s fenn gerelyivvel (Lancetbogen) záródnak. Ez 
ablakok, és a hajó déli oldalán meg maradt csucsives kapuzat, melynek béllete három 
szorosan egymás mellé illesztett hengerrel van tagozva, arra mutatnak, hogy e templom a gót 
izlés első korszakában (XIV-ik század elején) épült, s igy Izabella koránál jóval idősebb s 
egykorunak látszik lenne azon első adattal, melyet e falu lételéről 1332-ben felmutatni 
tudunk, midőn e falu Villa-Galamb néven fordul elő a pápai dézsmák regestrumában (670, 
737-ik lapon) s Jakab nevü papja 6 régi banalis fizetéssel járul a pápai dézsmához. 

Hogy pedig a templom szentélye s hajója is egészen boltozva volt, azt oldaltámjai mellett még 
az is tanusitja, hogy a kerités falaiban s szétszórva is, e boltozat gerinczeinek faragott köveit 
feltalálhatjuk. Egyik harangja 1664-ben öntetett. A templom szélvitorlája 1685-ben készült. 

Galambfalva*Galambfalván, Désfalván, Matisfalván és Bethfalván Kemény Simon birt, kinek 
nótájával 1662-ben oct. 16-án Megyesen kiadott adomány levelében Apaffi ezen birtokokat 
Szombathfalvi Istvánnak adományozza, ugyan Apaffi 1664-ben julius 10-én Galambfalván 
egy házad át Agyagfalvi Sánta Györgynek. Kemény József in Libr. I. Reg. Apaf. pag. 568 és 



905. második nevezetessége, mondhatnók csudája a tenyészet országából való; ott az 
embernek semmi más érdeme, mint az, hogy megóvta, el nem pusztitotta. És ez egy óriási 
tölgyfa, melynek párja nem csak honunkban, hanem talán egész Európában nincsen; mert 
annak törzskerülete 5 és 1/2 öl, szálas 6 legény kell körülkarolására; lombsátrának kerülete 
pedig 25 öl. Ez oly nagy napernyő, hogy nehány száz ember heverhetne árnyában. S ezen 
óriási fa, mely talán ezred évet látott maga előtt elviharzani, melynek tövében talán őseink 
áldoztak hadurnak, most is bámulatos ép, törzs tömör, minden látható odvasság nélkül. 

Nem messze tőle egy hason mása, kedves élete párja, pompálkodott; de azt néhány évtizeddel 
előtt lesujtotta a villám, s most egyedül, páratlanul áll ottan, annyi viharral megküzdött izmos 
karjait messze kiterjeszti, és sürü áthatlan lombtömegében a madarak ezrei tanyáznak, 
költenek, élnek, és dalolnak elégülten, s messze felnyuló tetejére egész biztonsággal száll a 
zsákmányt leső ölyv, mert nincsen fegyver, mely őt onnan le tudná ejteni. 

De leirtuk e csuda növényt, s még meg se mondok, hogy hol van. Van tehát az Sebessi 
Istvánnak, alkotmányos életünk főjegyzőjének kertjében, az oldalban fekvő falunak 
északkeleti végén, egy az egész vidék felett uralgó dombtetőn. Megemlitendőnek vélem még 
azt is, hogy nemzeti szinpadunk egyik jelese, Feleki Mik. N.-Galambfalva szülöttje. N.-
Galambfalván volt lelkész Pálffy Dénes, Kis Gergely életirója, ki több jeles költeményeket is 
irt. Mint egyik szép tehetségü irónk, megérdemli, hogy feledékenységbe veszett neve itten 
kiemelve legyen. 

S most kedves olvasó, tegyünk egy sétát e falu környékén, s ha a természet üde szépsége, ha a 
multnak titokteljes emlékei iránt érdeködől, ha szép hazánknak a történelmi sötétbe vesző 
kőbetüit kutatni kedved van, akkor előre biztositlak, hogy figyelmednek felfokozásáért 
gazdagon kárpótolva leszel. 

Nagy-Galambfalva közelében, a Küküllő szinvonala fölött 8–900 lábnyi (hozzávetőleges) 
magasságban egy terjedelmes fennlapály terül el, ezen egy tengerszemnek tartott, – s a néptől 
feneketlennek hitt – tó van, melyet Rák tavá-nak hivnak. Alakja hossukás négyszög, 
kiterjedése egy holdnyi lehet. Midőn mi meglátogattuk, csak két tükrében volt viz, de annyira 
mély, hogy 7–8 öles ruddal fenekét nem érhettük. Mérnökök mellett dolgozott egyének 
biztositottak, hogy egy 70 öles mérő lánczczal se érhették el azt. E tóban sok vérszipó terem, 
melylyel kereskedést üznek.  

A tavon náddal, buja tenyészetü vizi növényekkel benőtt uszó szigetecskék vannak, gémek és 
vadruczáknak kedvencz költőhelyei; e szigetkék a viz felett lebegnek, s a szél lendületére ide 
oda uszkálnak. Semmi látható forrása és kifolyása nem lévén, ezen tó ily magasságban 
kétségtelenül igen érdekes természeti tünemény, főként az innen feltáruló szép kilátás 
kétszeres érdeket köt hozzá. 

Lenn madártávlatban a szép galambfalvi térség és a falu terül el, a völgyet minden oldalról 
szép hajlatu hegység környezi, a déli hegykaraj nevezetesebb csucsai a nagy és kis Ámén, 
Bahria s a Ders feletti magas Hólyagos; keletre, a Küküllőn innen, Várfele, tovább a magas 
kopár Leshegy, Sinai tető, Sólyomkő, Ajbércz, melynek fantastikus szikla oldalán tátongó 
repedéseiben gazdag vadméh telepek tanyásznak teljes biztonságban, mert e hegyoldalt ember 
meg nem közelitheti. Északra a Csetej tető és a tulparti Galathtal szembe a Várkapu száda, hol 
a néphagyomány szerint szintén vár volt; de ha volt is ott valami erőditvény, elsülyedt az azon 
félelmes hegyomlásokban, melyek itt történtek, mert a hegyek egyensulyt vesztve, le 
sülyedtek s a félelmes zürben, ezen visszadöbbentő természeti megrázkodásban, 



elmorzsolódott az ember gyenge műve. Hanem igen is feltehető, hogy a hegyélen, honnan 
egész Segesvárig lehet a Küküllő völgyén pillantani, állhatott a Várfelén lévő fővárnak 
valamely előváracsa, honnan az alulról jövő ellenséget kikémlelték, s mely a szemben lévő 
galath-hegyi erősséggel a kis-galambfalvi szorost is fedezte. Ugy látszik, hogy a galambfalvi 
szorosnak hadtani fontosságát felfogták őseink, s mindent megtettek, hogy a természet által 
megerősitett e helyet eröditvényekkel is ellátva, biztos védhelylyé, fontos hadi ponttá 
alakitsák át. 

De az emlitettem erőditvények csak is előmüvei lehettek s külső védvonalát alkották azon 
nagy kiterjedésü központi erősségnek, melynek maradványai a Várfele nevü hegyen láthatók. 

Nagy-Galambfalva délkeleti végétől nem messze egy mély völgybe magát beágyalt, roppant 
köveket hengergető folyócska, a Vágás pataka, törtet le. E völgyecske magában is egyike a 
legvadregényesebb helyeknek, a zugó patak oly nagy halmaz szép lapos kövek, néhol szirt 
darabok közt foly, hogy abból Egyiptom minden guláit ujra lehetne épiteni két felöl 
megdöbbentő hegyomlások, néhol erkélyszerüleg kinyuló hegyoldalok, melyeknek 
homlokrétegeiben csudás alaku forogványok (kőgömb, székely neve,) kapaszkodtak, melyek 
mint a hegy fogai rémledeznek ki; itt ott egy darab hegy suvadt le, s a fák, melyek egykor ott 
a tetőn lengtek, most onnan talajostól együtt leugratva a völgy sötéteiben tenyésznek, élnek, 
mert ezen erőszakos leszánkáztatás mit sem ártott nekik, szóval e völgyecske egy nagyszerü 
vadon, egy roppant sziklachaos s annál meglepőbb, mert csak alig néhány száz lépésre van az 
országut és müvelt földtől. 

E völgy jobboldali hegysorát Feneketlen tetőnek (mivel ott kiszáradt tómeder van,) a 
baloldalit Várfelének hivják. E hegysor Vártető nevü Vágás patakára néző csucsán egy nagy 
kiterjedésü, s fekvésénél fogva roppant jelentőséggel birhatott várnak vannak régészeti 
tekintetben igen érdekes maradványai. Északról a Vágás patakának függőleges, több száz láb 
magas martoldala, délről egy másik mély árok alkotja annak természetes védvonalát, s e kettő 
közti hegyél egészen be volt épitve. 

 

A NAGY-GALAMBFALVI VÁRTETŐN LÉVŐ VÁRROMOK ALAPRAJZA. 

A Vágás patakából a hegyoldalba mesterségesen bevésett ösvény, (Lásd alaprajzát AA) a vár 
utja vezet a másonnan megközelithetlen tetőre. Ez ut egy helytt megtöretve, mint mély sáncz 
(BB) vonul át a tető gerinczén, közelében mély üregek vannak. Ez uttól keletre egy kis tó (C) 
bemélyülő medre van, melyet feneketlen tónak hivnak, s mely a hagyományok szerint a vár 
kutja volt, hová a vár veszedelmekor a kincset betemették ott van most is a szellemektől 
őrzött, s az emberi kapzsiság ellen védett roppant kincshalmaz, s a kut közelében volt szép 
kert helyén most is vad egres, tulipánok s nagy sárga liliomok tenyésznek, léptein serdülnek e 
virágok az éjente ott tánczoló tündéreknek, mond a néprege, mely a titkos tavat egy roppant 
fehér kigyó által lakatja, mely kigyó őrje az itt lévő aranyfolyásnak. 

A mesés tó mindkét oldalától mély sáncz (DD) szeli át a hegyormot. Mindezek csak 
előművek, s külső sánczolatok voltak. Bennebb (nyugotra) a tulajdonképi belső várnak kettős, 



néhol hármas mély sánczolatai, s mindenik sáncz ormán magas gátony, hihetőleg elhantolt 
falomladék, látszik, mely a körte alaku 100 lépés hosszu, 120 lépés széles, belső várat (E) 
övedzete körül, s mely sánczok rendszeretlenül, itt ott egymást át szelve, egymáshoz közelitve 
vonulnak. Ezen belső vár nyugotra néző keskenyebb bütüjének (F) a hegygerincz vagy 15 öl 
mélységre át van metszve, mely átmetszés fenekén a két patakmeder oldaláig futó sáncz (G) 
vonul el. 

Ezen átmetszésen tul egy szabályszerü kerek domb (H) emelkedik fel, oly szabályszerü 
körfennlappal, hogy körzővel sem lehetne azt jobban kiköriteni. E domb minden oldalról 
magas-meredeken hanyatlik le, s csak is a vár felől, s ott is az emlitett mély átmetszésen át, 
közelithető meg. 

Gyönyörü e minden oldalról széditő mélység környezete kupidomu dombtető, mely merészen 
mint tenger árjából kiemelkedő szigetke emeli fel büszke ormát; itt is valamely, hihetőleg a 
várral egybe köttetésben állott, épületnek valószinüleg egy végvisszavonulási helyül szolgáló 
zömtoronynak látszanak elporlott nyomai. Ez oldalon tovább semmi nyoma nem látszik régi 
épitkezéseknek, de a keleti oldalon az emlitett tó – vagy kut – helytől kőfal maradványaival 
fedett ormózat (KK) vonul végig a hegy élén s a tótól 160 lépésnyire, – ott hol a hegyhát 
végződik, – egy második, a nyugati vár fokon lévőhöz hasonló, s látszólag emberi kéz által 
idomitott kerek domb (L) emelkedik, melyet Várhátának hivnak. Fennlapját ennek is régi 
épületek homályos nyomai boritják. 

Odább egy magas hegycsucs emelkedik, melyet „Leső hegy”-nek azért neveznek, mivel ezen 
az agyagfalvi térre és a Küküllő völgyére messze kilátást nyujtó hegyormon egy őrtornya volt 
a leirtam várnak. 

Ezen vár pedig egyike volt a legnevezetesebb hadtani munkálatoknak. A hegyhátnak 
többszörös átmetszése, a mély sánczolatok, a várfok idomitott dombjai, s főleg az egész 
hegyhátnak beépitése roppant, óriási erővel kivitt munkát feltételeznek. 

Sőt ha tovább kutatunk, e váron kivül más oly nyomokra is bukkanunk, melyek azon sejtelmet 
költhetik a vizsgálodóban, hogy ezen vár védelme alatt egy város, vagy terjedelmes katonai 
telep létezett, mert odább a Vágás pataka és Küküllő egybefolyása közti Várfele sarka nevü 
előfokon, a tető-csucsot oly sánczolatok körítik, melyek egy itten állott váracsra engednek 
következtetni; ezen alól pedig a hegynek délre néző oldala szabályszerű lonkákban (terrasse) 
hanyatlik le. Ez lehetne természetes alakulás is, ha az eke vasa minden nyomon romokat, 
hüvelyk vastagságu edény darabokat nem forgatna fel, oly nagy mennyiségben, hogy hajókat 
lehetne azok hulladékaival megrakni.*E cserepek durva anyaguak, kivül feketék belül 
verhenyegesek, némelyek azok közül bekarczolt czirádák, és reczézetekkel vannak diszitve, 
de nagyon szabálytalan kezdetleges modorban. Felemlitendőnek vélek még néhány 
helyelnevezést és hagyományt, melyek e várral szoros összefüggésben látszanak lenni. Ilyen a 
három forrás, melyek egyikét (mely a Vár-fel sarka alatt buzog fel) „Vár-csorgójának”, 
másikát „Király-kutjának”, harmadikát „Lajos-kutjának”, s e források környékét „Király kite 
lakának” nevezik, hagyomány szerént azért, mert ősidőkben fényes királyi palota állott ottan. 
Alább „Mészár-szék” nevü hely van, melynek ily neve onnan eredne, hogy a vár őrizet 
számára ottan vágták le az ökröket kissé ellebb három emberkéz által emelt domb van, melyet 
„Három Gárdon”-nak neveznek, s azon hagyományt kötik hozzá, hogy ottan a várnak 
őrállomása vagy őrszeme volt. Itt minden lépten a mult classicus földét tapodja az utas, titkos 
multnak homályos emlékeit érintik lábai, s a kutató ész csak homályos népmondákat, 
titokteljes regéket talál, melyek tudvágyát csak fokozzák, de ki nem elégitik, bizonyosságot 



nyujtó történeti alap helyett, csak tévelygő sejtelmek terén bolyong. A mult egy sötét 
tömkeleg, melyen áthatolni nem lehet. Azonban korunkban a régészet nagy fejleménynek 
indult, s mint a történelmi nyomozások segédtudománya őt meg illető polczra emeltetett. Sőt 
a régészet éppen ott lép előtérbe, hol a történelem adat hiányában fenn akad, s nem egyszer 
fejtett fel már egy-egy feliratnak észlelése oly problemákat, melyekhez a történelem kulcscsal 
nem birt. Itt is azon eset áll elő, mert e romok, e cserép darabok régészeti észlelése ha nem is 
több, hanem azon tudatra egész bizonysággal elvezet, hogy ezen maradványok semmi esetre 
sem római művek; mert azt tudjuk, hogy a rómaiak hatalmuknak önérzetében katonai 
telepeiket, utvonalaikat védő állandó táborhelyeiket (Castrum Stativum) soha hegycsucsra 
nem, hanem mindig térségre, folyók mentében, legfőlebb csekély magasággal biró 
fennsikokra épitették, és a négyszög idomtól nem igen tértek el. Már most vizsgálva várunk 
elhelyezését és annak idomzatát, mit sem találunk, mi a római várépitészetelveinek meg 
felelne. Az ott lévő edénytöredékek is durva anyaguk miatt nem a római, hanem az azt 
megelőzött, vagy azt követett – ugynevezett – barbár kor jellegét tüntetik elő. És igy az vagy 
egy római uralom előtti dáktelep volt, vagy, a mi hihetőbb, azt a havasok közé visszavonult 
székelyek épitették a rabonbáni korban, s az lehetett a szembe lévő Galáth vagy Galambot 
várával kapcsolatban végvára a rokontalanul e hegyek közé szorult székelyeknek, oly végvára 
és katonai telepe, mely a hihetőleg itt elvonult határszélt védte az ellenség becsapásai ellen, s 
egyszersmind Budvárt, a rabonbáni féltett Székhelyt is fedezhette. 

Hogy ezen sejtelmem bármi kevéssé indokolva legyen, mielőtt tovább haladnék, 
szükségesnek látok itt egyetmást előre bocsátani, hogy további kutatásainkra nézve némi 
tájékozottsággal birjunk. 

Bizonnyal mindenki, ki a székelyföldet figyelmesen átutazza, vagy ki e munka után azt 
ismerni óhajtja, meg fog lepetni az ős váraknak azon bámulatos nagy száma által, melyek azt 
minden irányban boritják. Ezen most romjaikban heverő várak vizsgálata kétségtelenül 
felfogja mindenkiben költeni azon vágyat is, hogy ezen várak multja felderitve, az azt emelt 
nép története kitisztázva legyen! Fájdalom, ezen igen is indokolható vágy oly térre vezet, hol 
a kutató ész homályban kénytelen tapogatódzni, oly távoli korra viszen vissza, melyre a 
történelem szövétneke világot nem vet. Azért itt biztos tudatot nem nyerhetve, csak is 
sejtelmeket koczkáztathatunk. 

Hogy a székelyek Attila hunjainak maradékai, hogy e néptöredék e haza magyarságának 
legrégibb itten lakó részét alkotja, azt hiszem oly kérdés, melyet az ujabbkori történeti 
nyomozások*A bécsi képes krónika, Béla névtelen jegyzője, Kézai Jornandes és a székely 
krónika összevágó s elvitázhatatlan adatai nyomán. kellőleg kitisztáztak; de fenn maradt azon 
kérdés megfejtése: hogy miként tudta magát ezen kis néptöredék ellenséges népelemek között 
egész Árpád bejötteig*Tehát négy és fél századig. akként fenntartani, hogy függetlensége és 
ős nemzeti szerkezete a hóditók zsákmányául nem esett? 

Ennek megfejtését leginkább abban találjuk, hogy a sikámbriai csatából elszakadt 3000 hun-
harczos, a székhely védelmére hátra hagyottakkal egyesülvén, oly havasos kopár vidékre 
huzódtak, melyet a többi felülkerekedett népek egy cseppet sem irigyelhettek tőlük: 
másrészről az ide vonult hunok sokkal kisebb számban voltak, hogy sem a többi népek 
hóditásaikat félték volna, s igy békén hagyták hegyeik között; de legfőképpen fenntartotta 
magát e néptöredék kiváló hadszervezete által, mely a székely krónika utmutatása szerént 
30,000 harczos kiállitására képesité, és végre fenntarthatta magát területének természetileg 
erős volta által, melynek védképességet hatalmas várszerkezet fokozta. 



Kutatásaim nyomán azon meggyőződésre jöttem, hogy az Árpád előtti székelyföld csak is 
Csikra, Háromszékre (talán a Barczaságra), Udvarhelyszékre és Marosszéknek felső havasos 
részére terjedt ki. Marosszéknek téresebb és bajosabban védhető részére csak későbben, 
valószinüleg az avarok*Marosszéken néhány oly földerődöt találtam, melyek az avarok 
ringáihoz hasonlitnak, s melyek a székelyföldi régi váraktól egészen eltérő jelleggel birnak; e 
mellett a székelyföld többi részében is, de főleg Marosszéken sok olyan mély utakat találunk, 
melyek az avar erőditésékhez tartoznak. Mind ez igazolni látszik Huszti (Ó- és Uj Dácia VII. 
sz. 104) azon állitását, hogy midőn Nagy Károly 8 évi harcz után az avar birodalmat eldönté, 
az avarok egy része Erdélybe vonult a még a hunoktól visszamaradt székelyekhez, hova Nagy 
Károly hadai behatolni nem tudtak. Itt rablástól tartózkodva, sokan keresztényekké is lévén, 
fenntarták magukat a magyarok bejöttéig. Ebből következtetve nem lehetetlen, hogy 
Marosszék első lakóit az avarok közül kapta. vagy a magyarok bejöttekor huzódtak le. 
Aranyosszékre még sokkal később a mongoljárás után települtek ki, és igy a jeleni 
székelyföldnek közel egy harmada nem tartozott az ős székelyföldhöz, mely alig terjedhetett 
180 négysz. mfldre. 

Ezen aránylag kis területen 70 várromot találtam, melyek azt minden irányban behálózzák, 
leginkább azonban a határszél lehető bejáratainál voltak csoportositva, de ugy itt, mint 
bennebb a tartományban akként voltak azok magas hegycsucsokra elhelyezve, hogy 
egymással láttani egybefüggésben állottak, mi által nemcsak az egész területet behálózó hadi 
távsürgöny elmélete lett megoldva, hanem az e várak vésztüzei által értesitett nép mindenütt 
fegyvert ragadva sietett ez erődök védelme által fedezett helyzetében, hona határainak 
oltalmára. 

Sokan vannak az erdélyi szász irók, sőt még saját magyar tudósaink közt is olyanok, kik 
határozottan tagadják, hogy a székelyek valaha várat építettek volna. Ezen állításuk indokául 
azt hozzák fel, hogy a székelyek nem hogy várat építettek volna, de sőt ilyennek az állam által 
építését sem igen türték; továbbá felhozzák, hogy a nomád életet folytató székely sokkal 
szegényebb és fejletlenebb volt, hogy sem egyáltalában várakat, főleg kővárakat építhetett 
volna; s végül pedig leghatalmasabb érvül azt hozzák fel, hogy a hunoknak szokásaival, 
hadviseletével ellenkezett a várépítészet. 

Már most vegyük birálat alá ezen nézeteket. Az első elmélet a királyok*Sőt még a királyok 
alatt is voltak várak a székelyföldön; ilyen volt a már szt. István alatt meg volt Bálványos, a 
szt.-léleki vár, és Hincza vára. E két utolsót a mongolok dulták fel. Bálványos daczolt velök. 
Már pedig ha e három várat épithették, miért ne épithettek volna többet is. és részben a 
fejedelmek korára alkalmazva állhat, midőn várakat ugy Báthori István vajda, mint János 
Zsigmond fejedelem a székelyek szabadságérzetének fékezésére épített; de korántsem 
alkalmazható azon korra, midőn a székely nép, övéitől elszakadva, rokontalanul maradt, s 
teljesen önerejére volt utalva sőt a józan okossággal igen is összegyeztethető feltevés az, hogy 
épen ily elszigetelt helyzetében nagyon is szüksége volt oly erődökre, melyeknek fedezete 
alatt nemzeti lételét biztosíthatta, a szükségesség pedig hamar ki szokta nem csak az 
egyéneknél, hanem a népeknél is fejteni a tudást és képességet. 

A mi a második ellenvetést illeti, az ismét nem alapos, mert a székely nép korántsem volt (e 
korban sem) oly müveletlen, mint azt sokan feltételezni szeretik; sőt democraticus szervezeten 
nyugodott ős alkotmánya (melylyel az akkori népeket tulszárnyalva, megelőzte) s nagy 
hadképességet feltételező jeles hadszervezete meggyőzhet, hogy e nép legalább is a többi – 
azon korbéli – népek müveltségi szinvonalán állott, ha azokat tul nem szárnyalta. E mellett 
meg volt a székelyekben is a keleti fajoknál eltalálható hazaszeretetnek és szülőföldhez való 



ragaszkodásnak azon magasztos érzete, mely még ma is fajunknak szebb tulajdonai közé 
tartozik, s épen mert a hazát megvédni hivatva érezték magukat, – s mert az az adott 
viszonyok közt, a vándor népek hullámzatában nem könnyü feladat volt – építhették azon 
hatalmas várlánczolatot, mely a kis számu népnek védképességét fokozta, mely lehetővé tette 
kissebb haderővel való előnyös védrendszer létrehozatalát. 

Továbbá nem is volt a székely megtelepülése után nomád, bolygó nép; oly nagyon szegény 
sem lehetett, azon népnek lévén része, mintegy örököse, mely Europa vagyonában szabadon 
zsákmányolt s mely zsákmány harcba hurczolható nem lévén, a székelyek telephelyéül 
szolgált „Székhelyen” hagyatott hátra. 

A mi végre a harmadik érvet illeti: való ugyan, hogy a folytonosan táborban élő hunok 
kővárakat nem építettek; de hogy az erődítvények elméletével ismerősök voltak, hogy annak 
előnyeit fel tudták fogni, már csak azt is bizonyítja, hogy táborhelyüket, tanyáikat*Miként azt 
Priscus Retor leirja. földsánczolatokkal, karózatokkal, szekérvárakkal szokták volt körül 
venni; azonban abból, ha egy folytonosan hullámzó, harczban élő nép alkalmi erődökön kivül 
más várakat nem épített, miként nem is építhetett, épen nem következik, hogy egy 
megtelepedett, állandó lakást választott – tehát a haza fogalmával tisztába jött – nép, minő a 
székely is volt, várakat ne építhetett volna, sőt épen a biztonság érzete, a haza 
megtarthatásának szükségessége – a mi e korban csak várak által volt elérhető – arra 
elkerülhetlenül rá kellett hogy szorítsa. 

Másrészről pedig a székelyföldet lakhatott más népek közül alig találunk olyat, melynek ideje 
és alkalma lett volna ily hatalmas várcsoportnak létrehozására, mert hogy azok nem római 
müvek, azt első tekintetre is fel lehet ismerni;*Alak, fekvés, és a falak alkatanyaga, a római 
feliratok, tégla bélyegek, és a római épitkezéseket jellegző téglának teljes hiánya, mind ez 
ellen szól. A római uralom a székelyföldre is behatolt volt ugyan, s kutatásaim nyomán több 
római álló tábort, telepet és utvonalat fedeztem fel olyakat is, melyek teljesen ismeretlenek 
voltak; ezek e munka folytán mind tárgyalva lesznek; de épen ezeknek amazokkal való egybe 
hasonlitása által fogunk leginkább meggyőződni, hogy magas hegycsúcsokon néha havas 
ormokon fekvő ősvárai a székelyföldnek római maradványok semmiképpen sem lehetnek. 
hogy azokat a római kort megelőzőleg a dákok építették volna, még kevésbé valószinü, mert 
oly nép, mely ily hatalmas erősségekkel rendelkezhete, egy két vesztett csata után nem adta 
volna oly könnyen meg magát annyi, oly erős, már fekvésüknél fogva megközelíthetlen és 
bevehetetlen várat minden önvédelem nélkül át nem adták volna az ellennek, mert azon nép, 
mely ily védmüveket létesíteni tudott, azt oltalmazni is képes lett volna s Decebal a keresztes-
mezei csatavesztés után nem lesz vala kénytelen kétségbeesetten kardjába ereszkedni, hanem 
ide, vár lánczolatának megvivhatlan gyürüzetébe vonulva, még sokáig folytathatta volna 
harczát a büszke Róma ellen. Ha e várak már ekkor léteztek volna, azok a hadjáratban 
mindenesetre szerepeltek is volna, és ha szerepeltek volna, akkor annak nyomait találnók a 
római történelemben, hol e hadjárat egész részletességgel tárgyalva van. 

Holmi gót, gépida, vizigót longobárd, s más ily kóbor s hazánkban állandólag soha meg nem 
telepedett nép szintén nem építhette, hanem emelhette ezen még romjaiban is nagyszerü és 
bámulatos erődöket a székely nép, azon négy és fél század alatt, mely Attila birodalmának 
összeomlása és a magyarok bejötte közt lefolyt, s csak is ezen váraknak bevehetetlen 
lánczolatára támaszkodva, az ezen várakon sarkalló hadszervezetével tarthatá fenn magát ezen 
rokontalanul ide szorult, s ellenséges ellemektől körülözönlött néptöredék. 



A székelyföldi ős várakra nézve itt – hol legelőbb találkoztunk azokkal – ennyit elmondani 
szükségesnek itéltem, és a miket itt általánosságban elmondék, az a később tárgyalandó 
várakra is alkalmazandó lesz. 

A mi már most a galambfalvi szorosan lévő várakat különösen illeti, ezekre vonatkozólag 
nézetem az, hogy ezen, a szoros mindkét oldalán elhelyezett várak az ős székelyföldnek 
határát fedezték, és e feltevést fogja támogatni a székelyföld fekrajzának és a található 
erődöknek tanulmányozása is, mert e várcsoporttól kezdődve az egymással láttani 
egybeköttetésben álló váraknak egy egész lánczolatát találjuk, mely a Nagy-Küküllő 
völgyétöl egészen az Oltnak alsó-rákosi szorosáig huzódott.*E várak következők: Várfele, 
Galathvára, Szabarcsvára, bágyi vár, Hagymásvára, Kustalyvára, rákosi Tepejvára, ürmösi 
Tepejvára, Mihály vára. Egy másikat, mely a Nagy-Küküllő völgyétől a Kis-Küküllő és 
Nyárád felvidékeig nyult,*E vonalt következő várak alkotják: Gagyi várhatod, Solymosvára, 
Zsákodvára, Bőződ vára, Szt. Istváni várhegy, Makavára (Makfalvánál), Csombodvára 
(Kibédnél), Bekecsvára és a Nyárád-Remete határán levő öt vár. s melyek határozottan 
látszanak jelölni az ős székelyföldnek nyugati határszélét, és a feltevésem támogatására némi 
adatot is találok az V-ik században élt (tehát egykoru) Jornandes góth irónál, ki a góthok, 
geták és longobárdusok viselt dolgairól irt munkájában*„De rebus Geticis, Gothicorum et 
Longobardorum scriptis." Lugd. Batav. 1618. 8-rét XII. fejezet 39-ik lapján. ki régi Daciát 
vagy a vizgóthoknak Attila birodalma romjai felett keletkezett uj tanyáját leirván, azt mondja, 
hogy az régi Daciát foglalta magában, melyet a Dunától északra magas havasok környeznek, 
melyeken át csak két bejárata van: a Bonta és Taba.*Duos tantum habens accesus, unum per 
Bontas, alterum per Tabas. Ammianus szerint*Ammian Marc. 31. 4. Ad caucalandensem 
locum altitudine silvarum stb. e havas vidék Caucaland nevet viselt. Már most igen 
valószinünek tetszik Schuller*Schuller K. Umrisse und krit. Stud. zur Gesch. Sieb. I. Heft. 
1840. 19–20 lapokon. azon értelmezése, hogy Ammianus Caucalandja „Kukelland” vagy is a 
Küküllők*A Küküllő német neve most is Kukel. magas fektü havas vidéke volt, és ez annál 
valószinübb, mert Jornandes szorosait – melyeket eddig a tudósok Moldovában, 
Oláhországban, Bánátban, s isten tudja, hol nem kerestek – még napjainkban is feltaláljuk a 
székelyföldön, sőt a mit több, e két szoros ma is csak nem egyedüli jelentékenyebb bejáratát 
képezi nyugatról a székelyföldnek, t. i. azon két völgyteknőt, melyen a Nagy-Küküllő és az 
Olt a székelyföld havas tájáról kitörtetnek. 

Feltaláljuk pedig a Bontát itt a Nagy-Küküllő völgyében, hol ezen az ős székelyföld 
határszélének fedezetéül szolgált (fennebb leirt) várakon felül alig félórára*Az agyagfalvi tér 
felső végénél Bőgőz és Bikafalva közti szorost nevezik Bontának. a völgy egy szorulatát ma 
is Bontá-nak, az ott Küküllőbe szakadó csermelyt Bonta patakának nevezik. 

A Taba szorost szintén feltalálhatjuk Alsó-Rákosnál, vagy is azon roppant hegyek határolta 
szorosban, hol az Olt Erdővidékéről (tehát a székelyföldről) kitörtet, hol a szoros két oldalán 
emelkedik a két Tepej (tákosi és ürmösi Tepej nevet viselő két hegycsucs), melyek régi 
iratokban Tapaj és Tabaj néven is fordulnak elő, melyek Jornanudes Taba-jával 
ugyanazonosnak látszanak lenni, annál is inkább, mert mind a két Tepejt hatalmas vár 
koronázta,*E várak és e szoros részletesen vannak ismertetve ezen kötetnek XLII. 
fejezetében. melyek a székelyföldnek ottan elvonult határszélét fedezték. 

Hogy pedig Jornandes nevezett munkájában a székelyekről nem tesz említést, a sem lehet 
döntő ellenérv, mert Europa akkori helyzetében, midőn a telephelyeikről, s hazájokból 
felbolygatott népek szétkovályogtak, az elrejtőzködött kicsinke székelynép könnyen 
elkerülhette figyelmét, vagy nemzete iránti előszeretetből tudva is elhallgathatta. Ha pedig e 



szorosokat már a góthok igy nevezték, a székelyek letelepültekkor átvették a régi hely nevét, s 
azt egészen napjainkig megtarták. 

Ellenvéleményesem, ki a székelyek várépítési képességét kétségbe vonja, mind ezekre azt 
mondhatná, hogy a felhozottak mind csak feltevésen s hozzávetésen alapulnak. Megengedem 
hogy így van, de nem is lehet ez másként, miután egy oly messze kor eseményeit, 
emléktöredékeit észleljük itten, melyek a történelmi kornak határán tul esnek, és az én 
elméletem ellen felhozott és felhozható érvek egy cseppel sem erősebbek, mint a mellette 
felhozottak; feltevés ez is, az is, melynek történelmi bizonyosságot nem követelhet egyik is, 
melyre a csalhatatlanságnak bélyegét rásütni akarni esztelenség lenne. 

De hát megtagadjuk-e mind azt, mit tisztán történelmi okmányokkal támogatni nem tudunk? 
néphagyomány és építészet ne legyenek-e az ős idők homályos eseményeinek felderítésére 
irányadóul, utba igazítóul elfogadva? Hisz ha csak azt fogadnók el alapul a népek 
történelmének megirásánál, mi okmányokon nyugszik, akkor nem lenne nép, melynek ős 
történelmét felderíteni lehetne, hisz Athene s Róma keletkezéséről, s történelme első 
phasisáról is csak mythosi regék s hagyományok után tudhatunk valamit. Azért a 
szóhagyományokat, az épitészet mümaraványait nem szabad fitymálnunk, hisz Renan a világ 
első régésze („Jézus élete” előszavában) mondja, hogy hol az irott történelem megszünik, ott 
kezdődnek a szájhagyományok, hol ezek végződnek, ott beszélni kezdnek az épületek romjai, 
a kézmüvek hátrahagyott példányai, hol ezek is elhallgatnak, ott megszóllal a föld, mig végre 
a csillagok viszik tovább a történelem fonalát stb. Szabadjon azért Renannak ezen elméletét 
irányfonalul elfogadnunk, akkor midőn népünknek ezredéves szóhagyományai és mondái 
alapján, valamint a nagy számban reánk maradt építészeti maradványokból a székelynépnek 
az irott történelem határain tul eső életét és viselt dolait kutatjuk, ne legyünk önmagunk iránt 
tulszigoruak a kutatásnak azon terén, hol mások iránt engedékenyek, és hiszékenyek vagyunk; 
ne tépjük szép azon babért, melyet a szóhagyományokban nyilatkozó népköltészet nagy 
őseink homlokára illeszt, és ne legyünk szükkeblüen tulszigoruak, midőn azon romokat, azon 
maradványokat észleljük, melyek a történelemnek olyan kőbetüi, miknek segélyével ős 
történelmünket tisztáznunk és felderítenünk kell. 

Mielőtt e várakat elhagyva, utunkat tovább folytatnók, némely megjegyzést kell tennem e 
várak elnevezésére. Galath várának meg van – mint fennebb kifejtém – kettős neve; de 
szegényebb e tekintetben a jelentékenyebb Várfeli erőd, melynek még nevét is elfeledték a 
hagyományok. E tekintetben szintén csak sejtelmekkel állhatunk elő, midőn azt mondjuk ki, 
hogy ez lehetne a székely krónikában*Székely Mihály „Székely nem. cons." czimü kiadványa 
290. lap. több helyen előforduló Gyulavára, vagy is azon vár, hogy a Főgyula székelt, 
melynek mindenesetre közel kellett lenni a kormányzati központhoz, Budvárához. 

Ezen Gyulavárában fejezik le a kereszténység ellen fellázadt Sándor és a Csák nemzetségből 
való Csángort. Sándort Istvánnak hős neje, Göergő Anna a rablókon*Topliczán és a Gyimes 
földén. kivívott győzelme után a székely ispán üdvözletére Gyulavárába indulván, midőn az 
Olton átszállott, egy abba vetett gyermeket vétetett ki Boncz nevü tizedese által, s a 
gyerekgyilkos anyát pallos jogánál fogva kivégezteti.*Székely krónika ugyanott. Már most 
abból, hogy a Csikból jövő Görgő Anna Gyulavárához való utjában az Olton száll át, Szabó 
Károly jeles történészünk*A székely krónikáról irt jeles értekezésében. Lásd uj magyar 
muzeum 1854. évfolyamában. igen helyesen következteti, hogy Gyulavárának a Nagy-
Küküllő mellett kellett feküdni. A Nagy-Küküllő mellett pedig Budvárán és Zetavárán kivül 
más várat nem találhatunk, mint a galambfalvi szorosban lévő várakat. Kérdés, vajon a 
Várfelén levő névtelen várromok nem Gyulavárának maadványai-e? 



Talán tovább is időztem e várromoknál, a mint az a sietve utazónak inyére lehete, azonban 
ezen előzményes magyarázat – azt hiszem – még sem volt egészen szükség feletti, a 
mennyiben az a székelyföldi oly nagy számu várromok észleléséhez, és azok multjának 
szellőztetéséhez mintegy bevezetésül és kulcsul szolgáland, s oly iránytüt nyujt, mely további 
kutatásainkat megkönnyítendi. 

A Várfele alatt elfolyó Vágáspataka völgyében még találhatunk némi felemlítésre méltót. A 
mind meglepőbb küllemet öltő szük völgy jobb oldalán, a váron felül vagy 1000 lépésnyire 
sajátságos idomu mésztuff-szikla vonja magára a figyelmet, mely sziklát lyukacsos voltáért a 
nép Darázskőnek nevez. Ezen uj képződésü sziklát egy alján felfakadó ásványos viz rakta le, 
azon egyszerü vegytani elmélet alapján, hogy a forrás illó részei a léggel való érintkezésnél 
elrepülvén, tömör ellemei hátra maradva lerakodnak. A forrás, mely nem csak alján, hanem 
tetején és oldalán is szivárog ki a sziklának, még most is folytonosan növeli és alakítja e 
szirtet. A forrást Szejké-nek nevezik, s több betegségben jótékony gyógyhatását tapasztalták. 
A patak betéved a hegyek közé; ennek fennebb kitáguló völgyébe fekszik a két Dobó (alsó és 
felső) és Vágás. Most Vágás az anyamegye, régen megfordítva Dobó volt, mert a pápai 
dézmák regestrumának 1332-ik s a köv. évi rovataiban ott találjuk bejegyezve Dobov és Doba 
néven*Az 1332-ik évi rovatban 679-ik lapon: Andreas sac. de Debev. solv. 3. ban. ant. Az 
1333-ik évi rovatában 737-ik lap. Sac. de Doba solv. 4. ban. ant. mint önálló egyház 
egyházmegyét, Vágás pedig említve nem lévén, vagy még nem létezett akkor, vagy mint 
Dobó filiája nem jegyeztetett be. A teljesen egybeépült 3 falu csaknem 1 mfd hosszaságu 
téren nyulik el; ezen három egy egyházmegyét alkotó faluba beolvadt egy negyedik, mely 
Mártonfalva neve viselt, s mely nevét a két Dobó közti dombocskában most is fenntartá. E 
dombtetőn régi épületnyomok vannak, melyek a hagyomány szerint Maróthi kastélyának 
maradványai, és a hagyományt ez alkalommal igazolni látszik a történelem is, mert Maróthi 
György – ki a székelyek kapitánya volt – 1612-ben Báthori Gábortól nova donatióval 
Dobóban, Vágáson, Bétában és Magyaroson jószágokat nyer; de ő is az elégületlenekkel 
Törökhonba menekülvén nótáztatott. Számüzetéséből csakis 1636-ba kerül vissza Rákóczi 
megkegyelmezése folytán, midőn confiskált jószagait is kinyeri.*Lásd Kemény Józsefnek a 
kolozsvári muzeumban lévő kézirati Genelogiájában a Marothi családot. Dobó, régi 
okiratokban és lustrákban is Dobófalva néven fordul elő. Innen származott (származhatott) az 
a dobafalvi Kereszturi Demeter, ki a Rákóczi által Szebenbe szorított Barcsaival szintén 
Szebenben lévén, ezen ostromnak történetét jeles tollal megirta, s ki maga is ez ostrom alatt 
1660-ban jun. 10-én elesett (Lásd: Nemzeti társ. 1832. évf. II. 25–26 lap). 

Hol Dobóval a Czigánypatak völgyébe a Ropo aljáig felnyuló Vágás összeér, ott fekszik e két 
falu közös temploma, mely csakis 1842-ben épült fel egy helyén volt régi templom anyagából. 
E templom birtoka felett sokáig vitályogtak. A 17-ik század elején a reformatusok foglalták 
el; de Brandenburgi Katalin népszámlálást rendelve, a többnek talált katholicusoknak adatta 
vissza*Meg van ez okmány eredetiben a kath. megye levelei közt, melyben az udvarhelyi 
kapitánynak és udvarhelyszéki tisztségnek rendeli, hogy a templomot hozzátartozókkal 
adassák vissza a nagyobbszámu katholicusoknak. 1630-ban. A templom elvesztésével a 
reformatusok a tért is elvesztették, s kevés számu hivei Dobóban építettek templomot, 
melynek ajtaja patkóivvel záródik; ezt azért is felemlítem, hogy a mór építészet ezen idomát a 
székelyföldön már több helyt is feltaláltam, mi azt mutatja, hogy ezen építészeti idomot a 
törököktől átvették volt őseink. E kis templomnak egy élő, s magától emelkedő tornya van. E 
talány meg lesz fejtve, ha megmondom, hogy e torony nem más, mint egy terebélyes tölgyfa. 
Azonban ha katholicusok tornya nem bir is ily sajátsággal, azért nevezetes az egy igen szép 
régi harangjáról, melyen nincsen ugyan semmi körirat, de a kereszturi harangéhoz hasonló 
dombor ékítményei annak nagy régiségét jelölik. A szomszéd völgybe fekvő Beta*Béta nevét 



Benkő József Elisabetha Magyar kiejtésétől szármoztatja, mit a székely Beta-val fejez 
röviditve ki. Az 1627-ik évi lustralis könyvben Betha falva néven jön elő. is Vágás filiája, és e 
három falu keletkezése és néveredetére nézve egy ideiktatásra méltó hagyomány él a nép 
száján, mely szerint e távol erdős vidékre legelőbb egy pásztor települt, kinek három fia volt; 
ezek felnőve atyjuktól örökségöket kérték, és az atya őket osztoztatva, az elsőnek mondá: Te 
menj az ág vágásra (hol az erdők közt a kecskéknek ágat vágtak) ez alapítá Vágást. A 
másodiknak mondá: Te menj a Dombhoz s ez nevezé telephelyét Dombó-nak, miből később 
Dobó lett. A harmadiknak pedig mondá: Te ment Béta (Bétova), és ez uj lakát nevezte 
Betának. 

De ismerjük már e rejtett völgyecskének csekélyre szoritott nevezetességeit, ideje azért vissza 
térnünk a Küküllő völgyére, hogy onnan utunkat a székely anyaváros felé folytassuk. 

V. Nagy-Galambfalvától Székely-Udvarhelyig. 
A décsfalvi szoros, Décsfalva. Az agyagfalvi tér; e térhez kötött történeti emlékeink; itten 
tartott székely gyülések. Magyaros. Fáncsikafalva fekhelye. Agyagfalva. Régi családok és 
birtokosok. Agyagfalva régi temploma. Matisfalva, Sárdes. Bögöz néveredete, régibb 
fekhelye. Nyilas. Bögöz régi templomának mürégészeti ismertetése. Bonta szorosa. Oczfalva 
néveredete, régi fekhelye. Bikafalva régi nevei. A két Hodgya: régi kanna. Farczád régi 
temploma. Sükö. Felső-Boldogasszonyfalva, temploma, Jánosi kastélya, kápolna. Czibrefalva. 

Minden lépés közelebb vezet a székelyföld classicus központjához, azon helyhez, hol a 
Rabonbánok összékhelye volt, azon helyhez, mely később a székelyföld anyavárosa, 
gyülésezési, lustrálási helye, szóval politikai életének központja volt. 

Utunk a Küküllő kies völgyén haladt s csakhamar a décsfalvi szorosba értünk, hol a hegyek 
ismét egybeszorulnak, alkotva egy olyan hegyszorost, hol elszánt kis csapat egy hadserget 
tudna feltartóztatni. E szoros felső torkolatjában egy balparti magaslaton fekszik Décsfalva, 
Udvarhelyszéknek legkisebb faluja; de a kis helység nagy történeti névvel érintkezik, mert a 
falu magaslatáról tünik fel a meglepően szép agyagfalvi tér a szemlélő előtt. 

Van-e székely, de van-e magyar, kinek keble fel ne melegülne, fel ne villanyozódna, midőn e 
szent térnek nevét hallja? Van e honfi, ki ne lelkesülne, midőn ezen térnek, a székelyföld 
Rákosmezejének emlékszentesitett hantjait tapodja? Van-e honfi, ki előtt e tér látására mult 
századok, s az azokhoz méltó közel-multnak nagyszerü eseményei ne elevenednének fel? Az 
agyagfalvi tér nyilt történetkönyve a székely földnek, azon gyülhely, hol anynyiszor jött össze 
e hős nemzet tanácskozni, szabadságát biztositó törvényeket hozni, a haza és a szabadság 
ellenei ellen harczra kelni; hősök tapodta, dicső történeti események szentesitette helyre 
értünk, le a kalappal! 

Az agyagfalvi tér, bár a Nagy-Küküllő fennvidékének legtágabb tere, még sem igen nagy 
kiterjedésü, alig félmérföld hosszum, és 1/3 mfd széles. A négy világiránynak forditott négy 
oldalán ugyan ennyi regényesen elhelyezett falu fekszik; nyugoti szögletében a már emlitett 
Décsfalva*Décsfalva régi okmányokban Désfalva. 1370-ben Lajos király Körössy Péternek és 
fiának adományoz jószágot Décsfalván (Lásd Fejér cod. dipl. IX. 4. 233.) 1500-ban a Farkas 
család bir itten, 1662-ben oct. 16-án Apaffi Megyesen kiadott donationalisával a Kemény 
Simon nótájával fiscusra szállt décsfalvi jószágot Szombatfalvi Józsefnek adományozza (Lásd 
Kemény József gyüjt. In libro I Reg. Apaf. p, 568.) Hagyomány szerint régen egy Sárdcs nevü 



falu feküdt ott, hol most a feneketlen tó nevü gazdag forrás buzog fel az agyagfalvi tér 
mocsárai közt, de lakói erkölcstelenek lévén, falujok Sodomaként elsülyedt, csak néhány 
becsületes lakos menekült el, kik Décsfalvát alapiták, azok közt Décs is, ki a falunak nevét 
adta; a nép azt mondja, hogy a feneketlen tóból még most is felzugnak éjente az elsülyedt falu 
harangjai. , szembe vele a tér keleti szádánál (nyilat, torkolat) Bögöz, északi oldalán az egy 
magaslaton büszkélkedő Magyaros, déli oldalán pedig a Fancsika patak torkolatjában fekvő, 
e térnek nevet adott Agyagfalva, mely falu ily nevét a közhiedelem szerint agyagos talajáról 
nyerte, azonban ezen leszármaztatás lehet hibás is, mert a már szent István korában előfordulő 
őstelep Agyfölde néven szerepel*A csiki kronika szerint, Szt. István Zoltánt Erdély 
igazgatójává nevezvén, Sándor István Rabonbán felosztá fiai közt birtokait, a legkisebbnek. 
Sámuelnek jutott a Küküllő vize mellett lévő Agyföldje. (Székely kronika 283 lap.), mi 
inkább arra mutatna, hogy nevét Agy nevü őstől nyerte, és hogy Agy-ág vagy Agy utódainak 
volt faluja, s hogy az Agyágfalva később idomitatott át Agyagfalvává, és ez annyivel 
hihetőbb, mert Agyagfalva területe talán legkevésbé agyagos Udvarhelyszék talaja közt. 
Hagyomány szerint e falu régen benn feküdt a tér közepén, a mostani Fancsika hidja táján, s 
egyik részét Fancsikafalának nevezték*Fancsikafalva régi divisionalisokban mint határrész 
előfordul., de ellenséges zaklatások és árvizeknek lévén kitéve, elköltözött mostani helyére, 
hogy mikor? nincsen rá adat, de hogy az a XIII-dik század előtt történt, azt bizonyitja régi 
temploma, mely az átmeneti korszak müve, mint azt körives diadalive és hátulsó karának 
octagon oszlopokon nyugvó körives válvei (Arkaden) bizonyitják.*Ablakai csucsivesek s a 
késő gótkor halhólyag-diszmüvezetével birnak, kapui átszelt lóherivvé alakultak; de ily 
idomukat feltehetőleg későbbi idomitás által nyerték. A templomot most letörpített várkastély 
környezi, ennek kapubástyájára épült a torony, melyen 1628 G. D. van bevésve. És igy ezen 
épitészeti müemlék egyszersmind történeti utmutatás arra, hogy Agyagfalva már a XIII-dik 
században mostani helyén feküdt. És azért kell régi építészeti emlékeinket figyelve észlelni, 
mert azok régi történelmünknek oly kőbetüi, melyekből legtöbb esetben történeti tényeket 
vonhatunk ki. 

Agyagfalván több nevezetes család volt birtokos, mint a Bogáthi, Alia, Kékedi, Petki*Bogáthi 
Menyhért 1606-ban márcz. 19-kén nejének L. Bánffi Margitnak hagyományozza agyagfalvi 
jószágát. Özvegyét Karatnai Alia Sámuel, székelyek főkapitánya és Küküllőmegye főispánya 
veszi el másodszor, s 1607-ben királyi jogot nyert nejétől kapott agyagfalvi jószágára. Bánffi 
Margit 3-szor Kékedi Zsigmondhoz menvén, agyagfalvi jószágát 2-ik férjétől való fiának Alia 
Sámuelnek hagyá oly feltétellel, hogy ha 3-ik férjétől fia születnék, annak a bonyhai jószág 
jusson. 1639. máj. 7-én II. Rákóczy György Alia S. özvegyének Lorántfi Kata leányának, Alia 
Margitnak adományozza. Petki Ferencz atyjának, a nagy Petki Jánosnak érdemeiért 1614-ben 
uj adományt nyer az agyagfalvi jószágra. Ez Kenosi Ferencznek adja el. (Lásd Jakab Elek 
Agyagfalva és agyagfalvi tér czimü közleményét Vasárn. Ujság 1867 évf. 44 s köv. számaib.), 
itt lakók a Forisok és Saláthyak*Fóris Albert és János 1583-ban sept. 5-kén uj 
adománylevelet nyernek agyagfalvi és bögözi primipilaris székely örökségükre. Saláthy 
Balázs 1589-ben ugyancsak uj adománylevelet nyer agyagfalvi primip. örökségére. (Lásd 
ugyanott), a Sándor (primor) család, melyből származik Sándor Gergely, a hires kurucz 
kapitány, ki külföldre menekülvén, hollandiai ezredessé lett.*Sándor Gergely ezredesi 
diplomája holland nyelven meg van bold. Benkő Károly gyüjteményében. És a Goro család, 
melyből a tudomány kedvelő, s az erdélyi muzeum megalakitása körül nem kis érdemeket 
szerzett Goro Lajos örnagy érdemel kiemelést.*Ki mint irodalmár Pompeji romjairól irt 
munkájával tünt fel. 

A hegyek közé benyomuló Fancsikapatak völgy fejében egy szugolyékban (hegyek közé 
rejtőzve) fekszik Matisfalva. Mondják, hogy egy Matis nevü agyagfalvi ember nem találván 



falujában alkalmas bennvalót (telket), regényes hajlamainál fogva künn az erdőn keresett 
magának telephelyet, s annak egy szép irtványában (erdő közti tisztás) épitett magának házat, 
számos fiai és más oda települtek alakiták e falut, mely a legelőbb oda települt Matis-ról 
neveztetett el. 

Megismerkedvén ekként az agyagfali tért környező falukkal (Bögöz kivételével), ezen tájrajzi 
körülirás után lépjünk a szent tér virányaira. 

A szép hegysorok keretébe foglalt, a regényesen fekvő faluktól körülölelt tért az árnyas 
ligetek közt törtető Nagy-Küküllő szeli át; malmokat müködtető tompa morajjal zajlanak át 
hömpölygő hullámai a titkos ligetek festői lugosai közt, virgoncz nyájak legelésznek a buja 
gyepen, a pásztortüzeknek két füstje égre törve kanyarog fölfelé, mint a hazafiuság oltárkövén 
felgyujtott Vestatüznek örök lángja. De mi örökös e földön? A tüz, melynek tápja felett egy 
nagy, világhóditó nemzet kegyelete, vallásos érzelme őrköde, elaludt; Roma hatalma 
megsemmisült, emlékét csak a történet lapjain találjuk, a világ minden tájain szétszórt 
romtőredékein észlelhetjük, a világ hullámzatos tengerén hánykódó népekből hány nem 
zuzatott szét a századok, az ezredek vészes szirtjein, hány – a világ szinpadán nagy szerepet 
játszott – nép tünt le nyomtalanul, hány olvadt be más életerősebb népelembe, de azért a 
népek Istene – ki nemzetünknek nagy hivatást ada – fenntartá nemzetünket másfél ezred 
viharai közepette, az ő Vestatüze, mely a szivekbe oltott hazafiasság és szabadság szeretetnek 
szentelt lángja, el nem aludt, és elaludni nem fog soha. 

És te szent tér, mely – a gondviselés által e haza élő védfalául oda állitott – székely népnek 
vagy az ég boltozata által befedett nagyszerü temploma, dicső prytaneuma, légy áldott, oh 
mert te vagy a hős székely népnek dicsőség környezte politikai imaháza, nagyszerü 
tanácsterme, szent rákos tere, harczi gyülhelye azon népecskének, mely a nemzet zömétől 
elszakadva, őseitől hátra hagyatva, ezen nagyszerü havasok védte szögletben megvonult, hogy 
Attila birodalmának hagyományát megoltalmazza, hogy légyen, ki vendégszeretőleg, 
testvérileg fogadja a századok után megtért, örökségét visszakövetelő magyar népet, hogy 
légyen, ki tárt karokkal várja az ázsiai testvéreket, s azoknak utmutatóul szolgáljon a 
honvisszafoglalás harczaiban, s hogy légyen azután is ott a határszélen egy hős, egy 
legyőzhetlen, egy megtörhetlen harczias nép, mely a szent hazát a hóditók dühe ellen védje. 

Szükséges-e, hogy felemlítsünk itten nehány történeti jelenséget, melynek emléke e térhez 
van csatolva? Szükség-e, hogy a történelem nehány diszes lapját e tér eszményi felékitésére 
ide helyezzük? megemlékezzünk e az itten tartott nemzeti gyülések legkitünöbbikéről, vagy is 
arról, mely 1506-ban advent vasárnap utáni 5-öd napon*Gyergyói Lázár András elnöklete 
alatt, aláirta számos küldötte a székely székeknek. itt egybe seregelve, a hires agyagfalvi 
constitutiót szerkeszté? 

Igen szükséges, mert az a székely nemzeti lételnek legszebb mozzanata, mert az a nemzet 
önkormányzati jogának legszebb nyilatkozata, mert ez nem csak megerősité a székely nemzet 
kiváltságait szabályozó és biztositó 1505-ki udvarhelyi constitutiót, a népszabadságot, a 
nemzeti souverenitást biztositó ezen codificált törvényeket, hanem egyszersmind a székely 
nemzetnek kibékülése volt az uralkodóval, kivel a Lajos születésekor erőhatalommal szedett 
ököradó miatt meghasonlásba jött a nemzet.*Régóta nem születvén a királynak fia, Lajos 
születésekor a székelység vonakodva adta az elszokott ököradót, azért elhamarkodott 
erőszakhoz nyultak, s Tomori Pált (nem a Mohácsnál elesett érseket, hanem egy másikat, ki 
fogarasi és munkácsi várparancsnok volt), küldötték fegyveres erővel az ököradó 
erőhatalommal való behajtására, de őt a székelyek M.-Vásárhelytt az ökörsütési helyen 



megrohanták, sergét levágták, s maga is 10 sebbel terhelve menekülhetett el. Nagyobb erővel 
tért azonban meg, s a lázongókat megfenyitette. Ezen eseményre van vonatkozás az 
agyagfalvi constitutióban. Megállittatott itt a passiv ellentállás elve, mely szerint jogsérelem 
esetében ne ragadjon rögtön fegyvert a székely, hanem egy helyre közönségesen egybegyülve, 
a testvér Magyarország segélyét és közbenjárását kikérve, a király kegyelméhez 
folyamodjanak; kimondatott itt, hogy a hazaáruló és az, ki törvényes király ellen bujtogat, 
örökösen számüzessék Székelyföldről, ingóságai felprédáltassanak, javai pedig örököseire 
száljanak, itt állittatott meg a nemzeti tömörség elvéből, hogy a székely jószág még fejvesztés 
esetében sem száll a koronára, hanem azt örökösei, vagy ha azok nem lennének, szomszédja 
örökölje. Itt mondatott ki a népfönség hatalma, mely szerint az ily száműzöttnek csak is a 
király vagy az egész székely nemzet kegyelmezhet meg, tehát a király és nép hatalma egy 
szinvonalra helyeztetett. Kimondatott, hogy vasárnap törvényt látni nem szabad, és hogy a 
biró végrehajtási itéletét 15 nap alatt érvényesitse, és sok más üdvös határozatot, melyek 
tagadhatlanul mutatják, hogy azon nép, mely ily féltékeny volt nemzeti szabadságára, mely ily 
szigoru büntetést szabott a honárulásra, mely a nemzeti fönségnek alkotmányos elvét felállitá 
akkor, midőn Európa legtöbb országaiban a néphatalomnak még elmélete sem fogamzott volt 
meg, – bizonynyal jókori fejlettséggel, politikai érettséggel birt. 

E törvények*Lásd a Ns. székely nemzet constitutioi czimü gyüjteményben. szép spártai 
rövidséggel, szabatossággal, s mi több, igen szép magyarsággal irattak azon korba, midőn a 
kolostorok sötétjéből felszinre került latin nyelv csaknem mindenütt leszorította volt édes 
anyanyelvünket a politikai élet mezejéről, s ékként az agyagfalvi constitutiot ugy tekinthetjük, 
mint a székely nép nemzetiségéhez való ragaszkodásának és nemzeti müveltségének 
bizonyitványát, mint egy irodalom-történeti szent ereklyét.*Legalább reánk magyar nyelven 
jöttek le, és ha törvények hozatalukkor latinul szerkesztettek is, azokat azonnal át szokták volt 
magyarra forditani, hogy a nép is értse meg, és igy az ily egykori forditások az eredetinek 
értékével birnak. 

De nem szükség oly messze korra vissza röpitenünk emlékezetünk méheit, találnak azok a 
történet mezején a közel multban diszlett oly virágokat is, melyekből fris mézet gyüjthetnek a 
dicsőség tárházába, mert itt e téren gyült egybe a székely nép akkor, midőn testvéreit, a 
megyei magyarságot szolgákból szabadokká, rajongokból gyilkosokká lett hontársak 
öldökölték. A haza, a megtámadt szabadság segély kiáltására 1848-ban oct. 18-án 20 ezer 
harczos indult lelkesülten e térről, fenyegetett, vészkörnyezte testvérei védelmére, a 
megtámadott szabadság oltalmára, s ha ezen kiszállás eredménytelenül meghiusult, ha az 
agyagfalvi térről lelkesülten kiindult serge a székelyeknek keveset teve, annak a vezetők 
ügyetlensége, gyávasága, s a nép tervszerüleg kivitt demoralizálása volt oka; mert ha az innen 
kiindult erőt lelkiismeretesen hasznositani tudták és akarták volna, akkor bízonyosan nem 
kellene annyi ezer ártatlanul legyilkolt testvéreink mohosult sirja felett könnyeznünk, akkor 
nem történtek volna azon iszonyatos rémjelenetek, melyek a 19-ik század történetében 
szégyen-foltként tünnek fel; akkor nem láttuk volna müvelt korunkban a Dzsingiskhani 
kegyetlenségeknek ezen borzasztó megujulását, akkor nem boritnák még most is bus romok e 
haza virányait. De hagyjuk ezeket, vessünk fátyolt ezen gyászeseményekre, adjuk át e kérdést 
a történet, a megvesztegethetlen örökigazság itélőszékének, és békés kutatókként folytatva 
utunkat, a természetnek felvidámitó szemléletében, a halálból is életet fakasztó müködésében 
igyekezzünk elszoródást és feledést keresni. 

Bögözbe, a tér kelet szögletébe fekvő csinos nagy faluba értünk, melynek nevét bő köz-től 
származtatják, mivel szoros közti termékeny közön fekszik. Legrégibb neve hagyomány 
szerint Hosszufalu volt, mivel annak az agyagfalvi téren szétszórt házai egész Fancsika 



patakáig lenyultak, de ott az árvízek által gyakran nyugtalaníttatván, jeleni biztos fekhelyére 
települt át.*Bőgőzbe régen Korda és Borsai család volt birtokos, most iktári Bethlen és Ugron 
birtok. Azonban ezen áttelepülés és névátváltozás régen történhetett, mert e helyen 
fekvésének régiségéről tanuskodik régi temploma, s a Bögöz név régiségéről a pápai dézmák 
restruma, hol e falu 1332-ben már a Bögözzel rokon Bugus néven fordul elő.*Az 1332. év 
rovatában, 680-ik lapon igy: Dominicus sac. de Bugus solv. 13. ban. ant. Az 1333. év rov. a 
738-ik lapon: Dominicus sac. de Bugus solv. 9 ban. ant. A fizetett öszveg aránylagos 
nagysága mutatja, hogy már ekkor tekintélyes helység volt. 1868-ban márcz. 2-kán engedélyt 
nyert egy dec. 13-ik napján tartandó országos vásárra. 

A Bögöztől északra felmagasuló Padgyván alját Nyilas-nak nevezik, hagyomány szerint azért, 
mert a budvári őrizet odajárt czéllövési gyakorlatra. ezt igazolni látszik az, hogy itten 
nyilvesszőket nagy mennyiségben találnak. 

Bögözben kiválóan szép és régészeti tekintetben nagy műértékkel bir a reformatusok ódon 
temploma, azért is, mert régisége mellett jóval diszesebb a szokásos községi templomoknál, 
de azért is főként, mert az a későbbi ujitások által nincsen kivetköztetve – mint ez legtöbb 
helytt az eset – eredetiségéből. Azért mint a multnak egy jól fentartott s köztünk oly kevés 
számban előforduló emlékét kissé tüzetesebben leirni a kegyelet kötelmének ismerem. 

Legelőbb is kellemes benyomást tesz a szentély, melynek imposáns s magasra törő boltozata 
egyszerüen nemes és correct szerkezetével még a szakértőt is kellemesen lepi meg, sőt ezt, ki 
az épitészet műfogalmaival ismeretes, még inkább mint mást. A szentélyzárodásnál a közép 
zárőből (melyen fiatal női arcz dombor müve van) 6 boltsüveg indul ki, ugy hogy a zárodás 
mindenik lapjára két ily bolt süveg jut; ezeknek kajácsos leszelések közé helyezett két horony 
által tagozott gerinczei mind külömböző idomu gyámkövekre vannak levezetve. A szentély 
zárodás gyámkövei egyikén a régi székely czimer*Koronán nyugvó kar, melynek szablyájába 
medvefő és sziv van szurva., másikán igen diszes lapu ornamentica van. A honszentély 
boltozata a keresztboltozatnak legszebb idomát mutatja, a zárodás gerinczeivel 
ugyanazonosan tagozott gerinczek- és hevederekkel. Zárkövén két csillag közé helyezett hold, 
gyámköveit emberfő és levélékes dombormü ékiti. És megmaradt a szentély 3 csucsives 
ablakának ketteje teljes épségében, ezeknek tagozatlan béllete az átmeneti korszak modorában 
középről ki- és befelé szélesedő, a szentély zárodásán levőnek diszmüvezetét a kettős lóheriv 
fölé helyezett kör alkotja, a másiknak a kettős köriv fölé helyezett három körkarika. A 3-dik 
diszmüvezete ki van tördelve. 

A szentély 15 lépés hosszával és 12 lépés szélességével nagyon arányzatos összhangzásban 
van a csucsives diadaliv által elválasztott 23 lépés hosszu és 15 lépés széles hajó, mely hogy 
eredetileg boltozva volt, bizonyitják a külső oldaltámok mellett a még most is meglévő 
kehelyidomu gyámkövek (12 a két oldalon); ezt most 1724-ben készült dészkafölep 
helyettesiti*Ezt, mint felirata, jelöli Borsai István özvegye, Balo Mária készitette. de 
megmaradtak eredeti épségükben a hajó ablakai és kapui. Ablak kettő van a déli oldalon (mert 
az északi oldalon levő később nyittatott), ezek egyikének diszmüvezetét a kettős loheriv fölé 
helyezett környilattal tetőzött két háromszög alkotja, másikáét a kettős loheriv fölé helyezett 
két hosszukás és két kis négyszögnyilat. Ebből látszik, hogy e templom mindenik ablakának 
diszmüvezete különböző és egymástól eltérő. 

Legkiválóbb figyelmet azonban a kapuzatok felékitésére forditottak. A déli oldalajtó átszelt 
három levélivvel záródik, nyilatát kivülről oly szép vesszőmü kereteli be, minőt még sehol 
sem láttam. A nyugati főkapuzat (Hauptportale) most be van falazva, de csak ugy, hogy 



kivülről tekintve annak keretbe körives nyilatot találunk, a kettő közt téres ivmezőt 
(tympanum). Ez ivmező egykori dombormüvének csak nyomai látszanak, de fennmaradt 
kárpótlásul a kapubélletnek dus tagozata, mely nagyon mély és széles horgonyok által 
elválasztott 3 henger által van ékitve, s hogy az árnyhatás még kiválóbb legyen, a két belső 
horony fenekét kis hengerpálczákkal tölték be. E kapuzat, melyben a rómán és góth izlést 
látjuk egybeházasitva, az átmeneti korszakra utalna, az oldalajtó a késő góthizlés alkotása de 
mivel egyéb minden a kifejtett gotika jellegét mutatja, azt kell feltennünk, hogy az oldalkapu 
később idomult igy és a templom maga gótkor fénykorában, a XV-ik század elején épült. És 
épen mivel akkor, midőn nálunk a gótépitészet délen állott, már külföldön hanyatlásnak indult 
volt, könnyen megeshetnék még az is, hogy a déli oldalajtó késő gót idoma korát megelőzőleg 
csempésztetett be, s eredetileg készült igy. 

A templom külfelén felemlithetjük a 14 oldaltámot, melyek felül kajácsos tetőzetben 
végződnek tornyacs (fiale) nélkül, alól azonban átfut rajtok is az attikai láb módositásából 
alakult azon párkányzat, mely ugy a szentélyt mint a hajót körül öleli. 

Mind ezeket egybefogva, feltünővé lesz, hogy ezen egyház nem csak terjedelme, hanem 
épitészeti correctsége és szakértelemmel combinált feldiszitése által is székelyföldi régi 
egyházaink közt a kiválóbbak közt pompálkodik. 

Bögöz felső végénél szakad be a Betapataka, melynek fejében az Egres s Sásárka (nevü 
patakok) egybefolyásánál fekszik Béta, mely falucskáról Vágás leirásánál már említést 
tettünk. 

Bögözön felül a már emlitett Dink oldalánál kezdődik a Bonta, mely még most is oly szorost 
alkot, hol a folyamnak és a hegy szikláiba bevésett utnak, alig marad szűken kimért hely, egy 
oly hadpontot, mely a hadtan mostani fejlettségénél is könnyen védhető hadállást nyujtana. 
Fennebb elmondók azon nézetünket, hogy ennek kell a Jornandesnél előforduló 
Bontaszorosnak lenni, s miután e kérdést kellőleg megvitatottnak hiszem, itt csak annak 
szükségességét emelem ki, hogy a multnak felderitésére mennyire kivánatos az, hogy a hely 
elnevezésekre figyelmet forditsunk; mert hogy a nép a helyelnevezésekben gyakran ezred év 
történelmének védi emlékét, arról leginkább a Bonta győzhet meg. 

A Bontához egy ujabbkori, de a nép száján regényes alakot öltött történet is csatolódik; 
elmondom azt márcsak azért is, mert abban a székely népnek jelleméből kifolyó lovagiassága 
és hősies bátorsága van előtérbe hozva. A történet ez: 

Az 1848-ki forradalom rémes napjaiban, midőn Erdély nyugoti részében a polgárháboru 
iszonya dult, midőn a vandalismus halomra ontott városok üszkei felett tombolt, midőn a 
magyar, lett légyen földesur vagy jobbágy, legyilkoltatott, a vásárhelyi s dézsi vesztett csaták 
után a magyarságnak elmenekülhetett része Csikba és Háromszékre huzódott. A haza 
véghatárán levő e két megye (sőt később csak Háromszék) volt azon hely, hol biztonságban 
hajthatták le fejeiket a menekültek. Ezen rémes korszakban egy iróból lett honvéd gyönyörü 
leányt hozott magával, egyetlen élő tagját egy legyilkolt családnak. A lánynak nem volt hős 
megmentőjén kivül más gyámja, de ez sem maradhatott mellette, mert kötelessége a harczok 
terére parancsolta, s a távozó szerencsétlen védenczét egy háromszéki székelynél helyezte el. 
Megkezdődtek azon a világtörténelemben páratlanul álló dicső harczok, midőn a kis 
Háromszék hódolni, s főként az oda menekülteket kiadni nem akarván, a győzelmes hatalom 
egész erejével szembeszállt s küzdötte az önvédelemnek legdicsőbb harczait. E harczok 
egyikében fogságra jutott az iró-honvéd is, mit megtudva a leány – kinek keblében 



megmentője iránt szerelem támada, s kinek az életben ez egy lényen kivül senkije sem vala – 
oly leverő fájdalom vett erőt rajta, hogy éjjel nappal sirt, s bu hervasztá szép arcza virágait. 
Kinek oltalmára bizatott, gazdája hiába igyekezett őtet vigasztalni, mert a kétségbeesésnek 
nincsen vigasza, s látva, hogy e lénynek életet csak is kedvese és megmentőjéjek megmentője 
adhatna, elhatározta magát, hogy bár miként, élete feláldozásával is kiszabaditja a foglyot. 
Elhagyta tehát családját az erdők vészes utain, mert másutt az ellenség elállta volt, – ki jött 
Udvarhelyre. Az iró e város börtönében sinlődött. S szenvedéseit nem kevéssé tetőzte azon 
tudat, hogy védencze – ki iránt ő is gyöngéd szerelmet érzett – el van védtelenül hagyatva, s 
szabadulást nem remélhetve, kétségbe-esetten hordta bilincseit. Pedig megmentésének napja 
közelgett, mert bátor székelyünk tudomást szerzett az örök megvesztegetése által a fogoly 
állapotjáról, ugy arról is, hogy mikor fogják azt odább szállitani. Meg bujt ő e napon a Bonta 
szorosba, s midőn a honvédet három száz nemzetőr szállitaná, elibök állott s a nemes 
elhatárzás fokozta bátorsággal harczra kelt a fedezettel; lesujtva hevert a három száz, s a 
fogoly mentve volt. Kerülő havasi utakon, kerülve az emberlakta vidéket erdei gyümölcscsel, 
gyökerekkel táplálkozva, tértek, vissza Háromszékre, hol a nemes önfeláldózás azon édes 
jutalmat nyerte, hogy a két szerető lény lakadalmát ő tarthatá fel, mint fogadott atyja a 
megmentetteknek. 

Igy beszéle el nékem e történetet egy vén székely, ki mint állitá, szemeivel látta, midőn a 
megmentő egyedül harczolt győzelmesen három ellen, s én, mint a székely nép nemes 
jellemrajzának egy szebb lapját, ide illesztem, fájlalva, hogy a szereplő egyének neve 
feledékenységbe ment. 

A Bonta felső torkolatánál az ujból kitáguló vidék igen szép tájt mutat; innen ötlenek fel 
legelőbb a Hargitának magas bérczei; a táj előterét szépen fekvő vidor faluk élénkitik: 
Bikafalva és a balparton a Nagypatak torkolatjába huzódott Oczfalva. E falu eredetileg a 
Küküllő (jobb parti) terén ott feküdt, hol a Bonta pataka a Kükülőbe szakad. Itt a tér azon 
részét, melyet vastag cseréptöredékek boritnak, ma is Mihályfalvának nevezik. E volt neve az 
őstelepnek is, melyet a tatárok (valószinüleg a nagy mongol járatkor, mikor Budvár is 
feldulatott) megrohanván, szétdultak. Lakói közül csak 8-an menekülhettek, kik a szomszéd 
völgy torkolatjában épitettek magoknak lakot. Ezen első nyolcz települőről neveztetett a 
keletkező falu Nyolczfalvának, melyből később a kezdő N kihagyásával Olczfalva lett.*A 
Nagypatak völgyében több falu is van, de azok ismertetését a bágyi vár leirásával 
kapcsolatban fogom adni. Oczfalva az 1614-ki lustrában Ozdfalva néven jön elő.  

A fennebb fekvő Bikafalva szintén változtatta nevét, mert azt Benkő J. szerént*Specialis 
Trania Sedis Udvarh. Hogy e falu Küküllőfalva elnevezése még a mult század vége felé is 
tartotta magát arra, több adatot találhatunk. Igy az 1771-ki productionale forumok actái közt 
(Gub. levélt. 1144/771) találjuk bejegyezve a nagy-küküllőfalvi Lukácsffiakat. És Nagy-
Küküllőfalva néven találjuk 1793-ban azon okmányban, mely Felső-Boldogasszonyfalvától 
(materétől) való elválásakor költ; de mivel e korban, sőt még előbb is már a Bikafalva név is 
előjön, azt kell következtetnünk, hogy mindkét nevét, a Nagy-Küküllőfalva és Bikafalva 
nevet is használta. régen Nagy-Küküllőfalvának hivták. Hogy ezen kezdetleges elnevezése 
később ujból változott, azt az udvarhelyi Ferenczesek házi történetéből (domus historiájából) 
láthatjuk, melyszerint az Szent-Lukácsfalvá-nak is hivatott. Mit igazol az is, hogy a pápai 
dézmák regestrumában a 738. lapon 1333-ik évről ezt találjuk bejegyezve: Petrus sacerdos de 
Luco solv. 1 banalem antiquum, és mivel tudjuk, hogy Lukács evangelistának jelképe a bika, 
feltehető, hogy a reformatio terjedtével*Mikor a Ferenczesek házi története szerint a szt.-
lukácsfalvi papot a Küküllőbe fojtották. a védszent jelképéről gunyképen nevezték el 
Bikafalvának, mint Marosszéken Szentháromságot Szent Rontásnak, Szentléleket Szent 



Gerliczének, és a gunynév fenntartó magát itt is, miként fenntartá a kormányszék szigoru 
tilalma daczára Szent Gerliczén még maig is, Szent-Rontásnál egészen a mult századig. E 
feltevésem, azt híszem, hogy leginkább megközeliti a történeti igazságot, bár vannak, kik 
Bikafalva ily elnevezésének classicus, mások történetjelző eredetet adnak, az első egész Roma 
koráig vivén fel azt, egy itten bika képében tisztelt Jupiter templomtól eredtetik, a második 
nézet pártolói pedig attól, hogy Básta rémkorában annyira kipusztult volna barmaiból a 
székelyföld, hogy egész Udvarhelyszéken egyetlen bika maradt meg e faluban, melyről aztán 
azt Bikásfalvának nevezték el, miből későbbi idomitással lett Bikafalva. 

Bikafalvának felső végénél szakad be a Hodgyai patak; ennek messze felnyuló völgyében, 
mely a doboi és bétai völgygyel a Küküllő és Nyikó közti tért tölti be, fekszik a két Hodgya, 
Farczád és a hegytetőn büszkélkedő Sükő. 

A hosszan elnyúló két Hodgya (alsó és felső) 1758-ban válván el Farczádtól, régi templomot 
nem tud felmutatni; de uj templomában igen egy régi ónkannát, mely egyike a székelyföld 
legrégibb és legékesebb szent edényeinek. Ennek alakja nyolcz szögü, mindenik lapon gót 
ornamentika alkotta diszfödélzet (baldachin) alatt egy-egy szent alakja van bevésve,*E 
szentek, miként azok jelvényeiből láthatni, sz. Mária, szt. János, portugali sz. Erzsébet, az 
Apollonia, alexandriai sz. Katalin. mélyitett és nem kidomboritott vonalokkal; alól sárkányok 
s más a gót ornamentikába felvett szörnyek. 

 

A HODGYAI RÉGI ÓNKANNA. 

Kár, hogy ezen becses müemléket az ajándékozó neve és az ajándékozás évszámainak 
bevésetése által megcsonkitatta.*Adták e kannát hodgyai Tamási Károly és neje Mauchs 
Jozefa 1801-ben, mi fölül körirva van. Oldalán később 1835-et is bevésték. Hogy az 
adományozók kezébe hogyan és mikor került, arra semmi adattal nem birunk. 



De ezen mücsonkitás nem vezeti félre a szakértőt, ki a szentek alakja és a diszitményezés 
jellegéről azonnal felismérhetné, hogy ez a XIII-dik század műalkotása,, még akkor is, ha az 
egyik szent fejénél ott nem lenne az egy szalagba foglalt MCCC évszám, mi hogy nem 
hamisitás, bizonyitja a számjegyeknek korszakot jelelő tipusa, mely ilyen: 

 

Képét e becses régiségnek ide mellékelem. 

Fennebb van e völgyben a Gát, Mocsár és Bolgokut pataka összefolyásánál Farczád, mely 
falu már a XIV-dik század elején Vorkad és Farchad néven fordul elő.*A pápai dézmák 
regestrumának 1332-ik évi rovatában 679-ik lapon: Sac. de Villa Vorkad solv. 4 ban. ant. Az 
1333-ik évi rov. 738-ik lapon: Sac. de Farchad solv. 2 ban. ant. Farczád, hogy egykori filiája 
szép kanná-jával tul ne szárnyalja – egy régi templomot mutat fel, mely a reformatio előtt 
központi megyés egyháza volt e vidék falvainak.*Ide tartoztak a két Hodgya, Beta, Sükö, 
Lengyelfalva, melyek lassankint elszakadva mind önálló megyékké lettek. E templom a késő 
gótkor müemléke, erre utal szövedékivezete a szentélynek, melynek egymást átszelő gerinczei 
a késő gótkor modorában tagozvák, s csörlődött idomu gyámkövekre nehézkednek; erre késő 
gótidomu csucsives ablakai közül a szentély zárodás közép lapján egyedül épen megtartott 
azon ablak, melynek diszmüvezetét (Masswerk) a két köriv fölé helyezett körtveidom alkotja, 
de ilyen főként átszelt loherivvel zárodó oldalajtaja, melyet a késő gotika vesszőmüve 
(Stabwerk) keretel be. Szentélye egy szélességü a hajóval s azt csak is a csucsives diadaliv 
választja el egymástól. Hajóját 1629-ben készült koczkás dészkafölep födí, boltozva ugy 
látszik soha sem volt, legalább az oldaltámok teljes hiánya erre mutat mindezt egybefogva, 
Farczád templomát a XV. század közepén épültnek kell állitanunk. A farczádi hagyományok 
azt tartják, hogy ugy e falu, mint a két Hodgya, Budvár hatósága alá tartoztak, s harcz idején a 
lakosok az őrizet támogatására fegyveresen tartoztak a várban megjelenni még most is azon 
helyet, hol őseik a várba felvonultak, várutjának nevezik, s e volt oka annak is, hogy e 
falukban jobbágy sohasem volt. Szabad harcznokoktól szármozó lakói igen ügyesek, s mivel 
kevés müvelhető földjök van, mézzel, viaszszal, hizott disznókkal s más Brassóból hozott 
czikkekkel nagy kereskedést üznek, mi a falu csinosságában is jelentkező jóllétet idéz elő. 

Hol a falu között lefolyó Gátpataka ered, messze fenn a Rez oldalában 2000 lábbal a tenger 
szinvonala felett fekszik Sükő, melynek cseresnyéje hires az egész székely földön. A 
Gátpataka mentén annyi és oly nagy egerfaberek van, hogy egy padlatkoczka-gyárnak 
évtizedekre nyujthatnak bő anyagot; de mig a gyáripar üdvös mozgalma érvényre 
emelkedhetik, addig térjünk vissza a Küküllő völgyébe, hol Bikafalván felül az ut kétfelé 
oszlik, egyik Felső-Boldogasszonyfalván és a Garánpataka völgyén át megy Brassónak, a 
másik Budvára sziklahegye alatt elvonulva, az innen fél órára eső Sz.-Udvarhelyre, onnan a 
nagy erdőn át Csik-Szeredába visz. Mielőtt azonban a székely anyavárosba lépnénk, 
tekintsünk át Felső-Boldogasszonyfalvára, mely régi idomu templomával csalogat át a 
Küküllő balpartjára. 

E templom épitését is a hagyomány Izabella királynőnek tulajdonitja, pedig ez is az ennél 
jóval korábbi átmeneti korszak (XIII-ik század) müve. Ezt kétségtelenné teszi körives déli 



oldalajtaja, és ilyen diadalive is. Szentélyzáródása már sokszögü, ablakai csucsivesek, három 
és négy levél alkotta diszmüvezetőkkel a román styllel küzdő gót idomokat képviselik. 
Boltozata egy égés alkalmával beszakadván, azt most 1670-ben készült koczkás főleg 
(plafond) helyettesiti,*Egyik koczkájábane felirat olvasható: Exstructum est opus per nos 
Joannem et Andream Asztalos de Szombatfalva Anno 1670. A másik koczkában: Regnante 
Illust. ac Celsissimo principe Dno Dno Mich. Apafio aedilibus exis: Francisco Dersi et 
Martino Fürész Anno Dni 1670. tömör négyszög tornya és a boltozatot támogatott oldaltámok 
is mind faragott kőburkolattal birnak, melyek anyagja vereses trachyt lévén, azt Hargitából 
kellett ide hozniok. E toronynál még meg van a régi tetőzet, mely az egész tornyot körül futó 
tornáczzatra fektetett nyolczszögü gula csucscsal végződik. Igy voltak feve nagy részt a 
székelyföldi régi tornyok, de most ez és a dersi kivételével mind átalakultak*Bikafalva 
Boldogasszony filiája volt egészen 1793-ig, midőn elválván önálló megyévé lett. E templom 
mellett a falu régiségéről tanuskodik a pápai dézmák regestruma is, hol az 1332-dik év 
rovatában Villa Mariae néven mint önálló egyházmegye szerepel.*A 680-ik lapon: Demetrius 
sac. de Villa Mariae solv. 2 ban. ant. 

Nem messze a templomtól a Garán-pataka jobb partján, hol régi romok mutatkoznak, állott a 
hagyomány szerént Jánosi Jánosnak kastélya. Ez a Jánosi lett volna Budvárnak utolsó 
birtokosa, honnan leköltözve, oly fényes kastélyt épitett ide, hogy onnan fedett folyoson járt a 
templomba, roppant jószága 6 leánya között szétoszolván, kastélya is összeomlott. 

A falun alól Kápolna nevü hely van, igy neveztetve arról, hogy ottan a katholicus korban 
kápolna állott, melyet Krisztus mennybemenetele napján bucsú járatokkal látogattak meg. 

És szemben a faluval a Küküllő jobb partján lévő Borzakő alatt látszanak még most is az ott 
feküdt Czibrefalvának pincze- és házhelyei.*Czibrefalva az az 1614-ki lustrába még mint 
külön falu van bejegyezve, de ekkor, is kicsiny csak 4 családfő által lakott falucska. 

De már átléptünk a Budvár közeli székhidján, már néhány száz lépésre vagyunk csak 
Udvarhelytől, s a város, mely bármely más oldalról jövőnek is festői alakban tünik fel, még 
mind fedve van a Kuvar térbe kiszökellő hegyfoka által egész addig, mig annak lefelé nyiló 
Botos utczájába nem lépünk. 

VI. Székely-Udvarhely. 
A székelyföld anyavárosa; alakulása, történelme. 

A székelyföld középpontjához, legérdekesebb, legclassicusabb helyéhez értünk, az 
anyaszéknek anyavárosához háromszorosan anya nékem, mint kedves szülőföldem. És ki ne 
érezte volna azon kedves, azon szivmelegítő érzetet, mely minden romlatlan lelket (főként 
magyart) meglep, midőn a helyet megközelíti, hol először pillantá meg a világosságot, s lenne 
bár e hely rút és kietlen, az mégis mindig a föld legkedveltebb pontja leend; kiindulási pontja 
gyakran egy szenvedés-, küzdelemteljes életnek; de azért mindig vonzó, mindig kedves, mert 
a kezdődő élet ártatlan örömei, a boldog gyerekkornak édes visszaemlékezései által van az 
kiszépítve, felékítve. És én egy oly embertől, ki szülőföldjének látásánál örömre nem gerjed, 
fel nem lelkesül, félni tudnék; mert abból kihalt minden gyöngéd érzelem, minden 
hazaszeretet, minek hiányával az egyén lelépett az emberi hivatás pályaköréről s ördöggé 
változott át. 



Kedves és kegyelt nekem e pont, a székelyföldnek, szép hazámnak anyavárosa, mert itt 
végeztem tanulmányaimat, lelkem kiképződésének, a szellem ébredésének itt van kiindulási 
pontja, itt szívtam lelkembe azon lángérzelmet, melyet emberi nyelven honszeretetnek, a lélek 
legdicsőbb irányeszméjének neveznek, itt tanultam meg honom multját, itt ismerkedtem meg 
annak magához ragadó nagyszerü történelmével, itt fogamzott meg az eszmélettel egyidejüleg 
a hon- és szabadságszeretetnek éltem irányát meghatározó dicső érzete. 

S azért, ha e pont ismertetésénél talán többet időzném, ha arra részrehajló figyelmet 
fordítanék, annak indokolása a fenebbiekből könnyen megfejthető lesz. 

Legelőbb is nehány szóban elemezzük e városnak történeti multját és kifejlődését. 

Ha a történelmí hozzávetések s homályos sejtelmek terére akarunk lépni, akkor Udvarhely 
helyén a ptolemeusi földabroszokban jelölt Utídávát kereshetjük*Lazius: Rep. Rom. 131. 
Timon L. 1. 15. Nagy Mátyás*Nagy Mátyás zetelaki pap volt a 15-ik század végén s 1505-
ben „notationes de origini Siculorum” czimü igen jeles értekezletet irt, mely fájdalom, 
elveszett, de Benkő Józsefnél meg volt, s ő „Imago nat Sicul.” czimü munkája 18–20-ik 
lapján Nagy Mátyást czitálva, mondja, hogy Attila Havasalföldéről, miután az utjában elhalt 
Rika nejét a róla nevet nyert erdőben eltemette, a Nagy-Küküllő mellé tette át udvarát, honnan 
csak később költözött a Tisza vidékére, azért az ott később keletkezett város Udvarhely nevet 
nyert., Benkő*Imago Nat. Sic. 18–20. , Kővári*Erd. Reg. 63. lap. , s más hitelt érdemlő 
iróknak a hagyományok által is támogatott feltevése szerint Attila, a Hunok nagy királya, 
Havasföldéről ide tette át udvarát, s innen venné a város is elnevezését. Ezt támogatná az 
Attila testvére Buda által építtetní vélt Budvára és a más két hun vezér Kadicsa és Zéta által 
építeni vélt, ma is neveiket őrző más két várrom (melyekről majd a maga helyén). Ezen a nép 
száján máig fennmaradt hagyományokat a Csíki krónika is, – melyet egy székelynek is 
megtagadni nem lehet, nem szabad, – támogatja, s hogy Udvarhely helyén régi építkezések 
voltak, mutatják azon bonthatlan alapfalak s hamvveder töredékek, melyeket ásások 
alkalmával naponta találnak a föld keblében. 

És abból, hogy a hun birodalom egybeomlásakor az itt maradt székely ősök ide helyezték 
(Budvárára) politikai és vallási központjukat, hogy Rabonbánjaik itten laktak, azt kell 
következtetnünk, hogy e helyet központi fekvése és hadtani fontossága mellett, a régi emlékek 
kegyeletes tisztelete is választathatta, s hogy azon történeti sejtelemnek, miszerint Etele itten 
is lakott, vagy legalább időzött, lehet mégis valami alapja. 

E hely kegyeletes tisztelete még a kereszténység felvétele után is megmaradt, s még ekkor is 
vallási és politikai központja marad a székelyföldnek, itt Udvarhelyen lévén a Telegdi 
Esperestség székhelye, mely alá Csik, Gyergyó és Kászon székek, Maros- és Udvarhelyszék 
is sorozva voltak,*„Egyház tört. adat." I. k. 381. lap közli Veszely Károly. A telegdi 
esperestségre vonatkozólag adatokat találhatunk a katholikusok régi schematismusában, de 
még sokkal biztosabbat a pápai dézmák regestrumában. (melynek hollétét már Alsó-
Boldogasszonyfalva leirásánál e kötet I. fejezetében megjelöltem.) E regestrum szerént a 
Thelegdi archidiaconatus három kerületre (districtus) volt felosztva: u. m. Dist. Morosio 
(Marosszék), dist. Chik (Csikszék) és dist. Erdenbach, mely alá Udvarhelyszéknek nagy 
részét találjuk sorozva. Nevezete igen valószinüleg Erdõlakból ferdittetett el a nyelvünket 
nem értõ olasz dézmaszedõk által. Erdõlak neve pedig eredhetett attól, hogy akkor tájat nagy 
erdõségek boriták a vidéket, a mint annak emlékét még napjainkban is fenn tartják az Erdõ 
vidék és Erdõ sz. György elnevezések. A Thelegdi esperestség ezen erdenbachi kerületében 
feltaláljuk Udvarhelyt is, és pedig az 1332-ik év rovatában 678-ik lapon így: "Stephanus 



sacerdos de Udvorhel solvit 7 banales antiquos"; az 1333-ik évi rovatában 738-ik lapon 
ekként: "Stephanus sac. de Odvorhel solvit 8 ban. ant." Körülbelül ez az elsõ Udvarhelyrõl 
szoló irott történelmi adatunk, vagy is olyan, hol az Udvarhely név elõfordul, mert addig 
mindenüt a Thelegd nevet találjuk. Fehér Codex dipl. III. 2. 228. közöl ugyan egy 
végrendeletet, mely 1231-ben kelt, s melyben Chák gróf hagyományoz. E végrendeletben 
emlités van téve Udvarhelyrõl, mint oly helyrõl, melyet fogadott atyjától Ugrinus püspöktõl 
kapott, de hogy ez alatt Erdély számos Udvarhelyei közül melyiket értette, nem lehet 
meghatározni., sőt még az is valószinünek tetszik, hogy Udvarhelyszék a 13-ik században, sőt 
a 14-ik század elején is, Telegd nevet viselt*Ezen feltevést támogató több okmányt lehet 
felmutatni, a többek közt 1280-ban költ azon okmányt, mely egy Probsdorfban épült malom 
eladását tárgyalja, s melynek bevezetése ez: Nos Stephanus Adrianus (Adorján) Comes, et 
ceteri Siculi viri providi et honesti in dioecesi Thelegd constituti, ad universorum notitiam, 
ect. De mivel itt a dioecesis Thelegd kifejezés az egyházi felosztásra is vonatkozhatott, arra, 
hogy magát Udvarhelyszéket is hivták Thylegdnek, biztosabb adatok után kell néznünk, és azt 
fel is találjuk egy 1301-ben költ csere levélben, melynek értelme szerént László erdélyi vajda 
és Zunoki (szolnoki) ispány Déés fia Miklós, Pázmán testvérével jószágcserét tesznek. Adja 
pedig a vajda fia a Küküllő megyében Ujlak közelében levő Bunnt Deésfalva, Chavás 
(Csávás), Daniyant, Hagymás és Körtvélyes telekért. A csereokmányban Bunn ekként van 
szomszédolva: Bunnak első szomszédja a Küküllő folyó, mely elválasztja Bunnföldjét Nonéé 
földjétől. Sugur földje felől pedig határát különiti Segusvár (Segesvár) és azon Byrch (bércz), 
mely Hidegkut nevü forrás felett jön le, mely Hétur földjét Bunnföldjétől osztja el, és 
ugyanazon Byrcz, mely a Mézz pest pataka felett lévő métáig nyulik, mely ismét Bunnföldjét 
Nádashföldjétől választja el, és elválasztja e méta Simon Vajda földjétől is, mely Veytzkefild 
felett van. Thylegd felől pedig Bunnföldjét határolja Ujlakpataka, a mint ezen folyó (fluvius) 
szintén elválasztja nevezett Ujlakot és Bunnföldjét Thylegdtől (prout ipse fluvius divit a 
Thylegd medietatem dictae terrae Ujlak ad terram Bun.) Sárd felöl pedig elkülönité 
Bunnföldjének saját metája stb. Ez okmány eredetije a fehérvári kápt. levéltárában van, 1560-
ban János Zsigmond requisitum mandatuma melett kiirtatték Bethlen György és Gergely, 
1790-ben pedig gr. Bethlen Lajos és Dávid részükre a kir. tábla ránssumáltatta; ebből vett 
hiteles másolat B. Apor Károlynál van, honnan és kivonatoztam s magyarra forditottam ezen 
érdekes okmányt, melyből a tünik ki, hogy Udvarhelyszéket akkor tájtt Thylegdnek hivták. 
Hogy egyházfelosztás tekintetében a Thylegd név még sokáig, nevezetesen 1360, 1437, sőt 
1442-ig tartotta magát, azt látjuk Szereday Not. Cap. Alb. 49. 86 és 87-ik lapján, hol 
okmányokat látunk, melyekben az Archidiaconatus de Thylegd előfordul., igy neveztetve 
hihetőleg a Telegd székely ágról. Ezen feledett és mellőzött ős elnevezésnek némi viszemlékét 
találjuk még ma is Baczonban (Bardoczszéken), mely falunak azon sajátságos politikai 
felosztása van, hogy fele része Udvarhelyszékhez, másik fele pedig Miklósvárszékhez van 
sorozva, s midőn a Háromszékhez tartozó részt Sepsi Baczon-nak nevezik, akkor az 
Udvarhelyszékhez tartozó részt Telegdi Baczon elnevezéssel külömböztetik meg. 

Sőt a kegyelet az őskorról kihatott a későbbi korra is, a mennyiben Udvarhely nemcsak 
székvárosává lett az egyesült Udvarhely-, Keresztur- és Bardocz-székeknek, hanem azon 
korban midőn a székely ős nemzeti intézményeinek hősiessége által nyert egyezmények által 
biztosított nemzeti kiváltságainak, s önkormányzati jogának birtokában volt, akkor Udvarhely 
az egész székelyföld anyavárosává lett, hol a székely ispányok laktak*Hogy a székely 
ispányok Udvarhelytt laktak, azt Hubnera is emliti világtörténelmébe, mit Lakatos is 
megerösit., vagy ha nem laktak is folytonosan, minden évben többször megjelentek a lehető 
panaszok kihallgatása és a nemzet sérelmeinek orvoslására; e mellett az udvarhelyi várban 
székeltek a székely főkapitányok.*A székelyek főkapitányai még a fejedelmek alatt is jó 
darabig Udvarhelytt laktak, s csak később lett az olyan tiszteletbeli mozgó hivatallá. Lásd 



Benkő Milkovia L. I. Udvarhelyszéknek e városban ülésező derékszékéhez fellebbeztettek a 
perek a többi székely székekből is, itt volt letéve a nemzet pecsétje, itt volt elhelyezve 
levéltára,* 

A székely nemzeti levéltár még most is Udvarhelytt van a szék levéltárába letéve; gyarló egy 
kis gyüjtemény, hol az 1627-iki lustra s nehány más történeti becscsel alig biró okmány van 
egy kis ládacskába berakva. Általános a székelyföldön a hit, hogy a székely nemzeti levéltár 
Segesvárra, mint legközelebb fekvő erőditett helyre, vitetett volt le a Rákóczi forradalom 
idejében, s hogy azt a szászok eltagadván, az most is ottan lenne elrejtve, és hogy ezen 
feltevésnek némi alapja van, arra a szék levéltárában tett kutatásaim alkalmával hiteles 
nyomaira is akadtam, mert 1820-ik év böjthó 1-jén tartott gyrásgyülésen Sombori József 
kanonok inditványozza, hogy biztos értesitése lévén arról, hogy a segesvári levéltárban sok a 
székely nemzetet érdeklő, és a székely nemzeti levéltárhoz tartozó régi okmány van 
behelyezve, ezek kikeresése, kikérése, és elhozatalára biztosok neveztessenek ki. Mely 
inditvány következtében ki is nevezteték Ugron János al-királybiró, Ferenczi István jegyző és 
Matskási Lajos act. assessor. Ugyanezen év aug. 11-kén tartott gyrásgyülés jegyzőkönyve 13-
ik pontja szerént előadatik a szék megtaláló iratára adott felelete a segesvári tanácsnak, 
melyben az iratik, hogy a kért és a nemes széket illető levelek több szobákban összevisza 
lévén hányva, mig azok nem registrálódnak és rendbe nem szedetnek, kutatásra engedélyt 
nem adhatnak, minek következtében még azon gyülés felirt a kormányszékhez, s kéri, hogy 
rendelkezzék a segesvári tanácshoz, hogy az ottan lévő székely levelek kikeresésére és 
számbavételére kinevezett bizottságot bocsássák be a segesvári levéltárba. De ezen felirat 
eredménytelen volt, mert az 1821-ik év Boldogasszonyhó 21-én tartott gyrás gyülésből (a 
jegyző-könyv 6-ik pontja szerént) ujból feliratot intéznek a kormányszékhez, hogy miután e 
tárgyban tett feliratuk eredménytelen volt, ujra kérik a főkormányszéket, hogy annyi századok 
óta az ők (segesváriak) tudtokkal, és a mi nagy kárunkra ottan heverő és rothadó leveleink 
méltatlan eltartóztása megszüntettessék, s mivel az ők registrátorukban bizni nem lehet, azért 
kérik a főkormányszéket, hogy vagy a szék kinevezett bizottságának, vagy más disinteressatus 
egyéneknek oda való bebocsájtását rendelje el stb. 

1822-ben ujból felmerül e tárgy a gyülés előtt, midőn a főkormányszék 1233-ik szám alatti 
másolatban leküldi a segesvári tanácsnak azon feleletét, melyben felhozatik az, hogy a 
Berverth registrumában bejegyezve nem lévén, hogy ottan székely levelek lennének, 
valószinütlen ilyeneknek ott léte stb. A szék ujból visszair főkormányszékhez, melyben 
határozottan állitják, hogy ottan voltak székely levelek, ők magok (segesváriak) sem tagadták 
előbbi e tárgyban tett válaszukban, azért számoljanak róla, hogy hová tették. 

És foly még ez ügy 1824-ben, is midön sept. 22-én br. Józsika János leir Udvarhelyszék 
főkirálybirája báró Henter Antalhoz, és bizalmasan felkéri, hogy mivel a szék kétségtelenül ez 
ügybeni felterjesztését alap nélkül nem tette, s bizonnyal a levelek Segesváron létéről 
segesvári egyénektől hallott, azért ezeknek nevét titokban közölje, melyet a kormányszék is 
óvni fog a nyilvánitástól stb. Ez az utolsó adat, melyet ez ügyre vonatkozólag találtam. Ugy 
látszik, hogy az ügy elejtetett, s nyugodott egészen 1848-ig, ekkor azonban ujból fellépett a 
szék s követelte a letartóztatott székely levelek visszaadását; de a közbejött események ujból 
elodázták ez ügyet, s még most is homály borong e kérdésen, várva a jövőtől felderitését. 

ez volt a hely, hol lustralis könyvei tartattak, hol annyiszor gyült egybe a székely nép 
hadiszemlére (lustra), tanácskozásra és törvényalkotásra. 



A magyarok bejötte előtti korra és a vezérekére kevés adataink vannak a székelygyülésekről, 
bár a Csiki krónika több, Csik-Rákoson és Udvarhelytt, Budvára alatt tartott gyülésezéséről 
emlékezik a székelyeknek; de a királyok és nemzeti fejedelmek korából több, Udvarhelytt 
tartott nemzeti gyülésről van biztos történeti tudomásunk. Ilyenek tartattak: 

1-ször I. Lajos király idejében 1357-ben.* 

Lásd Fejér cod. Dipl. IX. 2. 604.  

Lajos király 1357-ben a váradi káptalannak megrendeli, hogy emberüket küldjék ki a végett, 
hogy a Szt.-Mihálykövi várnak, – melyet előbb a püspök, azután az erdélyi vajda foglalt el, – 
birtokviszonyait kipuhatolják. A káptalan ki is küldi Hedruhfáji (Hederfáji) Leukust és Turul 
magistert, kik jelentésükben elmondják, hogy utasitásuk szerént a nemeseknek Thordán, a 
székelyeknek Udvarhelytt, és a szászoknak Szebenben tartott közönséges gyüléseikre 
elmenve, ott szorgalmatos inquisitiót tettek (ab omnibus nobilibus, Siculis, Saxonibus aliisque 
hominibus in tribus congregationibus Universitatis nobilium Siculorum et Saxonum Thordae, 
in Udvarhely et in Cibinio proclamative celebratis facta diligente iquisitione), melynek 
nyomán azon igaz meggyőződésre jöttek, hogy nevezett szt.-Mihálykövi vár (Fehérvár 
mellett) mindig az erdélyi káptalané volt stb. Ugy a király rendelete, mint a küldöttek és a 
káptalan jelentése egész terjedelmében közölve van Szereday not. cap. Albens 45–47-ik 
lapján. 

2-szor 1505-ben nov. 23-án Ulászló király idejében Bőgőzi János főkapitány elnöklete alatt 
tartatott Udvarhelytt azon nemzeti gyülés, mikor az ugynevezett Udvarhelyi Constitutio 
szerkeztetett, vagyis azon jeles munkálat, melybe a nemzet hagyományos törvényei 
összeirattak, perrendtartás szerveztetett, s más üdvös és egészen korunkig kiható törvények 
codificáltattak.*Megvannak az itten hozott és codificált törvények „A Székelyek 
Constitutiója” czimü gyüjtemény 7-ik s következő lapjain. És ezen törvények fényoldala 
főként az igazságszolgáltatást eszközlő biróságok szervezetében van. 17 választott (4 primor, 
13 lófő) biróból álló, Udvarhelyen székelő másod folyamodásu törvényszék látta el az egész 
Székelyföld pereit; kimondatott a törvények szentsége, ki hogy azon biró, ki Isten és ország 
törvényeitől elhajolva, könyörgés vagy ajándék által megnyeretve, részrehajló lenne, 
számüzessék, minden ingóságai felprédáltassanak, ingatlan jószágai elvétessenek, s 
székelyföldön soha ne lakhassék. Ekként bünhödjön még az is, ki maradásában vagy 
visszajövetelében fáradozna stb. És e törvények mutatják a székely népnek politikai 
fejlettségét azon korban, midőn Európa az idő szerint legmüveltebb országaiban is ily 
jogviszonyokat, ily jog- és törvénytiszteletet ok nélkül keresünk. Nevezetes e törvényekben 
az, hogy a testi büntetést az egész székelyföldön eltörli, s a helyett pénzbirságot hoz be, mely 
oly emberiségi, oly kora felvilágosodásra mutató intézmény, minőt még ma a 19-ik század 
sok államtörvénykönyveiben hiába keresünk. Ki mondatott továbbá e törvényekben a szabad 
kereskedés elve, ki a személy sérthetetlensége, mely szerént a székelyt birói itélet előtt elfogni 
nem szabadott. Megállittatott végre a birtok és tulajdon szentsége az által, hogy 3 forint értékü 
per is felebbezhető volt egészen a királyig. Kimondatott e törvényekben az, hogy a 
székelyföldre zsoldos sereget vinni soha se szabadjon, a vajdák hatalmaskodásának ez által 
kivánván gátot vetni. Ezen törvények szabályozták az örökösödés rendjét is, amennyiben 
kimondatott, hogy a fekvő jószág, mint katona-népnél a fiakra száljon, a leányok csak 
kiházasitást nyerjenek. Szóval oly sarkalatos nemzeti jogok és kiváltságok, az emberi és 
polgári szabadság és méltóság párját e korban fel nem találhatjuk Európa egyik népénél sem. 
E törvények magyar forditását lengyelfalvi Orbán Ferencz, Udvarhelyszék hütös notáriusa 
eszközölte. 



3-szor 1555-ben apr. 28-án gyült öszsze Udvarhelytt a székely nemzeti gyülés, midőn ősi 
törvényeiket 88 cikkelybe egybegyüjtvén, azt Ferdinánd vajdái, Kendi és Dobo eleibe 
terjeszték, kik azokat teljhatalmuknál fogva meg is erősíték.*A székely nemzet Const. 40–51 
lapján egész terjedelmében közölve vannak ezen törvények; tüzetesen tárgyalva F. 
magyarországi Minerva 1835. évf. II. k. 144. s következő lapjain. 

4-szer 1562. apr. Udvarhelyen tartatott azon székely nemzeti gyülés, melyen a székely nép 
ünnepélyes óvást téve democrat irányu nemzeti ős szervezetének önkényes felforgatása ellen, 
elhatározták rohamkérvénynyel menni sértett jogaik visszakövetelésére.*Benkő Milkovia II. 
107 és Kemény Józs. gyüjt. App. Epist. ad annuum 1562. János Zsigm. egyöntetüséget 
akarván Erdély kormányzatába behozni, kissé kiméletlenül nyult a székelyek előjogaihoz, a 
miért a szabadságára féltékeny nép fellázadt. Ezen udvarhelyi gyülés szervezte a nemzeti 
haderőt, pálfalvi Nagy Györgyöt fökapitánynak tévén. Innen indult el azon 40.000 székely, 
kik Vaja mellett szétveretvén, az ezt követett segesvári országgyülés szigoru végzéseit 
magukra és honukra vonták.  

5-ször 1581-re Udvarhelytt tartott országgyülést láttunk feljegyezve*Gál Lászlónak „Az 
erdélyi diéták végzései" czimü munkája 9-ik lapján. de ez is székely nemzeti gyülés volt, 
mely az országgyülési végzésekből a székelyeket illető articulusokat kiirta. 

6-szor 1606-ban dec. 24-én tartatott székely nemzeti gyülés Udvarhelytt, mikor 
Miklósvárszék protocollumában meglevő ily czimü törvények hozattak: Articuli Dominorum 
Siculorum, idest terrae Siculicanae primorum, potiorum, primipilorum et libertinorum 
omnium Sedium Siculicalium in comitiis eorum generalibus die 24 Dbris in Udvarhely 
celebratis conclui. „Az erdélyi dieták végzései” czimü gyüjtemény 14-ik lapján G. L. e 
gyülést oct. 29-re teszi. Valószinüleg ekkor kezdődött s áthuzódott decemberre is. Végzései 
megvannak a m.-vásárhelyi Teleki könyvtárban.* 

Cart Nr. 1121 p. 75. Emliti Kállay a ns. székely nemzet ered. czimü munkájában. E gyülés 
végzéseit egész terjedelmében közli N. Ajtai Kováts István a „Nemzeti Társalkodó" 1836-ik 
évf. 1-sõ félév 81–87-ik lapjain. Az ezen gyülésen hozott végzések rövid foglalatja ez: 

1. A szabad székely el ne köthesse magát; kik Bocskai uralma alatt holmi csekélységért 
elkötötték, váltsák meg magokat; azok, kik criminalitás miatt kötötték le fejüket vagy 
örökségüket, a fejedelem bejötteig maradnak. 

2. Minden dolog elõbb a generalishoz menjen, s csak azután a fejedelemhez. 

3. A kapitányok, királybirák a fejedelemhez küldendõ lovasokat, gyalogokat és azok értékét 
pontosan részrehajlás nélkül felirják. 

4. pont a székelység közt lakó oláh pásztorok marhalopására rovandó büntetésrõl rendelkezik; 
az 

5. pontban a fejedelem bölcs kormánya alatt szebb jövõt remélve, a fejedelem áldását kérik, 
mit meg nem nyerhettek, mert éppen azon napon (decz. 29-én), midõn e törvények 
megirattak, halt el Kassán népének atyja, hazájának disze, korának dicsõsége, a nagy és nagy 
tettekre hivatott Bocskai. 



7-szer nemzeti gyülés tartatott Udvarhelytt 1607-ben oct. 9-én, midőn Petki János annyira 
megnyerte a székelyeket Rákóczi Zsigmond részére, hogy ökör utáni adót szavaztak.* 

Ezen gyülésben Petki János a fejedelem nevében felkéri a székelységet, hogy az ország 
szükségeiben bizonyos subsidiummal legyenek, melynek következtében e székely nemzeti 
gyülés elhatározta: 

1. Hogy a kinek 6 ökre van, adjon egy forintot. 

2. Kinek ökre nincsen, csak más marhája, adjon 25 denárt. 

3. Kinek csak 4 ökre van, a mellé egy két ökrös rendeltetik, s együtt fizetik az 1 forintot. 

4. Kinek marhája nincsen, semmit sem ad. 

5. Ezen, nem a fejedelem, hanem az ország szükségére forditandó segélyt Sz.-Demeter 
napjáig szedjék fel a hites jegyzők és assessorok. A törvényeket jegyezte Orbán János a szék 
jegyzője. Eredetije megvan az udvarhelyszéki levéltárban. Egész terjedelmében közli Nagy 
Ajtai Kováts István a „Nemzeti Társalkodó" 1835-ik évf. II. félév 271–272-ik lapjain. 

8-szor Udvarhelytt tartatott 1608-ban sz. György napja előtti hétfőn azon székely gyülés, 
mely Báthori Gábornak pénzsegélyt adott és sóaknákat is átengedte a fejedelemnek.*Emliti 
Kállay a Ns. székely nemz. ered. czimü munkája 183-ik lapján. Adatot találunk rá az 1608-ik 
év mart. 3-án Kolozsvártt tartott országgyülés végzéseiben is, hol ez van: „A közszékelységet 
pedig Nagyságod főembere, comissariusa által találtassa meg Udvarhelytt, holott ő nékik 
közönséges gyülések lészen Sz.-György nap előtti hétfőn, hogy az Unionak tartása szerént, az 
országnak több részet megszánván, a kik ebben a teherviselésben egyetértenek, ők is ebbeli 
segitségeket meg ne vonják". Lásd Benkõ Józs. Imago incl. nat. Sicul. 79 lap. E törvényczikk 
egyszersmind adat arra, hogy a székelyek, nemzeti fejedelmek alatt csak önkéntesen, a többi 
nemzetek iránti testvériségbõl járultak az adóhoz.  

Udvarhelytt tartott három lustráról van történeti tudomásunk, az 1614,*E lustralis könyv meg 
van Udvarhelytt a székely nemzet levéltárában. 1627 és 1635-ben*Lásd Erd. diet. végzés. 
nyomoz. czimü munka 21-ik lapján. tartottakról igen valószinü azonban, hogy Mátyás király 
által 1473-ban megrendelt székely lustra (Lásd az előismertetésben) s számos más általános és 
részletes lustra volt itten, de a melyeknek feljegyzései eltévedvén, azoknak tudomása is 
elveszett.  

A fennebbiekből kitünik, hogy Udvarhely volt a magyar királyok és nemzeti fejedelmek alatt 
is a székelyek politikai életének központja, anyavárosa, mely már a királyok idejében a szék 
tisztségétől független hatósággal biró szabad város volt. Zsigmond király itten látta el István 
erdélyi vajda és pártos társainak dolgát,*Páter Szentiványi Mártonnak Lakatos kézirati 
munkájában felemlitett jegyzetei szerint, hol némi vonatkozás van Zsigmond király fogságára 
is, mit ezen István vajdától szenvednie kellett. s daczára ily nagy történeti multnak, ily fontos 
szerepének, e város mégis jelentéktelen hely, s inkább a nemzeti fejedelmek korában látjuk 
azt emelkedni, különös kegyelet és pártfogásban részesedve kifejlődni, bár arra, hogy már a 
királyok korában kiváltságos város volt, Isabella királyné egyik védlevelében vonatkozást 
találunk (Lásd alább). Igen valószinü azért, hogy Udvarhelyt is, mint a székelyföld legtöbb 
városait, a polgári elem szenvedélyes védnöke, Zsigmond király emelte városi rangra. 
Azonban erre vonatkozó okmánynak birtokában nem lévén, ez csak valószinü feltevés lehet. 



Sz. Udvarhely is, mint a székelyföld minden városai, több közel feküdt faluknak beolvadása 
által gyarapodott. Az Udvarhelyhez csatolt faluk ezek voltak: 

Szent Imre, mely fenn a várostól délirányban emelkedő magaslaton feküdt, a ma Pusztá-nak 
nevezett helyen. Hogy régi település volt, arra mutat az is, hogy fekhelyén sok sz. László kori 
érmet találtak. E falunak templomhelye – hol hagyomány szerint sz. László korában épült 
egyháza állott – és gyümölcsös kertjei*Ezen gyümölcsös kertek a falusiak betelepedése után 
is sok ideig meg voltak, s régi iratokban kulcsos kert néven szerepelnek, csak is a mult század 
végén hagyták fel a távolság miatt nehány öreg szilvafa még ma is jelöli helyét. A 
szentimreiek szőlőt is müveltek, a falu fekhelye feletti oldalt még ma is szőlőhegynek 
nevezik. még most is látszanak; mutatják azon helyet is, hol az udvarhelyi várparancsnoknak 
nyaralója és halastavai voltak. E falut 1577-ben Báthori Kristóf csatolta Udvarhelyhez.*A 
csatoló-okmány (applicationalis) kelt az udvarhelyi várban 1571. febr. 25-én a vajda (Báthori 
Kristóf) és titoknoka Suliok (Sullyok) Imre aláírásával. Ebben mondja, hogy Udvarhely 
városunkat emelni kivánván, s annak területét – mely régen nagyon szük volt – terjeszteni 
óhajtván, Szent Imrét (possessionem Zent Imreh), mely udvarhelyi várunkhoz tartozott, egész 
terjedelmében minden földeivel, réteivel stb. hasznaival stb. valódi határai közt Udvarhely 
városához csatoljuk és applikáljuk örökre visszavonhattlanul, ugy azonban, hogy az ott bebiró 
Berze Máténak másutt adódjék kárpótlás. Az ottani főbirtokost, Berze Mátét Sz. Királyon 
adott jószággal kárpótolván, melyért a város 60 frtot fizetett a fejedelemnek. Sz. Imre falunak 
lakói a város délkeleti végén telepedtek meg, s a város ezen részét még ma is Sz. Imré-nek, fő 
utczáját Sz. Imre utczának nevezik. 

Szent Imrével (a régi faluval) szembe, a Köves hágó közeli Morum csorgójánál*A Morum 
csorgója egy igen jeles és bővizü hegyi forrás, melynek vizét a jezsuiták költséges 
vizvezetékekkel bevitték volt a Szt. Miklós hegyen lévő residentiájukba; néveredetére semmi 
adat. feküdt a csak néhány házat számlált falucska Dánfalva, melynek lakói a sz. imreiek 
beköltöztekor szintén a városba telepedtek.  

A fennsík felett, hol ezen faluk feküdtek, egy magas hegylánczolat vonul el, vizválasztója a 
Nagy-küküllő és Homorod vidékének, e hegység legmagasabb csucsát egy szeszélyes idomu 
szikla ormózat pártázza, melyet Szarka kőnek hivnak. Tul ezen egy terjedelmes fennlapály 
terjed el, mely most puszta és lakatlan, de nem volt ez mindig igy, mert hagyomány szerint 
hajdan Tihadár nevü falu büszkélkedett ottan, melyet a tatároknak egy vad csapatja dult fel. 
Elmenekült lakói a Szarka kő alatt lévő Siró dombnál találták fel az udvarhelyi nőket, kik a 
tatárok által rabságra vonczolt és legyilkolt férjeiket keservesen siratták. A lakhelyeiktől 
fosztott tihadáriak a férjeiktől fosztott udvarhelyi nőkhöz csatlakoztak, s Udvarhelyre 
telepedtek. Ily regény alakban adja elő a hagyomány Tihadár megsemmisülésének, illetőleg 
Udvarhelybe való beolvadásának történetét. Tihadár egykori lételéről tanuskodik a 
hagyomány mellett a helyelnevezés is, mert hol e falu feküdt, a helyet még ma is Tihadár-nak 
nevezik, s a pinczehelyeknek homályos nyomai, a kertek helyei, a földek mezdgyéi (barázdái) 
ma is felismerhetők.*A homorodmenti hagyományok szerint lakói nem Udvarhelyre, hanem 
Kénosba és Remetére telepedtek.  

Az Udvarhelyhez csatolt negyedik falu Gyárosfalva volt. E falu a városon alól azon 
völgyületben feküdt, melynek torkolatja előtt a Jézus kápolnája van. A völgyet Nagy-Patak 
völgyének hivják ma, pedig alig folydogál (csekély folyásu) ottan egy kis vizér. Gyárosfalván 
a hagyomány szerint Budvár fegyverkovátsai laktak. Egy 1568-ki okmányban*Ez okmány 
kelt Fehérvártt 1568 márcz. 13-án János Zs. aláirásával, abban bizonyos erdőnek a város, Szt. 
Imre és Gyárosfalva általi közös használatát rendeli el. Meg van az Udvarhely városi 



levéltárban. még mint falu szerepel. Udvarhely városához 1571. csatolja János 
Zsigmond,*Ezen hozzá csatoló okmány kelt Görgény várában 1571-ben febr. 7-én a 
fejedelem és Chiaky (Csáki) Mihály korlátnoka aláirásával; rövid tartalma ez: Udvarhely 
város birája és esküdt polgárai kérésére, miután ezen városunkat emelni, korlátolt területét 
terjeszteni óhajtjuk, azért Gyárosfalva nevü egész birtokot megcserélve, és pedig sárdi Jankó 
Balázst és Gábort Sz. Demeteren, Mihályfi Eufrosinát (Mihályfi Péter leányát), telegdi-
baczoni Nagy Ferencznét Bibarczfalván és Petki Gábor leányát Katalint, Ugron Tamásnét, 
Ábránfalván aequivalens jószágokkal kielégitvén, az eként kezünkre jött Gyárosfalvát minden 
hozzá tartozandóságaival, földeivel stb. hasznaival stb. – kivéve a mi „Zekeltámat” várunkhoz 
tartozó földeket – Udvarhelyhez csatoljuk. Miért Gyárosfalva lakosai minden javaikkal 
Udvarhely városába telepedjenek. mikor lakosai a fejedelem rendeletéből a városba költöztek. 

Az elköltözött falunak ma semmi nyoma; de ott van helyén egy régi imaház, mely byzanczi 
modorban a négyeghez illesztett négykörszeletből van alkotva. A kápolna czifrán kifestett fa-
menyezetén készültét és nem a kápolna építési van felírva; de ez csak a menyezet korát jelöli, 
mert annak építési modora a XIII-ik század jellegét mutatja.*A kápolna keritését és 
remetelakot püspök Rudnai kegyajándékából udvarhelyi Simo János épitette ki egyszersmint 
kapitánya volt a templomi ünnepélyeknél diszlövést tevő ugynevezett „Jézus katonáinak." 

E kápolna képét Budvár előteréül mutatjuk be mint egy nevezetes régi müalkotást, mint egy 
oly szentélyét a katholicus hiveknek, mely nagy tiszteletben részesült. Nem rég ideje, hogy 
urnapján oly bucsuk tartattak itten, melyre a havasalji faluk, s még távolabb levő vidékek 
lakói is nagy számban sereglettek össze. E bucsuk most kimentek szokásból, s csak egyházi 
menettel (processio) vonulnak oda urnap előestvéjén az udvarhelyiek. Neve – mint fennebb is 
említém – Jézus kápolnája; régi ez elnevezés, miként maga az épület is, s a hagyományok 
költészete egészen mythosi alakba önti. 

A tuhudunok (pogányok, talán Tuhutum vezérről neveztetve igy) jártak oda áldozni. Budvára 
akkor még sértetlenül állott a szembe levő (innen 1000 lépésnyire fekvő) büszke szikla 
ormon. A várban keresztény vitézek; voltak ezek közül a leghiresebb ijász Jézust! kiáltva 
röpíté közibök nyilát. Ezek ijedtökben Jézust kiáltva lettek keresztényekké, s a csudás lövés, 
és az ezáltal eszközölt megtérés emlékére építék oda a Jézus kápolnát. 

Másik hagyomány szerint a tatárduláskor Budvárába, ősi védhelyére vonult a vidék zaklatott 
lakossága, s onnan hősileg oltalmazta magát a várat ostromló tatárok ellen, de élelmük már 
fogyott, s azzal a menekülhetés reménye is tünedezett, midőn egy hires ijász megfeszítvén 
hatalmas ivét s Jézust segélyül hiva röpíté el nyilveszszejét és az a völgy tulfelén (a kápolna 
mostani fekhelyén) sátra előtt pöffeszkedő Khánt épen szivbe találta. A csudás lövés által 
elrémített és vezért vesztett tatárság szétfutott; a vészmentett nép pedig lejövén sziklavárából, 
szerencsés és csudás meneküléseért emlékkápolnát épített, azt az ijász segélykiáltásáról Jézus 
kápolnájá-nak nevezvén el. 

Ily csudás dolgokat beszél a hagyományos hitrege e kápolnáról. És ezzel meg is kell 
elégednünk, mert arra, hogy neve és a hozzá kötött kegyeletes bucsuk honnan veszik 
eredetüket, semmi adattal nem birunk. 

A kápolna közelében sós kut van, környéke pedig oly sódus, hogy a csak nehány láb 
vastagságu földréteg alatt tömör kősó jön elő, mely használatlanul hevervén, terjedelméről 
semmi adatunk nincsen; de igen valószinü, hogy az egyfelől a parajdi és korondi, másfelől a 
homorodmenti sótömeggel függ egybe. 



A kápolna közelében a Köszörükő tövéből fakad fel egy feketés szinü ásványos viz, mely 
fekélyeket s más betegségeket gyógyító hatással bir, de a mely vegytanilag észlelve 
mindeddig még nem volt. Odább a székhidja közelében egy Borbára kút nevü igen jó savanyu 
viz-forrás volt, melyet a mult század végén a medrét változtató Küküllő elöntött; csekély 
vizálláskor buzgása most is kivehető. Közelében fürdésre berendezett ásványos vegyülékü sós 
források vannak. 

Még egy ötödik falu, a Budvár közeli Csicser alján feküdt Czibrefalva, is adott contingenst 
Udvarhelynek, a mennyiben szétoszlott lakói a szomszédfalukba, de nagyrészt Udvarhelyre 
települtek.*Lásd Czibrefalváról többet az ez előtti szakaszban.  

Ekként alakult, s e faluk csatolása által ekként fejlődött ki e város, melynek nemzeti 
fejedelmeink közül legelőbb Isabella királynő adott 1557-ben igen szép kiváltságokat, melyek 
által mentesíti minden adótól, az egy portai adó kivételével, pallós- és önkormányzati joggal 
ruházza fel s birájának királybiró czimet engedélyezve, a szék tisztsége alól kiveszi.*Ezen 
adománylevél kelt Kolozsvártt 1557-ben szent András apostol napján a királynő aláirásával.  

Ez évben és ugyanezen királynőtől kapja Udvarhely város pecsétjét is, mely ma is czimeréül 
szolgál. Ez pánczélos kéz vítőrrel, melybe sziv és medvefő van tüzve, felső terében négy 
csillag közt 1558. körirva: „Sigillum Oppidi Siculicalis Udvarhely.”*Ezen czimer a székely 
nemzeti czimernek négy csillaggal való megtoldásával keletkezett, mert a régi székely czimer 
egy egyenes szablyát tartó kar, a szablyába sziv és medvefő van tüzve, hegyét korona tetőzi. 
Dugonits (A magyarok uralm. czimü 1801-ben megjelent müve 54–55 lap) azt mondja, hogy 
a székelyek ezen régi czimerét Zsigmond császár változtatta meg 1437-ben, adván a napot és 
a holdat annak jeléül, hogy a székelyek ugy a törökök elleni harczokban, mint a porlázadások 
alkalmával szorgalmatosan vigyáztak, miként a nap és a hold az égen. Lakatos Siculiájában 
meg azt mondja, hogy a székelyek nap és hold alkotta czimerüket (Hunyadi) Mátyás királytól 
nyerték. 

Isabella királynő kiválóan kegyelte e várost, mit bizonyít az, hogy következő 1558-ik évben 
két védevelet ád ki; az egyikben*Ezen megerösitő okmány (confirmationalis) kelt Gyula-
Fehérvártt 1558-ban nov. 7-kén a királynő és János (fia) aláirásával. átirja s megerősíti az 
azelőtti évben kiadott kiváltságlevelét, a másikban*Ezen rendelet kelt Gyula-Fehérvártt 1558-
ban nov. 10-ki a királyő aláirásával. Sőt Báthori Zsigmond Fehérvártt kiadott 
confirmationalisába (lásd alább) átirja és megerősiti Isabellának egy negyedik rendeletét is, 
melyben hivatkozva e város polgárainak még a boldog emlékü magyar királyoktól nyert 
szabadalmaikra, őket minden birság, büntetések és fizetésektől megkiméltetni rendeli. Kelt ez 
okmány Fehérvártt 1558-ban sz. Ferencz nap előtti szombaton. Nevezetes pedig ezen okmány 
azért, mert abból a tünik ki, hogy Udvarhely már a fejedelmi kor előtt is kiváltságos város 
volt. az udvarhelyi kapitányhoz, tisztséghez és vénekhez rendelkezik, s szemökre hányván, 
hogy Udvarhely városát kiváltságlevelekben biztosított előjogai daczára, többnemü munkákra 
és fizetésekre szorítják, s a közerdők használatától eltiltják; komolyan rendeli azért, hogy 
Udvarhely városát mindazon szabadságokban, melyekkel más szabad városok is birnak, 
megtartsák és törvényhatóságuk alá tartozónak semmiképen ne tekintsék, hanem régibb 
szokásaik szerint saját királybirájok itélete alatt legyenek, semminemü szolgálat és fizetésre 
ne szoríttassanak. Komolyan kegyünk elvesztése terhe alatt rendeljük, hogy nevezett város 
szabadságait ti magatok is tiszteljétek, s másokkal is tiszteletben tartassátok stb. 

Udvarhelynek Izabellától nyert szabadalmait és kiváltságait az őt követett fejedelmek 
csaknem mindenike megerősítette, sőt bővítette is. Igy 



Báthori Zsigmond 1595- és 1601-ben, miután Udvarhely város lakóinak hü ragaszkodását 
megdicséri, minden szabadalmaikkal megerősíti.*Bátori első confirmationalisa kelt Fehérvártt 
1595-ben dec. 23-án maga és Józsika István aláirásával, ebben átirja Isabellának fennebb 
emlitett 4-ik védlevelét. A 2-dik kelt Déván 1601 dec. utolsó napján saját aláirása alatt ebben 
kiemeli e város lakóinak hüségét, melyet az ország végzetes perczeiben tanusitottak, 
megdicséri azon ragaszkodásukat, melyet semmi fenyegetés, veszteség és az ellenség 
támadásai eszközölte feldulatás nem tudott megrenditeni, azért szabadalmaikat, 
kiváltságaikat, melyeket eldődeitől nyertek, helybenhagyá, megerősiti. 

Bethlen István mint helytartó 1620-ban rendeli, hogy a nemes urak a városban a polgárok 
akaratja ellen házat ne vegyenek, és a közterhek alól ki ne vonják magukat.*Ez okmány kelt 
Fehérvártt Bethlen István és Beoleony (Bölöni) Gáspár aláirásával, 1620 aug. 11-én szövege 
magyarul igen szép nyelvezettel irva, rendelkezik Udvarhelyszék fő- és alkapitánya és 
tisztségéhez előre bocsátja, hogy Udvarhely város lakói panaszt tettek, hogy urunk ő felsége 
parancsa és patens mandatuma ellenére a nemes urak közöttük, akaratjuk ellenére házakat 
vesznek, és azokban lakva, semminemü teherviselésben részt nem vesznek, azért hatalmánál 
fogva rendeli, hogy ily visszaélések ne türessenek, s hogy Udvarhely város szabadságában és 
igazságában oltalmazva legyen. 

Bethlen Gábor három külömböző okmányban biztosítja e város kiváltságait, nemcsak, hanem 
a város polgárait a nemesek és a szék tisztségének többször megujuló jogellenes zsarolása 
ellen hathatósan oltalmazza, s nevezetes ujabb kiváltságokkal ruházza fel.* 

Bethlen Gábor 1-ső okmánya kelt az udvarhelyi várban 1623-ban jan. 23-án a fejedelem, 
Kovachoczy István és Ormankoszy György aláirásával. Az okmány bevezetésében igen szép 
elmélete van az uralkodók harcz és béke idején való kötelességeiknek. Ezután elmondja, hogy 
Udvarhely városa mennyit szenvedett a harcz és ellenség dulásaitól, hogy tehát előbbi fényét 
vissza nyerhesse, tanácsurainkkal egyetérve, nevezett város birája Lakatos Márton és esküdtei 
Literati György, Sebestyén András, Csiki György s más lakosainak kérelmére elrendeli, hogy 
miután azon város területén lakók közt vannak több nemesek, nemtelenek és más semlegesek 
(neutrales), kik a közös piaczról, földről, s helyi szerzeményből, élnek s még is sem a 
közterhekben nem osztoznak, sem az országot fegyverrel nem szolgálják ismét vannak az 
urak által helyeikre telepitett kézmüvesek, kik szintén a közterhek alól kivonatnak stb. Azért 
rendeli, hogy a város bármely lakosa csak személyére lehet nemes; de városban levő háza, 
földje, azon lakó nem nemes személyek a város hatósága alá tartoznak tenni. E mellett azon 
visszaélés is eltiltatik, mely szerint a kapitány vagy szék tisztsége a nagyobb vétkesek 
megrovásában, a vásár jövedelemből részt vegyenek, miután az a többi város példájára a 
várost illeti. Ha nemesek városi polgár ellen pere van, azt a város birája előtt folytassa s 
jártassa le, s csak a felek meg nem elégedése esetében felebbezhesse. 

Bethlen Gábor 2-ik okmánya kelt ugyanazon év máj. utolsó napján Fehérvártt saját és 
Ormankeozy aláirásával. Ezen igen szép magyar szövegü védlevélben rendeli, hogy a város 
ugy az eldődei, mint ő általa adott szabadalmakban, kiváltságokban és mentességekben 
megtartassék. 3-ik szintén magyarul irt rendeletében, mely Fehérvártt 1624 nov. 6-án 
ugyanazon aláirásokkal kelt Kornis Ferencz királybiróhoz rendelkezik. Előszámlál több városi 
lakost, kiket vagy várbeli darabontság, jobbágyság, vagy más ürügy alatt a város terheinek 
hordozása alól kivont, azért szigoruan rendeli, hogy a megnevezetteket, s senki mást „kik 
város szeriben való házban laknak, vagy élések keresések a város piaczáról vagyon, város 
közül ki ne vegyen, sőt a tisztviselők, főrendek is mindeneket, kik városszeriben laknak, a 
város közé szolgáltatni a Birónak megengedjen, s abban neki oltalom segélylyel legyen." Ki 



pedig városi örökségét el akarja adni, azt csak a város hirével, engedelmeivel vehesse meg 
valaki "mert nem engedgyük, hogy aféle dolgokkal a városi rend kevesedvén, a közönséges 
szolgálatnak essék fogyatkozása." Ezen okmányok eredetiben meg vannak a város 
levéltárában, a két elõbbi közölve volt a Nemz. Társ. 1836. évf. 251–254 lapjain. 

I. Rákóczi György háromszor biztosította okmányilag Udvarhely szabadalmait.*I. Rákóczy 
Gy. első védlevele kelt 1634-ben aug. 1-ső napján, maga és Markosfalvi Márton aláirásával, 
ez egy igen hosszu latin szövegü okmány. Előre van bocsátva, hogy Udvarhely város bel- és 
kül-ellenségtől sokat szenvedett azért, hogy elesett helyzetéből kiemelkedve, régibb virágzó 
helyzetébe juthasson, hogy megfogyatkozott népe felszaporodjék, miután sokan vannak 
nemesek, s nemtelenek, kik város terheli alól kivonják magokat, komolyan rendeli, hogy 
minden ezen városban lakó valamely osztályba irassa magát, ha nemes – és ezt okmánynyal 
biztonyithatja – a nemesi osztályba, ez aztán a többi nemesekkel felüljön (harczba menjen), a 
nem nemes, ugy az oda telepedett jobbágy is a többi polgárokkal egyenlően osztozzék a 
közterhek hordozásában. Mások, kik nemesi házat vettek, vagy ilyenben laknak, szintén részt 
vegyenek a közterhekben, mert a nemesnek csak személye van nemesitve, de háza nem, e 
szerint a nemesek városi házaikról – ha csak általunk vagy eldődeink által külön mentesitve 
nincsenek – adóznak, ha ezt tenni nem akarnák, házaik a vételár letételével a polgárok kezébe 
megy át hasonlólag mezei hadaink (milites nostri campestres) tagjai, ha ottan házat vagy 
örökséget birnak, város adóját fizessék. Midön kapitányunk és a nemesek székgyülésre 
sereglenek, a városi polgárok vendégszeretetét szerényen (frugaliter) csak egy napig vegyék 
igénybe, más napokon magukéból éljenek és költsenek. Végre rendeli, hogy a tisztek elnöke 
(praes. officiorum ott közönséges inquisitiót ne tartson, s a vásár jövedelméből, mi a 
polgároké, ne részesedjék. Nemes perét polgárellen város birája előtt folytassa stb. – Rákóczy 
2. védlevele kelt ugyanezen évben Fehérvártt augustus 3-án ugyanazon aláirásokkal. Ez is 
magyarul van, fő- és alkapitánynak s Udvarhely tisztségének rendeli, hogy Udvarhely városát, 
az előbbi védlevélben megjelölt szabadságaiban, kiváltságaiban megtartsák, másokkal is 
megtartassák, s hogy ez iránt többet panaszt ne halljon. E két okmány meg van eredetiben a 
városi levéltárban. – Harmadik védlevelet következő évben Udvarhelytt helyben ad ki; ez 
nincsen meg, hanem emlitve van Lakatos Siculiája és Szeles jegyzeteiben,. ezeken kivül a 
város vásárait szabályozza. Lásd alább.  

II. Rákóczi a katonabeszállásolások ellen mentesíti a város tisztviselőit,*II. Rákóczy György 
1646-ban rendeli, hogy a város birája és esküdtei beszállásolásokkal még azon esetben se 
terheltessenek, ha a katonaság zászlóstól vonulna át a városon. végre 

I. Apafi is helyben hagyta eldődeitől nyert szabadalmait e városnak (1663-ban) s a török 
dulásaitól sokat szenvedett várost két évig minden adó alól kivette.*Apafi confirmationalisa 
sincsen jelenleg meg a város levéltárában, de meg volt, mert Szeles hivatkozik reá.  

Udvarhely multjára vonatkozólag elmondók fennebb mind azt, mit a vezérek és királyok 
korszakából a történelemnek e tekintetben letarolt mezején tarlózhatánk, a nemzeti 
fejedelmeknek eseménydus, hozzánk közelebb eső korszakában a kutató már tüzetesebb és 
összefüggőbb adatokra találhat. Lássuk ezeknek rövid vázlatát. 

Udvarhely mint főutvonalban eső központi s törvényes fejedelméhez minden időben 
rendületlenül ragaszkodott város, igen sokszor volt feldulatásnak kitéve. Legtöbbet azonban 
Mihály vajda és Básta végzetteljes korszakában szenvedett. Hüséges ragaszkodásáért Báthori 
Zsigmond meg is dicséri, egyszersmind constatálván az ezen várost ért csapásokat.*Lásd ez 
okmányt fennebb.  



Abból, hogy Bethlen Gábor 1623-ban kiadott védlevelében e város feldulatását ujból említi, 
azt kell következtetnünk, hogy a Báthori Gábor letételére bejött török csapatok nem lehettek 
nagyon kiméletesek e város irányában. 

Bethlen Gábor ez év januarjában maga is megfordul Udvarhelytt.*Mint az itten kiadott, 
fennebb közöltem védlevélből is kitetszik.  

Itt van I. Rákóczy György is 1635. nov. 18-án. Fogadására a tanács nagy előkészületeket tett, 
az utczákat csinosíttatván, néhány utczára rugó kertnek kerítését levonatta, miért az illetők a 
fejedelemnél panaszt emelvén, ez a tulajdonnak ily megsértéséért annyira megharagudott, 
hogy a tanácsot fiscalis kereset alá akarta vetni, s csak a tanácsurak hosszas kérésére engedett 
meg,*Lakatos kéziratban lévő Udvarhelyről írt munkában. mely alkalommal a város minden 
kiváltságait ujból is megerősítette.*Lakatos kéziratban lévő Udvarhelyről írt munkában. 
Ugyan ő nehány évvel később a város vásárjogát is szabályozta.*Udvarhelynek három 
országos sokadalma s kedd napi heti vásárai vannak. Hogy azokat mikor nyerte, semmi 
adattal nem birunk, valószinü, hogy azokat még a királyok valamelyikétől, talán a 
szenvedélyes vásár-osztó Zsigmond királytól nyerte. Isabella és Bethlen Gábor 
védleveleikben csak vonatkozás van ezen vásárokra, a mennyiben azok javadalmait a város 
polgárait illetőknek mondják. Rákóczy 1637-ben rendeli, hogy Udvarhelynek sem országos, 
sem heti vásárain idegennek 10 óra előtt gabonát vásárolni nem szabad. Ugyan ő 1645-ben a 
piaczi vámolást egyenesen Udvarhely polgárainak rendeli. II. Rákóczy György 1651-ben a 
sóvidékiek kérésére elrendeli, hogy azok az udvarhelyi országos és heti vásárokon bármikor is 
gabonát vásárolhassanak. Ezen rendeletek meg vannak az Udvarhely városi levéltárban. 

Az Udvarhely iránti kitüntetést törvényeinkben is feltaláljuk, a mennyiben az 1630-ik 
országyülés végzései a mértéket az egész székelyföldre Udvarhelyről rendelik kiadatni; ugyan 
ezen törvényczikk szabadalmaikat is helyben hagyja e szavakkal: „Udvarhelynek régi 
szabadságai confirmáltattak, a mennyiben a nemesi szabadságnak nem derogálnak, de kik a 
városban szabad funduson nem laknak, azok adózni, s egyéb terheket viselni tartoznak. 
Korcsmárlás az addigi szokás szerint vár szükségére reserváltatott.”*Lásd App. Cons P. III. 
T. 77. Art. I. és ugyanott T. 45. Art. I.  

A vad Alipasha az egészt várost felégette, s azért Apafi 1663-ban Udvarhelyt két évig minden 
adó alól kivette. Apafi alatt különben Udvarhely sokat volt sanyargatva, mint azt hátrább 
felfogom fejteni. 

1690-ben a visszahuzódó Tököli Udvarhelyen átvonulván oct. 10- és 11-én a bethlen falvi 
lokon táborzott;*Almadi Naplója közölve van a „Magyar tört. Emlékek". Irók XXIII. 
kötetében. ekkor egy tatár gyermeket rabolván, azt a városiak levágták, miért a város baja 
meggyülhetett volna, ha Tököli a boszus tatárokat vissza nem riasztja a hozzá hü városról, 
melynek minden fegyver fogható népe a nemzeti ügy e hős bajnokához csatlakozott, s csak 
akkor váltak meg tőle, midőn dolgai roszra fordultával a hazát el kellett hagynia.*Lakatos 
kézirati munkájában.  

A Rákóczi forradalom alatt szintén sokat szenvedett Udvarhely; laboncz és kurucz egyaránt 
gazdálkodott ott ugy, hogy néha naponta többször kellett most kurucznak, majd laboncznak 
hódolnia. A mozgalom kezdetekor egy Kováts Izsák nevü polgár kuruczczá lévén, ennek 
sokan felcsaptak zászlója alá, s azért a labonczok boszusok is voltak a városra; de volt ez 
időben egy tekintélyes, többször főbiróságot viselt embere, Nagy Borbély János,*Kit Derzsi 
Czibere Borbély Jánosnak is irnak, Derzs származási helye, Czibere családneve, mestersége 



borbély lévén. Lásd Lakatos kézirati történetét. ez mint eszélyes és okos ember, a város 
dolgait e villangós időkben nagyon bölcsen vezette, neki lehet köszönni a város 
kiváltságainak megmentését, neki a város megmentését is, mert ő, mikor tábor s főként kurucz 
jött oda, a tiszteket magánál vendégelte, s igy kieszközölte, hogy csapatjukat féken tartották s 
azért később militaris commisio elébe is állították, de ügyes feleleteivel ott is kivágta magát s 
felmentődött.*Mikor a katonai bizottság szemére vetette, hogy a kuruczokat mindig kitüntette, 
s inkább vendégelte, azt felelte, hogy azt a város megmaradásáért tette, a laboncztól, mint 
rendezett katonaságtól nem kelletvén ugy félni, mint a rendezetlen kurucztól stb.  

Hanem lássuk röviden a Rákóczi mozgalomnak e várost érdeklő részét. 

Gutti Szombatfalváról jőve, Budváránál átszállt a Küküllőn, s a városba beszállásolván, a vár 
ostromához készült; de a várparancsnok Ritter nem várva az ostromot, feladta magát, s az 
őrizettel együtt felcsapott kurucznak,*Ritter is azzal igazolta magát, hogy a vár feladásával a 
várost mentette meg. mint ilyen ott volt Guttival a holdvilági csatánál, s ha Gutti tanácsát 
követi (hogy a németek rendbe állását nem várva gyorsan reájok csapjon) e csata – hol a 
székelység virága elhullott – nem veszett volna el. 

Az udvarhelyi vár ekként kurucz kézbe jövén, az őrizetnek portyázó csapatja nehány 
labonczot s egy velök voltterhes asszonyt levágván, ezért az Udvarhelyhez közelítő Heisler 
tábornok oly dühbe jött, hogy a város lakóit kirtással fenyegette. A kuruczok elvonultak, a 
rémült lakosok a felső templomba menekültek, s onnan a Balogh kertben megszállott 
Heislerhez egy szép lovat küldöttek; az ezt vivő küldöttség térden állva könyörgött az ártatlan 
nép életéért; azoknak ugyan megkegyelmezett, de a várost több helyen felgyujtatván leégette. 

Elvonultával a kuruczok ujból megtértek. Jenei kapitány egybegyüjtötte a város és vidék 
szétriasztott kuruczait, s Dersnél egy laboncz transportot elfogván a zsákmányt 
elkótyavetyézte, egy szintén ekkor elfogott negyvenes hordót kiittak, seprejét egy szegény 
asszonynak adták kifőzésre; jól járt szegény, mert a hordó fenekén 40 tallért talált. 

De ezért is a szegény városnak kellett lakolnia; mert a nemzeti mozgalom teljesen 
elnyomatván, tiz évig tartott a város quartélyost, s minden átvonuló militiát ingyen kellett 
elszállásolni és tovább szállítani, hogy pedig az ily beszállásolások mily terhelők voltak, 
megitélhetni abból, hogy Acton főstrázsamestere Schrámtól egy szép lóval nyerte meg a 
város, hogy 300 legényével oda ne szálljon. 

A terheket tovább hordozni képtelen város gr. Kornis Ferenczhez folyamodott, hogy közbe 
vesse magát, és mennyire elcsudálkoztak, midőn arról értesültek, hogy a Jenei által elkobzott 
szekerek Korniséi voltak, s a város most azért zsaroltatik; de felfejtvén, hogy a város abban 
nem hibás, végre megkegyelmezett a gróf, s a kvártélyost – ezt az alkalmatlan vendéget – 
elrendelé a városról. 

E nyomorteljes 10 év alatt volt egy nemes szivü Szántomir nevü tábornok, ez a kiprédált, 
szükséggel küzdő, pestistől tizedelt, végnyomorra jutott népnek valódi védangyala volt, ő a 
mirigyesek számára a Botos utcza végén kórházat építtetett, katonaorvosait alkalmazá, 
gyógyszert, élelmet adott magáéból a betegeknek, háza előtt mindig nagy mennyiségü 
kenyeret osztott ki a szegényeknek, s mivel azt nagy kosarakban hordták, még most is fen van 
a nép között Szántomir szotyrának a neve, s él a hagyományokban az áldott embernek emléke. 
Szántomir nem csak maga tett, hanem hasonlónak tételére buzdította a birtokosságot is, minek 
következtében a vidéki nemesség is nagy mennyiségü gabonát küldött be az éhezők számára, 



mert az inségüzte falusi nép a városba tódult, s néha százankint hevertek a Varga szin*A 
timárok és csizmadiák piacz közepén lévő áruhelye. alatt, 4–5 halva egymáson; volt olyan is, 
kinek szájában füvet találtak. 

De a nemeslelkü tábornok nem volt oly bátor, mint nagylelkü. A nemességnek szeretetét, 
tiszteletét megnyervén, egykor Nagy Ugron János (Nagy: idősebb helyett használtatott) 
Máréfalvára medvevadászatra hivta meg, hol egymás mellé estek állásba, s im nem sokára 
egy vaskos medve törtet reájok; de Szántomir ijedten egy fára hágva lekiált: Ugron uram 
reszkett a fa, Csak fogja jól az ágát, mond Ugron jól irányzott golyóval leterítvén a medvét. A 
lövésre Szantomir is lezuhant a fáról, s azután gyakran maga beszélte enyelegve, hogy: „ha 
engem lőtt volna agyon sem eshettem volna nagyobbat, mint midőn Ugron uram a medvét 
lelőtte.” 

És annyi népgyötrő, annyi kebellázító események közepette örömest emeljük ki e nemes 
keblü katonát, kinek jellemnagysága e sötét vadkor éjjelén mint jótékony holdsugár tünik fel, 
s a néptől, mely nevét áldólag emlegeti, átvesszük, hogy átadjuk a történelemnek. 

És ha sokat szenvedett e város a régibb harczias vad korban, nem kevéssé gyötörtetett a békés 
időkben is, s főként a fegyverfeladásnak könyörtelen korszakában. Ezen eseményekről, bár 
nem oly távoliak, igen keveset tudunk, mert az egy noli me tangere növény volt; azonban a 
kor müveltsége ma már oda jutott, hogy a pusztán történelmi tényeket, a censura*Értsd a 
Bachkorszakra. se tudja hallgatás lakatja alatt tartani, a multtal ma már szabad foglalkoznunk, 
hisz a mult vétkeiért ugy se kell a jelennek pirulnia. 

Azért itt el nem mellőzhetem egy kissé ezen eseményeket szellőztetni, a rájok vetett fátyolt 
fellebbentvén. 

1762-ben az összeirást eszközlő katonai bizottság (militaris commissio) Erdővidékről kiszállt 
Udvarhelyszékre; de Oklándon egy eszelősnek lövésétől megszaladván, Lővéte és az egész 
havasalja megizente, hogy ha jó kell, oda ne menjenek. A müködésében ekként feltartóztatott 
bizottság Udvarhelyre jött. Itt legelőbb a városi polgárságot akarták fegyvervételre birni, 
főcommisarius Schröder a tanácsot magához hivatva, előbb rábeszéléssel kisértette meg a 
fegyver elfogadásra rábirni; de ennek sükere nem lévén, összeszamarazta, s a guberniumtól e 
tárgyban kapott kedvező választ felmutatván, elakarta tépni, miben csak a jegyző bátor 
közbelépte gátolta meg. Nem boldogulhatván a bizottság, sz. Mihály hava 15-én maga Bukow 
is lejött. A szék népsége a szombatfalvi réten egybegyülvén, onnan lóháton hármassával 
vonult be csata rendben a városba. E bevonulással egykorulag Ernst főstrázsamester a 
tanácsot magához hivatva az uralkodótól kapandó arany lánczokkal kecsegtette, elmondá, 
hogy csak a falusiaknak jó példát adandók szinből vegyék fel most előre a fegyvert, s azután 
szolgálatra nem fognak szoríttatni. Künn a nép között is jártak-keltek a tisztek, biztatták, 
kecsegtették, de egy Zambler nevü kapitány tul hevében egy falusi embert bántalmazván a 
nép felzudult, Zambler alig menekülhetett. Bukow maga is elbujt,*Még pedig az 
árnyékszékbe leereszkedve. Ernst pedig a zaj hallatára, ultimatumként mondá a tanácsnak, 
hogy ha a város nyakaskodik, minden élő lényt kiirtanak. Bukow látva a nép dühe 
csendesültét, nem igen aesthetikus buvhelyéről előjövén megjelent a székház ablakában, s 
onnan marokkal szórta az aranyat a nép közzé, de ez félt e Judási bértől, s nem hogy felszedte 
volna, hanem kalapjáról is lerázta. Ennek láttára Bukow oly dühbe jött, hogy ha a mádéfalvi 
vészt megelőzőleg itt egy vérferdőt nem készített, azt annak lehetett feltudni, hogy kevés 
rendelkezhető katonaság volt kéz alatt. Még három napig mulatott itt, s mitsem tehetvén a sort 



képző polgárság között, kisértetve a lovas székelyektől, távozott, s igy ráfogás az, hogy 
megszalasztatott. 

Távozta után két század vasas német, egy zászlóalj gyalog jött két ágyuval a városra B. 
Fröhlich főstrázsamester vezetése alatt. Ezen egyenes lelkü katona kiismerve a viszonyokat, 
feljelenté, hogy Udvarhely széken és városban semmi forradalmi hajlam nincsen, a nép 
hüségben és csendességben van. A polgárságot egybegyüjtve, rendelete szerint kijelenti, hogy 
mindaddig lesz a városon, mig a fegyvert fel nem veszik, s ekként véginségre jutnak; de a 
város bátor elszántsággal most is a fegyverfelvétel ellen nyilatkozott, minek következtében 
három egész évig folytonosan tartotta a féktelenkedő német katonaságot. 

Hogy pedig e korban mily kevés tekintet volt a hazai törvényekre fordítva, s hogy az egyéni 
biztonság mily szánandó állapotban volt, kitetszik abból, hogy Borsai Nagy István királybiró 
elnöklete alatt tartott vice-székben, ügyvéd Kékkövi Ferencz előmondása után atyhai Simon 
István egy protestatiót irt a székely nép nevében az akkor felállított continua tábla módosítása 
ellen, s ezért mindhárman Szebenbe hurczoltatván, Borsai ott halt el gyanítás szerint méreg 
által, két társa 5 évig raboskodott. 1848-ban e város népe épen oly hü volt a nemzeti ügyhöz, 
mint a multban mindig, midőn octoberben az agyagfalvi gyülésről a székelység fegyveres 
ereje kiindult, Udvarhely fegyverfogható népe is csatlakozott, itthon csak az öregek és 
asszonyok maradtak, pedig véderőre szükség lett volna, mert csakhamar 10–15,000 oláh és 
szászból álló tábort vezetett Steinburg hadnagy e város feldulására. A hon maradt férfiak vagy 
60-an fegyvert ragadtak, nyársat, fejszét a város asszonyai is, s mig az esperest vezetése alatt 
küldöttség ment az ellenség elibe alkudozni, a védelemre elszánt népség a város elibe gyült ki 
nagy tömegben; egyidejüleg a szomszédos hegyekre is kigyültek a közellévő faluk lakói, s 
valamely falusi strategicusnak azon elmés gondolata támadt, hogy egy hordót kivitetve, abba 
pisztolokkal lövöldeztessen. Az oláhok ezt ágyunak, a hegyekre kigyülteket a vásárhelyi 
táborból megtérteknek vélvén, nagyon megszeppentek, s midőn a városiak közül egy ellőtte 
puskáját, s utána a többi is, erre az egész roppant tábor vad futásnak eredve rohant Bikafalván 
át, hol négy székely az utat elállván, nőjeik által gyorsan töltött puskáikkal 60-at ellőttek a 
futók közül, miért később Bikafalva fel is dulatott. Ekként mentette meg Udvarhelyt Enyed 
gyászos sorsától polgárainak s amazonilag bátor asszonyainak elszántsága. Meg is lakoltatta 
azért később Heydte, mert azt bevévén roppant hadi sarczot vetett a városra csak azért, hogy 
ellentállni merészelt, s magát feldulatni nem engedte. 

Még a város multjára nézve megjegyezzük, hogy régi korban, midőn a városok a póstálkodás 
által nagyon terheltettek, sokan a polgárok közül inkább a katonáskodást választották, s a szék 
felsősége alá adták magokat, s póstálkodás megváltásáért pedig a vár kertjében dolgoztak, 
ebből visszaélésképen jogot képezett a kormányzat, s mivel Apaffi alatt a város ezen jogtalan 
munkatételt megtagadta, a városbirót fogva Ebesfalvára hurczolták, s oly tömlöczben tarták, 
hogy a békák miatt lajtorján hált mindaddig, mig a város a munkatételt meg nem igérte, mely 
robotot a vár tulajdonosának tették is egész 1722-ig, midőn a kir. kormányszék szüntette meg. 
Különben az Udvarhelyi vár urai mindig ellenkezésben voltak a várossal, s gyakran csonkíták 
azt jogaikban. Igy az előbb hétfőn tartott, s később (mivel a vasárnapi áhitatosság rovására 
történt) keddre áttett hetivásár vámját a város vette, a várparancsnok azonban abból részt 
követelvén, Bethlen Gábor 1623-ban az udvarhelyi várból kiadott rendeletében az a városnak 
engedményezte, s ebben II. Rákóczi György is megerősítette a várost. 

De Szentpáli, Bornemisza Zsuzsánnát nőül vévén, maga kezdette szedetni a vásárvámot mivel 
pedig a városiak elverték vámszedőit, ő a várból német katonaságot hozatott, s a népre 
lövetvén, egy meghalt, egy megsebesült. Eleget panaszolt, folyamodott a város, de 



Szentpáliné a fejedelemnő (Apaffiné) testvére lévén, a város igazsága elnyomatott, s 
egyességre kelle lépniök Szentpálival, hogy ő és maradékai osztozzanak a várossal a 
vásárvámban; azonban Szentpáli utód nélkül halván meg, a város visszanyerte elvitázott 
jogát.*Udvarhely multjára vonatkozó több érdekes adatot Lakatos „Siculiájában", de még 
többet találtam Szeles Márton "Diplomaticai Historiájában". Ez a Szeles Márton a mult 
században élt, igen derék és müvelt polgára volt Udvarhelynek, ki szülõvárosának történetét 
szakavatott tollal irta meg. Hogy e mü jeles volt, az is tanusítja, hogy Aranyka György a 
"Philohistoriai társulathoz" 1797-ben tett jelentésében mint jeles s kiadásra méltó müvet 
ajánlja (lásd Benkõ József életleirását gr. Mikó Imrétõl, 141-ik lap). Fel is volt az küldve 
Kolozsvárra, de a nevezett társulat kiegészités végett visszaküldte szerzõjének, ki azalatt 
elhalván, a becses kézirat Seidel János birtokába jutott, (egy példánya meg van gr. Mikó 
Imrénél is, hová az Aranka gyüjteményével jutott), kinek szivességébõl azt én is 
megtekinthettem, s annak becses adatait lelkiismeretes kritikával használtam fel székely 
anyavárosunk multjának lehetõ felderitésére. 

A város lakóinak politikai elkülönítése, polgári és (a szék tisztségétől függő) nemesi 
osztályokra*Sőt valóságban Udvarhely lakói 4 külön osztályra voltak szétdarabolva: 1-ső 
osztályt képezte a főnemesek osztálya, kik közül sokan laktak, s még többen birtak e 
városban, 2-ik osztály volt a privilegizált városi polgárok osztálya, kik a városi tanácstól 
függtek. A tanács állott egy főbiró, egy fő-, egy aljegyzőből, egy iktató, levéltárnok és 
alpénztárnokból, kik csekély fizetésüket (mi a főbirónál is csak 24 vftra ment) részint a 
majorsági pénztárból, részint az országos pénztárból kapták. A városi polgárok pereiket 
kezdették a szeredai széken, mely ily elnevezését onnan vette, hogy üléseit szerda napon 
tartotta. Állott pedig ezen első törvényszék személyzete a tanácsból. Innen a perek 
felebbeztettek a szombati székhez, mely ily nevét szombatnapi ülésezéseiről vette. 
Keletkezését pedig az 1639-ki segesvári compositiojig viheti fel. Ezen másodtörvényszék 
személyzetét az orator vagy Centum-Präses elnöklete alatt a centumviratus vagy is 24 
választott esküdt alkotta, kiknek semmi fizetésük nem volt, hanem csak is nagyon sovány 
járulék a felebbező által letétetni kelletett 13 rfrtból, mely a törvényszék összes személyzete 
közt szét oszlott. A szombati széktől a felebbezés (privilegium ellenesen) a szék 
derékszékéhez, onnan a királyi táblára történt. 3-ik osztályt a nemesi funduson lakók alkották, 
kik a szék tisztségétől függtek közvetve, mert ezeknek is volt választott és a kerületi 
alkirálybiró által beiktatott egy tizedes és 6 hütösből álló kebli előljáróságuk, kik az 1636 és 
1757-ki egyezmény értelmében a közösen várost illető ügyekben a tanácscsal egybeülve 
tanácskoztak. Végre a 4-ik osztályt a várterületén lakó taxalisták képezték; ezek egy 1811-ben 
költ kormányszéki (egyoldalu) rendelet által a tanács hatósága alól kivétetvén uradalmi 
(várföldi biztos) szék alá helyeztettek. Azonban ezen különböző osztályok a közterhekre 
nézve mind a városi elöljáróságtól függtek. Adatok a Gub. levélt, 2760/771 és ugyanott „A 
törvényszékek statistikai állásukról D. b. 45. b." czimü gyüjteményében. való felosztása; mi e 
város fejlődésére oly kártékonyan hatott; mely a meghasonlás és viszály magvait hinté el, 
egészen 1848-ig fenn volt tartva, csak is a társadalmi egyesülés és testvéri összesimulás e 
nagy korszakában jött létre e város különféle elemeinek egyesülése, összeolvadása, s azóta e 
város oly gyorsan emelkedik, szépül és nagyobbodik, miként honunk egy városa sem; a 
kebelébe helyezett virágzó két főiskola a szellemi fölemelkedettség és értelmiség jótékony 
sugarait terjeszti a székelyföld nagy részére. Munkás, szorgalmas, hazafias szellemü népe 
ipar-*Az udvarhelyi czéhek régiek. A fazakasok czéhe 1572-ben, a timároké 1584-ben 
alakult, s Izabella királynőtől oly előjogot nyertek, hogy czéhben nem lévőnek a város 
területén egy mértföldnyi távolban sem szabadott e mesterséget folytatni. A szabók és szücsök 
egyesült czéhe 1613-ban alakult azon előjoggal, hogy ha kontárkodók még a nemesek 
kastélyaiban és házaiban dolgoztak is, kijöttökkel elfoghatták, megbüntethették. Ezen czéhek 



jókori alakulása mutatja, hogy ott a mesterségek már jókor virágoztak. és kereskedelmi 
mozgalmat fejt ki; szellemi és anyagi erő kezet fogva tör arra, hogy ezen, a székelyföld 
középpontjára helyezett, ezen az ős nemzeti hagyományok és emlékek által szentesített hely 
méltó joggal viselhesse a székely anyaváros czimét. 

VII. Székely-Udvarhely. 
A város fekvése. A plebania temploma, annak története. A kath. főiskola. Táplálda. A 
reformatus templom és collegium, ennek rövid története. Kis-Gergely emléke. Barátok 
temploma. Botos-, Bethlen-, Darabont-utcza. Dóczi dombja. 

E kedves város multját, kifejlődését s jogviszonyait felderitém, mennyire a rendelkezésemre 
álló adatok és okmányokból lehetséges vala, felmutatám a multnak elhomályosodott, néhol 
vérfoltokkal tarkázott, itt ott a dicsőség napjának egy-egy eltévedt sugara által megvilágitott 
tükrét. És ugy vagyunk honunk bár mely pontjának is figyelmesebb észlelésével; a mult 
nagyság, régi dicsőség szét szórt emléktöredékei között, mindenütt a fájdalmas visszemlékek, 
s e sokat szenvedett, e sokat kiállott nemzet vérző, még be nem hegedett sebeivel találkozunk, 
mintha a sors ugy rendelte volna, hogy nemzeti nagyság, szabadság, és felemelkedés csak 
véráldozatok árán legyen megszerezhető. Egész történelmünk egy, gyakran megható, elragadó 
jelenetekkel, páratlan hősiességgel, dicső magasztos tettekkel kevert nagyszerű tragedia, 
melyben az önfeláldozó, magához vonzó szerep mindig nemzetünké, (a szánalmat, megvetést 
gerjesztő cselszövő-intricus-szerep mindig e haza elleneié.) Hogy a darab miként végződik, 
hogy a szerep-hős elbukik-e a nemes küzdelemben, vagy győzedelmeskedve, s jutalmat 
nyerve végre eléri a nemes czélt, mely után annyit áldozva, annyit küzdve tört: az a jövő titka; 
nem tudhatjuk, hogy a népeknek szerepet osztó nagy szerző, a sors, vagy a sorsot intéző 
gondviselés miként rendezé a világ szinpadára készitett e néptragédia csattanós végét. 

A mult vizsgálása mindig a jelenhez vezet, ekként Udvarhelynek multja is annak jelenéhez 
juttatott s most vizsgáljuk meg e már eddig is bizonynyal érdeket költött városkát. Fogunk 
kétsegtelenül ott találni oly pontokat és tárgyakat, melyek figyelmünkre érdemesek. 

E városkának fekvése igen regényes, mint azt mellékelt képünk mutatja. A havas közül 
letörtető Nagy-Küküllő itt kiszélesedő terének baloldalán, a folyótól körül folyva, szép teres 
helyen fekszik e város. A város felett délre felemelkedő Szt Mihály hegyét a katholikusok igen 
diszes temploma, a kastélyszerü espertesi lak, növelde (Seminarium) és fő Gymnasium fejérre 
meszelt vidor küllemű épületei koronázzák, melyek, miként 2-ik képünk mutatja, igen festői 
csoportozatot alkotnak.* 

E hegyre épült hihetőleg Udvarhely 1-ső plebániája, mely már 1332-ben állott. (Erd. egyh. 
tört. adatok Veszely K. I, k. 381. lap.) A reformatió elterjedtével e szentély birtoka felett sokat 
veszekedtek és hadakoztak egymással e két felekezet hivei, elannyira, hogy 1563-ban 
országyülésileg határoztatott el, hogy a templomot a két vallásfelekezet felváltva használja, s 
egyik vallásfelekezet papja a másikat ne incommodálja, hanem rendre tartsanak isteni 
tiszteletet. De az egyetértés csakhamar megzavartatott, mert 1600 táját Mindszenti Benedek 
Udvarhelyszék fő király-birája, mint buzgó katholicus támogatásával a nevezett főtemplomot 
a felszaporodott kath. vették el, a reformatusok számára a várbeli templom rendeltetvén; de 
alig 12 év alatt már a reformatusok kerültek felül, s Némethi Gergely Udvarhelyszék 
főkapitánya és lugosi bán segitségével elfoglalták a felső templomot, nemcsak, hanem a 
katholikusok a nekik Bethlen Gábor által oda itélt várbeli templomot elfoglalni nem akarván, 



Bethlenfalvára jártak isteni tiszteletre, s annyira elveszették a tért, hogy papjaik a városból is 
országgyülésileg (Lásd a beszterczei országgyülés végzései, Erd. tört. tára II. k. 148. l.) 
kitiltatván, 1628-ban Bethlen Gábornak a szék tisztségéhez és kapitányaihoz azon rendeletet 
kellett küldenie, hogy a katholikus áldozároknak engedtessék meg, hogy keresztelés és 
temetés végett a városban megjelenhessenek. 

A kiszoritott katholikusok Brandenburgi Katalin fejedelemnőhöz folyamodtak, ki Apafi 
György vezetése alatt bizottságot küldött ki; de sem ez, sem az országgyülés a perlekedő 
feleket kibékiteni nem tudván, az annyi viszongást előidézett templomot bezárták, s mindkét 
fél a vár palotájábani isteni tiszteletre utasittatott; rendeltetvén a mint a hagyomány mondja, 
egy vak czigánynyal többre ment a katholikusok száma, s igy a felső templom nékik itéltetett 
oda, ugy azonban, hogy a piaczon állott Szt.-Anna kápolna helyére, és annak romjaiból közös 
költségen épitsenek a reformatusok számára templomot, a vártemplomot pedig közösön 
használhassák, mikor az Ecclesia földjei is aránylagosan felosztatván, csend és béke 
következett az összezándorodott (összeveszett) s egymással annyit viszongott lakosok közt 
(Erd. egyh. történelmi adatok, és Udv. Conv. házi története.) 

E templom sokszor ujittatott. A Jezsuiták ide is befészkelvén magokat, Zsámbár Mátyás 
főnökök a régi templom helyére mást épitett 1651-ben. E szerzet fényüző épitkezései közé 
sorolhatók a szerzet kolostora, mely most esperesi és tanári lak, a gymnasium, és seminarium 
épületei is. Hanem az elhatalmasodott és felgazdagodott szerzetet, mely hogy néha erőszakos 
foglalásokkal is szaporitá birtokait, annak a város levéltárában nyomaira akadhatunk, Báthori 
Zsigmond kiüzte az országból s kemény törvényeket hozott ellenök; de azért ők mint 
magányzók, katonák és világi papok titokban müködtek. Igy Zsámbár Matyás is álnéven 
bejövén, mint udvarhelyi lelkész huzamosabban benn volt, azonban hire futván ittlétének, 
elfogatása elrendeltetett; de ő, mint Szeles jegyzetei mondják. Lengyelfalvi Nagy Orbán 
Elekhez menekült, ki hordóba fenekeltetve küldötte el Kolozsvárra. Ezért az országgyülésre 
evocálta is a fiscus Udvarhely községét 1654-ben. (Erd. egyh. adatok 384. lap), s bár a 
Leopoldi kötlevélben ki volt kötve, hogy több szerzet be ne hozassék, Kolonits lépvén a 
kormányra, ujból Erdély nyakára hozta ezen annyi bajt okozott, annyira fél szerzetet, s a 
bigott Apor István kincstárnok által nagy jószágokat és dézmát adatott nekik. Ekkor 
Udvarhelytt is ujból tanyát vertek, s itt voltak 1773-ig, midőn 14-ik Clemens által e szerzet 
eltöröltetvén a templom és papi lak a város világi papjainak jutott birtokába. 

Hogy Udvarhelytt feltehetőleg a Jezsuiták által alapitott nyomda is volt, kitünik (Horány Elek 
mem. Hung. 671. és Sándor Itsv. nagy könyves Ház cz. munkája, I. k. 287. lapján emlitett.) 
ily czimü könyvből: Lelki paradicsom. Irta Baranyi Pál Sz.-Udvarhelyen 1700 in 4. 

A mostani templomot a régi helyére és annak anyagával kadicsfalvi Török Ferencz udvarhelyi 
esperest és kanonok 1788-ban kezdette épittetni, s 1793-ban máj. 27-én Batthyáni Ignácz 
püspök által szenteltett fel. 

E templom egyike honunk szebb és nagyszerübb imaházainak. A három hajósépület 20 öl 
hoszu, 10 öl széles, fő oltára nemes egyszerűségében valódi mübecscsel bir. 

A sz. Miklós tiszteletére szentelt imaház egyszesmind mauzoleuma is nagylelkü épitőjének, 
mert Török kanonok tetemét e templom hajójába temeté el a hivek tisztelete. 

És ott van e templom védszárnya alatt a 8 osztályu fő Gymnasiumnak csinos épülete*E 
gymnasium keletkezéséről nincsenek biztos adataink. Alapitását a Jezsuita szerzetnek 



tulajdonitják. 1689-ben már itten virágzó öt osztályu iskola volt, melyet nemcsak a 
székelyföldről, hanem Erdély más részéből is látogattak a tanulók. 1736-ban Patai András 
jezsuita rendfőnök és iskola igazgató a szónoklati és költészeti osztályt is felállitja. 1743-ban 
a jezsuiták miatt bezárt kolozsvári tanodából is jöttek ide tanulók. 228-ra megy a tanonczok 
száma. 1773-ban a jezsuiták kiüzetvén, a helybeli esperest, mint iskola igazgató alatt világi 
áldozárok vezették ez iskola tanügyét. Az 1848/9 forradalom után egész 1850-ig az 
udvarhelyi iskola zárva volt, ekkor hoszas sürgetés és szorgalmazás után ujból megnyilt, s 
most már 8 osztályu főgymnasiumra nőtte ki magát. Gymn. tudositvány 1857/8., hol szellemi 
tápot nyer Udvarhelyszék katholicus népsége, ott a növelde (Seminarium) 26 öl hosszu 
épülete, hol 36 szegényebb sorsu ifiu kap ellátást.* 

E növelde 1735-ben épült és szenteltetett fel Szt.-Imre tiszteletére, de már azelőtt is volt a 
jezsuitáknak egy más tápláldája, hol 70 ifju láttatott el. E táplálda alapjának növelésére I. 
Leopold 1694-ben Bene és Erked szász helységek dézmáit rendelte, M. Therezia pedig 1770 
és 1778-ban 11230 ftot adományozott. E kezdeményezést nagy lelkü magányzók is követték; 
megemlitjük itt Br. Apor Istvánt, ki 1698-ban 3333 ft 20 kt adományozott, mit Hevenesi 
Gábor jezsuita 4000 ftra pótolt ki. Gr. Gyulaffy László 2000 frt, Keserü György 1761-ben 
5000 frt, Biró Antal 1798-ban 3000 frtot adományozott. 

Az ekként dus adományok, nagylelkü alapitványokkal ellátott intézet előbb jezsuita 
igazgatók, ezek eltörlésével világi papok (kik Regens nevet viseltek) vezetése alatt (a József 
császár alatti rövid felfüggesztés kivételével, mikor a tanoda is bezáratott volt) virágzott egész 
1849-ig, midőn az katonai kórházzá alakittatván, 3 évig használtatott e czélra, mig nem végre 
1852-ben nagy buzgalom volt főpásztorunk, Haynald Lajos közbejárására ez üdvös intézet is 
megnyittatott, s azóta 36 ösztöndijas ifju kap ottan ellátást. (Udv. felső gymn. Tud. 1857/8-dik 
tanév.) 

 

A SZT. MIHÁLY HEGYEN FEKVŐ KATH. EGYHÁZ,  
ESPERESI LAK és GYMNASIUM SZ.-UDVARHELYTT. 

A város középpontján lévő nagy kiterjedésü piacz egyike honunk legszebb vásártereinek; kár 
azonban, hogy az oda épitett városház csizmadia- és timárszinek által meg van szaggatva, s 
több apró részekre felosztva. Ennek északi részében van a Ferenczrendiek kolostora nagy, 
kéttornyu templomával* 

Ezen kolostor közhiedelem és a szerzet házi története szerint előbb az udvarhelyi várban volt, 
honnan a szerzetesek János Zsigmond által kiüzetvén, kolostor nélkül voltak egész 1705-ig, 
midőn többektől, de főként Lakatos István kozmási lelkésztől nyert helyre épiték 1772-ben a 
mostani diszes templomot és nagy terjedelmü kolostort, hol a megfogyatkozott számu 
szerzetesek az elemi iskolákat vezetik. 



Van Udvarhelytt a Szt.-Miklós hegy aljában egy Aggház is, hol hajlék és vagyon nélkül öreg 
nők láttatnak el. Ezt 1703-ban Bajnóczi Gábor jezsuita és helyettes lelkész alapítá, a hivektől 
e czélra összegyüjtött 130 forintból. (Erd. egyh. tört. adatok I. k. 393 lap.) 

, melyet képben mutatunk be. 

A felső piaczon pedig a reformátusok diszes temploma mellett*Látók fennebb, hogy ide, hol 
Szt.-Anna kápolnája állott, 1633-ban épitettek közköltségen a felső templomból kiszoritott 
reformatusok számára templomot, ezen feltehetőleg szük imaház helyére 1781-n épült a 
mostani colossalis dimensioju templom, melynek elkészültében Collegiumot épitő Kis 
Gergely tanárnak nagy érdemei vannak. egy felől az ódon, izléstelen székház, más felől a ref. 
Collegium diszes épülete vonja magára a figyelmet, mit szintén képben mutatunk be. 

 

A FERENCZRENDIEK EGYHÁZA ÉS KOLOSTORA SZ.-UDVARHELYTT. 

E Collegium is, mint iskoláink legtöbbjei, magános adakozások alapján létesült. A 17-dik 
században Bethlen János Cancellarius áldozatkészsége veté meg annak alapját; de ekkor csak 
a hallterem épült; e körül csoportosult apró faházakban laktak a tanulók. A mostani 
kétemeletes négyszög épület 1770-ben ragasztatott a régi hallteremhez. Lételét Kis Gergely 
tanár és Málnási László áldozatkészségének és fáradozásainak köszönheti; az utolsó országos 
gyüjtést csinálva szerezte össze az arra szükséges öszveget.*Egy néhány hazai utazások. G.T. 
D. 72. lap.  

Gazdag alapitványnyal látta el Kis Gergely, utána Kis József, ki 50 ifiunak ösztöndijul 
kiosztandó (kamatját) 80,000 pfrt alapitványt tesz.* 

Az iskolákat ugy kell tekintetünk, mint nemzeti kifejlődésünk és nagyságunk legszilárdabb 
talpköveit, azok azon virágházak, melyekben századokon át a haza- és szabadságszeretet 
melegénél felnőttek nagyra az értelem és tudományosság virágai, honnan kilövelt azon 
jótékony szellemi sugár, mely hősiességgel pársultan képes egy nemzetet nagygyá és 
hatalmassá tenni. Ugy tekintem azért iskoláinkat, mint a polgárosodás leghatalmasabb 
tényezőit, mint a nemzeti művelődés és nagyság legtiszteltebb szentélyeit, s azért azokra 
mindenütt kiváló figyelmet fogok forditani, azoknak alapulását, kifejődését, ha rövid 
vázlatban is, figyelemmel kisérni elnem mulasztandom. 



Azért itt is ezen nézetből kiindulva, az sz.-udvarhelyi ref. Collegium történetének rövid 
vázlatát állitom össze, mert meg vagyok győződve, hogy olvasóim között lesznek sokan, kik a 
nemzetnagyság ily ápoldái iránt érdeklődni fognak. 

Már a reformatió kezdetével alapult Udvarhelytt iskola, melyben egy Rector scholae csekély 
számu tanulókat oktatott; a nemzeti fejedelmek alatt kifejlődött müveltség, és a székely földön 
lévő nagy számu reformatusoknak tanulásvágya szükségessé tevék egy itten, a székelyföld 
központján alapítandó nagyobb iskola létesítését. E nemzeti szükségességet felfogta 1674-ben 
a ritka müveltségü jeles honfi, Bethlen János, ország korlátnoka, ki felkarolva ez eszmét, a 
fejedelem Apaffitól és az ország rendeitől engedélyt eszközölt arra, hogy itt a székelyföld 
anyavárosában egy reformatus iskola alapittassék, ki azt, hogy a tanulók még ha jobbágyfiak 
lennének is, ne háborgattassanak, és hogy az iskola Közhalomszékből 25 köböl buza évi 
járandóságot kapjon, ő maga 4000 rft alapitványt tett a Rector és preceptorok fizetésére, 1530 
rftot a Collegium más szükségeinek fedezésére, e mellett Berkenyesről buzát rendelt a tanári 
testület számára. Igy alapult meg ezen iskola, mely nagylelkü alapitójáról Gymnasium 
Bethlenianumnak neveztetett, smely ezen családnevét örökitő második tanintézete Erdélynek 
(I-ső az enyedi Collegium, mely Bethlen Gábor-nak köszöni lételét). Az ekként létesült iskola 
főigazgatóságát a gróf maga vette át, ő vetette meg alapját az iskolai könyvtárnak is az 
Apaffytól maradt 18 darab, s maga adta néhány könyvvel, (ugyan ő a m.-vásárhelyi iskolának 
2000, az enyedinek 1000 frtot adott. Lásd Bethlen Miklós önéletirása I. rész. 
Nemzetségemről.) 

Volt pedig ezen iskolában 1 rector, 4 osztálytanitó (classis preceptor) alatt négy osztály, az 
etymologia, syntaxis, poesis és rhetorica. I. Rectora volt a nagyszombati születésü Letenyei 
Pál, ki az előtt Teleki Mihály udvari papja volt. 

1680-ban I. Apaffi fogarasi udvari papja Rozgoni János lett Rectorrá. Ez még két osztályt, az 
elementariat és conjuncticat csatolta az előbbiekhez. 

Kezdetben kis apró faházakban volt az iskola helyisége, az igazgató gróf megnagyitván a 
kezdetlegesen szük fekhelyet, még Letenyei rectorsága alatt felépitette a mostani hallterem 
alsó részét (a mostani tanári cathedra is még ugyanaz, melyet Letenyei állittatott ide.) 

1685-ben Rozgoni Kolozsvárra vitetvén, helyébe Szathmári Pap Sámuel jött, ezt az 
akademiákon járt Cserey Mihály követte (ki „Philosophia Prima seu Metaphysica brevibus 
aphorismis deliniata” czimü, akkori időben hires könyvet adott ki), kit 1689-ben Tolnay 
István, ezt 1695-ben Tőke István követett, kinek vezetése alatt az iskola igen emelkedett, a 
tanulók nagy mérvben szaporodtak, s bár az iskola még mindig csak gymnasium, ő maga 
érdemeinek méltánylásaul professori cimet nyert, mit utódai is megtartottak. 

A mult század elején e gymnasium gr. Bethlen Kata, Bethlen Elek, és Veselényi István 
nagylelkü adományai által gyarapodott. Gr. Bethlen Dávid ezüst pecsétnyomót csináltat, mely 
ma is használtatik. E pecsét közepén könyvet tartó kigyó per Spinas ad Rosas felirattal, és 
„Sigillum Gymnasii Ref. Bethleniano-Udvarhelyiensis” körirattal, nyelén Donodedit C. D. 
Bethlen. Eszeki István 1000 frt alapitványt tesz, mások buzasegélyezést adnak. 

1735-ben Borosnyai János uram lett professor, egy külföldi egyemeteken járt jeles egyén, 
kinek ezen tanoda felemelkedése körüli érdemei igen nagyok; ő volt szellemi napja e 
collegiumnak, melynek jótékony sugarainál a rózsabokor, – mint e tanodát nevezték – szép 



virágokat kezde nyitni. Ő uj halltermet, uj lakházakat épit, a tanárok fizetését emeli, s főként 
századokra kihatólag uj tanrendszert hoz be. 

Egy tanár többé nem tudván a kivánalmaknak megfelelni, egy 2-ik tanári szék felállitását 
tüzte ki feladatul. Népszerüsége s a közszeretet, melyben országszerte részesült, csakhamar 
előteremté az alapot, melyhez Gub. gr. Bánffi György 1500, Teleki József 200, gróf Bethlen 
Ádám és neje Bánffi Kl. 500, b. Veselényi Istvánné, Bánffi Kata 500, Dályai Kandó Fer. 200, 
Söcs Istv. 25, Simor Fer. 65 frttal járultak. De az irigység miatt a második tanár csak Lector 
czim alatt állhatott be, s arra akademiai tantársát Huszti Körözsi József uramat hivta meg. 

Sok könyvet vásárolván és gyüjtvén, a könyvtárt gyarapitá, s főként üdvösen hatott az által, 
hogy a Consistoriumnál kivitte azt, hogy a tanodát a hátrányos, s megakasztólag ható papi 
directió alól (mert addig az udvarhelyi pap és esperest volt a curator, kinek még a tankönyvet 
is be kellett mutatni) felmentvén, önállóvá tette, s ekként a gyors kifejlődés alapját megveté. 

Borosnyai egész 1749-ig müködött áldást hozólag, midőn m.-vásárhelyi lelkész és ref. 
püspökké választottván. Udvarhelyen helyét Lectora Körözsi foglalta el. Borosnyainak e 
méltó utóda a tőle felnyitott szellemi ösvényen haladott előre. Utóda az akademikus Kováts 
József lett. Alatta szellemileg és vagyonilag is gyarapodott a collegium; az ő összeirásából 
kitünt, hogy kegyes adományokból gyült tőkéje az iskolának 30,000 fra rug, a könyvtárt alatta 
gr. Bethlen János 274 kötet classicus könyvvel gyarapitá.  

1767-ben Enyedre vitetvén tanárnak, helyét b. madarasi Kis Gergely foglalta el, ezen 
lélekben, tudományban és lelkesedésben nagy férfi, kit a Collegium második alapitójának 
tekinthetünk. 

 ** 

A régi helyiségek már romladozottak lévén, ő 1770-től 73-ig a mostani Collegiumot épité, és 
pedig annyira tudá lelkesiteni a népet, hogy az ingyen munkát és épületanyagot adván, a nagy 
terjedelmü, 35 nagy lakszobát, s könyvtárt magába foglaló négyszögü 2 emeletes épület csak 
16,000 frtba került; ő állitotta fel a Logica és görög osztályokat, jó rendet, szellemet hozott be, 
bár szigoru, de igazságos, és azért a tanulóktól atyailag szerettetett, s a honfiaktól annyira 
tiszteltetett és méltányoltatott, hogy felszóllitására tett ujabb adományok az épités által 
meggyengült pénzalapot 34,000 frtra szaporiták; ily arányban gyarapodott a könyvtár is, 
melynek gr. Székely László és Zágonyi Márton 500 darab könyvet ajándékozott, Gr. Korda 
György pedig egy órát, mely a szintén Kis Gergely közremüködésével épült reformatus 
templom tornyába helyeztetett. Kis vitte ki azt is, hogy a Lector helyett egy 2-ik tanár 
állittatott be, számára lakhelyet röktönzött teremtő hatalma. 1787-ben halt el ezen áldásos 
ember. 

Őt Benkő József és Bodola Sámuel követték. Az első jobb történész mint tanár s azért két év 
mulva helyét Sebess János tölté be. Bodola 1796-ban elhalván, Szigethi Gy. Mihály lett 
tanárrá, ki több uj tantárgyat hozott be, ki alatt az iskola alaptőkéje 62,000 frtra szaporodott, a 
könyvtár több ezer kötettel gyarapodott, ő kezdete meg a Rector-protocollumot és 
könyvtárjegyzéket. Ez időtájt a tanulók száma 830, kik közül 80 iskolai gyámolitást nyer. A 
megszaporodott tantárgyat 2 tanár nem győzvén, egy 3-ik tanári széket önmegszoritással 
állitott fel a lelkes Szigethi, melyre 1804-ben Karátsoni Samuel, és a meghalt Sebess helyébe 
hittanárra Benkő Zsigmond választatott; Benkő 1819-ben meghalván, Bodola Samuel (a 
boldogult ref. püspök) foglalta el helyét. 



Szigethi, ki az irodalom terén is ösmeretes, dolgozta ki e Collegium történetét is. (Tud. Gyüjt. 
1825-ki évf. XI. k. 30. s köv. lapjain, melyből kivonatilag én is összeállitám e vázlatot.) 

Elmondók fennebb Kis Gergelynek e tanoda körüli nagy érdemeit, el kell még mondanunk itt 
azt, hogy a dicső apának méltó fia volt Kis József Alsó Fejérmegye főjegyzője, ki 1830-ban 
80.000 rfrt alapitványt tett, ugy, hogy ennek kamatjából 50 ifju évenként 60 rfrt ösztöndijt 
kapjon, e mellett 60–60 forintot rendelt a legszebb iró, a legjobban németül, és francziául tudó 
ifjunak, 200 frtot pedig egy német nyelvmester fizetésére. Sőt jószágait is csak ugy hagyta 
nőtelen testvére Kis Samuelre, hogy ha ez is magtalanul halna el, távoli rokonai csak ugy 
örökölhessék, ha az udvarhelyi Collegiumnak ujból 80,000 rfrtot adnak, de e nemes lelkü 
számitás nem érvényesült, mert Kis Samuel vén korában megnősülvén, fia született; házas 
élete azonban oly szerencsétlen volt, hogy kétségbeesve torkát metszé, miből azonban 
felgyógyulván Igenben 1848-ban az oláhok gyilkolták meg. 

1832-ben a negyedik vagy is a jogtanári szék állittatott fel, melyet Silvester Dávid töltött be. 

1835-ben Dálnoki Gál Mihály 40,000 rftot ad a Collegiumnak. 

1845 után a város, Udvarhelyszék, Háromszék és Erdővidéken 60,000 pfrt gyül, mely 
összeghez id. gr. Teleki Domokos 8000 pfrtal, gr. Teleki Miksa 4000, Rétyi Sándor 5000 o. é. 
forinttal járultak. 

És felvirágzott a nemzet kifogyhatatlan kegyelete és áldozatkészsége által támogatott iskola, s 
a székelyföld minden részéből özönlött oda a fiatalság tápot nyerni, ugy hogy számuk az 
ezeret meghaladta. Az 1845-ben oda hozott Szabó György tanár minden irányban hatva, 
fáradalmat nem ismerő tevékenységével és áldozatkészségével oda emelte az iskolát, hogy 
bizonynyal honunk egyik tanintézete sem szárnyalá azt tul, s még más vallásfelekezetü 
tanulók is számosan jöttek oda. Ő ébresztette fel a tanulók lelkében a tudás vágyát, ő, kit a 
fiatalság attyaként szeretett, hajnaltól késő estvig tanitott nem kötelezett tantárgyakat, s 
tanórái örömünnepek voltak, melyekre siettünk. 

Ő szép móddal, rábeszeléssel kiirtá a szilaj betyároskodást és korhelkedést a fiatalságból, s 
nem volt alatt a Collegiumban egy is, ki megfeszitett szorgalommal ne tanult volna, ki 
örömmel ne sietett volna kedves vonzó, hazafias szellemü előadásaira. Ő átalakitá üdvös 
irányban a fiatalság szellemét, ifjusági olvasó kört, könyvtárt alapitott, beszerezte ön pénzén a 
természettani készleteket, földabroszokat, ellátva ez iskolát mindennel, melyek fájdalom csak 
voltak, mert a forradalom vészes napjaiban, midőn a fiatalság tanárostól együtt a nemzet 
zászlója alá sereglett, Heydte bevonulván a sergét, követett oláhok ezen római eredetökkel 
büszkélkedő nép, és a szászok, ezek a miként követelik, minket civilizáló, tudományt kedvelő 
és terjesztő müveltségi előharczosok, feldulták a tudományoknak ezen elhagyatott csarnokát, 
szétszorták a muzeumot, elvitték az érmeket, összetörtek a geologiai gyüjteményt, s az ifjuság 
könyvtárát kihordva, könyveiből raktak a sárban kövezett, a többiből örömtüzet gyujtottak 
fényes diadaluknak ünnepére, s hogy a nagy könyvtárt is meg nem semmisiték, azt Fencz 
hadnagynak köszönhetni, ki a már oda is betört szászokat és oláhokat ki kardlapozván, őrt 
állitott annak ajtajához. De a Collegium épülete feldulatott, mi vas volt még a fedélből is 
kiszedték, ajtókat, ablakokat, padozatot elégették, és 1849-ben a reoccupatiokor Clam-Gallás 
oszt. tábornok a Collegiumra 7700 pft hadi sarczot vetett, mit nem tudván hirtelen 
előteremteni, az öreg Magyarosi és Szabó tanárokat mint kezeseket magával vitte, s 
mindaddig vonszolta, mig a kirótt összveget ki nem fizették, mi és a rombolás csak pénzbe is 



15,000 frtba került a Collegiumnak, mely összeg, bár eleget szorgalmazták és esekedtek, még 
soha vissza nem fordittatott. 

Fel volt forgatva az intézet, a tanárok mindent elkövettek a lesujtott intézet felemelésére, a 
szétriasztott tanulók kezdettek ujból egybegyülni, a romok lassankint kiigazittattak, de még 
sok idő kell, mig ezen intézet előbbi állapotjára juthat, mert a theologiai facultás megszünt, s a 
jogi tanszék is csak az 1861-ik rövid alkotmányos élet folyama alatt állittatott vissza, s a 
muzsák könnyezve állanak ott a vandalismus ily szivrázó rombolásai felett, mely mit 
századok épitének, egy percz alatt semmisité meg. 

Örömmel jegyezzük itt fel e neveket, mert azok, kik a nemzet szellemi nagyságának, s 
értelmiségének fejlesztésére befolytak, kik a tudományok s népmüvelésnek alapját megveték, 
épen oly nagy szolgálatot tettek a hazának, mint a hősök, kik azt megvédék, megoltalmazták. 
A polgárosodásnak apostolai azok, kik az értelmiség és nagyratörő szellem szövétnekét vivék 
a nemzet előtt, az ilyek emléke iránt tisztelettel kell az utódoknak viseltetni, neveiket mindég 
csak áldólag emlithetjük meg. 

 

A REFORMÁTUSOK EGYHÁZA ÉS COLLEGIUMA SZ.-UDVARHELYTT. 

A kegyelet és hála emlékköve az, mely a Collegium udvarán Kis Gergely emlékére emeltetett, 
egy almási veres márványból készült diszgula, melynek felső részén égő szövétneket tartva, a 
tudományok nemtője van ki vésve, talapjain pedig e felirat 
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KIS GERGELY EMLÉKE AZ UDVARHELYI COLLEGIUMBAN. 

Nem nagyszerű ugyan ez emlék s műbecsre sok kivánni valót hagy fenn, de ha meggondoljuk, 
hogy az akkor még pangott honi szobrászatunknak egy első kisérlete, hogy azt a fiatalság 
magától elvont s hosszu évek során át egybegyüjtött filléreiből emelé, elnézőknek kell 
lennünk, s tisztelettel közelitendjük meg azon férfi emlékét, ki bár neve Kis, de valódilag 
Nagy volt, ki egész életét a nevelés ügyének szentelte, kinek fia nemzetét nevezte örökösének, 
ki a szellemnek örökre lobogó Vesta-tüzét gyujtá fel. Hódolat jeléül álljon itt ez emléknek is 
képe. 

A városnak kétfő utczája van: a Botos utcza,*Hagyomány szerént a Botos utczát Gyárosfalva 
ide telepitett lakói épiték; neve eredetileg boltos utcza, mivel itt voltak a legtöbb boltok. 
Szigethi másként szármoztatja, ő azt mondja, hogy Botos utcza nevét azon nagy botról kapta, 
melyet az éji őrök villangós időkben hordoztak. mely a város nyugoti szögétől nyulik a 
piaczig. – Ez oly szép és széles utcza, hogy bármely nagy városnak is becsületére válnék; a 
kis falusias küllemü apró házak között sok szép nagy emeletes házak is emelkednek. 

A másik Bethlen utcza,*Mivel a közel lévő Bethlenfalvára vezet. mely a piaczról keletre futva 
szeli át a várost. Ezt régen Darabont utczának nevezték, mivel a vár darabantjai laktak ottan. 

Hol a Darabont utczával a vele párhuzamosan futó Vár utczája össze jön, hol most keresztfa 
áll, a helyet Dóczi dombjának nevezték. E helyen, hol a vár és a város területe összeütközött, 
torony állott régen, e torony pedig menhely volt, honnan akár a vár területéről, akár a városból 
oda menekültet, ha halálra itélt lett volna is, ki nem lehetett venni.*Szeles jegyzetei. Most e 
toronynak semmi látható maradványa nincsen. Még sok más utczák is vannak, mint az 
északra nyuló Sz. Imre utcza, melyet az ily nevü fennebb leirt falu lakói épitettek. A vár 
melletti Atilla utcza (ujabb elnevezés), Malom utcza. Tűz utcza a szent Miklóshegy alatt, Vár 
utcza, a vár mellett, Varga utcza, Küküllő utcza stb. Még felemlitendőnek vélem azt is, hogy 
Udvarhelytt két nőnevelde van, melyekben több száz leány részesül kellő és jóirányu 
nevelésben.*A nőnövelde szükségességének eszméjét Bodroghi Györgyné szü. Técsi Sára 
ébreszté fel, ki vagyonának őt illető, s 4200 o. é. forintra menő részét hagyományozta e szent 
czélra 1859-ben. Az ily nemes példák buzditólag hatnak; a városi község egybegyült, s 
elhatározta egy közös nőnevelde felállítását, egy főtanitó, egy altanitó, tanitónő, és altanitónő 



fizetésének alapját, és az iskolának helyiséget ajánlott, s ezt a főkormányszéknek felterjeszté. 
Erre az erd. kath. püspöktől rendelet jött az esperességhez, mely betiltotta a közös nőnevelde 
alapítását s híveinek annak alapításában részvétét, és le jött a kormányszéktől is egy rendelet, 
mely a püspöki leirattal összhangzólag megszabta, hogy az alapitandó nőneveldének vallási 
firmával kell birnia s azt, hogy minő légyen, a többségben lévő vallás felekezet döntse el, s 
végre hosszas himezés és hámozás után határozottan kimondja, hogy a katholikusok 
többségben lévén, csak ezen firma alatt engedményeztetik a nőnevelde. Ily kisszerü 
megszoritással szemben a község kimondá, hogy közös alapból ily feltételek mellett nem 
lehet a tervelt nőneveldét megalapitani, s a felekezetesség kárhozatos szelleme, a korunkba be 
nem illeszthető türelmetlenség megbuktatta a szent czélt, lehangolta a polgárok ez ügy iránti 
nemes lelkesültségét, s a szellemi müveltség haladásának gátot vetett utjába. Lett két 
nőnevelde, egy katholikus és egy reformatus, mindkettő nélkülőzvén a községi segélyt, 
hiányos és árva, mindkettő kis mérvü gyüjtések, és bálozások által eszközölt gyenge 
jövedelemforrásból tengődvén, csak részben felel meg a Bodroghiné kijelölte nemes czélnak. 
Van a városnak Casinoja s ujabb időben keletkezett dalárdája is.  

VIII. A Csonkavár. 
A Csonkavár 1301-ben. János Zsigmond Székely Támadtja. E vár rövid története, mostan is 
álló maradványainak ismertetése, alaprajza. 

Eddigi leirásom folytán annyit emlegettem az udvarhelyi várat, hogy olvasóm bizonynyal 
kiváncsi lesz tudni, hogy miféle vár ez? Hogy tehát e jogos kiváncsiság kielégítve, s régi 
építészeti emlékeink egyik nagyszerübbike bemutatva legyen, annak mürégészeti és 
történelmi ismertetését adni el nem mulaszthatom. 

A város északkeleti végében házaktól sürün beépítve egy érdekes és festői vár-rom van, 
melyet a lakósok egyszerüen Csonka várának neveznek; Csonka is az valóban: századok 
viharával daczolt, idő barnította tömörbástyái, s megdöbbentően nagyszerü romtöredékei 
egyiránt vonzzák magukhoz a régészt és hazafit, az pedig, ki megnézte, ki megbámulta e 
cyclopsi maradványokat, kétségtelenül e romok multját is ismerni óhajtandja, s azért ide 
mellékelve e tisztes romnak képét, mit multjáról tudhatok, rövidre vonva elmondom. 

Az eddigi történelmi tudat és általános hiedelem szerint itt előbb a Ferenczszerzetnek volt egy 
zárdája,*Veszely Károly Erd. Egyháztört. adatok 1-ső k. 390 s köv. lapjain okadatolva 
megmutatja, hogy a zárda és templom nem a Ferencz szerzeté, hanem a domonkosoké volt. 
hová János Zsigmond szállani szokott, hol, mint biztos helyen, a székely nemzet levéltára 
tartatott, s hol darab ideig Isabella is lakott.*Szigethi F. magyarországi Minerva 1828 jun. 
füzet 1742-ik lapján. Hogy e zárda mikor épült, nincsen biztos adatunk, bár Kunits (Dacia 
Sic.) és Benkő is (Milkovia I. 499 lap) okadatlanul említik, hogy e zárda 1073-ban sz. László 
király alatt s talán az ő rendeletéből épült volna. Minő veszteség, hogy a felső templomban 
volt egy régi harangot, mely e zárda templomából vitetett oda, az ujabb időkben 
megsemmisítették;*1848-ban ágyunak adatott be. Nem azt rosszaljuk mi itt, hogy a harang 
ágyuvá lett; mert tudjuk, hogy vannak a nemzet életében perczek, midőn az ágyu az imára 
hivó harangnál is szentebb, hanem azt rosszaljuk, hogy épen ezen régi harang adatott oda; volt 
ott elég uj harang, mely ha nagyobb lett volna is, nem lett volna kár a történelemre nézve. e 
harangon igen czikornyás felirat volt, mely ha észlelés alá kerülhet, talán némi világot 
vethetett volna e kolostor templomának építési korára. 



 

AZ UDVARHELYI CSONKAVÁR DÉLNYUGATRÓL FELVETT LÁTKÉPE. 

A székelyek 1562-ben János Zsigmond alatt fellázadván, és legyőzettetvén, a segesvári 
katonás országgyülés e mozgalom vezetőit kegyetlenül bünteté, s a nemzetet ős jogaitól és 
kiváltságaitól megfosztva, a hódító vasvesszejével sujtolá. A zsarnokságra hajlandó János 
Zsigmond pedig, hogy az igát türni nem tudó székely népet féken tarthassa, a szerzeteseket 
kiűzte udvarhelyi zárdájukból, s azt erős sánczokkal s védfalakkal körül véve várrá alakítá át, 
melyet gunyképen Székely támadtnak (egy más Háromszéken épültet Székely bánjá-nak) 
nevezett el. 

Ez az eddig elfogadott történelmi tudomás; de én azt hiszem, hogy itt már János Zsigmond s a 
szerzetesek előtt jóval, a 14-ik század kezdetén is állott egy királyi vár (Castrum regale), mely 
Udvard nevet viselt; legalább az ide mellékelt okmány azt bizonyítja.* 

Ez okmányt közölték töredékesen ily czimü könyvben: Vizsgálódások az Erd. kenczségekről, 
irta egy igazságkedvelő hazafi (Hilibi Gál László) N.-Enyed 1846, érintve van Archiv des. 
ver. 1840. I. B. 61. lap. 

Annak teljes ideiktatását szükségesnek itélem.  

„Nos Ladislaus – alias Venceslaus – Dei gratia Rex Hungariae ect. universis et singulis ad 
quos praesentes devenerint, notum esse volumus, quod Ursus Knesius et dominicus Magister 
Janitorum nomine et in personis universorum incolarum et inhabitatorum villae nostrae 
Olachalis in medio Sicolorum nostrorum de Udvardhel commorantium gravi cum querela in 
nostri accedentes presentiam exposuerunt et exponendo significarunt, quod dicti incolae ob 
continuas Siculorum partim illorum invasiones et servitiorum dictae villae nostrae 
occupationes ad tantam redacti sunt inhabitatorum et mansiorum paucitatem, ut ligna et tigna 
ad castrum nostrum Udvard pro eius conservatione et munitione necessaria vix jam 
subministrare possint et tamen per castellanos dicti castri nostri eatenus quotidie adurgeantur 
et cogantur, ubi tamen memores fidelitatis et obsequiorum servitiorum, sub quibus a 
praedecessoribus nostris Hungariae regibus terra relicti et donati fuere cuperent porro quoque 
huic regno nostro pacifice et quiete inservire, hinc ne inhabitatores dictae villae nostrae secus 
et ab exordio ad castrum nostrum praefatum Udvard servientes, et lignis et tigmentis 
peditibusque servitiis castren sare soliti cum manifesto nostro et ipsorum damno penitus 
libertate sua excidere contingat, harum serie firmiter mandamus, ut nemo ipsos universos 
praeter castellanos nostros de dicta Udvard judicare, et ad servitia qualiacunque cogere 
praesumat, exceptis tamen Siculis in dicta villa mansiones tenentibus et emptione aut alio 
juris titulo subsis . . . . . acquirent, quos a jurisdictione knesii eximentes tempore 
exercituationis more aliorum liberorum Siculorum, sub vexillo comitum ipsorum connumerari 
ac exercituare volumus, hoc tamen per expressum reservato ut iidem Siculi quot annis 
requisitas trabes ad Udvard si quando necessitas manoper . . . . . prestare teneantur, suisque 



obstricti ne secus reliqui inhabitatores dictae villae praeter justitiam aggraventur servitiisque 
opprimantur. Volumus insuper ex consensu praelatorum et Baronum hic nobiscum 
praesentium, ut dicti inhabitatores villae nostrae Olachalis nulli omnino decimas praeter 
solitas capecic . . . . . de Udvard preastare teneantur, suisque ab omni dicatione more 
Siculorum inter qous vivunt in perpetuum exemti, praestant tamen knesio ipsorum praestanda. 
Non omisso et eo quod ad signatura Boum exemti sint. Datum Budae in domo Domini Regis 
praesentibus venerabili patre Nicolao Episcopo Bosnensi, Dominico Magistro Janitorum, 
Magistro Demetrio, Nostris fidelibus et aliis quam pluribus fide dignis quorum consilio hanc 
fecimus chartam et donationem Anno Domni MCCCI. septimo Cal. Octobris in cujus rei 
testimonium et perpetuam firmitatem praesentes fecimus sigilli nostri munimine roborari 
secretum annulum nostrum eisdem apprimentes per manus praefati Episcopi nostri Bosnensis. 
Regni nostri Hungariae anno primo.” 

Már most ebből világosnak tetszik előttem, hogy itten a XIV-dik század kezdetén egy 
tekintélyes királyi vár állott, mely vár az idők viszontagságai, vagy talán a székelyeknek 
lázongásai által leromboltatván, azt Báthori István erdélyi vajda 1403-ban ujból építi, épen 
azért, hogy a lázongó székelyeket innen és a szintén várrá átalakított székely-vásárhelyi (m.-
vásárhelyi) kolostorból féken tarthassa.*Homályos vonatkozást találunk az udvarhelyi vár 
épitésére Scbeint „Land und Volk des Székler” czimü müvében és Bethlen Farkas: Hist. 5. k. 
218. lapján, biztos adatot pedig a székelyeknek Ulászló királyhoz épen Báthori István vajda 
kegyetlenkedése miatt beadott azon kérvényében, mely egész terjedelmében közölve van Bod 
Péter felvilágositó jegyzeteinek kiséretében Engel „Gesch. des ungarischen Reichs und seiner 
Nebenländer” czimü munkája III. k. 41–47 lapjain. Ezen panaszlevélben hosszasan és 
részletesen elő vannak számlálva mind azon jogsérelmek és kegyetlenségek, melyeket 
nevezett vajda a székely nemzeten elkövetett a többek közt elősorolva, hogy sokakat 
megöletett, másokat meg-megcsonkitott, szemeiket kitolatta, másoknak házait elhányatta, 
javait elprédálta, ugy hogy 10,000 ftnál több kárt tett, s a mi ezeknél is rosszabb és hallatlan 
dolog, közinkbe várat épitett (castellum erexit), hogy onnan minket fékezzen és zsaroljon. 
Hogy a várépitéskor a szegény székelyeket tömegesen kirendelte, velök fát, követ hordatott 
stb. Hogy pedig a kérdéses vár nem más volt, mint az udvarhelyi, arra épen ezen okmányban 
találunk adatot, hol alább áll, hogy az Udvarhelyszéken épitett vár elkészültével (post castelli 
erectionem in Sede Udvarhely) mindenkitől egy köböl buzát, egy köböl zabot, egy tehenet, 
egy csirkét, egy kenyeret, minden parochiából két ökröt, két fazék sert, két szekeret és egy 
szalonnát zsarolt, kik a jelölt napra nem fizettek, azokat birságra ítélték, a vár elkészültével 
pedig az embereket fogdosni kezdették, ugy hogy naponta 5–6 egyént is oda hurczoltak, s 
bilincsbe verve a hidegben ott tartották, mig homagiumot nem fizetett, csak az egy 
Zetelakáról 6 egyént vittek homagiumra a várba, kiket el nem foghattak, gyermekeiket 
hurczolták el, s addig tartották kikötve, mig anyjuk homagiummal meg nem váltotta stb. 

Megengedem, hogy e várba a szerzetesek templomot és kolostort építettek, vagy talán épen 
egy előbb ott állott kolostor megerődítéséből keletkezik (itt is a mint Vásárhelyt) Báthorinak, 
székelyeket fékező vára, ugy az is igen valószínü, hogy János Zsigmond ezen kolostort 
övedzett romladozott (vagy épen a területüken várat nem igen türő székelyek által lerombolt) 
várnak védmüveit kiujította, vagy annak romjaiból ujat épített, mert a mostan látható várfalak 
vagy legalább azoknak nagy része János Zsigmond korának jellegét viselik. E korra utalnak 
az ezen falakba berakott czimerek és feliratok is,* 

E czimerek és feliratok homokkőre lévén vésve, ma annyira elporlottak, hogy kiismerhetlenek 
és olvashatlanok. Régebbi és főként Bethlen Farkas (L. 5 p, 228, 229) leirása szerint ott nap és 



hold (a székelyek), négy folyó és kettős kereszt (Magyarhon czimere), továbbá emberfaló 
kigyó, unicornis és farkas (a Zápolya család czimerrészek) voltak láthatók. 

A Delibáb 1853-ik évf. 1-ső számában az e várfalakon levő czimerpaizsok nagyobb 
részletességgel vannak ismertetve. E leirás szerint a három részre osztott czimerpaizsban felül 
van a négy folyó és kettős kereszt, a székelyek fekete sasa (talán nap és hold) és egy 
oroszlány, mely azt jelenti, hogy János Zsigmond Magyarországot a székelyek földével 
összekötötte. 

Más felől ugyan azon osztályban hegyen levő csonka fa felett csillag, azon székelyek jelképe, 
kik a király ellen pártot ütöttek, s a várat is megrontották. Ugyan azon osztályban három 
koronás fő, mely a haza azon állapotát jelöli, midőn 3 fejedelem: Báthori Zs., Rudolf csász. és 
Mihály vajda törtek e hon birtokára. 

A második osztályban egy gyereket elnyelő kigyó, mely Básta rémkorát jelképezné. 

A harmadik osztályban egy unicornis a Bornemisza (helyesebben Kornis) család czimere. Ha 
ezen leirást és jelképes magyarázatot elfogadjuk, akkor a kérdés alatti czimerpaizs nem a vár 
épitésekor, hanem később falaztatott oda be, hihetőleg akkor, midőn a székelyek lerombolta 
várat a léczfalvi országgyülés ujból felépitette. De mivel e várban több ily czimeres és 
feliratos kő is van, lehet, hogy ugy a Bethlen Farkas által leirt, mint a Delibábban ismertetett 
czimerpaizs külön-külön meg volt. A feliratokból is egy meg van mentve a szék levéltárában, 
s az igy hangzik: 

Haec quique vides Electi insignia Ducis 
Pro patria grates Hungare Laetus agas. 
Cur vagus extremis Terrarum finibus erras? 
In prope quem multo sanguine queris habes 
Quippe peregrini quam sit damnosa potestas 
Principis, Accepto discere elade potes, 
Flecte genu Domino felicibus Utere Fatis 
Sanguine sublato sicca manebit humus. 

sőt történelmi tény az is, hogy ezen a székelyek fékezésére emelt, illetőleg kiigazitott vár, 
habár rövid ideig is a Székely támadt gunynevet viselte. Ezt három okmány tanusítja, először 
János Zsigmond egy levele, melyen ily czimezés van: 

Ilust. stb. Mihályffy de Telegd, capitaneo sex sedium nostrorum et prefecto castri nostri Zekel 
Támadt. Másodszor azon okmány, melylyel ugyancsak János Zsigmond Gyárosfalvát 
Udvarhelyhez csatolja, de ki veszi azon kaszálókat és földeket, melyek már előbb Zékely 
Támadt várához (ad arcem nostram Zekel Támat) tartoztak.*Ez okmány eredetiben meg van 
Udvarhely város levétárában. Harmadszor az 1566-ban Majláth Gábrieltől Fogaras várát és 
Theke (Kolozsmegyében) felét 20,000 arany forintért megvásárolt fejedelemnek (János 
Zsigmond) ez összeg kézbesítésére kiküldött biztosai jelentésében, mely igy kezdődik: „Mi 
Mogyorói Bánffy Losonczi Pál, Zekel támadt várnak praefectusa, és ő Felsége székelyföldi 
kapitánya” stb.*Ez okmány közölve van egész terjedelmében a Nemzeti Társalkodó 1836. 
évf. II. félév 226–227. lapjain. 

Azonban, hogy e gunynév nem tartott sokáig, kitetszik Báthori Kristófnak 1577-ben kiadott 
azon okmányából, melylyel sz. Imrét Udvarhelyhez csatolja, melyben nevezett falut saját 



udvarhelyi várához tartozónak (ad arcem nostram Udvarhely pertinentem) említi.*Udvarhely 
város levéltárában. 

Báthori István 1572-ben az udvarhelyi várban levő gyalogság kapitányának Solymosi 
Mátyásnak hü szolgálataiért a Pribek Márkus szomszédjában levő egy ülés jószágot – sessio – 
szántóival, kaszálóival stb. adományozta Udvarhelytt.*Ez adomány-levél a Solymosi család 
birtokában van Udvarhelytt; az adományozott birtokba való beiktatás iránt Syger János 
provisor és Nagy Ferencz udvarhelyi várnagynak rendelkezik. Ez okmány kelt Fehérvártt jul. 
6-án 1572. Báthori István és gyimesi Forgács Ferencz aláirásával. Ez okmányban is 
ismeretlen a Székely Támadt név. 1591-ben Mindszenti Benedek a várparancsnok. 

A székelység, ezen fékezésére emelt erődöt nem igen szivelte, s a Mihály vajda korában 
uralgott anarchia korában le is rombolták azon várat, mely a menekülő törvényes 
fejedelemnek, Báthori Endrének utolsó nyughelyet nyujtott; azonban a mint Mikó Ferencz 
mondja*Hist. 28., a léczfalvi országgyülés annak ujbóli felépítését megrendelte, de ez ugy 
látszik, nem hajtatott végre, mert Bethlen Gábor 1621-ben máj. 6-án Kassán kiadott 
adománylevelében Kornis Ferencz Udvarhelyszék király birájának inscribálja e várat, oly 
feltétellel, hogy mit a vár kiigazítása és építésére költ, az becsü szerint a kiváltáskor 
betudódjék az inscriptionalis összegbe.*Erd. Tört. Adatok I. k. 275, 276. lap. 

Kornis nem sokáig birta, mert már II. Rákóczi György alatt udvarhelyi várparancsnok 
Kemény Boldizsár, kinek és nejének Bornemisza Zsuzsannának 5600 forintért incribálja a 
nevezett fejedelem*Gróf Kemény József gyüjteményében másolatban, eredetiben a fiscus 
arch. 362. o. az ahhoz tartozó részjószágokkal. 

I. Apaffi fejedelem nejével, Bornemisza Annával ujból visszakapja, s hogy még ekkor az 
oláhfalviak és zetelakiak a várban, miként a régi időkben is, tartoztak bizonyos szolgálatokat 
tenni, kitetszik abból, hogy Apaffi 1663. sept. 29-én ezen faluk lakóinak komolyan 
parancsolja, hogy a várnál eddig is szokásos szolgálatot tegyék meg. (Ezen rendelet 
másolatban Kemény József gyüjt; eredetije a fiscus arch. 362 R.) Apaffi ujból eladja a 
Bornemiszáknak 6000 forintért; Szentpáli János nejével – ki Bornemisza leány – 
hozományban kapja; de magtalanul halva el, ujból visszaszáll a fejedelemre. (Gr. Kemény 
gyüjt.) 

A Rákóczi forradalom alatt e vár még tekintélyes erősség. Tige holdvilágnál legyőzvén a 
kuruczokat, Heisler Udvarhelyre tört, a várost felgyujtotta, a várat lerombolta, de ugy látszik, 
hogy később kiigazítva duló kicsapásainak központjává tette, miért a Heislert elüző kurucz 
vezér Pekri Lőrincz – hogy többé a labonczoknak buvhelyül ne szolgálhasson – 
leromboltatta,*1712-ben a mindig pénzt vadászó II. Apaffi az udvarhelyi várat 
hozzátartozóival gr. Gyulai Ferencznek adja el 6000 forintért, Gyulaiakról a gr. Kornis 
családra szállott, e családtól 1852-ben a város vette meg. s azóta mint századok viharjával 
daczoló rom áll ottan, mult időknek némán is beszélő emlékköveként, tágas udvarán 
szántóföldek vannak, a hősök vére áztatta göröngyeken buján tenyészik a kukoricza: az 
időbarnitotta falakat repkény és folyondár – a romoknak ezen régi dicsőségen tenyészö 
növényzete – ékíti; a bástyák oldalaiba vájt üregekben, a vársánczokban épült apró 
kunyhókban a város szegényei, koldusai, rongyos proletáriusai laknak; ide, a hatalom és erő e 
hajdani fészkébe ütött tanyát a szegénység és erőtlenség. A fény és gazdagság nyomába a 
nyomor lépett. 



Egyik épebb bástyája lőportárrá van átalakítva, s ekként még romjaiban is hü maradt eredeti 
hivatásához, lévén most is a szabadságérzetnek fékezője. (Értsd az absolutismus korára.) 

Most, miután e vár multját némileg ismerjük, tekintsük meg a még látható maradványokat. 

E vár-rom bizonyára honunk legérdekesebb, s legnagyszerübb romjai közé sorozható, s ha az 
felötlőbb helytt, valamely magas hegycsucson állana, bizonynyal a legfestőibb pontok egyikét 
tárná fel; de igy elrejtve, körül építve alig tünik fel, s alig méltatá szakértő figyelmesebb 
megvizsgálásra és észlelésre, pedig az, mint a mult erőteljes hadi építészetének egy bámulatos 
példánya, méltán kiérdemelné a figyelmesebb megtekintést. 

Én igyekezni fogok tőlem telhetőleg e feledett romokat hűn leirni, és ismertetni. 

 

AZ UDVARHELYI CSONKAVÁR ALAPRAJZA. 

E vár alakja csaknem szabályos négyszög, körülbelül 80 lépés oldalhosszal, oda nem számítva 
a kiszökelő szögbástyákat. E bástyák mindenike egymástól eltérő alakkal bir, mintha azok 
különböző korszak izlése szerint épültek volna. Építészetök valójában nagyszerü, mert ily 
izmos, tömör falakat csak Tyrins és Micenae cyclopsi müveinél láttam, a bástya falak 
csaknem mindenütt három öl vastagok lévén. De vegyük rendre ezen sajátos idomu 
szögerődeket. 

Az északnyugoti bástya (A. Lásd alaprajzát) szabálytalan négyszögü, s ezen és mindeniken 
észlelhető a 16-dik század hadi építészetének azon sajátsága, hogy a fal alsó fele kifelé 
hajlólag idomul. E bástya ikesen kinyuló s közepében megtörött déli oldalfalánál volt e vár 
egyetlen bejárata, (B) melyet egyik felől e szögbástya (D) fedezett. Ezen külső kapun belől 
egy menedékesen felmenő hosszu folyosó (E) volt, melynek belső végét a második belső kapu 
(F) zárta el. Az ily folyosók arra szolgáltak, hogy ha az ellenség a külső kapun behatolhatott 
is, e szük folyosón feltartóztatni, s a szomszéd bástyákról elzuzni, a szegélyező falak lőrésein 
át lelövöldözni lehessen.*Caumont Abécedaire d'Archeologie, Architecture Militaire de 
Moyen Age. 

A kapu melletti tömör bástyához hasonló, belül semmi üreggel nem biró kor idomu két bástya 
(GG) van az északkeleti szögleten is, melyből háromszögü ikbástya (H) szökel ki. ezen tömör, 
még most is (a vár külső aljától mérve) 10–12 öl magas épitmény, valójában a gulaépitészet 
elméletét juttatja a vizsgálódó eszébe. A délkeleti bástya (K) hétszögü, s bár három öl 
vastagságu falaival roppant tömeget alkot, azért belürege mégis csekély, s az csak föld alá 
bemélyülő alsó osztályában van mellékszárnyak által kitágítva. 



A délnyugati bástya (L) nagyon le van omladozva ugy, hogy csak sejtelmesen lehet állítani, 
hogy az ötszögü volt. 

Ez utóbbi bástyától a kapus bástyáig a külső oromfaltól 10 lépésnyivel bennebb egy második 
három öl vastagsággal biró fal (MM) vonul el. Ezen (a beltér színvonalától) most is 3–4 öl 
magas falba minden irányba ható kis lőrések vannak alkalmazva, s belülről kis cellák 
támaszkodtak, melyeknek alapfalai most is látszanak; ezek vagy a szerzetesek cellái vagy 
őrszobák is lehettek. Feltehetőleg ily belső védfala mindenik oldalnak lehetett, de azt 
megsemmité az idő. A várnak ezen, falak és bástyák által körül keretelt beltere vagy 4–ölnyire 
emelkedik a Küküllő tere fölé, s azt (most beépített) minden oldalról 6–8 öl széles mély sáncz 
(NNNN) övedzte, melybe a Küküllő vize bebocsátható lévén, e vár, bár fekvése nem igen 
fontos, mégis nagyon erős és bajosan megközelíthető lehetett. 

A várfalak válogatott lapos kövekből épülvék bonthatlan szilárdon, csak is a bástyák 
szögletei, s annak csinosan ékitett párkányai vannak faragott kőből. Ezen bástyákban sok 
czimerek és feliratos kövek vannak berakva, melyeknek nagy részét már olvashatlanná, s 
felismerhetlenné koptatta az idő, csak egyet sikerült, mint fennebb közlők, a honfiui 
figyelemnek a feledékenységtől megóvni.  

Ez a vár külső kerete, lássuk most a beltéren lévő épületeket. A vár belterének közepét U 
idomu épület-test (P) foglalta el, melynek nyitott része nyugatnak volt forditva. Ezen épület 
különböző korszak jellegét tünteti elő, legrégibb mindenesetre a déli szárny (R), mely hogy a 
régi templomból lett lakosztálylyá átalakitva, azt figyelmesebb észlelésnél azonnal fel lehet 
ismerni. Erre mutat az épületnek alaprajzunkon is látható aránya, és egyházszerü idoma, erre 
egész szerkezete, melynélfogva a keletnek forditott rész, tehát az, hol szabályszerüleg a 
szentélynek kellett feküdnie, egybe keskenyedik ugy, hogy a hajóul szolgáló 20 lépés széles 
hátulsó résznél vagy 8 lépéssel keskenyebb, s midőn amaz 38 lépés hosszu ez csak is 20. Még 
szembeötlőbbé lesz a szent épitészetet jellegző külső oldaltámok (Strebepfeiler) előfordulása 
által, a mennyiben még most is hat ily támot találhatunk, és pedig két diagonál-támot a 
nyugoti homlokzat szögletein, két más ily támot a szentély zárodásnál*A szentélyzárodásnál 
azon sajátságos elrendezést találjuk, hogy az nem ki, hanem befelé polygon. Azonban igen 
valószinü, hogy jelen szokatlan idomát akkor nyerte, midőn a templom emeletes 
lakosztályokká alakittatott át, mikor az eredeti szentélyzárodás lebontatván, jelen idomát egy 
erkély elhelyezése tekintetéből nyerte. (Chorschluss) és két egyenes támot a hoszszentély 
falainál. A diagonál-támok ily alkalmazása a csucsives épitészetre utalna, hanem 
figyelmesebb észlelés után e templom épitési korát mégis az átmeneti korszakra (a XIII-ik 
század végére) kell tennünk, mert a hoszszentély déli oldalán egy berakott nagy körives ablak 
kacsintgat ki az omladozó falak közül, egy ablak, mely oldaloszlopaival s virágfüzérrel dusan 
tagozolt bélletével határozottan a román styl szebb alakitásai közé tartozik. Egy másik körives 
ablak faragott kőbe foglalt, de már kevésbé diszes bélletének egyik része, a hajó déli oldalán 
ott tünik elő, hol a fal leomladozott. A homlokzat, hol a falomlás tágos kaput nyitott (mely az 
itt lehetett diszes kapuzatot is eltüntette) egy harmadik befalazott körives ablak diszes 
kőkerete tünik elő a durva falakból. Mindezen műidomok kétségtelené teszik először azt, 
hogy e volt a várbeli kolostor temploma, másodszor pedig azt, hogy valamint e vár maga, ugy 
e templom is követelt épitési koránál (1562-nél) jóval régibb. 

Az északi szárny (S) szintén nagyon diszes épület. Ez is 55 lépés hosszu, mint a másik szárny, 
s 4 lakszobára van felosztva; ily osztályzattal bir az erre fektetett s még teljes épségben (a 
fedél kivételével) meglevő felső emelet is. Ez lehetett a várparancsnoki lak, mert ennek kaczér 
felékitésére nagy gond volt forditva, szögletei szép faragott kővel vannak kirakva, a felső 



emelet ablakai szép – renaissance styl modorában – tetőpárkányzattal s szögletrózsákkal 
ékitett kőrámázatba foglalvák s körivvel záródó kettős nyilatukkal igen diszesen veszik ki 
magokat. A felső emelet közfalán körives nyilatu levél ornamentika ékitette ajtó 
pompálkodik. A leirt két szárnyépületet keletről összekötött rész (T) most teljesen eltünt, csak 
alapfalai mutatják valahai lételét. Könnyebb felfoghatás kedvéért mellékelem e vár alaprajzát. 
Udvarhelytt e várrom egyedüli észlelhető emléke a fejedelmi kornak; pedig homályos 
népadomák, nem okadatolható hagyományok, s nehány történésznek vitatott állitása is 
Udvarhelyre helyezi – mint fennebb mondók, – a nagy hun király Etele udvarhelyét, és a 
város nevét is onnan származtatják. Nem czélom az e mellett és ellene felhozott feltevéseket 
ujból föleleveniteni, s a vitás ügy bonyodalmas tömkelegébe hatolni, avatottabbakra hagyom, 
a kik e homályos történetek Ariadnei fonalával birván, tán biztosan vezetik kutatásaik irányát, 
mig én csak czéltalanul bolyongnék a kételyek szövevényei közt. 

Három régi várrom, ezeknek elnevezése, és az azokhoz kötött hagyományok azon – 
megvallom nem egészen biztos – iránytünek szálai, melyek a kutatót tájékozzák, melyek a 
felállitott sejtelmes hitet támogatják, ezek az állitólag Etele testvére Buda által épitett 
Budvára, és a világhóditó hun király két vezére Kadicsa és Zeta által épitett más két várnak 
maradványa, melyeknek figyelmes megvizsgálását el nem mulaszthatom, azért, nyájas 
olvasóm, legelőbb is menjünk Budvára felé. 

IX. Budvár. 
(Bud hegye. Nedrő és Ördögkut pataka. Budvár maradványai. Budvárhoz kötött történelmi 
emlékek, hagyományok Budvár elpusztulása. Sándor István harcza a tatárokkal. Budvár 
sziklaüregei. Kilátás. A csicsertetői erőd. A csicseri levente.) 

Udvarhelyen alól alig negyed órányira a Küküllő jobb partján, sajátságos alaku gyüleg 
(conglomerat) sziklahegy emelkedik fel; e hegy Budvár. Délre fordult kerekded bütüje*Bütü, 
hegybütü névvel a székely olyan hegyfokot szokott jelölni, mely nem hegyesen, hanem 
kerekdeden végződik. egészen kopár; csuporidomu kihajlással biró sziklafala magasan 
tornyosodik fel, oldalában üregek tátongnak, néhol oly szabályszerü elrendezéssel, mintha a 
hegy maga lenne egy lőréses bástyákkal ellátott roppant erősségnek megkövesült halmaza, 
vagy egy mozdulatlan óriási sphynx, mely a megfejthetlen mult titkai felett őrködik; évezred 
viharja csiszolta oldalán sötét, rejtélyes, megközelithetlen sziklaüregek sötétülnek, melyek a 
hegy szemeként bámulnak a mindenségre, mintha kémlelnék az idő lassu folyását. A nép azt 
hiszi, hogy azok az éj homályában lebegő bájos tündérek földalatti utjának ember előtt elzárt 
nyilásai. Te rejtélyes sziklahegy, te, ki a székely nemzet titkos multjának, hősies mythosi 
korának vagy központi helye, hol a nemzet kővértekre irt ős törvényeit és történelmét nemtők 
által őrizteti a nép, hol, miként Mózes a Sinai-hegyen, istennel beszélgettek a főrabonbánok, 
oh rejtélyes, mesés sziklahalom, miért vagy oly hallgatag, miért nem tudod felfejteni a 
multnak előtted lezajlott titkait? 

Budvár hegye mindenfelől függőleges, sok helytt kihajló, megközelithetlen oldallal bir, csak 
is észak-felől van a szomszéd Kuvasza hegygyel egy keskeny, de a tető szinvonalán jóval alól 
álló hegyhát által összefüggésben. Nyugotra másik, még magasabb hegycsúcs, a Csicsér 
emelkedik fel, melyet Budvártól a mély félelmes szakadások között letörtető Nedrő pataka 
választ el, s mely a nyugotról lezuhogó Ördög-kútja patakával egyesülvén, Budvár-patak 
nevet kap, s nem messze onnan a Küküllőbe ömlik. E patak mellett ösvények vezetnek a 
hegyek között benn fekvő Farczád, Béta és Hodgya helységekből a városba. 



Ezen előleges tájékozás után mászszuk meg Budvár szédelgős tetejét, hogy az ottan lévő 
rommaradványokat szemügyre vehessük. 

 

BUDVÁR HEGYE ÉS JÉZUS KÁPOLNÁJA SZÉKELY-UDVARHELYTT 

A tető fennlapja 650 lépés kerületü, nyugoti és déli oldala mindenütt falmeredeken hanyatlik 
le. Ez oldalokon fal nyoma sehol sem látszik, s hihetőleg – ősváraink azon mindenütt 
észlelhető gazdálkodási elvénél fogva, hogy ott, hol a természet erősitett, az ember feleslegest 
ne épitsen, – ez oldalokon nem is volt várfal, de a keleti és északi most bokorral benőtt oldal 
tetőormán még jelenleg is meg vannak 2–3 láb magasságban, itt-ott elhantolva, a válogatott 
lapos kövekből forró mészszel bonthatlan szilárdul épült alapfalak. (Lásd alaprajzát AAAA.) 
E falvonal közepe táján egy négyszög bástya (B) állott, melyből egy 4–5 láb magas faldarab 
még most is fennáll, s mely látszólag a fal vonalába eső zömtornya volt e várnak. 
Legbámulatosabb és valódi cyclopsi mű az északi oldalon lévő kettős sáncz (CCCC). Ez oldal 
levén természetileg leggyengébb s az emlitett hegy-nyakon át megközelithető, azért e pont 
megerősitésére volta főfigyelem forditva. E sánczok még most is 4–5 öl szélesek s belső 
martjuk, melynek ormán fal futott el, (főként a belsőnél) 5 öl magas. E sáncz vonalán tul a 
hegy még ezen egyedül megközelithető oldalon is meredeken hanyatlik le mintegy 50 láb 
magasságig s csak ennek aljából indul ki a várhegyet a Kuvaszával egybekötő fennebb is 
emlitett hegynyak. 

E szerint Budvár a lőfegyverek előtti korban roppant erős, csaknem bevehetlen vár lehetett. A 
bejárat (D) valószinüleg e sánczolatok nyugati végénél volt, hol a sánczok most be vannak 
földelve, de a hol feltehetőleg valamely toronyerődtől fedett felvonó hidnak kell lenni. 

A vár beltere nyugatra lejtősülő; itt a talaj tömör szikla levén, semmi épület-nyom nem 
mutatkozik, de a fekmentes keleti oldalon, a leirt falak közelében mély gödröknek (EEEE) 
szabályszerü vonala látszik. Valami 30 ily gödör van itt sorban elhelyezve, a mi arra mutat, 
hogy ezek nem kincskeresők ásogatásai, hanem valamely épületsor szétrombolt alapfalai. A 
délnyugati oldal meredeken lehanyatló sziklaélben végződik, honnan félelmes lepillantás 
nyilik a Budvár-patak mély árkába. 

A beltért más részein kincskeresők által kapart mély gödrök boritják, mert a néphagyomány 
azt tartja, hogy Buda vezér ott arany, ezüst, vas hármas koporsóba van roppant 
kincshalmazával eltemetve, s ezt keresik a kincs-sovárgók. Egész társulatok alakultak még az 
ujabb időkben is, s hetekig turkálták eredménytelenül a földet. 

E romok utmutatása szerint itt állott Budvára, melyet Buda vezér még Attila birodalmának 
fölbomlása előtt épitett volt*Székely krónika 227. lap Székely Mihály kiadásában. s melyhez 
történelmünk mythosi korából oly sok titokszerüt köt a néphit. 



E vár volt az Attila hunjaitól elszakadt és ide a havasok közé vonult székelyek 
főrabonbánjainak is székhelye*A székelyek legfőbb tisztje az Árpád előtti korban, s azután is 
I. Béla idejéig, a közakarattal választott főrabonbán volt, ki mindig Apolt (Upolet) családjából 
választott a nemzet közös akarata. Ő volt a nemzet főbirája és főpapja, ő vezette a hadat a 
külnemzetek ellen, ő hirdette ki áldozattétel után a nemzet törvényeit, ő őrködött a törvények 
megtartása felett, halállal lakoltatván azoknak áthágóit (Székely kron. 276. és 283. lap). A 
főrabonbán alatt volt a 6 székelytörzsnek 6 nagy rabonbánja, és 3 nagy gyulája és egy 
főharkász, kik ugy látszik a főrabonbán elnöklete alatti főtörvényszéknek tagjai, a 
rabonbánnak mintegy tanácsosai voltak. Ezeken kivül volt minden törzsben 6 harkász, minden 
harkász alatt 6 kis rabonbán, egy törzsben 30, a 6 törzsben összesen 180 kis rabonbán, minden 
kis rabonbán két századosnak parancsolt, egy lovas- és egy gyalognak, és igy az egész 
nemzetnek volt 360 századosa, s ha egy századot egy 100 harczosra számitunk is, 36,000 
harczost állitott ki a székely, kiknek fele lovas, fele pedig gyalog volt, mint ezt Szabó Károly 
(Uj Magyar Muzeum 1854-ki évfolyam) a Székely krónika alapján kiszámitotta., politikai 
életük és vallási kegyeletük központja; itt a vár alatt gyült egybe a székely nép áldozni, 
törvényt hozni, a hon dolgai felett tanácskozni, jutalmazni és büntetni*A rabonbán áldozatja 
alkalmával mindenkor közönséges nemzeti gyülés is tartatott. Ha az ily gyüléseken vallást 
illető rendszabályok hozattak az efélék törvényes erőt csak a pohár és áldozat által nyertek, és 
ugy hirdettettek ki a közönségnek. Ily alkalommal láttattak el a nagyobb ügyek, és itéltettek el 
a törvényrontók és gonosztevők. Lásd Tudom. gyüjt. 1835. III. k. 9. lap.. 

Itten e várban székelt hős Zandirhám; itten tartattak a székelyeknek ősi törvényei s az 
Árpáddal kötött szövetségnek kővértekre vésett szabályai* 

A magyaroknak Árpád alatti bejöttekor Zandirhám volt a székelyek főrabonbánja; ez követei 
által üdvözölte a rokon népet, s Pannonia meghóditására (mint azt Béla névtelen jegyzője is 
mondja) közreműködvén, Árpáddal szövetségre lépett, s attól 6 kő-vértre metszett törvényt 
kapott, melyet Budvárában (in arce Bonda, hibásan Bouda helyett) áldozati szertartás mellett 
a nemzet előtt felolvastatván, nagy örömmel fogadtattak, s véráldozattal szentesittetvén, a 
rabonbán udvarába helyeztetett el, mire aztán nagy áldomás következett (Székely krón. 277 
lap.) 

E 6 törvényczikk pedig a következő: 1-ször. Egyedül Árpád fiágát illesse a főhatalom 
Magyarországon (in terra Pannon); 2-szor. A mely földet valaki saját kezével szerzend, sajátja 
legyen; mit közerővel: oszoljék igazságosan a szerző felek közt; 3-szor. Az ügyek a nép 
egyetértésével végeztessenek; 4-szer. A ki a fejedelemnek (Árpádnak) tett hitet megszegi, 
fejét és vagyonát veszitse a főrabonbán áldozata előtt; ki a rabonbánok méltósága ellen vét, 
tűz- s viztől tiltassék el (számüzessék); 5-ször. Ha valaki a nagy és kis rabonbánok vagy 
harkász tisztviselők közül a nemzet ellen törne: az örökösen Apolt (Upolet) nemzetségéből 
választandó rabonbán itélete alá vetessék; 6-szor. Ki a főrabonbán áldozatára meg nem 
jelenik, ketté vágassék. Hogy pedig Zandirhám ezen sarkalatos törvényei, ha nem is 
szavakban, de szellemben egyezők a hét magyar vezér közti vérszerződés pontjaival, azt 
Szabó Károly (Uj magyar muzeum 1854. évf. 401–402. l.) alaposan bebizonyitotta, ugy 
fölfejtette azt is, hogy e törvények a székelyek népuralmibb szervezetéhez idomittattak. Ugy 
bemutatta Szabó azt is, hogy Zandirhám törvényei 6-ik pontjának, mely a rabonbáni áldozaton 
(tehát a közgyüléseken) meg nem jelenőkre oly szigoru büntetést szab, meg kellett lenni a 
magyar vérszerződésben is, de azt Béla névtelen jegyzője, mint pap, készakarva hagyta ki. 
Ezen szerződés pedig köttetett még mielőtt Árpád Magnarhont meghóditotta volna, mert a 
krónika (277. és 278. l.) szerint, Árpád ezen törvények szentesitése után lépett Magyarország 
földjére, s a székelyek, Béla névtelen jegyzője szerint, a Mén Maroth elleni hadjáratban az 



előhadat képezték, tehát e törvények 889-ben keletkezhettek Krisztus után. (Lásd bővebben 
Szabó Károly fennebb jelölt értekezését.) 

. 

És e vár, az ős intézményeknek e sziklafészke volt a keresztyén hit győzelmének is tanuja, itt 
mondatott ki az ős vallást háttérbe szoritó uj hitnek érvénye*Sz. István uralmával a 
kereszténység – mely már azelőtt is befészkelte volt Bucsin rabonbán alatt magát a 
Székelyföldre – végérvényes győzelmet vivott ki, s bár a székelyek egy része a Bálványos, 
Ika és más várakba huzódva fegyverrel oltalmazta az ősök hitét; de azok a szintén 
keresztyénné lett főrabonbán, Apor (Upor) Sándor, és az őt segitő királyi sergek által 
legyőzetvén, Apor Sándor Budvárában polgári áldozatot (népgyülést) tartott, s onnan fia Apor 
György vezetése alatt népes küldöttséget inditott Szent István királyhoz. A krónika ugyan e 
követség küldetésének indokát nem emliti, de az nem lehet más, minthogy a kereszténységet 
felvett székelységnek a magyar koronához való szorosabb viszonyát meghatározzák és a 
Zandirhámmal kötött szövetséget – mint keresztyének megujitsák. És hogy e volt a küldöttség 
teendője, és hogy e szövetség létre is jött, kitetszik magából a krónikából, hol (a 282. lapon) 
meg van irva, hogy a küldöttség visszatértével Apor Sándor nemzetgyülést tartván, a 
királynak márványra vésett válaszát a kehely fölé helyezve felmutatta, melyet mindnyájan 
nagy örömmel fogadtak s a keresztyén vallást, mint a község akaratát, kihirdették a Rikán tuli 
kis rabonbánok közt is. Ekkor eltörölték a vallásos áldomásokat, de megtartották a polgáriakat 
(a nemzetgyülést). A szent Istvánnal kötött szerződés feltételei voltak: a keresztyén vallás 
elfogadása, hogy a székely a birodalmat keletről oltalmazza, hogy a király udvarában 100 
lovagot tartson, hogy királyválasztás, nősülés és fia születésekor ökröt bélyegezzen, de 
pénzadótól ment legyen (mely szerződés egészen a nemzeti fejedelmek koráig megtartatott). 
És e szerződés örök emlékére Apor Sándor egyik fia az Arad törzszsel együtt áttelepittetett a 
Zarán törzs földére, az oláhok földje havasai közé, Szállás patakához; mi Szabó Károly 
véleménye szerint a Zarándmegyével szomszédos Hunyadmegyében van, hol Zalasd patak 
most is feltalálható.. 

 

BUDVÁR ALAPRAJZA. 

Budvára, az ennyi emlékek által szentesitett ős vár, Attila birodalmának ezen kőepopeája a 
székely nemzet őstörténelmének ezen emléképülete egészen 1241-ig fennállott, ekkor 
azonban a mongolok vad csordái rácsapván hazánkra, azt minden irányban feldulták. Sándor 
István több vesztett csata után 300 válogatott, s mindig mellette lévő harczosával megkisérté 
Budvár alatt feltartóztatni a dúló tatárokat, de a roppant sereg átlal körülözönöltetvén, a hősies 
küzdelemben mind elhullottak harczosai, s ő maga is elesvén elmetszett fejét a Küküllőbe 
dobták. A győzelmes tatárok Lászlót a székelyek grófját Boud várából elkergetve, azt 
lerombolták*Tud. Gyüjt. 1835. III. köt. 8. l. és Felső-Magyarorsz. Minerva 1828. VI. füzet 
1742. s köv. lapokon. Szabó Károly a székely krónikáról irt jeles értekezésében azt mondja, 
hogy ezen esemény előadásánál a korszakban tévedés van, s Budvárát – mivel ottan László is 



szerepel – nem a mongolok, hanem Szt, László idejében honunkban beütött kunok dulták fel, 
s ezek ejtették el Sándor Istvánt is. Azonban a kunok ily győzelmes hadjáratáról történetiróink 
nem emlékezvén, mégis valószinűbbnek tetszik az, hogy Budvárt is az egész magyar hazát 
elboritott mongoljárás dulta fel; mit az e végzetes napokban megszalasztott László felemlitése 
sem czáfol meg, mert az lehetett László nevü székely ispány is, és nem Szent László.. 

Tehát e vár is azon nagy nemzeti tragediában pusztult el, melynek annyi ős emlékünk, s 
csaknem nemzetünk is áldozata lett. A mongol népdagály mindent elsodró árja dönté össze e 
várat is, melyhez annyi emlék, annyi dicsfény környezte ős hagyomány van kötve. És midőn 
az ellenséget addig nem látott vár eltünt, akkor még a hegy üregei is gyakran nyujtottak 
menhelyet az üldözött lakosoknak, s a hegy oldalában lévő terjedelmes üregek, melyeknek a 
néphit szerint Farczádnál van titkos kijárata, falrakatokkal voltak megerősitve. Kázi Lajos a 
XIII-ik században kelt kéziratában e sziklaüregekről azt mondja, hogy ott sok gabona, 
fegyver, kincs tartatott, maga is látott sok elsenyvedt gabonát, réz-, ón- és kőtáblákat (melyek 
lehettek a székelyek törvénytartó kő-vértjeinek elkopott maradványai), ugy régi állatbőrökre 
tett irások és rajzolatok foszlányait, melyeken meg volt irva a hunok eredete, változása, viselt 
dolgaik, tribusaiknak felosztása, lustráik, a hun birodalom összeomlása után itt maradt 
székelyek története stb., s melyeket akkor rejthettek oda, mikor Béla erdélyi herczeg a régi 
hithez hajlásért a székelyeket üldözvén, minden régi irományaikat, emlékeiket, mint pogány 
emlékeket elpusztitni rendelte, s még a helység elnevezéseket is átváltoztatta*F. 
Magyarország Minerva 1828. évf. 6. füzet 1742. s következő lapjai.. 

De a mily nagyszerü képeket tár föl a multból a képzelet karján járó emlékezet, ép oly bájos a 
mit a jelen mutat a köröskörül pillantó szemnek. – E pontról, minden irányban a 
legnagyszerübb kilátás tünik fel s körül a hegyek és havasok lánczolata, a lábaiknál elterülő 
helységekkel, a mily meglepő ép oly bájoló panoráma változatos képeit nyitja meg a szemlélő 
előtt. 

Egy körülmény azonban méltán gondolkodóba ejtett. A székely ős-várak vizsgálatából vont 
tapasztalásaim azon meggyőződésre vittek, hogy e várak rendszeresen ugy épültek, hogy 
mindenikéből a szomszéd várakra lehesen látni, jelzés és hiradás s vétel végett. E rendszert a 
központi fekvésü és rendeltetésü Budvárnál is föl kellett volna találnom; azonban Budvár 
hegyét még magasabb hegyek környezvén, sem a Zeta, sem a Kadácsi, sem a galambfalvi és 
bágyi szomszéd várak nem látszanak. Kellett tehát, hogy valamelyik szomszéd hegyen 
Budvárának egy előváracsa legyen, mely ezen egybeköttetést eszközölje. Elindulék azért 
ennek kutatására, s mily nagy volt örömöm, midőn a Csicser tetőn, hová a fennemlitett 
szomszéd várak mind jól látszanak, azt feltaláltam. 

E váracs épen a Csicser tető csucsán van, dél- és nyugatról a természet védi, mert a hegy 
falmeredeken hanyatlik le, északon és keleten egy még most is 4 öl mély s 6 öl széles sáncz 
védi. Hossza 70 lépés, szélessége 15 lépés. – Könnyebb tájékozás végett ide csatolom Budvár 
és környékének alaprajzát. 

A csicseri váracsnál kőfal nyoma most nem látszik. Bejárata látszólag észak-keletről volt. 

Látszik innen a szemben lévő Budvárnak egész bentere s első tekintetre is felismerhető, hogy 
az Budvárának volt előváracsa vagy őrtornya, s azért a rege is egybecsatolja azzal. Itt lakott 
Csicser, egy hires levente – mond a rege – ki szerette a budvári rabonbán tündérszép leányát, 
de az atya kicsinlé a szegény leventét fejedelmi vérből származott leányának, s a leventét 
eltiltá Budvárából. Epedve ült itt kis várában a bús ifju, tekintete örökösen Budvár bástyáin 



csüngött, de vigasztaló angyalként csak hamar megjelent a bástya-ormon a tündér szép leány s 
nyílvesszőn röpité át szerelmi levelét, melyben elmondá, hogy atyja tilalma daczára is szereti 
s örökké szeretni fogja. Ekként nyilszárnyakon repülő levelekben beszélgettek, s panaszlák el 
egymásnak szivgyötrelmeiket, mignem egy csatában az ellenségtől körülvett rabonbánt 
kiszabaditván a levente, mondá a fejedelem, hogy „kérj jutalmat s én megadom.” – „Leányod 
kezét, ki szeret, s kinek birása nélkül nem élhetek,” mond esdeklőleg a levente. A rabonbán 
pedig, mivel szavát vissza nem veheté, beleegyezett, s Budvár annyi évig előtte zárt kapui 
feltárultak a határtalan boldogságnak. 

Még némileg az Udvarhely közeli hun emlékekhez sorozhatjuk Szombatfalvát is, mert hogy 
annak neve a csiki krónikában említett Sambaat földétől – hová Ugron két fia Nag és Zimány 
települ – ered, az kétségtelennek tetszik előttem*Szombatfalva most Udvarhely filiája, pedig a 
XIV. század elején már önálló egyházmegyeként szerepel, mert a pápai dézmák 
regestrumában a Thelegdi esperestség Udvarhelyszéket magában foglaló Erdenbach 
kerületében, az 1332-ik év rovatában 678-ik, és az 1333. év rovatában 739-ik lapon ott 
találjuk Szent Györgyöt, melynek papja Péter egyszer 6, másodszor 2 régi banalist fizet. 
Udvarhelyszéken ma Szent György nevü falu nem létezvé, azt kell hinnünk, hogy 
Szombatfalvát védszentjéről Szent Györgyről nevezték igy el. E falu régi temploma a falutól 
északra eső azon magaslaton feküdt, hol most a falu temetője van, onnan került egyik 
harangja is, melyen ugyan körirat nincsen; de a mely hosszukás alakjáról s kopottságáról 
itélve, nagyon régi lehet.. 

Ha már felemlitem Szombatfalvát, nem mellőzhetem a határán felfakadó és nagy hirben álló 
Szejkét. E név alatt két, a Sóspatak melett felbuzgó-ásványos forrás értetődik, melyek egyike 
ivásra, másika fürdésre van berendezve. 

Az utóbbi kénes konyha-sós tartalmu. Hévmérséke + 9° R. Arány sulya határozatlan. Vize 
jegecztiszta, kellemetlen záptojás szagu és izü. Pataki vegybontása szerént egy polgári 
fontban van 

Kénsavas szíkéleg 2,80
Szikhalvagból 10,00
Szénsavas keser élegből 0,80
Szénsavas mész élegből 2,00
Szénsavas vas élecsből 0,08
Kovasavból 0,40
Öszvesen 16,08
Szénsavból 25,60 kh.

Kőn kénegből határozatlan mennyiség.*Lásd Török József „A két magyar haza 
gyógyforrásai” czimü munkája 142. lapján. 

A szejke*Néhány év óta a b. Orbán család birtokába ment; uj tulajdonosai mindent 
megtesznek e fürdő emelésére, és már is terjedő hire messze és közel vidékekről nagy számu 
beteget csődit oda, kik nagyrészt gyógyultan távoznak. ugy melegitve, mint hidegen 
használtatik, s főleg csuzos, köszvényes bántalmakban, zsugorodás ellen, és üdült kütegekben 
igen jótékony hatásu. Az ujabb időkben czélszerübb berendezést nyervén kiérdemlett jó hire 
hová tovább mind inkább terjed, s remélhetőleg nem sokára azon nevezeteségre fog jutni, 
melyre nagy gyógyhatása miatt méltán igényt tarthat. 



X. Udvarhelytől Zetelakáig. 
Szászok tábora. Nagy- és Kis-Csalóka. Bethlenfalva, Kadicsfalva. A Rez- és Dancza tető. 
Bosnyák pataka. Tibold. Fancsal; a fancsali feszület. Bálé pataka. Sz.-Tamás. Ülke. Fenyéd. 
K.-Keményfalva. Zetelaka; régi kiváltságai. Cselő mező. Dezsák vagy várdombja. Zetavára. 
Maradványok. Regék. Kilátás. Ördög utja. 

Hun maradványokat kutatni indulánk, s már következetesség tekintetéből is fel kell keresnünk 
mind azt, mi Udvarhely környékén, a hun hagyományok ezen classicus földjén ilyszerű 
fölmerül, azért Budvárából legilletékesebben indulhatunk el Kadács, Zeta és Máré várainak 
felkeresésére, annyival inkább, mivel ezek egyike is még senki által meglátogatva, legalább 
ismertetve nem volt. Kővári is csak felemliti, de hol és minő állapotban létökről semmit sem 
mond. Induljunk el azért a regés multnak e szent emléktöredékeihez. 

Menjünk felfelé a történelem véghatárainak homolyába felható, csak regék koszorújába 
övedzett ősromokhoz, valamint fölfelé megyünk az anyagi világban is, fel a Küküllő szép kies 
terén, melyet vidor falvak élénkitnek, s melynek hátterében az ős Hargitra fellegkoszorús 
csucsai tünnek elő. 

A városon felül negyedórára a Küküllő két ellentétes partján szépenfekvő egy egyházmegyét 
alkotó két falut, Bethlenfalvát és Kadicsfalvát találjuk; de mielőtt oda érnénk, az uttól jobbra 
egy domb van, melyet Szászok táborának s az azt körül övedző két árkot Nagy- és Kis-
Csalókának neveznek. E helynevek eredetét a szó hagyomány igy magyarázza. 

A Rákóczi forradalomkor szászokból álló nagy laboncz tábor szált meg a dombon. Az 
Udvarhelytt lévő kevés kuruczság nem merte megtámodni a roppant tábort, hanem 
leleményes vezérük következő cselhez folyamodott. Egy ködös reggelen kuruczait 
felöltönybe felsétáltatta a nagy Csalóka árkán, s a Kis-Csalókán lelopva ujból kiforditott 
ködmönybe csata rendbe vonult fel a nagy Csalókán s ujból észrevétlenül lelopván felöltöny 
nélkül roppant zajjal vonult fel. A szászok, kik akkor sem voltak bátrabbak mint most, azokat 
mind különböző ezredeknek vélvén, a bekerittetés veszélyének páni félelmétől 
megragadtatva, fegyvereiket eldobálva, zsákmányt elhagyva futottak el, üzetve, halomra 
vágatva az utánok nyomuló székelyek által kik megtérve roppant kedvteléssel fogyaszták el a 
szászok ott hagyott reggelijét, s osztozának a gazdag zsákmány felett. 

De im a néhány ház alkotta Felső-Siménfalván*Mely egy ujabb keletkezésü kis falucska vagy 
inkább praedium, s melyet a Nyiko menti Siménfalvától „felső” előnévvel különböztetnek 
meg. átmenve Bethlenfalvára*1575-ben Geréb János Kemény Ferencz özvegyével Mártha 
Sárával cserét teszen s nevezett özvegy Fenyedi jószágáért adja Bethlenfalvi részjószágát. 
Lásd Kemény József gyüjt. eredetije in aff. 367. B. Hol Kemény József gyüjteményében in 
aff. vonatkozás fordul elő, az mindenütt in archivo fiscale-t jelent. – Következő évben márcz. 
9-én István király Geréb Jánosnak Bethlenfalván és csik-Karczfalván jószágot adományoz. 
Ugyanott 367. C. Melyhez 1579-ben Tibáld Antaltól veszen más rész-jószágot. Ugyanott 367 
D. értünk, melynek nevét Benkő József*Az erdővidéki esperesti levéltárban levő Filius 
posthumus czimü kézirati munkájában. Szt.-István király huga Saroltának Marhard Koff nevü 
fiától szármozó Buth Lőrincz Bethlen nevü fiától szármoztatja, ki kevés étü lévén előbb 
Beétlen, később Bethlennek neveztetett; hihetőbb, hogy az itt régen birtokló Bethlen 
családtól. A gróf Thurzók Bethlenfalváról irták magokat. 



Bethlenfalvával szemben csak a Küküllő által elválasztva, a Budvár szirt hegyéhez alakra 
hasonlitó Rez lábainál fekszik Kadicsfalva*Benedekfi Farkas 1570-ben kadicsfalvi, zetelaki, 
sz.-iványi, szt.-tamási és ilkei jószágát 300 frtért elzálogositja bethlenfalvi Cseres Jánosnak. 
Lásd Kemény József gyüjt. eredetije in aff. 367 Kadicsfalva az 1614-dik évi lustralis 
könyvben (Udvarhelyszék levéltárában) Kaydichfalva néven van bejegyezve. Az 1627-ben 
(ugyanott) Kaydiczfalva neven.. A szeszélyes idomu s megközelithetlen üregekkel tarkázott 
hasas hegy tetejét szép bükk erdő árnyalja, nyugoti oldalán éppen Kadicsfalva felett egy, a 
Reztől mély szakadás által elkülönitett önálló csucs, a Dancza tornyosul fel; azt kelle hinem, 
hogy e csucs tetején feküdt Kadicsa vára; de össze jártam a Rezt, felkutattam a Danczát is a 
nélkül, hogy Kadicsa Kővári által ide helyezett várának legkisebb nyomaira akadhattam 
volna. Van ugyan a Dancza és hátrább lévő Csergetyü közti hegynyakon egy négyszögü 
kiemelkedett terület, melyet Máté tanorokjának hivnak, s melyet gyakorlatlan szem könnyen 
várnyomnak nézhezne; az azonban valójában nem más, mint egy Máté család által birt régi, 
most felhagyott tanorok,*Tanorok névvel keritéssel körülvett nagyobb kiterjedésü kaszálót 
jelölnek a székely földön, föleg akkor, midőn azok a helységen kivül esnek. melyet egykor 
körül sánczoltak volt, s igy kutatásom azon eredményre hozott, hogy Kadicsfalván Kadicsa 
várának semmi nyoma nincsen, hanem megtaláltam én Kadicsa várát másutt, melyről annak 
helyén majd bővebben fogok értekezni. 

A Dancza nyugoti aljánál szakad be a Bosnyák pataka; ennek hegyek közé bemélyülő 
völgyébe több falu van elrejtve: mint Tibold,*Tibold Örs vezér ily nevü fiától vehette nevét, 
kit Ethellaka nevü müve 58-ik lapján felemlitett Révész Imre. Fancsal, Szt.-Király és a 
beleszakadó Bálé patak mellett Szt.-Tamás, Ülke.*Ülke az 1614-ik évi lustrában Ilyke néven 
jön elő. E faluknak központi anya megyéje ugy látszik Szt.-Tamás volt, mert a pápai dézmák 
regestrumának 1332-dik évi rovatában csak ez egyet találjuk bejegyezve.*És pedig a 678-ik 
lapon igy: Petrus sac. de S. Thoma solv. 6 ban. ant. E falukról alig tudunk mást feljegyezni, 
mint azt, hogy Tiboldban Török Ferencz ur udvarán nem rég egy fazékot forditott ki a szekér 
kereke, melyben a Triumviratustól kezde egész Marcus Aur. Antoniusig minden consul és 
császárnak volt pénze, mintha az egy elásott éremgyüjtemény lett volna; felemlithetjük 
Fancsalról még azt is, miként azon példabeszédet hogy: czifra mint a fancsali feszület: akként 
értelmezik, hogy régen a fancsaliak egy feszületet készittetvén, Jézust czifra zsinoros mentébe 
s veres magyar nadrágba öltöztették, mi ha az értelmiség s mivelt jó izlés rovására esik is, de 
hazafias érzületök mellett bizonyit. Ülke meg arról nevezetes, hogy ott készitik az egész 
székelyföld szükségleteit fedező-czifra réz szeletkékkel kirakott, fodros fedelü fapipákat. 
Szent-Király régen anyamegyéje volt Oroszhegynek. 1606-ban e kétfalu még egy egyház 
megye, csak azután válnak meg. Szt.-István királynak szentelt régi temploma helyére 100 
évvel ezelőtt uj terjedelmes templom épült, középső harangján ferde latin betükkel a körirat: 

O REX GLORIE JESV CHRISTE VENI CUM PACE. 

ZENDT KIRALI ANNO DOMINI 1649. 

Ma filiaji nagy részt önálló megyékké lettek, csak a kis Tibold maradt meg. 

Ha Kadicsa váránál tett kutatásunk eredménytelen volt is, a ne rettentsen vissza, 
szerencsésebbek leszünk Zeta váránál, azért folytassunk utunkat a Küküllő terén. 

A Rez keleti bütüje és a Lipocz orma alatt szépen fekvő Fenyéd-nél az eddig kelet irányu 
Küküllő völgy északra kanyarodik, a folyam függőlegesen lemetszett hegyek között törtet le a 
zetelaki szép völgyből, melynek hátterében Gyergyó határ havasai kékellenek. A táj 
csakhamar havasias jelleget ölt, a Küküllő virgonczan nyargaló, fürészeket működtető havasi 



patakká változik, a hegyeken nyiressel kevert fenyves erdők sötétlenek. Félóra alatt Küküllő 
Keményfalvát*47)Timon Dura villája. hátra hagyva a messze elnyuló, 3000 lakosnál többet 
számláló Zetelakát*Benkő szerint Specialis Trania: Zeta vagy Zota régi irás szerint Seuta 
vagy Seutha legrégibb férfi név a Szithák között, kiktől a hunok és székelyek is átvették. 
1614-ik lustrában Zethlaka név alatt jön elő a fal. Zethelakát, valamint a havasalji falukat 
mind katholikus nép lakja, bár a 16-ik században annyira elterjedt volt a reformatio e vidéken 
is, hogy ugy Zetelakán, mint Oroszhegy és Szentkirályon is reformatus lelkészek voltak. 
Zetelaki reformatus lelkészek közül tudjuk Baczoni Andrást, ki hivatalának nem felelvén 
meg, Rákóczy György által Mikes kérelmére mozditatott el; helyébe Oroszhegyi Péter jött, 
ezt Szentgyörgyi Dávid követte, de ez is oly rosszul felelt meg hivatásának, hogy hívei által 
elűzetvén, azok visszatértek a katholikus hitre. Az elüzetett Udvarhelyre huzódván, ott 
esperestté lett, és Bethlen Gábor a kamara által fizetett 300 frtot rendelt évi jövedelmére, mit 
Udvarhely református lelkészei most is kapnak (Adatok Nemz. társ. 1831. évf. I. 73–74 lap.) 
éri az utas. 

Utolsó tanyája ez az embernek, mert ezen felül nagyszerü erdőségek s roppant havasok hazája 
kezdődik, a két testvér Küküllőnek vadregényes fennvidéke, mely egyfelől Gyergyó, másfelől 
parajd és a sóvidék által határoztatva vagy 5 mfld szélességbe, csak a Küküllő és Maros 
völgyeitől megszakasztva egész Bukovináig nyulik, hol a határszéli kárpátok lánczolatával 
függ egybe. Nagyszerü e táj, Amerika ős erdeinek vadon szépségeivel, és roppantottságával 
mérkőzhető oly vidék, melyet az ember léptei alig érintének, ottan van a havas közeli falvak 
éléstára, innen jön a fél Erdély szükségleteit fedező deszka és zsendely, a zetelaki, oláhfalvi és 
csiki székely kenetlen szekerén egész Hunyad megyéig elviszi fakészitményeit, s ott becseréli 
gabonáért, mi nála szüken terem; más oldalról pedig a gyergyaiak tutajon szállitott fával látják 
el fél Magyarhont és a dunai fejedelemségeket is. Tavasszal hó menéskor a Nagy-Küküllő is 
tutajozható, s ekkor többezer tutaj simul le annak zajgó hullámain. 

Azért Zetelaka egy nagy gyár-falú, hol minden ház egy zsendely műhely; a Küküllőn 
megszámlálhatlan fürész metszi a deszkát. Ház épitéshez szükséges bornákat faragnak, s 
azokat felépitve adják el, hogy ujból szétszedve elszállitsák, e mellett köteleket vernek, 
fenyővizet, terpentint, kőolajt készitnek, ügyesség szorgalommal fog kezet, s mert müvelésre 
alkalmás földjük kevés van, ők az erdőt müvelik, a fát idomitják s mégis beszerzik 
ernyedetlen szogalmuk által szükségleteiket. 

Zetelaka oly régi telepitvény, hogy a csiki krónikában még a Szt.-István előtti korban is 
előfordul; a XIV. század elején Zokalaka és Zachalaka név alatt mint tekintélyes önálló 
egyházmegye szerepel.*A pápai dézmák regestrumában az 1332-ik év rovatában 679-ik lapon 
levő e bejegyzés szerint: Benedictus sac. de Zokaloka solv. 3. ban. ant. Az 1333-ik év rovat. 
738-ik lapon: Benedictus sac. de Zachalaka solv. 1. ban. ant. A XV-ik század elején csak 60 
lakosa van (A székelyek Ulászlóhoz küldött panasz levele szerint, közölve Engel. Gesch. des 
Ung. Reichs und s. Nebenl. III. k. 41–47 lap). Ma már 3000-ret meghaladja lakóinak száma, 
mely nagy gyarapodást a nemzeti fejedelmektől nyert szabadalmai és kiváltságainak 
köszönheti. Első szabadalmát 1622-ben Bethlen Gábor fejedelemtől nyerte, melynek 
értelmében ezen kopár havasok közt fekvő helységet minden rendes és rendkivüli adók, 
taxafizetés, tized, és kilenczed alól kiveszi, hadiszolgálatoktól mentesiti és a szék tisztsége 
alól kivéve önálló hatósági joggal ruházza fel, mely kiváltságokért és kedvezményekért 
azonban kötelezve voltak a zetelakiak arra, hogy Fehérvárra évenkint 100,000 zsendelyt 
szállítsanak.* 



Ezen szabadalom-levél kelt Fehérvártt 1622-ben sept. 25-én a fejedelem, Kovácsoczi István 
korlátnok és Ozmánkői aláirásával végrehajtás és fenntartás végett szt.-lászlói Kamuthi 
Farkas tábornoknak, udvarhelyszéki főkapitánynak és fejedelmi udvari tanácsosnak volt 
leküldve, és az 1630. évi márcz. 11-én tartott udvarhelyi székgyülésen hirdettetett ki. 

Ez okmányban Bethlen Gábor előre bocsátva azt, hogy nevezett zetelakiak oly kopár havas 
közti vidéken laknak, hol mindennapi élelmüket is alig tudják beszerezni, azért őket és 
utódaikat, hogy inkább felvirágozhassanak és gyarapodhassanak, minden census, taksa és ugy 
rendes mint rendkivüli adó alól, segély és kamarai hasznok, tizedek, kilenczedek, és minden 
szolgálmányok alól, ugy minden lustra és minden rendes és rendkivüli hadi szolgálatok alól 
kivesszük, oly feltétel alatt azonban, hogy ugy a mi, mint utódaink számára 100,000 zsendely 
szállitsanak évenként Fehérvárra. És hogy köztük jólét támadjon, hogy tehetségeiket a mi és 
országunk javára inkább kifejthessék, a mi alattvalóink iránti jó indulatból és szokásos 
kegyességünkből következő szabadalmak és előjogokkal ruházzuk föl: 

1-ször. Hogy mostantól kezdve Udvarhelyszék kapitányai, királybiráitól és más tisztjeitől e 
széknek ugy jeleni, mint jövendőbéliektől semmi függésben ne legyenek, s azoknak semmi 
hatalmuk nevezett Zetelaka felett ne legyen, hanem egyenesen a mi fehérvári provisorunktól 
függjenek, de provisorunktól is csak ugy, hogy ezen védlevelünk által nyert jogainkben és 
azoknak élvezetében ne zavarhassa. És a szék tisztjeinek köztük semminemü vallatást tenni, 
hasznokat huzni ne szabadjon, hanem minden hasznot vagy büntetést a mi, vagy provisorunk 
által közikbe küldött emberünk vegyen, és az csak is a mi és utódaink hasznára adassék. 

2-szor. Szabadságukban áll egy birót és tizenkét esküdtet választaniok az ők szokásaik és 
rendszabályaik szerint. 

3-szor. Minden 25 fírt értéken alóli per, közöttük a választott biró és esküdtek forumán 
kezdessék, folytattassék és végeztessék be; ha azonban 25 frtot tulhalad, akkor is ott 
kezdessék meg és láttassék el; de ha a felek közül valamelyik a hozott itélettel megelégedve 
nem lenne, jogában álland azt fehérvári curiánkhoz fellebbezni. 

4-szer. Senki közülök magát jobbágyságra ne adhassa, földjére jobbágyot ne telepithessen 
vagy hogy a közterhek hordozása alól kibujhasson, ilyenként le ne kötelezze magát: ki ezt 
tenné, fogassék el és csak biztos kezességen bocsáttassék szabadon; s ha még igy is 
elmenekülne, az ilyennek minden fekvő és felkelhető javai és örökségei a község számára 
foglaltassanak le. 

Végre 5-ször. Ha Udvarhelyszék kapitánya, főtisztje, birái vagy más barminemü hivatalnokai, 
vagy bármely állásu más egyénei, az ők védlevelük és az által biztositott előjogaik ellenére, 
bármely fizetés vagy hadi szolgálványokra szoritanák, vagy őket akár személyük, akár 
vagyonukban kárositani akarnák, ilyenek ellen nevezett község lakói oltalmazhassák magukat 
s azért semmi büntetés és fenyités ne érje, sőt még ha ily eseteknél magokat méltatlanul és 
illetlenül viselnék, akkor is csak a mi fehérvári provisorunk előtt legyenek feleletre vonhatók 
stb. (A falu levéltárában lévő hiteles transsumptumból átforditva és kivonva.) Ezen védlevél 
egész terjedelemben közölve van a Nemzeti Társalkodó 1837-ik évf. 1-ső félév 184–187-ik 
lapján. 

Apaffi ezen kiváltságaikat nemcsak megerősíti, hanem a szék tisztségének hatalmaskodó 
beavatkozását komolyan betiltja, s kimondja, hogy pereiket csak is a fehérvári curiához 
fellebezzék, ki azt, hogy Zetelakán jobbágynak jószágát eladná, vagy elhagyná, azt a község 



lefoglalhassa, s végre hogy ha a szék tisztsége vagy bár ki is ezen előjogaikban kisebbítené, 
vagy megszorítná, annak erővel is ellentállhassanak, s azért semmi baj és felelősség ne 
érje.*Apaffi megerősitő levele kelt Medgyesen 1662. oct. 23-án a fejedelem és korlátnoka 
Bethlen János alairásával, kihirdettetett 1663-ban oct. 2-án tartott m.-vásárhelyi 
országgyülésen Kendi János itélőmester által. Ugy látszik, hogy e tájat a zetelakiak a 
fejedelemnek kiszolgáltatni tartozott zsendelyadó helyett az udvarhelyi várhoz (mely Apafié 
volt) tettek szolgálatot, mert van Apafinak egy 1663-ban kelt rendelete, melyben ugy az 
oláhfalviak- mint a zetelakiaknak komolyan kötelességüké teszi, hogy szokásos 
szolgálmányukat az udvarhelyi várhoz megtegyék.  

Ily okmányok által biztosított szabadalmaikat, I. Lipót is 1701-ben minden változtatás nélkül 
átirta és megerősítette*Lipót megerősitő okmánya kelt Bécsben, 1701 apr. 18-án, az uralkodó, 
Kálnoky Sámuel és Fiath János aláirásával, kihirdette Henter Ferencz itélőmester az 1702. 
évben tartott fehérvári országgyülés jan. 7-ki ülésében. ; de mindezen fejedelmi biztositások 
daczára 1703-ban a szék tisztségével erőszakolt egyességre kelett lépniök, mely 75 ökör után 
fizetendő 375 forint évenkinti adó elvállalására szorító Zetelakát.*Ezen egyesség levél kelt 
Bögözben 1703. jun. 12-én Apor István kincstárnok által megbizott pekri Lőrincz 
udvarhelyszék főkapitánya, és Korda Zsigmond egyrészről, Tornai Miklós zetelaki királybiró, 
Biró András és Karácsony György esküdtek között más részről. Ebben fennevezett 
megbizottjai Zetelakának kötelezik magokat hogy 75 ökörröl fognak adózni mindaddig, mig a 
székre (Udvarhelyszék) nagyobb adó nem rovatik: de a zsendely, mit az udvarhelyi várhoz 
adnak, betudatik ezen összegbe, hanem azt a két főtiszt (főkapitány és főkirálybiró) 
parancsára tartoznak maguk szekerökön beszállitani. Tüzifa szállitásra nem erőltethetnek. 
Ezen erőhatalommal kicsikart egyességlevél egész terjedelmében közölve van a Nemz. 
Társal. 1837-ik évf. II-ik félév, 184–187. lapjain.  

Ezen jogtalanul felerőszakolt adójárulék azután mind szaporodik, 1755-ben zsendelyszállítási 
kötelezettségüket évenként fizetendő 1500 forinttal váltják meg, s végre 1765-ben Hadik 
kormányzósága alatt, azon ürügy felemlítésével, hogy 1703-ban a székkel tett egyesség által 
önmagok csonkíták meg kiváltságaikat, minden előjogaiktól megfosztattak s a szék tisztsége 
alá rendeltettek.*E rendelet meg van az udvarhelyi levéltárban.  

Zetelaka községe ugy látszik, hogy országgyülési képviselettel is birt, legalább az 1787-ki 
országgyülésen követei jelen vannak, és az 1790–91. országgyülésen bár regálissal meghiva 
nem voltak szintén megjelennek, s a „homagialis esküt” Zetelaka két követe Biró Miklós 
(egyszersmind királybiró is) és Szegedi Pál is aláirják. A 20-ki ülésre a kormányszék átir, 
hogy a régibb országgyülési jegyzőkönyveket felkutatva semmi nyomára nem akadtak annak, 
hogy Oláhfalu és Zetelaka követei regálissal meghiva lettek volna. Erre az országgyülés 
vissza irt, hogy itt nem a regalis, hanem a szokás és törvény határoz. Oláhfalu mindig birt 
követküldési joggal. Zetelaka privilegiuma Oláhfaluval egyenlő lévén,*Lásd azt, hogy 
Oláhfalu és Zetelaka egyenlő kiváltsággal ruháztattak fel az 1678. év nov. 17-én Gyula-
Fehérváron hozott 7. törvényczikkben, közlöm egészen e tczket e munka XII. fejezetében 
Oláhfalu leirásánál. e tekintetből az országgyülés rendezéséig, Zetelaka követei is részt 
vesznek a gyüléseken.*Lásd az 1790–91-ki országgyülés jegyzőkönyve 192-ik lapján.  

Ezen rendezés alkalmával azonban Zetelaka nem tudván – miként Oláhfalu tevé – 
bebizonyítni régebben élvezett képviseleti jogát, a követküldéstől elesett. 

De ezen rövid képviseltetését is felhasználta arra, hogy elidegenített szabadalmait 
visszaszerezze, s a törvénytelenül rá rótt terhektől menekülhessen.*Az 1790–91-ki 



országgyülés 43-ik ülésen előterjeszték Zetelaka követei azon kérvényüket, hogy Zetelaka 
Bethlen Gábortól nyert, Apaffi és I. Lipót által is megerősített, 1702-ben ellenmondás nélkül 
kihirdetett, privilegiuma értelmében adófizetés, hadiszolgálat, quartélytartás s más 
közterhektől ment, csak 100,000 zsendelyt tartozván Fehérvárra szállitani stb. de a domestica 
conscriptiokor adóra és más terhek hordozására szorittatván, kérik jogellenes terheltetésük 
megszüntetését. Lásd országgy. jegyzőkönyv 357. lapján. E kérvény az udvarhelyszéki 
követeknek áttétetvén, ezek felelete a 81-ki ülésen tárgyaltatott. A szék követei felhozták, 
hogy privilegiumoknak kihirdetésekor ellene mondtak, s e mellett Zetelaka a székkel 
egyességre is lépett stb. A zetelakiak felelik, hogy ellenmondás 1702-ben a kihirdetéskor nem 
történt, hanem 1703-ban, midőn a kormányszék bizottságot küldött ki, hogy Oláhfaluban és 
Zetelakán vizsgálatot tartva, törvény szerint itéljen, de ezen bizottság igazságos itélet helyett 
kemény rendeletet adott ki, mely szerint a szék közé adózni, és a széktől függni tartoznak, s e 
mellett taxát is fizessenek. E szülte a bögözi egyességet, de ezen egyességet a szék maga 
szegte meg, a kikötött 75 ökörre egyezett adót tullépvén stb. Elvégre is az országgyülés 
Zetelakát törvény utjára utasitá azért, hogy a kérdéses egyesség revisio alá vétessék. Lásd 
országgyül. napló 560. lapját. Ennek következtében keletkezik a LIX-ik art. mely kimondja, 
hogy „Oláhfalu és Zetelaka privilegiatus községek a nemzeti fejedelmek és királyoktól nyert 
kiváltságok értelmében minden adók alól, melyekkel szabadalmaik értelmében nem kötelesek, 
felmentetnek.*Lásd ezen országgyülés törvényczikkeit. ” 

Irott malaszt maradt e törvény is, legalább Zetelakára nézve a jognyirbálás tovább folytatódott 
s most századokon át oly féltékenyen őrzött, s annyi uralkodó által megerősített előjogaiból, 
mely az oláhfalviakéval ugyanazonos volt,*Lásd az 1678-ki 7-ik törvényczikket. nem maradt 
egyébb fenn, mint hogy falusbirájuk ma is királybiró czimet visel*1848-ig Zetelakának 12 
senatorból álló tanácsa volt, mely egyszersmind a község törvényszéke, ugynevezett alszéke 
volt, mely a politicumokban, és közgazdászati kérdésekben itélt, a fellebbezés innen az 
udvarhelyi derékszékhez történt. Ezen alszék hátásköre a criminalékban meg volt szoritva, a 
mennyiben ily eseteknél Udvarhelyszéknek két táblabiráját kellett hogy meghivják, s csak 
ekkor lett az alszék határozatképes. s régi előjogainknak történeti emléke, mert Zetelaka, az 
egykor önálló hatósággal felruházott kiváltságos helység, ma már egyszerü faluvá törpittetett 
le. 

Zetelaka lakói szálas termetüek, igen értelmesek, kiválóan becsületesek, mely szép tulajdonok 
különben havasi népünknek jellemvonásai közé tartoznak. Viseletük annyiban eltérő a többi 
székelyekétől, hogy széles karimáju kalapot, s huszárosan sujtásozott bundikát (bőrmellény), 
télben kozsókot (irha bunda) hordanak. 

De Zetelakának nem csak jogtörténelme az, mi érdeket költhet, van itten a távol őskornak más 
tisztelt műemléke is, és ez a falun felül (félórára) fekvő Zete, vagy Zeta-várának romtöredéke. 
Elindultunk tehát egy vezetővel annak felkeresésére. A falun felül negyedórára Cselő nevü tér 
van a Küküllő kiszélesedő völgyében. Hagyományok szerint kezdetlegesen Zetelaka itten 
feküdt s még ezen rejtett helyzetében is feltalálta a tatároknak egy duló csapatja, mely elől 
lakói felmenekültek a Küküllő és Szikaszó összefolyása védte Kerekdomb nevü helyre. A 
tatárok utánuk nyomultak, de a Bátor Balázs által védelemre lelkesitett nép ellen állott, 
rögtönzött vezérök pedig azon csellel élt, hogy a fákat embermagasságra levágatván, 
mindenik mellé tölcséres puskával fegyverzett embert állított, ezek a mit sem sejtő tatárokat 
egészen közelre bevárván, oly tüzet adtak, hogy nagyszámu tatár maradt halva, a többiek 
eszeveszetten száguldottak vissza, menekültökben azonban felgyujtván a falut, ugy 
elpusztították, hogy csak két malom-ház maradt meg. 



A lakosok lejöttek menhelyökről s feldult falujokat alább mostani helyére épiték fel. 

Cselő-nél balról Dezsák pataka szakad a Küküllőbe. E patak torkolatjának jobb oldalán egy a 
Küküllő völgyre néző, gyönyörü trachyt sziklákkal ékes hegy csucsosul fel, ezt Dezsák 
hegyének és Várdombjának is nevezik, e hegy tetején feküdt Zeta vára. 

Cseke József a Székely nemzet eredetéről irt munkájában*Mely Gyula-Fehérváron a Battyáni 
könyvtárban kéziratban van meg. azt mondja, hogy a Zetha vagy Zitha nép egy a régi iróknál 
előforduló Agathir sokkal, mely utóbbi elnevezés nem nemzeti, hanem nemzettulajdoni, mert 
a Zitha népnek azon hadviselési szokása volt, hogya völgyekbe a folyókat roppant gátlások 
által feldugván, a benyomuló ellenségre ereszték s azokat a vizár által elöntötték, s innen 
eredne Agathirs vagy gát-kötő nevük. Szerinte e mindég székely földet lakott nép első, 
leghatalmasabb, s a nemzetnek is nevet adott királya Zeta volt; ennek volt lakhelye Zeta vára. 
Itt e várban volt fényes királyi palotája, s halálakor a dicső hős király oda is temettetett el, 
tisztelt hamvai egy márványoszlopra illesztett arany hamvvederbe helyeztetvén el. Szerinte e 
várban temettetett el Attila fia hadas Irnák is. E vár földalatti részében lennének elrejte a 
Zitha vagy Sitha nemzet történeti kőtáblái. Ezen földalatti rész pedig oszlopokon nyugvó 
nagyszerü folyosókból áll, mely titkos alagut által Márévárá-val volt titkos egybeköttetésben 
sat. 

Elmondám összevonva Csekének e vár multjára vonatkozó szavait, s a helyett, hogy öt 
történeti alapot nélkülöző okoskodásaiban tovább követném, inkább visszatérek a valóság 
mezejére, Zeta várának most látható maradványait megvizsgálandó. 

E várnak jelenleg csekély maradványa van, falrakat semmi, csak is az összeomlott falak 
behantolt gátonya észlelhető, mely körtve alakban vette körül a hegynek ily alaku fennlapját, 
kerekded vastagabb fele északnak, hegyes vége délnek van fordítva. Északi oldala lévén azon 
pont, mely a Dezsákhegyét a többi hegyekkel összekötő hegynyakon leginkább 
megközelíthető volt; ezen oldal megerődítésére is volt a legfőbb figyelem fordítva, azért itt 
hármas fal övezte azoknak megfelelő sánczokkal, midőn a függőleges hegyoromra fektetett s 
ekként természetileg is elég erős többi oldalok, csak is egy fallal voltak erőditve. 

Az e falak által körített beltér csak is 220 lépés kerületü, s ekként Zetavára csekély terjedelmü 
sasfészek volt, mely csak erős fekvése által birt jelentőséggel. Egy bemélyülést a falak 
vonalán kivűl a vár kutjának tartanak, a közelében lévő terecskét vár kertjének nevezik, s az 
ott most is tenyésző vadtulipánok, rozsmarinok, egresfák arra látszanak mutatni, hogy e 
büszke sziklaszáli várt egykor nem csak szilaj harczosok, hanem a természetben 
gyönyörködő, a természet költészetét jelképező virágokat ápoló gyöngéd nők is lakták. 

E feltevést igazoló következő regét mondott nékem el a vár-fok sziklajára ült vezetőm. 

„Zeta büszke ur volt, a pogány hitben megátalkodott, az ősők vallásához rendületlenül 
ragaszkodó hatalmas vezér, parancsnoka azon harcznokoknak, kik az itt alattunk elterülő 
Cselő völgyében feküdt fényes városban laktak. A büszke, rettegett vezér e magas 
hegyoromra épített magának bevehetetlen várat, ott ült aranytól ragyogó palotájában, tündér 
szépségü két leánya arany himet vart (arannyal himzett), mikor keresztény hitet felvett fia 
fehér táltos lovon jelent meg atyja előtt, s inté, hogy térjen át a keresztény hitre, mert ha nem, 
Isten büntetése fogja érni. 



„Hadur az én védistenem s uj jövevény istened haragját kinevetem” – monda Zeta, de a 
káromló szóra a föld megrendült, a vár Zetával és leányaival együtt elsülyedt, mig istenben 
hivő fia minden bántódás nélkül ugratott le a várfokról, s ott egy alant lévő sziklában még 
most is mutatják a ló patkóinak bemélyült nyomait. 

Zetának a várral együtt elsülyedt roppant kincsei voltak, s most minden 7-ik évben Szt.-
György napkor megnyilnak a hegynek vasajtai. 

Vagy száz éve lehet, hogy egy Botházi nevü furfangos ember be ment oda, hol roppant kincs 
halmazt látott, a kincs mellett pedig Zeta két gyönyörü leányát, kik még mindig himzettek 
„Meddig vártok még ti itt hugocskáim?” kérdé tőlök. „Addig”, fellének ők, „mig a tehenek 
meleg tejet adnak, s mig az asszonyok kovásszal sütnek”. Megtöltvén pediglen kucsmáját 
arany és drága kövekkel, kijöve a kincses pinczéból, de a vas ajtó becsapódott utána s sarkát 
oda törte. Botházi azután mindig sánta volt, elátkozott pénzből került gazdagsága csakhamar 
elfogyott, s most cselédei (családja) szegénységben éldögélnek.”*Egy Zeta várához csatolt 
más népmondát lásd Szász Gerő „Költemények” czimü munkájában.  

Minő szép morál van ezen népregében, mely a felfuvalkodottságot s a munka nélküli 
felgazdagodás vágyát bünteti, s hogy a várat valójában földrengés ontá halomra, az is 
kétségtelen, mert a hegy délkeleti oldalán hegyomlásnak látszanak csalhatlan nyomai, roppant 
nagy, augitokkal tarkázott trachyt sziklák meredeznek fel, alatt lezuhant szikla-darabok 
borítják a vidéket s a lesülyedt hegynek félelmes omladványai, melyek földtani szempontból 
igen nagy érdekkel birnak, mivel az egész hegyoldal s a lenn lévő szikla-darabok is a 
földképződésnél oly ritkán előforduló augit-trachytból állanak, mely közetben a gyémánt 
szilárdsággal biró tündöklő fekete augitok mogyoró nagyságban fordulnak elő. Van a tetőn 
egy hegyes kőcsutkó (czukorsüveg alaku kőszál), mely közvetlen a hegy meredek szirtormán 
áll, az inasok (pásztorfiuk) itt szokták bátorságukat próbára tenni, s a ki ezen kőcsutkót 
megkerülni nem tudja, (mi tekintve, hogy alig van annak aljában egy arasznyi széles ormózat, 
igen veszélyes kisérlet,) arra csakhamar ráragasztják a tepelák és giligógyi (tutyi mutyi, 
ügyetlen, gyáva, ügyefogyott) gunyneveket. 

A vár-domb ormáról gyönyörü megható kilátás merül fel. Alant a Küküllő völgye terül el, s az 
azt ezüst szalagként átkanyargó folyam partjain Zetelaka, Keményfalva és Fenyéd, s a lankás 
hegyek festői lánczolatán tul a fogarasi havasoknak szépen kicsipkézett s az év nagyrészén át 
hóval fedett lánczolata le egészen a verestornyi szorosig. Keletre, egészen közelükben a 
Hargita imposant alakja tünik fel, a Láz (az oláhfalvi fennsik) kebléből kiszökellő fenyves 
borította csucsai az ég felhőinek szinvonaláig emelkednek fel. Szép alakzatu hegysor: a 
Csudálatoskő, Ostoros, Szelesbércz, Rakotyás köti össze a Hargitát az északi szögletben 
feltornyosuló Libán-nal, s a Gyergyó felett felmagasuló Délhegy-gyel, melyen tul Küküllőtő 
mező, Somló, a parajdi és szovátai havasok kéklő lánczolatai zárják el a láthatárt, azokon 
innen pedig a két Küküllő völgyét körül keretelő roppant rengeteg erdőségek hullámzatos 
sötét hegységei terülnek el; vagy 20 négysz. mfldnyi erdőség s közepete alig 1/2 négysz. mfd. 
hely, hol az emberi szorgalomnak nyomai látszanak, hol az eke felszaggatta földbe vethet a 
föld ura, az ember, a többi mind a természetnek erőgyártó mühelyéhez tartozik.*Hol ered a 
Küküllőt oly gyorsan megnövelő Libán pataka, Szentsed pataka, Iloza pataka, Tartod pataka, 
Szikaszó pataka, Dezsák pataka, Sugó pataka s számtalan más havasi csermelyek.  

A Dezsákhegy közelében vonul el az Ördögutja, mely innen a Küküllő jobb partján lévő 
Szőlőhát nevü hegyoldalon*A szőlőhát elnevezés arra mutat, hogy itt is valaha oly enyhe volt 
az éghajlat, hogy szőlőt müvelhettek; a hagyomány azt mondja, hogy Zetának volt ottan 



szőlőkertje és mulató háza. kikapva s a szentkirályi határt átmetszve huzódik fel az Oroszhegy 
feletti fennsikra, hol annak idejében tovább fogjuk nyomózni. 

Az Ördög utja pedig egy alapjában 2 öl széles, épebb helyein 1 öl magas töltés, mely mit sem 
ügyelve a tájfekti nehézségekre, egyenes irányban vonul át hegyen völgyen. 

Utazásunk folytán több helytt fogunk ezen csudás töltéssel találkozni, s hol vele egybejövünk, 
nyomozni el nem mulasztandom, itt azonban, hol legelőbb rá bukkantunk, általánosságban 
jellegezni, irányát megjelölni, s egyetmást róla elmondani szükségesnek itélem. 

A Barczaságot nyugatról szegélyző persányi hegységek ormán, a krizbai vár közelében van e 
töltés kiindulási pontja, onnan az Olt közi*Azon hegység, mely az Erdővidéken fölfelé, és a 
Héviznél lefelé forduló Olt között egészen az alsó-rákosi szorosig felnyulik. hegyeken 
felvonul az alsórákosi szoroshoz, hol az Olton átkelve Kakasborozda néven a Rika lánczolatát 
szeli át. Itten már Ördögborozda nevet véve, felvonul a Homorod és Vargyasvize közti 
hegységeken a hires almási barlanghoz, onnan a Hargita déli csucsára, hol elenyészik, vagy 
legalább tovább nyomozni nem lehet. Azonban a Dezsáknál ismét feltalálható Ördögutja a 
Hargitára emelkedő fővonal egy mellékágának, vagy inkább tovább folytatásának látszik 
lenni, mert az az oroszhegyi fennsikról, hová elkisérők, a Kis-Küküllő fennvölgyére, onnan 
Rabsonné utja néven egészen a görgényi havasokig hatol, és igy az egész Székelyföldet dél-
észak irányban átfutja. 

Ezen főtöltés mellett még más melléktöltéseket is találunk a Székelyföldön, ilyen a bodzai 
szorosnál felötlő Papok sáncza, mely később Attila utja és Honárka néven a Feketeügyig 
követhető.*Ezen töltés részletesen van tárgyalva e munka III. kötetében. Ilyen egy másik, 
mely Firtos várától kiindulva, a két Küküllő közti hegységeket szeli át s lenyomozható egész 
Küküllő megyéig.*Lásd ezen töltést ugyanezen kötetben a „Partium” leirásánál a XXI., 
XXXI. és XXXII. fejezetben. Ezek a fennebbivel ellentétesen keletről nyugati irányban 
vonulnak. 

Hogy ezen óriási munkát feltételező töltést melyik nép csinálta, azt meghatározni nem lehet, 
de még csak létczélját sem tudhatjuk kipuhatolni, mert hogy az – miként többen állíták – 
római ut nem volt, mutatja az, hogy a római utak alkatrészeivel nem bir,*E töltésen több 
helytt tettem átmetszést, de ott a római utakat jellegző stratumenre sehol sem akadtam. 
Alkotanyagja ennek ugyanazonos a talajjal, melyen átvonul, például a rétyi nyirba homok, a 
teres helyeken föld, a havasos és kőgazdag vidéken szikladarabok és kövek. tanusítja még 
felötlőbben az, hogy sokhelytt, a legmeredekebb oldalokon, sziklák által szaggatott talajon, 
vagy is oly helyeken vonul át, hol utat vinni teljes lehetetlen volt. Római limes*Ily limeseket a 
rómaiak azért emeltek, hogy a meghóditott tartományokat a meg nem hóditott résztől 
elkülönitsék, s a nyugtalankodó népek beütései ellen biztositsák. Ilyen limessel zárták el a 
corinthusi szorost, ilyennel szegték át egész Angliát két ponton, ily limeseik voltak Galliában 
és Németországban is. sem lehetett, mert az ily védfalakat a rómaiak rendszerint kőből vagy 
téglából csinálták, s vonalára vigiliákat, castrumokat emeltek, ilyeket pedig töltésünk vonalán 
sehol sem lehet találni, hanem igen is közelében, legalább nem nagy távolságra, vannak 
nagyrészt elhelyezve a székelyföldi ősvárak, melyek, miként már fennebb elmondám, magas 
hegycsucsokon, havas ormokon feküdvén, semmi esetre római erődök nem lehettek. 

Ezen ősvárak közelsége arra látszik mutatni, hogy azon töltés e várakkal némi 
egybefüggésben volt. E töltésnek sajátszerü szerkezete, az Attila utja, Hunárka (honárka, mi 
hunárkávól lett) stb. elnevezésből azt kell következtetnünk, hogy azoknak a hunok, vagy a 



hun utódokul nézhető székelyek és avarokkal némi egybefüggésben van. Kérdés, hogy valjon 
nem tartoztak-e azok az avaroknak sajátlagos föld-erődítvényeikhez? Vagy valjon nem 
voltak-e a szétkoborló s harczra kiszállt hunoknak oly iránytöltései, melyek segélyével az 
akkor utnélküli rengeteg erdőségekben tanyáikat (hol családukat s kincseiket hátra hagyták) 
feltalálhatták? Vagy oly határtöltések, melyekkel a tartományok határszélei voltak jelölve stb. 

Mindezek oly kérdések, melyeket feltehetünk: de a melyekre megfelelni nem tudunk, hanem 
igen is hihető, hogy a mind nagyobb élénkséget nyerő tudományos kutatások oly 
felfedezésekre fognak idővel jutni, melyek ezen titokszerüsége mellett nagyszerü 
mümaradványok létczélját is felderítendik. Szolgáljanak e czélra az én nyomozásaim legalább 
utjelölőül. 

XI. Zetelakától Homoródig. 
Máréfalva, védbarlangjai, tatárharczok. Hadutja. Márévára. Czekendtető. A Láz és Hargita. 
Lejtővára vagy Földvár, annak maradványai. Regék. A homorodi fürdő. „Zsengére” nevezetü 
népünnep. 

Zeta várához tett kirándulásunkból visszatérve Fenyédre, a keletirányból letörtető Fenyéd vize 
mellett folytattuk utunkat, mig a negyedórára fekvő Máréfalvára*Maréföldje emlitve van a 
Csiki krónikában, hol a többek közt a van bejegyezve, hogy a kereszténység felerőszakolása 
miatti harczokban a rabonbánok földje néptelenittetvén, Sándor István az ő atyafiait telepitette 
oda, és pedig Ugron rabonbán fia szálla Maréföldjére, nem messze a Küküllő vizétől, Kadics 
földére, ki Zandirhám alatt Budvár vezére volt. értünk. Ezen nagy havasalyi falu kevés 
nevezetességet mutat fel; kopár sziklás határa a legszorgalmasabb müvelés mellett is alig 
terem annyi gabonát, hogy a nép szükségleteit fedezze, földjeik nagyrészt oly meredek 
oldalakon vannak, hová szekérrel fel sem lehet jutni, hanem a földtől kierőszakolt 
terményeiket tövisre rakva eresztgetik (csusztatják) le, szóval olyan hely ez, hol csak is az 
ernyedetlen szorgalmu, munkás székely tud megélni. 

A falu mellett északról magas hegy emelkedik, melyet Leshegynek a hagyományok szerint 
azért hivnak, mert ottan a hátrább fekvő Márévárának őrállomása volt a végett, hogy a 
Budvárából adott vészjelt a várőrizettel közöljék. E hegynek csaknem falmeredek szikla 
oldalában üregek tátongnak, ezek oly barlangoknak nyilatai, melyekben a nép vész idején 
biztos menhelyet talált. Két egymás fölé helyezett s csak nem megközelithetlen barlang van 
itten. Az alsó (15 lépés hosszú és 10 lépés széles) barlangnak szabályszerüleg idomitott, 
boltivezetszerü fölepe sziklatámokon nyugszik, kapujánál még most is látszanak a 
sarokhelyek, melyek erős vas ajtókat tartottak, meg van e barlangban a tüzelő hely kürtője, és 
a kézimalom fülkéje is. Az e felett lévő felső barlang, – hova csak ügyes mászó tud jutni – ép 
oly kiterjedésü mint az alsó, innen sziklábavésett beszélő cső nyulik le az alsó barlangba, 
melyen át madárnyelven beszéltek – mond a hagyomány – hogy az ellenség meg ne érthesse. 
A felső barlang ablakából mutatták meg a csalkürtőskalácsot a tatároknak. Ugyanis tatárok 
dulván a vidéket, Máréfalva népe védbarlangjaiba vonult, s midőn a tatárok a völgyen 
felmenének, a barlangban lévők reájok nyilazván, többeket, s azok közt vezérüket is 
elejtették. Dühbe jött erre a tatár had, s ostrmolni kezdte a védhelyet; de az erős fekvésű 
védhelyhez nem férhetvén, ostromzárolták, hogy kiéheztetéssel szorítsák önmegadásra. Már 
elfogyott ostromoltak és ostromlóknak is minden eledele, midőn a barlangban lévő szalmából 
nagy kürtös kalácsot csinálván, kimutatták s le kiáltottak: Lám mi jól élünk mig ti éheztek! Mit 



látva a tatárok, a falu feldulása után távoztak. A megmaradt nép pedig hálaimát zengve vonult 
le menhelyéről, s régibb falujának fekhelyétől alább épité fel lakházait. 

A falutól balra eső Csimbolás nevű hegy oldalán egy helyet Hadutjá-nak neveznek a 
hagyományok szerént azért, mert Márévárából ott ment át az ut a Bágyivárhoz, vagy más 
hagyomány szerént azért, mert egy nagy fejedelem ott vezette át hadseregét. A falun alól még 
egy helyet Ördögoltárának neveznek azért, mert ott bálványoknak áldoztak. 

A falun felül Teleság pataka azon ponton szakad jobb partilag a Fenyédvizébe, hol a csiki 
országut a Czekend oldalára kezd emelkedni; de minket a felfedezési vágy elvont a csinált 
utról, s veszedelmes hegyoldalokon, kecskék által vert ösvényen indultunk Máré várának 
felkeresésére. 

Ott, hol a havasias jelleget öltő Fenyéd vize keleti irányát megváltoztatva, északra fordul, 
(jobb partján) szemben a Czekend tetővel egy kiszökelő hegyfok van, melyet Várnyak foknak 
hivnak. 

Itt volt Máré vára. E titokteljes várnak azonban most csekély maradványai vannak. A 
szabályszerü háromszöget alkotó hegyfok fennlapja egy roppant cyclopsi töltésel van 
szélesebb részén átrekesztve, e töltés 50 lépés hosszu; alapjában 25 lépés széles s vagy 3 öl 
magas. 

Figyelmes vizsgálódás s utánásás után meggyőződtünk, hogy az egy óriási szikladarabokból 
épült s összeomlott falnak bámulatos maradványa. E gátonyon kivül most semmi más 
maradvány nincsen. Hogy a hegyfoknak másik két oromélén volt-e várfal, vagy a függőleges 
meredeken lehanyatló hegyoldal azt feleslegessé tette, s az egész erősség csak az említett 
átfalazásból állott-e? – azt meghatározni nem tudnám. Lehet, hogy itt is volt fal, de az a 
hegynek most is látható omladozásával lesüllyedett, legalább az alyban heverő nagy kőhalmaz 
erre enged következtetést vonni. 

Nem sok, mit e várról mondhatunk; még a hagyomány is hallgat róla; de legalább annak 
fekhelyét, most látható maradványait constatiroztam, s ezen eddig csak sejtett történeti 
emlékünknek hollétét meghatároztam. És bármily kis tér is az, melyet a homály födte multnak 
sötét éjében megvilágíthatunk, azt hiszem, nyeremény a hazai ismeretekre nézve. 

Innen az országutra visszatérve, a Czekend meghágásához kezdettünk. 

Ezen több ezer láb magas hegy, előfalát képezi az oláhfalvi fennsiknak, előlépcsőzetét a 
büszke Hargitának. Nincsen talán bérczes kis hazánkban váratlanul meglepőbb s elragadóan 
nagyszerűbb látvány, mint az, mely a Czekend tetejéről feltárul. 

Ott van egy szép fenyves erdőkkel tarkázott nagy kiterjedésü, szinezetben oly páratlanul szép 
fennsik, az ugynevezett Láz,*Láz fensikot jelent. melynek hullámzatos lapjába a Hargitáról 
lerohanó két Homorod és Vargyas patakok fenyves szegélyezte völgyületei mélyülnek be; a 
havas közzé felnyuló ház csoportaival, fénylő ragyogó tornyaival, szétszórt fürész malmaival, 
füstölgő pajtáival (havasi tanyaházak); s ott van szemben a háromcsucsos Hargita rengeteg 
fenyveseinek átpillanthatlan tömegével, egyikét a legnagyszerübb havasi képeknek tárván fel. 
A havas, melyet eddig csak messziről a távol kék leplébe burkoltan láttunk, most ott állott 
közvetlenül előttünk egész megdöbbentő nagyszerüségében, égig magasuló csucsain fellegek 
akadtak fel, itt ott füst gomolyog, felczikázó tüznyelvek közül, mintha ott istennel beszélgetne 



isten választott népének ihletett vezetője, s midőn a Hargita oldala oly tiszta, hogy azon 
minden egyes fatörzset, sziklacsoportot meglehet különböztetni, akkor a távolabb 
gyergyószéli és parajdi havasok a távol kék leplében merengnek. Szép és nagyszerü e táj, 
melytől megválni alig lehet, melyet napokig lehetne nézni a nélkül, hogy unalmassá válnék. 

A Czekendtetőtől félórányira egyszerre egy a fennsik egyenes lapjába beredősülő völgyület 
oromszélére ér az utas. E kies völgyületen rohan le a Kis- vagy inneneső Homorod, e 
völgyület üde fenyvesei között rejtőzködik a hirneves homorodi fürdő, hová az utas – anélkül, 
hogy hegyet mászott volna – meredek lejtőn ereszkedik be. 

 

A HOMORÓDI FÜRDŐ. 

De mielőtt ezen vonzó küllemű völgybe lejtenénk, tekintsük meg azon érdekes várromot, 
mely az uttól balra a lejtő derekán levő híd feletti dombtetőt koronázza. A legszebb fenyvesek 
sürüjébe rejtőzködik e várrom, mely ugy alak-, mint kterjedésre nézve nagyon hasonlít Zeta 
várához, ez is miként amaz, körte idomu hegyesebb végével északra van fordulva, gátonyát 
ennek is mély széles sáncz övezzi s e gátony-vonalán százados fenyők nőttek fel. Belterén 
számos üreg van, ott állott épületek nyomait jelölve. 

A gátony egész kerülete 225 lépés, s bár most teljesen be van pástosodva (begyepesedve, 
földdel fedve), de hogy falomladványból keletkezett, azt csekély ásásra is igazolni lehet. A 
nép azt egyszerüen Földvárnak hivja, nem azért mintha az földerőd lett volna, hanem azért, 
hogy az a – szó hagyomány szerint – Földvári nevü fejedelemé volt, ki mint roppant gazdag 
ember, terjedelmes havas birtokosa, s ott legelő nagy nyájak tulajdonosa volt; a tizenhét falu 
havasán egy helyet azért hivnak még ma is Fejedelem vészinek, mert Földvári nyájai ott 
szoktak volt legelni.*Vajjon a Székely krónikában előforduló Vészfölde nem itt volt-e? s 
valjon Vészföldének ott többször előforduló fejedelme, nem volt-e a néphagyomány 
Földvárija? 

Hanem bármily hatalmas és gazdag volt is Földvárink a város kard hordozásakor csatába 
kellett mennie, s e harczban oda is veszett. Özvegyen maradt neje pedig csakhamar unni 
kezdette magányos várát, unni e tájt, hol minden veszteségére emlékezteté, azért Rikán belül 
(Erdővidékre) házasodott leányához vágyakodott; de sok holmijaival, nagy kincseivel oda 
beköltözni nem volt könnyü feladat, s végre is nem kapván vállalkozót, ki beszállítsa, 
türelmetlenségében kimondá, hogy: ittenlévő birtokait annak adja, ki őtet leányához 
beköltőzteti. 

Összeállott azért a havasi birtokot nélkülöző tizenhét falu, s több száz szekérrel fenn teremvén 
beszálliták a bús özvegyet leányához; s ekként nyerték a ma is birtokolt 17 falu havassát, 
mely egészen a Kereszthegy (Hargita csucsa) aljáig nyulik fel. Az elhagyatott vár a fényes 
palotával elpusztult. Igy beszéli el a néprege e vár történetét, s az utas bámulva áll meg ezen 



vadonba rejtészkedő rom felett, s csudálja a kort, mely ezen hajdan csak belények és medvék 
által lakott rengetegbe is várt épite. Cseke fennebb (Zeta váránál) érintett kéziratában Lejtő 
várát említvén, feltehetőleg ezt értette alatta. 

Lenn a fenyves erdők árnyalta kies völgyben három zugva rohanó havasi patak szakad egybe: 
a Rákos, Szenes, és Kis-Homorod, melyek egyesülten az innentső Homorodot (Kis-Homorod) 
alkotják. A három folyamka összefolyása által képzett völgykebelbe vagy 15 falusias 
kinézésü ház van festői rendetlenségben szétszórva. Ez a homorodi fürdő, melynek 
bemeneténél szerény kis kápolna*E kápolna szent János tiszteletére van szentelve, mely 
napon igen népes bucsuk szoktak itt tartatni. 1765-ben egy Lázár János nevü örmény épitette 
e fürdőn történt szerencsés felgyógyulása emlékére. és számos keresztfa figyelmezteti az 
utast, hogy a vallásos oláhfalviak területére ért. 

Homorod gyógyforrásai mind a keleti irányból lefolyó Kis-Homorod balpartján fakadnak fel; 
van két (közből nyitott fedélzettel ellátott, csinos kőküpübe*Küpünek a kutak bélletét hivja a 
székely, legyen az kőből vagy fából, csakhogy egy darabból legyen faragva; hasonlatosságáért 
küpü-nek nevezi még az olyan kisebb hidakat is, melyek egy darab fából készülvék. foglalt) 
ivó kútja, mind kettő kristály tiszta, igen vizdús, s helyben oly erős, hogy nagy pohárral alig 
lehet egyhuzomba ki inni. Igen kár, hogy nem szállíthatók* 

A felső forrás vize jegecz-tiszta, de 24 óráig állva, megzavarodik s szivárványló hártyát kap. 
Hévm. + 9° R. Aránysulya 1,0022. 24 óra alatt 450 akót ád. 

Az alsó forrás szintén ily sajátságu, csakhogy valamivel hidegebb. Vegytartalmuk Dr. Pataki 
észlelése szerint egy polgári fontban: 

Az alsó forrásban     Felsõ forrásban 

Kénsavas szikéleg     1,20     1,60 

Kénsavas mészéleg     0,64     0,40 

Szikhalvag          1,28     1,00 

Szénsavas szikéleg     3,08     3,90 

Szénsavas mészéleg     2,81     1,60 

Szénsavas keseréleg     1,72     1,00 

Szénsavas vasélecs     0,60     0,40 

Kovasav          0,52     0,60 

Összesen          11,91     10,50 szemer 

Szénsav          32,00     27,55 k. h. 

. 



Van két Lobogója is, melyek mindenike csinos vetkező szobákkal elátott svájczi modorban 
épült kertvénynyel van ellátva. A felső két fokkal melegebb az alsónál, rendszerént itt kezdik 
a fürdést és az alsóban végzik; vegytartalmuk ugyanazonos lehet a közelökben lévő ivókutak 
ásványos vizeivel. 

Homorod a mult század közepetáján Erdély leglátogatottabb fürdője volt, s bár 
versenytársai*Tusnád, Borszék, Korond. emelkedésével hanyatlott, de azért még most is a 
Székelyföldnek igen kedvencz fürdője, hol nyári idény alatt mindég kedves társaság szokott 
egybe jönni, melynek köréből a nagyobb fürdőhelyeken szokásos feszengés számüzve van. A 
gyönyörü havasi táj, a fenyvesek üde légköre, a vizek áldásos hatása már sok beteg és 
életuntnak adta vissza egészséget, életkedvét. 

Estvéken a világitást a házak előtt felgyujtott szurok mécsek helyettesítik; árnyat a házakhoz 
támogatott fenyőfák adnak, mi ugyan nagy erdőpusztitással van egybekötve, de tagadhatatlan, 
hogy egy csendes estvén az ekként megvilágított fürdőnek tündéries szép képe van, s midőn 
az utas a meredek lejtőn beérve, az addig rejtett fürdőt váratlanul megpillantja, midőn ezen 
kezdetleges örömtüzek titokteljes fénye által átrezgett idylli tájt, s az ezüst hullámu patakok 
partjain sétáló szép székely hölgyeket megpillantja, egy kis képzelődéssel könnyen 
tündérhonba hihetné magát átvarázsolva. 

A homorodi fürdő legérdekesebb korszaka aug. 16-ka. Ekkor tartatik itt a Zsengére nevü 
nagyszerü unitarius bucsu. Ugyanis a homorodvidéki unitarius falukban az ujsütetből vett 
urvacsora után, áhítatos zsoltárokat zengve falunként felsereglenek ide s néhány napig esznek, 
isznak, vigadnak. Ilyenkor a csendes völgy megnépesül, a bérczek kedélyesen viszhangozzák 
a mulatkozók örömzaját, s főként estve a felgyujtott nagy tüzek körül csoportosult tömegek 
által élénkített völgyecskének varázsszerü kinézése van. 

XII. A két Oláhfalu. 
Oláhfalu, fekvése, tanácsa, kiváltságai, néveredete, lakói, adomák, életmód, ipar, kereskedés, 
fürészek. A Halaság és Vargyas dugái. Malom-vám. Oláhfalu régi telep. Eredete a 
hagyomány szerint. Földvári fejedelem halastava a Hüvölgyben. Népnevelés, szokások, 
népviselet. 

Homorodon tul három, a Hargita közül letörtető, egymással párhuzamosan futó patak szeli át 
az oláhfalvi lázt (fennsik.) Ezek a Csonka vagy Rákos Homorod, a Nagy-Homorod és 
Vargyas. A két elsőnek bemélyülő völgyteknőjében fekszik a két Oláhfalu, melynek Innenső 
vagy Kápolnás és tulsó vagy Szentegyházas Oláhfalu-nak neveztetnek, s bár hely itt elég van, 
a faluk mégis, talán hogy az uralgó szelek ellen a völgy mélyületben fedezve legyenek, sürün 
épiték házaikat, s azért deszka fedeles házaik messzel felnyulnak a patakok mellett egész a 
havas aljáig. 

E két falu együtt képez egy községet, (1863-ig egy egyházmegyét is, mikor Kápolnás 
Oláhfalu elvált.) Egy királybiró és 12 senatorból álló tanács kormányozza, e mellett mint 
kiváltságos hely, teljes önkormányzat, országgyülésre követküldési joggal bir, s pereit 
egyenesen a királyi tábla és főkormányszékhez fellebezi. 

Ezen faluk keletkezéséről nincsenek biztos adataink, de arra igen, hogy 1301-ben az 
udvarhelyi vártól függő kenezség volt már itten, s ez évben László király rendeli, hogy őket 



senki más dolgoztatni s itélni ne merje, mint az udvardi várparancsnok. stb.*Lásd Udvarhely 
leirásánál a Csonkavár rovata alatt. Ezen rendelvényben is kivétel tétetik az ottan lakó és oda 
települendő székelyekre nézve, mi mutatja, hogy már akkor is laktak ottan szabad székelyek a 
kenezség alatti várjobbágyok mellett kik hogy nem voltak oláhok, azt bebizonyitotta 
okadatokkal Kovács István. (Lásd „Nemz. Társ.” 1831. évf. 167. s köv. lapjain.) 

A nemzeti fejedelmek alatt Oláhfalva lakói több kiváltságokat és apró kedvezményeket 
nyertek. Igy az udvarhelyi várnagyok tulhatalmaskodását tiltja Báthori Kristóf 1589-
ben.*Ezen okmány hiteles másolatban meg van Kemény József gyüjt., eredetiben Oláhfalu 
levéltárában, kiadatott az udvarhelyi várban és vajda és korlátnoka Sulyok Imre aláirásával 
1577. febr. 24-én. Ebben rendeli, hogy hadnagy zabot és hadnagy szénát rajtok ne szedjenek. 
Báthori Zsigmond 1589-ben Báthori Istvánnak egy előbbi szabadalom levelére hivatkozva, az 
oláhfalviakat a disznódézma alól felmenti, s az udvarhelyi várnagynak, Sygler Jánosnak 
rendeli, hogy az oláhfalviak erdeinek mások általi pusztítását akadályozza meg.*Ez is meg 
van eredetiben az oláhfalvi levéltárban kelt Enyeden a fejedelem és korlátnoka Kovasoczi 
aláirásával 1589. oct. 23-án. Ezt helyben hagyta Báthori Gábor 1609-ben*Ez kelt Fehérváron 
a fejedelem és korlátnoka Kendi István aláirásával 1609. jul. 21-én meg, van Kemény József 
kéziratgyüjteményében, és közölve a Nemzeti Társalkodó 1831. évf. I. 189–190. lapján. Itt a 
fejedelem a Kolozsvárt ez év apr. 26-án tartott országgyülés beleegyezésére hivatkozva, és 
hivatkozva az előbbi fejedelmek védleveleire is, mindkét Oláhfalu lakóit, kik havasok közt 
lakva a terméketlen silány helyen csak bajjal élhetnek, minden hadi expeditiók, rendes és 
rendkivüli adók, tizedek, kilenczedek s minden szolgálmányok alól kiveszi, és mentesiti ugy 
őket, mint utódaikat, azért hogy e vad helyeken inkább megélhessenek, hogy az ott átutazókat 
elszállásolják, s őrködve az utakat rablók és vadak ellen biztositsák. s Báthori István korábbi 
szabadalomlevelére hivatkozva, minden hadi adók, dézmák s közszolgálatok alól kiveszi 
azért, hogy a tolvajokat és vadakat kiirtva a havason átvivő utat biztosítsák s az ott utazóknak 
szállást adjanak. 

De legkiválóbb kiváltságaikat, a vár hatósága alóli felmentést, s függetlenítést Bethlen 
Gábortól nyerték, ki 1614-ben minden taxa, dézma, hadiadók, expeditiók alól kiveszi, s csak 
1000 deszkának (évenként) Kőhalomba való szállítására kötelezi.*Meg van eredetiben 
Oláhfalu levéltárában, kelt Kolozsvártt a fejedélem és korlátnoka Bölöni Gáspár aláírásával 
1614-ben máj. 8-kán. Ebben előre bocsátja, hogy kápolnás-oláhfalvi Gothárd Farkas és 
szentegyházas-oláhfalvi Zeles Lőrincz az oláhfalvi nemesek, primiplusok, pixidariusok és 
libertinusok s nevezett faluk összes lakóinak nevökben bemutatták nekünk eldődünk Báthori 
Gábor fejedelemnek pergamentre irt védlevelét, kérvén minket, hogy azt megerősitve, az 
abban foglalt kiváltságok, szabadalmak élvezetében biztositanók, mit mi nem csak 
megteszünk, hanem amplificálunk is oly feltét alatt, hogy évenkint Kőhalomba számunkra 
1000 szál deszkát szállitsanak stb. Ugyanezen fejedelem 1618-ban minden eddigi 
kiváltságaikat helyben hagyja s azon feltét alatt, hogy fejedelmi fürészt építsenek s ahoz 
évenként 100 tönköt (fatörzs) adjanak, s évenként 2000 deszkát Fejérvárra szállítsanak – 
kiszélesíti; a szék tisztsége alól kivéve a fejérvári curiától teszi függővé; felhatalmazza 
egyszersmind, hogy bármely hatóságnak, vagy magányosoknak is, ha jogaikban 
zavartatnának, fegyveres kézzel is ellenállhassanak. 

Ugyanebben kimondatott az is, hogy ott senki jobbágyságra ne jusson, s ha valaki 
polgártársait beadósítva, jobbágygyá akarná tenni, vagy menekülőket (refugiusokat) ily 
minőségben befogadna, annak javait a község foglalja el, s a faluból számüzessék. 



Ezen szabadalmakat megerősíti I. Rákóczy György 1631-ben.*Ezen okmány meg van az 
oláhfalvi levéltárban. – Kelt Gyula-Fehérvártt 1631. jun. 25-én a fejedelem és Kovásoczi 
István korlátnok aláirásával. Előre van bocsátva, hogy András Pál, Gothard Farkas és Elekes 
György a két Oláhfalu lakosainak nevében előterjeszték boldog emlékü Bethlen Gábor 
fejedelem védlevelét a fehérvári káptalan hiteles transsumptuma szerint stb., melyet mi átirva 
helybenhagyunk, megerősitünk stb. 

A fejedelmi kiváltságlevelek mellett Oláhfalu előjogait a törvényhozás is beczikkelyezte, 
ugyanis ott találjuk az 1678-ik év nov. 17-kén Gyula-Fehérváron tartott országgyülés 7-ik 
czikkében ezen tételt: „Az oláhfalvi és zetelaki privilegiatusok privilegiumokban 
megtartatnak, mivel a két oláhfalviak és zetelakiak mig privilegium alá nem adták magokat, 
elébbi boldog emlékezetü fejedelmek szép privilegiumokat adtak nékik, melyekben, hogy 
megtartassanak – Nagyságod kegyelméből – végeztük.” 

Ezen szabadalmak által a bölcs Bethlen Gábor, utódai, s az országgyülés is oda czéloztak, 
hogy az akkor lakatlan vadont népesítsék, s minél több embert birjanak az oda településre; 
midőn pedig az oda települtek száma elég nagy volt, akkor az országgyülések meg is szoríták 
némileg ezen előjogokat, s azért rendeli az Appr. Cons. III. k. 79. T. hogy „A két Oláhfalunak 
privilegiumok in ea parte abrogáltatott, és hogy a szék törvényével éljenek, imponáltatik.” 

A Habsburgházból való uralkodók közül is megerősítette Oláhfalu privilegiumait I. 
Lipót,*Oláhfalunak fenn elősorolt szabadalomleveleit 1700-ban máj. 15-én a királyi tábla 
átiratván, azokat a két Oláhfalu küldöttei bemutatták I. Lipótnak, ki azokat helybenhagyta és 
megerősitette. Lipót védlevele kelt Bécsben 1701-ben febr. 9-én, aláiratott az uralkodó és gr. 
Kálnoky Sámuel korlátnok által. Meg van eredetiben Oláhfalu levéltárában, másolatban a 
kormányszék levéltárában. utánna Károly császár is,*Károly 1724-ben erősiti meg. de azért 
csakhamar bekövetkezett a jognyirbálások szomoru korszakának kihatása Oláhfalura is, s már 
1711-ben egy kormányszéki rendelet*Ezen rendelet meg van az udvarhelyszéki levéltárban, a 
szék adójába is bevonta kimondván, hogy: „A pestis annyira szünvén, a szék tisztsége 500 
forintot excindáljon Oláhfalura, de naturálékat ne imponáljon semmit.” 

Ez a Rákóczy mozgalom legyőzetését követett azon korban történt, midőn a királyi eskük 
szentesítette jogok lábbal tiprattak, midőn a legyőzött nemzet minden jogai a győztes szabad 
zsákmányává lettek. 

1742-ben azonban ujból viszanyerték önkormányzati jogukat; a szék tisztsége alól kivétetve 
hadi expeditióktól és adóktól mentesíttetnek.*Ugyanott. Ezen rendelet meg van az 
udvarhelyszéki levéltárban, 

De ez sem sokáig tartott, mert az országgyüléseken csakhamar felmerülnek az oláhfalviak 
sérelmei, panaszai, s azon kérésük, hogy jogaikba visszahelyeztessenek. Felmerült 
nevezetesen az 1790 és 91-ki országgyülésen, mely alkalommal Oláhfalunak a kormányszék 
által kétségbe vont országgyülési képviselete,* 

Zetelaka leirásánál előadtuk azt, hogy a kormányszék miként akarta az 1790–91-ki 
országgyülésről kizárni Zetelaka és Oláhfalu követeit, s hogy ennek daczára az országgyülés 
megtartotta nemcsak, hanem a XXII. articulusba be is czikkelyezte Oláhfalu régibb szokás- és 
törvényeken alapuló képviseleti jogát. A hogy Oláhfalu őt megillető helyét az országgyülésen 
elfoglalta, azonnal más elidegenitett jogainak visszaszerzésére is lépéseket tett, s kérvényt 
adott be az országgyüléshez, melyben előszámlálván a fejedelmektől nyert, Lipót és Károly 



által is megerősitett azon privilegiumait, melyek értelmében adófizetés-, előfogat- és katonai 
szolgálattól mentesittettek és a szék alól kivétetvén, saját juristdictiojukra hagyattak, miért 
csak is bizonyos számu deszkát kelletett Fehérvárra szállitaniok, most azonban főként a 
domestica conscriptio idejétől fogva, adófizetés, katona-élelmezés, szállitás és egyéb terhek 
hordozására szorittatnak, kérik azért törvényes jogaikba való visszahelyezésüket stb. (Lásd 
országgyülési jegyzőkönyv 587. lapján) 

Az országgyülés közölte e kérvényt Udvarhelyszék követeivel. Ezek feleletükben mellőzve 
adómentességüket, csak is önkormányzati jogukat támadták meg, ellenérvül hozván fel, hogy 
Báthori Gábor kiváltságlevele különös junisdictióról nem emlékezik, különben is az csak vicc 
széken hirdettetett ki. Báthori Gábor 1614. kiváltságlevele adott ugyan külön jurisdictiot, de 
ez csak 1631-ben tehát későn hirdettetett ki; e mellett az App. Const. III. R. 76 T. 7. Art. és az 
V. rész 74. Edict rendeli, hogy a szék tisztségétől függjenek. Lipót is csak ugy erősiti meg, a 
mennyiben a törvényekbe nem ütköznek stb., de az országgyülés Oláhfalut eddigi 
szabadalmaiban megerősitette, a széket pedig követelésével a törvény utjára utasitotta, mig 
más részről Oláhfalu követei is beleegyeztek abba, hogy pereiket ezután a kormányszék 
helyett a királyi táblára fellebbezzék. (Lásd országgy. jegyzk. 88. ülés, 557–559. lap). A 
közterhektől való mentességükre nézve a felséghez tett felterjesztés eredményét bevárni 
ajánlván. 

önkormányzati joga és adómentessége törvényczikkek által biztosíttatott.* 

Az 1790–91. törvények közt két Oláhfalura vonatkozó art. van: a XXII-ik, mely kimondja, 
hogy a mezővárosok privilegiumai, a mennyiben a rendek beleegyezése és tudta nélkül 
megsértettek volna, ezen articulus által visszaadatnak, nevezetesen a taxalis helyek közt 
Oláhfalunak az országgyülésen helyet és szavazatot – melylyel azelőtt is birt – engednek, és 
az LIX-ik articulus, melyben kimondatott, hogy Zetelaka és Oláhfalu privilegiatus helységek 
a nemzeti fejedelmek és királyoktól nyert kiváltságuk értelmében minden adók alól 
felmentetnek. 

Daczára ezen törvényczikkeknek az 1794-ki nagy-szebeni országgyülésen Udvarhelyszék 
követei a folyamatban levő perre hivatkozva, ujból felszólaltak Oláhfalu képviseleti joga ellen 
(Lásd országgy. jegyzk. 20-ik lap), de a dec. 3-ki ülés 5. számu határozatával az 1791. XXII-
dik articulusra hivatkozva kimondotta, hogy az oláhfalviaknak mint annak előtte ugy most is 
helyök és szavazatuk van az országgyülésen, azért elfogadtatnak, hűtlés nélkül is helyet 
foglalnak s szavazatot nyernek a többi taxalis helyek között (Lásd országgy. jegyz. 94–95. 
lap.) 

Élvezték is egészen 1849-ig, mikor ők is megfosztattak, de 1861 s 67 ujból visszahelyezte 
jogaikba. 

Vásárjogot három országos sokadalomra*Melyek Gergely pápa, szent Péter-Pál és szent 
András napján tartatnak. 1801-ben Ferencz császártól nyert.*Ezen igen diszes kiállitásu 
okmány, mely az uralkodó Miske József és b. Apor Lázár aláirásával Bécsben kelt, meg van 
eredetiben Oláhfalu levéltárában. Pecsétjét szintén ezen uralkodótól kapta 1803-ban.*Ezen 
szinte diszes kiállitásu okmány meg van a község levéltárában. Az pedig egy Magyarország, 
Erdély-, Horvát-, Tótországok és Dalmátia czimereitől körül keretelt paizs, mely két részre 
van osztva. Felső osztályában három arany csillag közt szablyát tartó kar, alsó osztályában 
egy hegy*Ezen hegy vagy a Hargitát, vagy a két község közti Kosártető nevü dombocskát 



ábrázolja. két ellentétes oldalára helyezett két templom, ezen körirattal: „Sigillum 
privilegiatae communitatis Oláhfalviensis.” 

De Ferencz császár csak régibb pecsétjét ujította meg, mert Kemény József érdekes 
pecsétgyüjteményében*Mely igen nagybecsü gyüjtemény, a kolozsvári Muzeum levéltárában 
van jelenleg. feltaláljuk Oláhfalunak a fennebb leirthoz hasonló pecsétjét e körirattal: 

Sigillum privil, communitatis Oláhfalu 1503. 

Nevét onnan származtatják a hagyományok, hogy legelőbb egy Oláh János nevü pásztor 
telepedett oda, kinek számos fiai s utódai alapíták az első települtről Oláh falujának nevezett 
falut. Vannak, kik azt állítják, hogy legelőbb oláh pásztorok települtek oda s onnan eredne a 
falu neve. Nem vitatom e kérdést; de ha telepedtek is oda oláhok, azok a székelyekkel 
elannyira egybe olvadnak, hogy most a két Oláhfalunak 3500 lélekre menő lakói mind törzs-
gyökeres székelyek, mind buzgó katholikusok, igen erkölcsös, szorgalmas tevékeny és 
értelmes nép, és azon országszerte róluk keringő adomák, melyek a butaság jelképeiként 
akarják őket feltüntetni ráfogások, melyek alól ők akként bujnak ki, hogy a csikíakra kenik. 
Különben nem is tanácsos az oláhfalviakat olyan tarka Jézus, a ráknak vizbe ölése, a bikának 
toronyra huzása, a templomnak eltaszítása-féle adomákkal boszantani, mert hamar meg 
báltafokozzák azt, a ki ilyennel merné őket rágalmazni. Nékem volt többször alkalmam e 
néppel érintkezni s ki kell jelentenem, hogy az a természetes értelem, az a könnyüded felfogás 
és éles ész, mi a székelyt jellemzi, bennök is feltalálható, s ha a népnevelésre kellő figyelem 
fordíttatnék, az a kevés nyerseség is, mi minden havasi népnél meg van, könnyen 
kiküszöbölhető lenne. 

A havas alatti falunak határa annyira silány, éghajlata annyira zord, hogy ott a 
legernyedetlenebb szorgalom mellett is csak zab, árpa, pityóka (burgonya) és kender terem 
meg, de roppant kiterjedésü, s nagyságban sok német herczegséget felülmuló erdőségeikben a 
marhatenyésztést igen nagy mérvben üzik, fakészitményekkel, csebrek, kádak, hordó-dongák, 
épületfák és deszkáikkal bejárják az országot s azzal gabonát cserélve térnek vissza 
családjaikhoz. Rendszerint egész karavánokban indulnak ki, mikor kenőt ritkán látott 
nyikorgó szekereik hosszu sora igen fülsértő hangversenyt idéz elő. Hagyományos szokás 
szentesitette előjoguk az, hogy Fehérvárt egy postának nézvén*Mi onnan eredhet, hogy midőn 
a fejedelemnek szálliták deszka-adójukat, ezen étetés meg volt engedve. , az ut melletti ugar 
határokon bár hol is kibocsáthatják ökreiket, lovaikat. Ilyenkor tüz körül települ le a 
vándorsereg apraja-nagyja; a puliszkafőzés és sütkérezés nagyban foly, mit a karavánnak 
bocskort kötött nőtagjai szoktak rendszerint végezni. 

Tehát a deszkametszés főipara az oláhfalviaknak; 61 társulati fürészen évenként több százezer 
deszkát vágnak ki és hordanak szét, de Szentegyházas Oláhfalunak nem volt folyója, hová 
fürészeit, ezen életfeltételező eszközeit elhelyezze, lakosai tehát azon merész gondolatra 
jöttek, hogy a Nagy erdő aljában lefolyó Vargyas patakát és a vele egyesülő Halaságot 
roppant dugákkal (gátlás) eltéritvén eredeti irányától, bevették falujokba s ekként adtak lételt 
a Nagy-Homoródnak, mely ezen eldugás nélkül nem léteznék. Mivel pedig e gátlásokat csak 
roppant munkával tudják fenntartani, egy 1720-ban kiadott és Mária Th. által 1764-ben 
megerősitett szabadalmuk értelmében*Mely meg van a község levéltárában. minden Nagy-
Homoródon levő malom (le egészen Oltba szakadásáig) minden kőről tartozik az 
oláhfalviaknak egy köböl buzát és egy köböl szaladot (zabot) adni, mi egy későbbi 
egyezkedés szerint a fennebb fekvő kisebb jövedelmü malmoknál 3 vékára redukáltatott. 
Azonban az innenső oláhfalviak sem akarván e tekintetben hátra maradni, szintén elgátolták 



és a homorodi fürdőnél lefolyó Rákos-Homorodba átvették a Száraz Sugó, Gerendely patak és 
Fenyéd-vize egyrészét. És ez utóbbi áttéritése a viznek még merészebb eszme volt, mert 
ezáltal a természet rendes utját változtották meg, s azon folyamokat, melyek a Küküllőbe, s 
azzal együtt a Marosba folytak, kitéritve természetes és földtani fekvés jelölte irányukból, egy 
egészen más folyam-régióba, az Oltba tériték át. A természet e rendjének felzavarásáért a 
mult években be is perelte Maréfalva Oláhfalut, de régi dolog lévén, az oláhfalviak nyertek. 
Elgátolták volt (ezáltal felbátoritva) a Dezsák patakát is, de azt Zetelaka vissza perelte. 
Azonban az innenső Oláhfalu ezen gátlások fenntartásáért szintén megfizetteti a kis 
Homorod-menti malmokat és ezt szintén régi adománylevél alapján jogérvényesen teszi. 

Hogy Oláhfalu régi telep, s hogy már 1301-ben mint község létezett, kitetszik László 
királynak már érintett rendeletéből, hol mint az udvardi (udvarhelyi) vár hatósága alatt község 
emlittetik.*Ez okmány közölve van: „Vizsgálódások az erdélyi kenezségekről” czimü 
munkában. Irta egy nehány igazságkedvelő honfi. N.-Enyed, 1846.  

A hagyományok szerint Oláhfalu első lakója az oláh eredetü Fejér Márton volt, később 3 más 
székely telepedett oda; ő ezeknek pénzt kölcsönözvén, beadósitotta s zselléreivé lenni 
erőszakolta. A kölcsön visszafizetésétel nem fogadván, azokat dolgoztatta és zsarolta. Később 
azonban Elekesiről*Elekesek most is vannak Oláhfaluban. egy 4-ik, nagyon humanus, 
igazságszerető ember települt oda, ő fellépett az elnyomottak ügyében s kieszközölte, hogy 
Fejér a pénzt tartozott elfogadni, s az elnyomottak ekként felszabadultak. 

A homorodi várat épitett Földvári fejedelem itt is szerepel a néphagyományokban. A két 
Oláhfalu között lefolyó Hüvölgy patakánál, közel az ország uthoz erős földtöltéssel van a 
völgy átgátolva, mely a völgy két oldalára felcsapó töltést közepén metszette át a patak. A 
hagyományok szerint ez Földvári fejedelem halastava volt, kinek itt nagy birtokai volt, s 
kinek földjén épült a két Oláhfalu is. 

Oláhfaluban 20 évvel ezelőtt még a gyermekek is mind üstököt viseltek, de a lelkész és 
iskolamester ezt vadság jelvényének nézvén, iszonyu irtóháborut kezdettek az üstökök ellen, 
az ekként üldözött üstök már most annyira kiment divatból, hogy csak nehány öreg ember 
viseli. A férfiak nagy karimáju kalapot, magyaros szabásu kozsókat, vagy huszárosan 
zsinorozott bőrbundát (mellény) hordanak, melyre csikiason flanellujat varrnak. A nők mives 
nap és havasi munkáiknál bocskort kötnek, de vasárnap a piros csizma el nem maradhat. Igen 
teékenyek, résztvesznek a férfiak legterhesb munkáiban; sok szép van közöttük. Régen 
fejökre turbánszerüleg facsart, hátul lecsüngő fehér kendőt illesztettek, mi igen festőileg 
nézett ki, most minden eredetiségöket kiölte az ide is elharapodzó divat, és az egyszerüségen 
erőt vevő fényűzés, azért mig az egészen átalakulna, birjuk legalább képét az oláhfalvi 
népviseletnek. Oláhfalu környéke sok nevezetes pontot mutat fel, azért innen néhány 
kirándulást teendünk, a legelőbb is szemügyre vesszük a falu felett feltornyosuló Hargitát, 
melynek teteje a tenger felett 2645 párizsi lábnyira fekvő Oláhfalutól még 2928 láb 
magasságra van. 



 

OLÁHFALVI NÉPVISELET. 

XIII. A Hargita. 
A Hargitáról általánosan; néveredete. Bot Károly. Önkormányzat. Csonka. Deszkás kut. 
Havasbéli kert. Oltárkő. Mita kutja. Bagolykő. Délő dombteteje. A Hargita 3 csucsa. 
Kereszthegy. Kápolnarom. Galusa tető. Kilátás. Hátulsó mező. Bélhavas. Asztalkő. Kilátás. 
Béla vára. Mitakő. Visszaut. 

E havas hosszu lánczolata csak nem párhuzamosan vonul el a határszéli Kárpátokkal, egy 
sokkal szilárdabb és nemesebb anyagu (trachyt) belső védfalát képezve a hon keleti határának. 
Lánczolata északra Gyergyó mellett felnyulik egészen Erdély északkeleti határaig, mig délre 
egészen a Barczaságig ágazik le. E nagyszerü havas*Mely 5573 láb magas. zöme az egész 
székelyföldet, s fél Erdélyt befutó hegylánczolatoknak, onnan mint középpontból oszlanak 
szét a hegysorok minden irányban, onnan erednek a völgyeket termékenyitő patakok, ott 
teremnek a drága érczek, ott tenyésznek a sudar fenyvesek, de annak az ég felhői közé 
felnyuló tetején szülemlik a vihar, onnan támad a mindent elsodró szélvész és árviz is, azért a 
székely félelmes tisztelettel tekint mindig ezen három csucsos ős havasra, melynek tetejét hó 
ezüstözi gyakran még akkor is, midőn alant ért kalászt lengetnek a szellő fuvalmai. Nevét 
Benkő,*Specialis Tran. Neugebauer s mások is Hara (fekete) és Gétá-ból, szármoztatják. 
Szerintük Hargita Fekete Géta hegyet tenne, de ezen ethimologiát nem látom eléggé 
indokolva. Néveredete bizonynyal ős Székely, melyet a hagyomány, a népek ezen hü 
okmánytára sem tuda megvédni; a csiki krónikában Héthavas néven szerepel. 

Ezen havas egészen székely, s én mint olyan valódi székely gobé, nem állhatok ellent a 
vágynak, hogy annak e bérczes kis hazába mindenüvé ellátszó viharos tetejét meg ne 
másszam, annál is inkább, hogy ezen sok tekintetben érdekes havas még senki által kellőleg 
megvizsgálva és ismertetve nem volt. 

E tervemet létesítendő, királybiró atyánkfia Bot Károly-hoz mentem. Ő Oláhfalu esze és 
vezetője, kinek szava törvény a két faluban, s ezen hatalma nem erőszakon, nem hivatali 
tekintélyén alapul, hanem a bizalom, a szeretet kifolyása, melyet becsületessége s szellemi 
felsőbbsége által nyert ki; ő pátriarchája e népnek, atyja, kihez mindenki fiui bizalommal 
viseltetik, ő oraculuma ezen egyszerü erkölcsös népnek. 

És az ily nemes alapon nyugvó hatalom nem szebb e bármely országokat mozgató oly 
hatalomnál, mely csak erőszakon alapul, mely sehol az alattvalók tisztelete és szeretetével 
nem találkozik. 



Bot Károly, ki az 1848-ki országgyülésen követe volt Oláhfalunak, még jó korban lévő 
athletikai alak, kifejezésdus barna arczczal, melyen a ritka becsületesség észtehetség 
kinyomata tükrözi magát vissza, szabatos beszédét spártai határozottság jellemzi.*Legyen e 
néhány szó itten kegyeletes megemlékezés a korán elhunyt (1865-ben) férfiuról, kinek ugy 
Oláhfalu, mint a haza iránt sok érdemei vannak. Láttam én őt egy gyülésen éppen akkor, 
midőn a tizenkét évi Bachialismus után az alkotmányos élet 1861-ben politikai csslaékony 
délibábként felmerült, s meg kell vallanom, hogy miután ő általános felkiáltással 
királybirónak ujból megválasztatván elfoglalta az elnöki széket, akkor dicső és magasztos 
volt. A terem, hol a havasok nép, férfi, nő, gyermek mind összegyült, a szép természet öle 
volt; ott az égnek fénylő boltozata alatt s szemben a Hargitával, a szabadság ezen nagyszerü 
jelképével, midőn ő, a nép választottja, megszólalt, Isten nevét segítségül hivva, akkor 
mindenki levette fövegét s midőn ő az alkotmány-, szabadság- és hazáról beszélt, akkor 
mindenkinek szemei a honszeretet nemes könnyeivel teltek meg. 

Oh én ennél szebb, meghatóbb jelenetet soha sem láttam, ott kiemelkedett a sokaság közül 
Bot lelkesült arcza, mint egy törvényt dictáló Lycurgus tisztes alakja, mint egy népét az igéret 
földjére vezető Jozsué-é, s ő az igénytelen ember oly szépen vezette a gyülést, hogy bármely 
elnöknek becsületére vált volna; az a nép pedig, mely 12 év gyötörtetés után visszanyerte 
önkormányzatát, mely lejött a havasok rengetegeiből a hon és község dolgai felett 
tanácskozni, dicső és magasztos volt. 

Láttam én a természet ezen egyszerü fiai arczán az emberi méltóság, a honfiui ihlettség 
magasztos kifejezését, s láttam a czondrát viselő senatorokat oly büszke öntudattal 
megjelenni, mintha a Pnyx tetőn gyült volna össze Athen népe a hon ügye felett értekeződni. 

Van bizonyosan az egyént felmagasztaló érzet az alkotmányos kormányzatban, midőn az 
ember érzi becsét, midőn tudja hogy befolyással bir a törvényhozás és kormányzatba, s látja, 
hogy nem puszta játékszer és gép a kormányzók kezeiben, nem juhnyáj, melyet pásztor és 
kutyák térintgetnek legelőjén, hanem jogokkal felruházott fensőbb lény, erkölcsi értékkel biró 
ember, kit Isten e föld urává s nem rabszolgájává teremtett. 

De hagyjuk ezen megható, ezen népünket jellemző dicső jelenetet, mely csak ugy is gyenge 
hajnalpirja vala talán egy szebb jövőnek, s siessünk a természet keblére felüdülést keresni az 
élet mostohasága ellen. 

Bot Károly, mint ismerősöket szivesen és vendégszeretőleg fogadott. Különben még arra 
sincs szükség székelyföldön, hogy ismerős légy, mert itt az ősi erények honában bárhová térj 
be, még a legszegényebb földész is szivesen lát, s megosztja vendégével utolsó falatját is, 
miért ha pénzzel akarnád jutalmazni, sértve érezné magát. 

Fürge havasi lovakra ülve indultunk el. Vezetőnk egy értelmes suhancz karjára akasztott 
baltájával gyalog követett minket, s értelmes józan feleleteivel büszkévé tett népünkre, melyet 
a teremtő annyi természetes észszel nemes lélekkel párult értelmességgel ruházott fel. 

A hosszu falunak köves, patak átzugta utczáján vonultunk fel, hol csaknem annyi fürészalom 
van mint ház, a falun tul kopár kő borította vidék, melyet csak a szorgalmas székely keze tud 
termékennyé tenni, a mezőn messze terjedő, deszka kerítésekkel körülvett zab, árpa és pityoka 
(burgonya) földek terülnek el; ezentul közvetlenül a Hargita előlépcsőzete, a Csonka 
emelkedik fel, melynek tetőlapján, egy fenyvesektől körül keretelt terecskén bővizü forrás, a 
Deszkás kut buzog fel, s idéz elő dus tenyészetü gyepet, hol vad, még az utas közeledtére 



farkokat felcsapva tova tünnek a rengeteg sötétjébe. Ezen már nehány ezer lábnyi magas 
hegylépcsőzetről gyönyörü panorámai kép tárul fel. 

Mi kéj érzettel legeltetők szemeinket a szép tájékon, mig a forrás partjain reggelinket 
elköltöttük, azután pedig folytattuk az előttünk lévő s már Csihányos nevet viselő hegy 
meghágását. Negyedóra alatt szép fenyves erdők környezte térségre jutánk, mely Havasbéli 
kert-nek hivatik, s e nevet valójában meg is érdemli, mert a felfakadó források által nedvitett 
terecskén a legszebb szinpombában ragyogó s harmat gyémántban tündöklő virágok 
tenyésznek, s valami regényesen szebbet, meglepőbbet képzelni nem lehet, mint a szorgalmas 
természetnek ezen zugó fenyvesek közé rejtett szép kertecskéjét. 

Ezen felül, innen negyedóra távolra Oltárkő mezejét éri az utas, egy terjedelmes irtást, 
melynek keleti oldalán szeszélyes idomu, első felötlésekor várromnak tetsző sziklacsoportozat 
tünik fel, oly festői szirthalom, mely a legmeglepőbb alakzatokat mutatja fel, itt 
erkélyszerüleg szökelve ki, ott rovátkos bástyaként magasulva fel, keleti oldalán hosszu 
szirtfolyosó vonul el, tetőormán pedig fenyőfák lengő sudarai mint őrt álló óriások kopja 
hegyei tünnek elő. Oltárkőnek hivatik, mert a hagyományok szerént tatár dulások alkalmával 
az ide menekült nép itten tartott isteni tiszteletet, s ennél szebb és nagyszerübb áldozó oltárt 
bizonynyal nem választhatott volna. Képét mellékeljük. 

 

OLTÁRKŐ A HARGITÁN 

A sziklahalom teteje megható látványt nyujt; a nagyszerü távlati kép lépcsőlegesen kiszélesül; 
innen már felötlik az Olt átragyogta Erdővidék a távol ködében derengő déli Kárpátok roppant 
havasaival; előttünk a Hargita csucsai, melyeknek még alig értünk aljába, alattunk a mély 
Vargyas loka, hol sürü fenyvesek árnyában törtett le a Galusa aljában eredő pisztrángdus 
Vargyas pataka. 

A szélmozgatta fenyveseknek tenger moraját utánzó zúgása hallatszik fel a mély völgyből, 
mely közé néha félelmes zörely vegyül, egy-egy tova törtető medvének, egy-egy zuhanó 
fának, egy-egy leguruló sziklának bérczeket visszahangoztató dördülése. E félelmes 
magányban buzog fel, csak pásztorok és erdőlöktől ismerve a Jó borvíz, mely egyike jobb és 
erősebb ásványok vizeinknek, helyben oly erős, hogy üveget, s gyengébb korsókat is 
széthány, s nevét teljes joggal kiérdemli. 

Az Oltárkő, mint az egész Hargita lánczolata egészen trachyt, mely quarzdus trachyt porfyrral 
keverve jön elő. Neugebauer szerint Erdélyben csak a Hargitában s a belőle kifolyó 
lánczolatokban (Gyergyó és Csik nyugati havasai és a Büdös) jön elő az első képződésü 
trachyt, a többi, eddig annak tartott hegyek mind szürke porfyrból vannak, azért a székelyföld 
közepén feltornyosodó ezen roppant trachyttömeg geonosticai szempontból is igen nevezetes, 
s megérdemlené szaktudósaink figyelmes észlelését. 



Utunkat szép sziklaszegélyzetü hegyélen folytattuk, mely Mita kutjá-nak, fennebb Sugó fejé-
nek hivatik. Itt van az asztal alaku Ebédlő kő. 

A Mihály havassa nevü csucs alatt és a Bagoly kő nevü szép sziklaszál alatt elvonulva a 
Bagoly kő tetőre értünk fel, hol a bámulat miatt leszegeztetve állapodtunk meg, mert 
egyszerre váratlanul, egy tulvilágian szép látvány tárult fel előttünk. A Hargita 
főlánczolatának tetőlankájára,*Lonka, hegycsucsok oldalában lévő, lépcsőlegesen kiszélesedő 
térhely, mely felett és alatt is meredek hegy van. Ez a hegyterrassenak igen szép technicus 
terminusa. a Délő-domb tetejére értünk. 

Közvetlen közelünkben a Hargita három főcsucsa, közből a roppant tömegü Galusa 
tető*Ennek több melléknevei vannak. Oláhfaluban: Nagy-Gradicskő, Nagy-Hargita, Nagy-
Bagolykőnek; Csikban: Galusatető, rákosi Hargitának hivják. Ez a Hargita főcsucsa., jobbról 
a gyönyörü sziklaszegélyzetü Bélhavas*A Belhavas melléknevei: Asztalkőtető, Csicsói-
Hargita, Kis-Hargita., balról a büszke Kereszt-hegy*Kápolnahegynek is hivatik. A térképen 
hegyeinek nevei mind hibásan vannak feljegyezve; még Mersich különben jó térképe is 
mindenütt nem létező vagy elferditett hegyneveket ád. Igy a Hargita 3 főcsucsát: Hargi, 
Hargita és Fertőtetejének nevezi. Ezen elnevezések egészen ösmeretlenek a nép között: már 
pedig a valódi név az, mit ők használnak. tornyosul fel. 

A Galusa és Kereszthegy közti nyilaton felötlött Felcsiknak gyönyörü, a fiatal Olt által 
átkanyargott, faluk hosszu sora által beépített tere, fel a szt.-domokosi és Gyimes melletti 
havasoknak szikla óriásai, ködfátyolként elmosódó képletek, sugár özönben ragyogó, azur kék 
lepelbe öltözött nagyszerü tájkép, melyet a Hargita csucsainak sötétzöld függönyei kereteltek 
be. Bűvös látvány, mely elragadja a legközönyösebb lelket is. 

Elhatároztuk mind a három csucsot megmászni s erőt gyüjtendők e nem éppen könnyü 
vállalathoz, egy szép forrás mellett kinyugodva magunkat, megebédeltünk, s azután a 
legközelebb levő Kereszthely meghágásához kezdtünk. 

Kereszthegy? de hát honnan e név? miért a tető csucsán lévő két nagy kereszt? Azért, hogy 
szent és tisztelt e hegy, melyen régen istennek szentélyt emelt az áhitatosság. Kápolna 
bércznek is hivják e helyet arról, hogy tetején kápolna állott, hogy (1643-ban aug. 29-én) 
VIII. Urbán pápa által Sz.-Péter és Szt.-Pál napjára engedményezett bucsuk tartattak, de mivel 
a viharok e kápolnát megrongálták, a távolság és rosz idők miatt kevesen látogathatták, 1721-
ben máj. 13-kán XII. Clemens pápa engedélyéből (a hargitai bucsuk) áttétettek az innenső 
Oláhfaluban épített uj kápolnába, hol egész mai napig megtartatnak, s ekkor keletkezik e falu 
Kápolnás mellékneve is, mely addig minden régi okmányokban Alsó-Oláhfalunak neveztetett. 

A hargitai kápolna említve van azon perfolyamban is, melyet Oláhfalu a 17 falu, s Csik több 
faluival a hargitai határvonalok felett folytatott, s mely egy Regnicolaris bizottmány 
kiszállását vonta maga után. 

Ezen bizottság munkálatában (metarum reambulatióban,) a kápolna sok helyen előfordul, 
említve van e kápolna egy még régibb 1622-ben költ Inquisitoriában is,*E munkálat meg van 
az oláhfalvi levéltárban, meg voltak a pápai bullák is, de most elvesztek, hanem másolatban 
meg vannak gr. Kemény József gyüjteményében. miből azt kell következtettnünk, hogy a 
kereszthegyi kápolna már az 1643-ban engedélyezett bucsuk előtt jóval létezett. 



E kápolna vagy legalább maradványai felkeresésére indultunk hát, s azt meg is találtuk, nem a 
tetőn, hol a keresztfák vannak, hanem egy kissé alább a Kereszthegy délre kiszökelő előfokán. 

A kápolna alapfalai, szét szórt szép lapos kövei még megvannak. E szentély kicsi volt, alig 12 
lépés hosszu és 10 lépés széles, keletre fordított félkör ives apsissal, mi mutatja, hogy az a 
románkor, tehát a XII. század műve. Istennek szebb és nagyszerübb imaházat nem állíthata 
ember, mint ezen fellegekkel csókolódó csucsnak tetején, mint ezen nagyszerü havas ormán, 
mely már magában is jellképezi azon nagyszerü fogalmat, melyet a mindenség teremtőjéről és 
uráról alkotnunk kell. Itt valójában istenhez hiszi magát közel a természet nagyszerüsége által 
meghatott, a világ semmiségei fölé emelkedett ember, itt minden érzés isteni, minden 
gondolat ima, minden eszme ihlettséggel határos, egy ily pontról való széttekintés, a természet 
roppantot nagyszerüségének szemlélése lehetetlen, hogy költői gondolatokat ne ébresszen, és 
mi az ima, ha az a költészet eszményvilágának szinvonaláig nem emelkedik fel, ha az Isten 
eszméjét a természet nagyszerüségével nem párítja, ha ihlettség nem hatja át a szivet? E 
nélkül az gépies szájmozgatás, mely semmi erkölcsi becscsel nem birhat. Tehát nézés és 
tekintet által is lehet imádkozni, tehát a nagyszerü látvány előidézte fellelkesülés, a természet 
mindenható nagyságának bámulata, a lélek felmagasztaltsága is lehet a teremtő előtt kedves 
ima, s én ez értelemben imádkoztam is a Kereszthegy tetején. 

És e nagyszerü vadonban Isten eszméje mellett közvetlenül megjelenik az ő legnemesebb 
teremtménye, az ember, mert a Délő domb tetején számos forrás által öntözött buja gyep van, 
hol furulyáló pásztorok gondnoksága, s ugató kutyák őrködése alatt nyájak legelésznek, 
melyeknek kolompzenéje hangzik e költői magányban. Mily megható képe ez a nyugalom- és 
boldogságnak, s itt valójában szabad, független és boldog az ember; csak itt, a jótékony 
természet keblén, találja fel a békességet, nyugalmat, melyek az emberlakta vidékről már 
régen elköltöztek. Fájdalom, hogy az, minek mindenütt lenni kellene, csak itt található fel. 
Hogy pedig régen ezen most rengeteg havasokon emberek laktak, vagy azon át közlekedtek 
mutatja a Rakott ut, mely kővel burkolt ut, itt ott megszakadva a Fenyéd oldalán, Mihály 
havassa sarkán, és Sugó fején fel a kápolnához mindenütt követhető. Ez ut a hagyomány 
szerint akkor készült, mikora Bélhavas tetején Bélavára állott. 

A Kereszthegy oldalából számtalan forrás buzog fel; ilyen a Kereszthegy nyugoti aljában 
felbuzgó Gyöngyöskut, melynek bő forrása gyöngyözve fakad fel; odább a Mihályhavas 
aljában a Király kutja; talán azért neveztetve igy, mert a Hargita forrásainak legszebbike és 
legjobbika. 

A Kereszthegyet sok ingoványos hely környezi, melynek viszes mocsárjaiba könnyen bele 
veszhet, ki a járást nem tudja. Egy ily nagyobb ingoványt Feneketlen tónak hivnak, s 
mondják, hogy régen ott tó volt. Ezen ingoványok forrás fejei a nyugatról Küküllőbe siető 
Sugó pataknak, és a keletről Olt felé nyargaló Szökő patak-nak.*Ez más patakokkal egyesülve 
Madaras között szakad Madaras pataka név alatt az Oltba. Neve ez utóbbinak onnan ered, 
mert eredetétől néhány ezer lépésnyire, egy alig megközelíthető mély völgyben gyönyörü 
zuhatagot alkotva szökik le egy 10–12 öl magas sziklafokról. Ezen ismeretlen természeti 
tünemény bizonnyal legszebb vizeséseink közé tartozik, mindkétfelől szép szikla erkélyek 
emelkednek, melyekbe sötétlő barlangok mélyülnek. E barlangokban egykor kincset kutattak 
az emberek, most roppant jégdarabok zárják el a kiváncsiak lépteit, az e barlangok felett 
kihajló lépcsőleges szikla élen ezüst habbá törve rohan le a patak; szétgyöngyelő csepjei oly 
buja, csodás növényzetet fakasztottak, hogy abból alig látszik ki az ember. A zuhatag mellett 
csudás alaku sziklák emelkednek fel, mint kövesült óriások visszariasztó alakjai, alatt a patak 



által sodort roppant szikla-zür, s ki beküzdé magát e rejtett, ez elzárt sziklamederbe, bizonnyal 
nem fogja fáradalmát sajnálni. 

A Szökő-től megtérve, a Hargita legmagasabb csucsa, a Galusa tető meghágásához kezdtünk. 

A gyep csakhamar eltünik, mohabuczkák (mit muh-nak neveznek a benn szülöttek) 
csucsosulnak a talaj felülete fölé, melyek között csak gyalog és nagy bajjal tudtunk odább 
hatolni, a hegy csakhamar meredekké lesz, a sudar fenyők kis apró bokrokká törpülnek, mig 
fennebb összevisszahányt trachytdarabok zürjén (khaoszán) lépdel a vándor, melynek 
felületén az ezred év óta egymás fölibe nőtt moharétegek Perzsia szőnyegével vetekedő, lágy 
finom leplet képeznek. 

A lichentelepek közé kék áfolya (vacinium myrtillus és uliginosus, mit a benszülöttek havasi 
megynek neveznek) és veres áfonya (V. vitis idaea, mit kokojzának neveznek) örök életű 
gyapárok, aranyszinű árnikák, saxifragok, zuzmók vegyülnek szemgyönyörködtető 
szinpompában, e vadonban is bámultatni engedvén a természetnek minden parányban 
nyilatkozó költészetét. 

Áfonyát, az Alpoknak ezen izletes gyümölcsét szedegetve s az éltető, éleny-dús léget egész 
tüdövel sziva léptettünk fennebb fennebb, mig pontban 5 órakor a Hargita legmagasabb 
ormán, a Galusa tetőnek csucsán voltunk. Egy csomó trachytszikla, széthányt gulának 
tömegeként, annak éppen tetőpontján van összehalmozva, mi azok közé helyezkedtünk el az 
itt örökké lengedező szél ellen fedezendők magunkat, s ezen 5573 láb magas sziklapáholyból 
bámultunk el azon nagyszerü, s leirhatlan körlátványon, mely innen feltárult előttünk. 

Azt elbámulni, annak mindenható nagyszerüségét felfogni inkább tudám, mint leirni, mint a 
szókifejezésnek gyenge ecsetével azt lefesteni; azért legfelebb silány körvonalozás az, mit itt 
nyajtok. 

Nyugatra egész Erdélynek hullámzatosan egy más fölé rétegesülő hegylánczolatai, melyek 
felett a lehanyatlásához közelgő napnak rézsutos sugarai aranyos sugár-fátyolt szőttek; tul 
ezen fokozatosan emelkedő, ezen a folyók ragyogó vonalától elválasztott, ezen egymást 
keresztül-kasul szelő, s még is szerves összefüggésben lévő hegysorokon, a nyugoti 
Kárpátoknak a távol fantásticus szinezetében derengő lánczolata tünt fel, roppant sziklatömeg, 
mely minden tömörsége mellett is lehelletszerű lengő tüneménynek, az ég ezüsttel eredzett 
szép csipke szegelyének tetszett. 

És ha figyelmesebben részletezém azt, felismerhetém azoknak minden egyes csucsait a 
Retyezát-tól kezdve fel az Aranyos széki Székelykőig, mely a Székelyföld ezen távoli 
gyarmatának dicsőségét örző sziklagulájaként emelkedett ott fel, várromkoszoruzta magas 
csucsával, legalább láttani összefüggésben lévén az anya Székelyföld ős havasával, a minden 
havasaink közt legnemesebb kiadásu Hargitával; láthatók a székely dicsőség e szikla emléke 
közelében a tordai hasadék bámulatos hegyszelvényét, a topánfalvi, gyalui és szilágyi 
havasok elnyuló sorát egészen az északnyugoti szögletben pompálkodó Cziblesig. E volt ez 
oldalnak nagyszerü háttere, azzal összhangzatosan szép eltőrében pedig egész 
Udvarhelyszéknek madártávlati képe terült el. 

Északra a Hargitát Gyergyó hegyeivel egybekötő Osztoros, Csudálatoskő, és a kopasz 
Tárhavas, melyekkel egyenes szögletben ütközik össze a Maros és Olt vizválasztó 
hegylánczolata, a Fekete-Rez, a Hargitával versenyző Délhegy és Küküllő tőmező vagy is azon 



hegylánczolat, honnan Erdély 4 királyfolyója: a Maros, Olt, és két Küküllő fölbuzog. És ott a 
Dél hegy és Fekete-Rez közti hegynyakon, a hősi csaták emlékével diszitett Geréczesen át 
feltünt Gyergyó egyik szöglete, a szárhegyi kolostorral és Kelemenhavas azurkék szinbe 
burkolt büszke 9 csucsával. 

S mily gyönyörű, mily pompás volt a keleti tájnak kiindulási pontja, vagyis a márvány 
fejérségü mészkősziklák azon nagyszerű zöme, mely Szt. Domokos tájékán mintegy 
hatásvadászólag összetömbösült. Az egymással szépség- és nagyságban versenyző Nagy-
Hagymás és Tarkő és e kettő között diszgulaként felszökellő Egygyeskő, idább a szomoru 
emlékű Pásztor bükke felett a gyimesi szorosnak roppant sziklafalzata, a fogrovátkos 
sziklagerenczczel tetőzött Naskalát, Bodorvész, és a határszélnél őrködő Apahavas. Ezekkel 
összefüggve pedig a honunk védfalaként elnyuló keleti Kárpátok, ős apjokkal, a vészes 
lehelletű (szele oly romboló, mint a Nemere Háromszéken) Borda havassal. 

Az ezen csak futólag körvonaloztam nagyszerű havaskeretben foglalt Csik pedig ott terült el 
közvetlen alattunk, az ős Hargitának meredeken lehanyatló keleti alján, ott lapul el a virgoncz 
Olt átfutatta gyönyörű térség, melyet a hegyeknek két helytt való előszökelése, három 
egymást követő kerekded térre oszt; a zsögödi szoros, mely alcsikot választja el Fel-Csiktól; 
fenebb a Naskalátból lenyuló Kőd, mely Rákosnál alkot ilyen zárgátot. 

Szép e tér magában is miként az a teremtő kezéből kikerült, de mennyire felékesíté s kidiszíté 
azt az embernek alkotó, szorgalmas keze! a fenyves koszoruba foglalt szép téren ott látjuk a 
művelet alatt lévő földnek roppant rakműhez (mozáik) hasonlítható sokszinű koczkáit, s azok 
közt a szeszélyes egybefüggésben elhelyezett faluknak tarka vegyületét. Szt. Domokostól le 
Rákosig 8 egymással összeépült falu*Szt. Domokos, Szt. Tamás, Jenőfalva, Karczfalva, 
Dánfalva, Oltfalva, Város, Madaras. hosszú sora nyúlik le északról délnek, mellyel másik 
(csak nem) összeépült öt falunak*Rákos, Görcsfalva, Vacsárcsi (egészen összeépülve) Szt. 
Mihály, Szépviz nagyon csekély távolra. keletről délnek nyuló vonala szögelik össze, 
együttesen egy roppant 3 mfldet beölelő L-et irva le. Fejérlő templomaikkal, zöldellő kertek 
lombjai közé helyezett többszinü házaikkal hasonlítva egy a szép térségen megtörve elnyujtott 
virágfüzérhez. És hogy a természet és az ember öszhangzatos működésének hatása, a 
tenyészet, a béke és a szabadság áldásai által felékített táj jótékony hármóniája zavarva 
légyen, ott van az egybe szögelésnél a gyászos emlékű Mádéfalva, mint ezen öszhangzásnak, 
az ember és természetnek ezen jótékony szövetkezéséből eredő szabadságnak, és a 
szabadságban fellelhető boldogság felforgatójának, a zsarnokságnak intő, véres ujja. 
Mádéfalva ártatlanok vérével megmosott szent temetője a székelynek. És mintha e szomorú 
történeti visszemlék mellett megakarna a vallás vigasztaló biztatóként jelenni, ott van 
mindjárt fénylő, ragyogó templomával Csik Somlyó, s mintha a hitben megerősítni akarna, 
Szereda odon erődjével. 

Alább Alcsik szép tere, mely felett könnyű párázatok usztak; de csakhamar kisütöttek a 
napnak felhő által feltartóztatott sugarai, s feltüntették a változatos szinezetű talajon 
szeszélyes rendetlenségben szétszórt falukat, tündöklő tornyaikkal, tul rajtok a déli láthatárt 
elzáró tusnádi és torjai havasok, a Nagy-Haram, a torjai Büdös és Vártető csucsokkal, 
egybefüggőleg pedig ezekkel azon havaslánczolat, mely a trachytközetek ezen végső ormait 
ősatyjukkal, a talapzatunkul szolgáló Hargitával csatolják egybe, mig végre hogy ez oldal 
távlati képe is tökélyesen kiegészitett légyen, feltüntek a láthatár végvonalán a déli 
Kárpátoknak égig meredő ormai: a Csukás, Bucsecs, és Királykő. 



Ez hideg előszámlálása a látott tárgyözönnek, ez élettelen előrajza az innen feltáruló isteni 
látványnak; de azt kellőleg kiszinezni, azt élethűn lefesteni, ugy miként az a valóságban van, 
az emberi nyelv képtelen. 

Miután lelkünk eltelt a gyönyör mámorával, elindultunk a Bélhavas (vagy Csicsói Hargita, 
vagy is a néptől Asztalkő tetejnek nevezett déli csucs) felé, mely alatt meghálni, s annak 
tetejéről a feljövő napot ellesni terveltük. Félelmes sziklák tömkelegén áthatolva, a tetőtől alig 
150 lépésnyire felbuzgó szép forráshoz jutottunk, mely körül nefelejts bokrok pompálkodtak, 
s forrást Vargyas fejének hivják, s a néphiedelem szerént minden hajnalban tündérek szállnak 
oda inni és feredezni, a szép nefelejtsek is az ő lábnyomaikon teremnek. Csudás természet, 
mely ezen roppant magasságban is életet fakasztasz és enyhet nyujtasz; dicső természet, mely 
még ezen vadonban is virágokat, a hűség és szerelem jelképét ülteted, a te titkaidnak, a te 
mindenhatóságodnak csak bámulója, de megfejtője nem lehet a véges emberi ész! 

Itten lovainkat megtalálva a köztünk és a Bélhavas közti Tetőfenyőt vagy mádéfalvi Hargitát 
(e hegység egy kisebb csucsát) az ugynevezett mádéfalvi Csapáson kerültük meg. Csapás 
nagyobb erdei utat jelent, melyről nem kell azt hinni, hogy az valamely jó szekér ut, hanem 
inkább erdei vadak és legelésző juhnyájak nyomadéka által alkotott ösvény, mely rengeteg 
erdőségeken, iszonyatos kőhalmozokon: meredek lejtőkön hatol át, a kisebb ily ősvényeket 
vagy a fő csapásokat egybekötő sikátorokat Zseréb-nek*Zseréb hálózást, tömkeleget jelent; a 
szövésre készitett fonal felosztásánál egy tincs vagy kötés zserébnek hivatik. hivják. 

A mi mádéfalvi csapásunk, bár talaja oly szirtes volt, hogy lovainkat nem igen használhattuk, 
de azért elég ügyes mérnöki kiszámítással kerüli meg a Tetőfenyőt, közölve a mély 
örvényeket s meredeket, nagy kanyarulással vezet elő a hegyháton. A Tetőfenyő déli aljában 
egy csudás sziklaszál, a mádéfalvi Csompó, ragadta meg figyelmünket. Ez egy a fenyvesek 
közül több száz öl magasságban kiszökelő conikus szikla, mely a legélénkebb szinü zöld 
moha és folyondár lepellel van betakarva. 

Innen rövid félórára van a Hátulsó mező, egy a Bélhavas sziklaormos csucsa alatt elterjedő 
nagymezőség, hol szétszórt kövek közül számtalan forrás (a Halaság patak forrás feje) buzog 
fel, s termékenyíti ezen vidéket, hogy az emberi használatnak átadhassa. Alig érkeztünk meg 
e vik-vok (hápa-hupás) térségre, hogy a pásztoroknak éber előőrei, a minden oldalról dühösen 
előrohanó s minden hangon a legmélyebb basso profondotól a legvékonyabb szopránóig, 
csaholó kutyák támadtak meg, erdőket visszhangoztató ugatásaikkal értesitve gazdájokat, 
hogy idegen közeleg. A békésen legelő juhok és szikláról sziklára szökdécselő kecskék 
mekegéssel feleltek éber őreik ugatására, s ez a minden hangot többszörösen visszhangzó, s 
zengedelmessé tevő fenyvesektől keretelt téren nem megvetendő hangversenyt alkotott, 
melybe kiképzett prima donnaként bele trillázott egy-egy felröpülő havasi rigó. 

A diszítmény gyönyörű volt, a napnak, mely már az alantabb vidékeken rég leáldozott 
bucsusugarai lebegtek e fennvidéken, megaranyozva a lengve-zúgó fenyveseket. Hátunk 
mögött a gyönyörü alakzatu Hargita csucsa meredett fel, Istennek aranyos trónjaként 
ragyogva a nap bucsucsókja alatt, körültönk amphitheatraliter kanyaruló hegyek karaja zárta 
el a láthatárt. 

A minden oldalról előrohanó kutyáktól körülugattatva, s általok kisértetve érkeztünk meg az 
Esztinához,*Juhpásztorok tanyája, hol a turó és sajt készül, s a juhok megfejetnek. mely egy 
igen gyenge, ideiglenes, fakéreggel fedett házikó. A kutyáknak itt még dühösebbé vált 
ugatására ki állott a major,*Székelyföldön Majornak hivják a főjuhászt, ki inkább otthon az 



esztenában szokott ülni, turókészitéssel foglalkozva. Szolgáit, kik a nyájat legeltetik, 
pakulároknak hivják; a juhászfiukat, kik fejéskor a nyájat téringetik monyotornak 
(valószinüleg monitorból ered). Székelyföldön a juhászok nagyrészt oláh eredetüek, de 
annyira elszékelyesedtek, hogy csak magyarul beszélnek. Minden falunak meg van az ő 
juhászcsaládja, melynek tagjai apáról fiura rendes juhászai a falunak. Ezek főként a havasalji 
falukban tavasszal azonnal felmennek a havasra, és késő őszig ott tanyásznak, sőt még a 
havastól távolibb falukban is kosarozás (trágyázás) végett folytonosan künn laknak a 
mezőkön készitett esztenákban. egy valójában patriarchális alak, vállig omló ezüst fürtökkel, 
borzos kucsmája alatt ragyogó fekete szemekkel, s „Hozta isten jó uramékot!” mondá ő; a 
kutyák uroknak barátságos hangjából megértve, hogy nem ellenséggel van bajok, farkot 
csoválva örömnyivogással ugráltak körül, mintha ők is kiakarnák fejezni vendégszerető 
örömöket. „Áldja Isten atyafi, hát ád-é szállást az éjjelre nekünk?” kérdők tőle, „Isten-é a 
szállás” felelt ő, s miután meggyőződtünk, hogy a füstös és piszkos kalibába (kunyhó) nem 
tanácsos telepednünk, onnan csekély távolra, egy forrás mellett zöldelő gyepen ütöttünk 
tanyát, s megtelepedtünkkel csakhamar kies otthonunk berendezése után néztünk. Az ily 
berendezéshez szakértelemmel biró vezetőnk legelőbb is néhány fenyőfát döntött egybe, s 
tanyánkat illatos zöld kerítéssel fogta körül. Eleinte ezt csak a szépészeti ösztön kifolyásának 
hivők, de később meggyőződtünk, hogy mint szél elleni védfal gyakorlati hivatással is birt. 
Egy ágasbogos fa fegyverfogássá idomult, s közös erővel munkához látva, oly halom száraz 
fenyőfát hordtunk össze, hogy azzal egy városi család kitelelhetett volna; mi sokkal 
vesztegetőbbek voltunk, mert csakhamar oly tüzmáglyát élesztettünk, hogy lángüstöke a fák 
teteje felett koválygott. 

A tüz körül illatos és ruganyos csereklye (fenyőrügy) pamlagok lettek rögtönözve, s miután 
szerény vacsoránkat dicséretes étvágygyal elfogyasztók, pompás fekhelyeinkről addig 
gyönyörködtünk tüzünk fantastikus lángalakzataiban, s vezetőnk tündérregéiben, mig álom 
nem csuká le szemeinket. 

 

Szentkeresztbánya a hengermű- és verőkkel, az elő-, Oláhfalu és Hargitával a háttérben. 

Hajnal hasadtakor víg madárcsevegés ébresztett fel, s mi azonnal utnak indulva, 5 órakor a 
tetőn voltunk. Köd borongta az alanti vidéket, mig a köd vonalán felül emelkedő Bélhavas 
ugy nézett ki, mint hullámok által körülzajlott sziklasziget s ott, a köd titkos leple alatt, 
tengerszerüleg is zajlottak a láthatatlan fenyvesek. 



Ezen csucsnak gyönyörü alakzatu, függőlegesen lemetszett szikla-ormózata van, melyről 
Asztalkő tető mellékneve ered. Mi annak egy erkélyszerü kiszökellése alá telepedtünk le, s 
ezen közel 6000 láb magas, földképződés által idomított baldakin alól, két óráig bámultuk a 
fel-felmerülő nagyszerü látványt, s ellestük a természetnek köd-alakító működését. 

A főcsucs (Galusa) körül táborzott a ködnek zöme; átláthatlan sűrű tömegekben volt 
leszorítva a légnyomás által; csak is kisebb foszlányokat szakított el a szélnek egy egy 
lebbenése, mely mozgásba hozatván, körülkanyarogta a Tetőfenyőt, honnan aztán egy sebes 
oldalmozdulattal a Bélhavast kerülte meg, s mi láttuk sziklapáholyunkból, miként nyargalá 
körül e csucsot, a nélkül azonban, hogy minket érinteni mert volna. Az igy hullámzó ködlepel 
elvonultával, felötlött percznyire mint tündér ködfátyolkép, mint varázs panorama, a regg 
homályban derengő tájék, mig a következő perczben már ködfátylát borítá reá a velünk 
enyelegni látszó természet. 

Végre kisütött a határszéli Kárpátok megül fényesen kiemelkedő nap, erre a Galusa-csucs 
körül táborzó köd zöme is megindult, s elnyult hosszan a bérczeken, napsugarakban ragyogó 
ezüst pánczéllal vonva be azoknak ormait. Lassanként azonban elvonultak vagy feloszlottak 
azok a napnak ellenök küzdő sugárai által; a regg derűje kimosdatá a tájat, de mi már ekkor a 
tetőn voltunk, onnan bámultuk az előttünk feltáruló dicső, magasztos körlátványt, minőről 
csak annak lehet fogalma, ki már látta havas tetőről nézve a napot felkelni. 

A keleti láthatárról nem szólok, mert az kevés változattal ugyan az volt, mint a melyet a 
Galusa tetőről bámultunk, azzal a különbséggel, hogy az akkor alkony homályában derengő 
Csikot s a ködlepel borongta határszéli havasokat most a napnak szétömlő sugárözöne sokkal 
szebb, élénkebb színben tüntette fel, és hogy a tegnap részben fedett Al-csik egész 
terjedelmében terült el ugy, hogy annak minden egyes faluját és tornyát 
megkülönböztethettük, de a nyugat- és déloldali láttér az előzött alkonykor látottnál sokkal 
nagyszerübb és terjedtebb volt. Közvetlen a Hargita alján az oláhfalvi láz terült el, fenyvesek 
közé foglalt dússzinezetü szántói- és kaszálóival és terjedelmes két falujával, melyek innen 
madártávlatból nézve, a hogy a köztük letörtető folyók szeszélyes kanyarulatait követik, 
hosszu, vékonyan elnyuló háztömegeikkel egy nagy S és Z-t irnak le, az apostrofált szent-nek 
óriási kezdő betüit, még a pont sem hiányzik, a mennyiben azt Kápolnás-Oláhfalunak egy 
önálló házcsoportja képviseli. 

A láz alján hegyek közül kitörtető folyamok, völgyek, a két Küküllő és Nyikó völgyei, hol 
bizalmasan elterülő városok és faluk váltakoznak, mig némely más falu, mint Oroszhegy, 
Sükő, Pálfalva, Firtos-Váralja, Agyha hegyormokra helyezkedtek, mintha azok a többiek 
nyugalma és biztonsága felett őrködő előőrsök lennének. Ezek felett még magasabb 
hegycsucsok, melyeken egykor büszke várak (Firtos, Tartod, Rabsonné, Kadács, Zéta, Bud 
várai) trónoltak. És a közelvidék e vonzó képleteit egymásfölé hullámzatosan emelkedő 
hegylánczolatok követik, melyek felett mint elmosodó párázat a tordai hasadék, topánfalvi 
havasok, a Székelykő, Csákszirtje és az eget nyulánk oszlopkánt támogatni tetsző Kecskekő 
tünik fel. Erdély nyugoti határ-havasai intének reggeli üdvözletet a keleti Kárpátoknak, s a 
feléjök igyekvő napnak. Délre a két Homorod kies völgyülete, az őrszemként dombra ült 
Bágygyal; s roppant, alig átpillantható erdőségeken tul azon nagyszerü hegyrepedés, hol 
Almás csudás kőlyuka van. Ezen, s a Rika zöldelő lánczolatán tul egyfelől Erdővidék a felénk 
folyó Olttal, le egészen a Barczaságig, másfelől a hévizi völgyület a tőlünk elsiető Olttal le 
egész Fogarasig. S a láthatár végpontján a brassai és fogarasi havasoknak félelmes, innen 
tekintve még sokkal magasabbnak tetsző lánczolata, szép hazánk déli határainak büvszegélye. 



Miután jól kibámultuk magunkat, miután lelkünk eltölt az élvvel, a Bélhavas tetejét tettük 
vizsgálódásunk tárgyává. Ennek tetőlapján több száz hold kiterjedésü, délre lejtő fennlapály 
terjed el, hol az örökké uralgó szél és hideg miatt csak rideg tenyészet van, az islandi 
lichennel vegyült mohatelepek lágy szőnyege bevonta talajon már a borsika, ezen élődi fa is 
csak alig arasznyira nő fel, egy egy árva virág, s néhány diszes saxifrága-telep szinezi ki az 
áfonyaágyaknak sürü, tömör tábláit.  

Ezen egyenes felületü fennlapból az Asztalkőtől vagy ezer lépésnyire, egy kerek idomú, 
alólról is felötlő sziklacsucs emelkedik ki egyenesen elcsapott fennlappal. Itt volt a 
hagyományok szerént Béla vára, melyről a Bélhavas neve is eredne. Ugyan is midőn a világ 
renditő hun birodalom össze omlott, s a hóditott népek a boszú fegyverivel kezdték üldözni a 
hunok megmaradt töredékeit. Azok, kik e vérrel szerzett hazától megválni nem akartak, vagy 
ide szorulva távozni nem tudtak, s a felzúdult népek alattvalói lenni sem akartak: Erdély keleti 
oldalának természet által is védett rengetegjei közé vonták meg magokat, hol az őserdőktől 
környezett legmagasabb hegycsucsokra várakat épittettek, s függetlenségök megvédése és 
egymás oltalmára szövetkezvén, elhatározták, hogy midőn valamely várterület lakóit vész 
fenyegeti, ott lármafa gyujtatván; a többi vár lakói a megtámadottnak oltalmára siessenek. 

Ezen egymással egybefüggésben, s láttani összeköttetésben lévő várlánczolatnak középpontját 
képezé – a hagyomány szerént – ezen a Hargita tetőn épült, legmagasabban fekvő Béla vára, 
honnan egész Csik, Udvarhelyszék és Erdővidék végig pillantható volt, s midőn itt vész-tűz 
gyujtatott fel, akkor vész fenyegette a rabonbánok honát, s mindenki fegyveresen tartozott a 
fenyegetett haza oltalmára sietni. E vár a hagyomány szerént még a mongol duláskor állott. 
Most annak semmi látható nyoma nincsen; a hegycsucs körül mindenütt nagy halom 
szabályszerü lapos kő halmaza hever, mi a néphit szerint a leomlott várfalak maradványa 
lenne. 

De ha semmi más észlelhető nyoma nincsen is e várnak, azért nem tagadhatjuk meg a 
hagyományoknak ritkán tévedő feltevéseit. Ezen vihartól csapkodott hegytetőn a föld felülete 
inkább ki van téve az átalakulásnak, mint másut, s még akárhány történeti biztossággal 
létezett vár is (mint a feketehalmi, sz.-léleki) jutott napjainkban oly állapotba, hogy annak 
semmi vagy igen csekély nyomaira tudunk akadni. Azért hagyjuk meg a Hargitának ezen őt 
érdekesitő monda költészetét. Közel buzog fel a várral összeköttetésbe hozott Király kutja is. 

Hogy a Bélhavas szemet gyönyörködtető idomzatos (symetricus) elrendezéssel birjon, déli 
szögénél is az északi fokon lévő Asztalkővel festői ellentétben egy gyönyörü sziklaszálba 
végződik. E sziklametszetnek sokféle neve van, mint Mita köve, Menyitő kő, Solyom kő, s 
egyike a legszebb sziklaképződéseknek. 

Miután megjártuk e csucs tetejét, miután jól kibámultuk magunkat, visszatértünk tanyánkra, 
hol a székely vendégszeretet szabályai szerint a major fris zsendiczével jól tartott, s azután 
lovainkra kerekedve, visszatértünk Oláhfaluba, nem a jöttünkkor követett uton, hanem a 
Tekeredő kőnél (egy csiga alaku szikla csucs) és Málnavész mezején a Vargyas völgyébe 
lekanyargó szekéruton. 

XIV. Lövéte környéke. 
Ujváros vagy Sz.-Keresztbánya, kohói, öntödéi. Lobogója s más ásványos vizei. Alsó fürdő. 
Róka város. Gábos háza. Lövéte pataka. Poostöve. Lövéte alakulása. Székes Mózes 



udvarháza, emléke; Csúf-hegy. Várhegy, az itt állott vár. Kilátás. Lövétei láz, Saruta, Vargyas 
völgye. Keruji fürdő, vidéke, hámora, fonógyár. Sólyomkő. Ipar és müvészeti hajlam a 
székely népnél. 

Lövétének több négyszögmértföld kiterjedésü határa egész Oláhfalu széléig felrug. Mint első 
települt Oláhfalunak az akkor utak hiánya miatt használhatlan havas maradt meg, de végre is a 
nyertes Oláhfalu maradt, mert mig Lövéte a hámorok és szénégetéssel letarolta szép erdeit, 
addig Oláhfalu rengeteg havasaiban gazdag tárházat bir, honnan már annyi századok során át 
hordja szét doczkáit (deszka) s honnan még (kivált czélszerübb kezeléssel) sok ideig fog 
gazdálkodhatni. 

Ha Oláhfaluból dél irányban kilépünk, csakhamar lövétei területre érünk, és ha az Oláhfalun 
át törtető Nagy-Homoródot követjük, negyed órára a regényesen fekvő Ujváros*Igy 
neveztetve a nép által rendes utczáiról. vagy Szentkeresztbányára érünk. 

E hely, hol most nagyszerü vasöntödék, füstölgő kohók zajos működése visszhangoztatja a 
vidéket, hol terjedelmes bányatelep munkás népes ürög, hol száz meg száz szekér jön megy 
érczkövet, szenet, vasat és öntvényeket hordva; még 1830-ban Ugron István kaszálója volt. 
Bár a monda szerént ott még a dákoknak is volt bányájuk, sőt a mult században is Lövétének 
több, kezdetleges modorban kezelt vaskohója volt, de azok megbuktával 1838-ban a 
Selmeczen végzett Gyertyánffi Jónás kezdette rendszeresen müvelni, s egész 1848-ig nagy 
sikerrel folytatta; azonban forradalom után, mert ottan a nemzeti kormány ágyukat öntetett, 
üldözőbe vétetvén 1850-ben brassai pénzváltó Demeter Miklós vette át, s folytatta 1855-ben 
történt haláláig, ekkor bukottnak találtatván, hitelezői folytatták egy évig, mikor azt a brassai 
bányász és kohászati részvény-egylet vette át 52,000 frtért, minden készlettel együtt, mely azt 
kellő nagyszerüséggel kezeli. Jelenleg van egy olvasztója (Hochofen), egy kupoló 
kemenczéje, 2 veretője, egy négy tüzü hengermüve, készülőben egy tengely és szeggyár. 
Vasa, mivel szivós lágy, öntvényre igen alkalmatos, vert vasa legközelebb áll a svéd vashoz. 
Nyers vastermelése évenkint 12,000 mázsa (2000 mázsa öntvény), vont és vert vas 7–8000 
mázsa készül évenként. Mi ezen fájdalom idegen kezekbe jutott, s hazai iparunkban nagy 
szerepet játszó gyárt képben mutatjuk be, mely előtérben a hengerművet és verőket, háttérben 
Szentkeresztbányát, Oláhfalut és a Hargitát tünteti elő. 

De nem csak érczet, hanem egészséget is lehet itten aknázni, a mennyiben 
Szentkeresztbányán sok jeles gyógyforrás fakad fel, azok közt első helyen megemlítjük a 
Homorod jobb partján felbuzgó nevezetes Lobogóját, mely vetkező házakkal környezett 
meglehetős nagyságu tükörbe van felfogva. Szökelve buzog itt fel a több betegségekbe 
csudaszerü hatással biró gyógyforrás, s nevezetes tünemény az, hogy közvetlen egymás 
közelében két forrás fakad fel, egyik jéghideg, mig a másik oly meleg, hogy ha a homokba 
felkeressük, lábunkat csaknem elégeti, a kettő egybe elegyedve egy 16–18 R. foku gyógyvizet 
állít elő, mely fürdésre igen kellemes.* 

Dr. Pataki észlelése szerint ezen hámori forrás félszemerrel nagyobb mennyiségü vasat 
tartalmazván, az égvényes vasas savanyu vizek osztályába tartozik, szénsav szagu, kellemes 
csipős ízü. Aránysulya 1,0016. 

Egy polgári fontban találtatik: 

Kénsavas szikélegből     1,800. 



Szikhalvagból          2800. 

Szénsavas szikélegből     4,000. 

Szénsavas mészélegből     2,800. 

Szénsavas keserélegből     1,600. 

Szénsavas vasélecsből     0,640. 

Kovasavból          0,664. 

Összesen          14,364 szemer. 

Szénsavból          27,720 k. hüvely. 

Ha a két forrás elkülönittetnék, egy meleg fürdőt lehetne itten berendezni, mely e tekintetben 
szegény hazánkban nagy fontossággal birna. 

A lobogó*A Lobogó még oláhfalvi terület, de a közvetlen mellette lévő Ujváros már lövetei 
határ. közelében két ivó forrás is van, melyek azzal hasontartalmuak lehetnek; van négy a 
fürdői vendégeknek lakul szolgáló épülete, különben a bányászok is nyaranta kapják házaikat, 
s a fürdői idény alatt sok vendég szokta látogatni. 

Szentkeresztbánya alsó felében egy másik hajtó tulajdonsággal biró forrás is van. 

Ha a szük sziklabérczek között nagy eséssel s festői zuhatagokba lerohanó Homoródot 
követjük, negyedóra alatt a Dobogó nevet viselő alsó fürdőhöz érünk. Itt a rohanó patak fölé 
emelkedő szikla élén, festőileg fekvő házcsoport és szűk fürdőmedencze van, melybe a 
patakmeder széléből egy facsövön önerején nyomul fel azon pezsgő, s a testét csipő ásványos 
viz, mely nagy konyhasó tartalommal birván görvély, giliszta kórban, s hülésekben is nagyon 
hatásos. 

A viz felületét, ha csak 24 óráig áll is, egy vastag szivárványozó lepel vonja be, mi kőolaj 
vagy naphta tartalomra mutatna. 

Ivó vize alább a patak medrében sziklából fakadt fel. Igen kellemes izű savanyu viz, mely 
facsatornába szorítva vagy 5 lábnyira emelkedik fel önerején, s ott kis csővön csergedez ezen 
érdeme szerint nem eléggé méltányolt kristálytiszta forrás. Ezenkivül a patak medrében, a 
sziklák oldalain mindenütt veres leülepedést hagyó más ásványos vizek is fakadnak fel. A táj 
megdöbbentő sziklahalmazával, lengő fenyveseivel igen festői, s mivel e fürdőt egy 
honfiakból alakult társulat vette meg: remélhetőleg azok e valójában szép és üdvös hatásu 
hely emelésére, berendezésére fognak hatni; s ekként hinni lehet, hogy az kiérdemlett 
érvényre emelkedve, fürdő helyeink keresettebbjei közzé tartozand. E szép pontnak is 
csatolom képét. 



 

A DOBOGÓ FÜRDŐ LÁTKÉPE DÉLKELETRŐL. 

A völgy merész szökésekbe száll alá, minden lépten imposáns sziklaszálak meredeznek fel, 
melyek között az út félelmesen vonul tova; lenn a szükvölgyben posztóványolók, sziklára 
akasztott malmocskák, száz meg száz, a festő figyelmét magára vonó pont, melyek ha – 
miként érdemlik – mind lefestetnének, egy albumot töltenének tele. Feltünik ezek mellett e 
vad regényes magányban egy-egy keresztfa is, hol vagy gyilkos kezek alatt vérzett, vagy 
szikla által elzuzott ember nyugossza örök álmát, s ezen ódon kereszteken, ezen a hit és 
emberi mulandóság jelvényein egy-egy virágfüzér diszlik, tudatva, hogy vannak, kik az itt 
nyugvók álmai felett őrködnek; kik e távol sirokat a részvét könyeivel öntözik, kik e halottak 
emlékét tisztelik. Pedig hány hős, hány az emberiség és haza szabadságának védelmében, 
érdekeinek szolgálatában elvérzett, elhalt nagy lélek van, kinek sirja puszta, kinek emléke a 
feledékenység sötétébe vesz el? Hány nemes és szeretet által dicsőült sziv porlik el a nélkül, 
hogy hantjára valaki emlékfüzért illesztene? De hagyjuk e busító képeket, gyönyörködjünk 
inkább a természet áldásos szépségében és mindenhatóságában, mely a halálból is életet 
fakasztva megtanít, hogy semmi el nem vesz, hogy a reproductió és anyagcsere törvényei 
szerint valamint az anyagi életben, úgy az erkölcsi világban is a látszólagos megsemmisülés 
talajába van beoltva az élet magva. 

Ha a völgyön lefelé megyünk, a táj sajátszerü átalakulást mutat, és mik azok a sziklák 
oldalaiban ásítozó sötét üregek, azok az örvények felett elvonuló félelmes ösvények, s az a 
hangyaként sürgő forgó nép? Ezek a bányák, hol a völgy kebléből kipiszkálja a szorgalmas 
ember az érczet tartalmazó követ s honnan döczögös uton hordja nyikorgó szekerén az 
érczkövet a munkás székely, nem azért, hogy a hont és szabadságot védő fegyvert gyártson 
belőle, mint hajdan; hanem hogy vasat gyártsanak abból a fennkölt gondolkozásu nemzetet 
leigázására*Értsd a Bach önkény korára. azért, hogy e hon áldásaiból idegen üzérkedőket 
felgazdagítson. 

A természet annyi gazdagsággal áldá meg e szép hazát, s az mégis vajmi keveset hasznosíthat 
abból. 

Néhány ittott szétszórt bányászlak is van ott, mit a nép Rókavárosnak hiv, talán azért, mert a 
bánya üregeket rókalyukaknak, a bányászokat élczeskedésből földbuvó rókáknak nézi, vagy 
azért, mert a bánya gondnoknak egy szelid rókája volt. 

Rókavároson alól a völgy kissé kiszélesül s elveszti havasias küllemét, a kopár sziklák helyén 
szántóföldek tünnek fel. Csaknem szemben egymással szakad be két patak, balról a 
Gábospatak völgy torkolatját ma is Gábosházának hivják, mivel itt régen ily nevű falucska 
volt, melynek lakói (a ma is Lövétén meglévő népes Gábos család) vagy 200 évvel ezelőtt 
költöztek be Lövétére. 



Szemben van vele a Lövéte pataka. A hagyomány szerént Lövéte régen itt feküdt, kápolnája, 
hol Sz.-Lőrincz napján nagyszerü búcsuk tartattak, még a mult század végén is állott; romjai 
ma is látszanak. 

Itt egy helyet, hol még e század elején is rengeteg erdőségek voltak, Poos tövének hivnak. 
Ezen a Homoród mellékén sok helyt előforduló Poos név, (Városfalván Poos utja) a 
hagyomány szerint egy székely vezéré volt. 

Negyedórányira (alább) van a regényesen fekvő Lövéte,*Timon Leveltumnak nevezi. mely 
magas, sürün egymás mellé és egymás fölé épített házaival, különösen a távolból festőileg 
szép tájat alkot, közötte törtet át a malmokot és ványolókat működtető Homorod, zuhatagos 
gátjaival kiegészítve egy havasi falunak vonzó képét. 

A pápai dézmák regestrumának 1333-ik évi rovatában (a 738-ik lapon) egy a telegdi 
esperesség erdenbachi kerületébe (mely Udvarhelyszék) keblezett Sz.-Lőrincz (S. Laurentio) 
nevü falut találunk, melynek Lukáts nevü papja 2 régi bánálist fizetbe, s mivel 
Udvarhelyszéken ily nevü falu ma nem létezik, igen valószinünek hiszem, hogy az nem más 
mint Lövéte, és ezt nemcsak nevének némi megközelítő hasonlatából következtetem, hanem 
miként fennebb tájrajzi ismertetésemnél érintém, abból is, hogy e falu hajdan fennebb a 
Lövéte pataka völgyében feküdt, hol még elköltözte után is fennmaradt Sz.-Lőrincznek 
szentelt temploma, melyhez – mint öreg emberek emlékeznek – még a mult század vége felé 
is búcsujáratokat tartott a nép, és igy igen is feltehető, hogy azon őstelep védszentjének nevét 
viselvén, a kérdéses Szt.-Lőrincz volt. Különben mig a 2500 lelket számláló Lövéte ily nagyra 
fejlődött, addig a centralisatiónak nagy műtételén ment át, mert az hat kisebb falunak 
egyhelyre központosítása által fejlődött jelen nagyságára. Ezek a már említett Lőrinczfalva, és 
Gábosháza, a falu mostani fekhelyén feküdt Telekfalva. A falun alól a sóskut*Ezen sóskútnál 
nehány láb vastagságu földrétegen alól tömör só van, mely innen egész Homoród-szt.-Pálig 
terjed nehány mfld. hosszuságban. körül feküdt Sófalva. A lövetei lázon feküdt Lázfalva, 
melynek maig is fekhelyét Lázfalu mezőnek nevezik, és végre a szintén lázon feküdt 
Zádokszeg.*Zádokszegen a Jakab család lakott. E faluk Lövétébe való beolvadásáról Fancsali 
Dániel is emlékezik, a pápai dézmák regestrumát commentáló kéziratában, mely Fehérvártt a 
Battyáni levéltárban van; de él e beolvadt faluk emléke a néphagyományokban is s Lövétén 
még azoknak fekhelyeit is megtudják mutatni, s tudják azt is, hogy melyik család melyik 
faluból költözött oda.  

Ezen szétszórt apró havasi faluk lakóit részint az önvédelem eszméje, de főként a pestis 
pusztitása vonta egy csoportba, mely hagyomány szerint főként Lázfaluban oly iszonyatosan 
dúlt, hogy szekerekkel hordották halottjaikat a Szt.-Lőrincz templomhoz, hol – mint központi 
templom mellett, – e faluk közös temetkező helye is volt. 

Lövéte a katholicismus végső bástyája, mert ezen alól már unitárius világ következik. Népe 
derék és munkás, a nők főként megtarták a régi székely viseletet, a kerekkontyos, czifrán 
himzett fehér főkötőt, melyre ünnepélyesebb alkalmakkor kecsesen bonyolított fehér fátyolt 
kötnek; olyat minőt Priscus Retor leirása szerint a hun nők is viseltek Attila udvarában; s mely 
régen az egész székelyföldön meg volt, most azonban ugy kiment divatból, hogy csak itt és 
(Rika alji) Felső- és Alsó-Rákoson található fel még. A férfiak nem rég még mind üstököt 
viseltek, ma csak az öregebb rendüek hordják; hogy pedig az üstökviselés régen a 
székelyeknél, sőt egyátalában a magyaroknál is megvolt, bizonyítja Szt.-István királynak Imre 
fiához intézett rendelkezése, melyben a vasárnapokon templomba nem-menőket üstökük 
lenyiratása által mindja büntetendőknek. 



A falu derekán (jobb parton) egy kiszökellő előfok van, melyet Udvarhelynek hivnak, hol nem 
rég még jelentékeny rommaradványok voltak. Itt állott a hagyomány szerint Székely Mózes 
udvarháza.*Székely Mózes a lövétei hámort Báthori Zsigmondtól 1591. febr. 5-én kapta mint 
főhadnagy. (Lásd Kemény József gyüjt. App. Dipl. ez évről.) Ennek nyomán Székely 
Mózesnek nagy birtoka volt itt; Rókavároson alól volt hámorjának fekhelyét ma is 
Hámorkertnek nevezik. Székely Mózes hasonnevü fia 1-ső Rákóczy Gy. üldözése elől a 
portára menekülvén, s ott fejedelemséget keresvén, 1649-ben notáztatott, jószágai elvétetvén, 
lövétei s más jószágait brenhidi Huszár Mátyás kapta el. Kővári Erd. Tört. V. k. 18. lap.  

Székely Mózesné a hagyomány szerint jobbágyaival kimélytelenül bánó kegyetlen asszony 
volt; elannyira, hogy eke elé fogatva szántatott azokkal; azért midőn Ráduly vajda elől el kelle 
gyalog menekülnie, mikor az udvarával szemben lévő Csúf hegyen, (mely nevét onnan kapta, 
hogy Székely Mózesné ott lelkendezve kifutván, mondá: jaj be csuf hegy) kifutna, a nép 
gunyhahota közt kiáltá utána: 

Handa Banda, 

Veres szoknya! 

Félórával Lövétén alól a havast elhagyó s Almásnál lapályosabb vidékre kiérő Homorod két 
magas hegy szük nyilata közt ront át. A baloldali (Almás feletti) kopár hegyet Szármány-nak, 
a jobb oldali büszke ormot Várhegynek nevezik. 

Az eredetien szép lövétei népviseletnek képét mellékelem. 

 

A LÖVETEI SZÉKELY NÉPVISELET. 

Ezen önállólag feltornyosodó hegy ormán a hagyomány szerint egy vár állott, még akkor, 
midőn a tereket, s allantibb helyeket viz borítá. E várat Álmos fejedelem építette még a 
magyarok bejöttekor, sőt a hagyomány azt is követeli, hogy Álmos fejedelem megvénülvén s 
a közügyektől visszavonulván, ezen kedvelt várába huzódott; itt élte végnapjait, itt is halt meg 
és temettetett el. A hegyaljba épült falu is a vezér emlékére Álmos-nak neveztetett, de később 
a szomszék faluk lakói gúnyolni kezdvén, hogy ott laknak az álmosok, nevét Almásra 
változtatta át. Ennyit tud a hagyomány ezen ismeretlenül feledett romról. 

Hogy itt ugyancsak volt valami várerősség, annak csalhatatlan jelei vannak. Ilyen egy három 
öl átmérőjü, s még most is két öl mélységü kúthely, mely válogatott lapos kövekkel volt 
kirakva, s hol kardvasat s más régi fegyvereket találtak. A hegy teres fennlapját nagy halom 
kő s épületromok borítják. A várfalak eltüntek ugyan, de meg van azon széles mély sáncz, 
mely a délnyugoti oldalon, hogy a várhegy az alantabb fekvő Mész bükk tetejével összefügg, 



az egész hegyélt átmetszi. A Várhegy flórája igen szép; fennlapját a csillagidomu Szakafü 
(sedum dassifilum) sürü ágyai borítják, oldalában a büszke turbányos liliom (Lilium 
martagon) szép példányai pompálkodnak. 

E hegyről, mint a két Homoród közének legmagasabb csucsáról, nagyszerü kilátás nyilik. 
Körülte szépen fekvő faluk; nyugatról H. Keményfalva és Abásfalva; keletről Lövéte; délről 
Almás, és tovább a két Homorod völgye festőileg sorozott, egymást sűrűn követő faluival le 
az egyesült két folyó Oltba szakadásaig, és az Oltvölgy nagyszerü fogarasi havasok 
hátterével; a Zöld Rika felett pedig a Barcza bérczóriásai pillantnak át; jobbról a kénosi 
Veresmart, a büszke bágyi csucs, oldalából kikacsintgató falujával, közből a telekfalvi 
kőlyukak kopár hegyéle. 

Jobbról pedig a közel lévő almási barlang nagyszerü szikla kapuja, hátul a Láznak 
erdőkoszoruzott, sok helyen füstölgő tere felett a büszke Hargita, e szép tájcsoport ez 
összeföződő panorámának nagyszerű középpontja. 

Lövétéhez sorozzuk még a határában fekvő keruji fürdőt is, hová a faluból is el lehet menni, 
de mi a kényelmesebb és szebb, Szent-Kereszt-Bányáról odavezető utat választjuk, mely a 
bányát elhagyva a lövétei lázon vezet. A kiirtott erdőségek sirja felett felfakadni szokott apró 
nyires borítja ezen ijedelmes szakadásokkal, mély vizmosásokkal megszaggatt fennlapályt, 
mely a Homorod és Vargyas között homorul fel s mely tulajdonképen csak az oláhfalvi 
fennsik folytatása. 

Egy órai ut után a Sáruta*Itt is volt a hagyomány szerint egy Sáruta nevü falucska, melynek 
tatárduláskor menekült kevés lakói Lövétére költöztek. nevü oldalon a Vargyas kies völgyébe 
szálltunk le. 

E völgy, melyen a Hargitából felfakadó kristálytiszta, pisztrángdus Vargyaspataka végig 
csörtet, egyike szebb és regényesebb havasi völgyeinknek; mindkét oldalról szép hajlatu 
erdőnőtte hegylánczolatok határozzák; a vizparton, a bércz oldalán, a magas ormokon 
mindenütt izletes havasi házikók és pajták vannak festői rendetlenségben szétszórva, melyek a 
magányos völgynek igen lakályos küllemet adnak.  

E házak a lövéteiek nyaralói, kedvencz villái, mert minden havas alatti falu lakóinak, úgy 
Lövétén is minden embernek két lakása van egy téli lak a faluban, egy nyaraló a havasokon, 
hol nyaranta marháikat, juhnyájaikat legeltetik, széna csinálás, zsendelyfaragás és egyéb 
fakészitmények előállitásával foglalkoznak; mely szabad független élettől csak a rideg tél 
miatt válnak meg. 

Itt utaztunkkor épen sarjucsinálás lévén, a völgyecskében nagy sürgés-mozgás volt, 
mindenfelé csillogott az izmos karok által vezetett kasza, a föld ezen borotvája, nyomában 
éneklő vidor leányok gyüjtötték, forgatták az illatos sarjut; a bérczéleken nyájak 
kolompzenéje hangzott, s fenn egy-egy szirt csompon (sziklaszál) a pásztor hárskürtjének 
riadó hangjait viszhangoztaták a bérczek. Szebb, idylibb képet ennél képzelni nem lehet; 
természet és ember oly elégült, oly nyugodt volt; világzajt és társadalmi ferdeségeket megunt 
ember szebb visszavonulási helyet ennél találni nem tudna. Itt a természet keblén, itt ezen 
egyszerü romlatlan emberek körében hamar kibékülne meghasonlott kedélye. 

Alább a Tolvajos patak (mely itt Keruj patak nevet kap) szakad balpartilag a Vargyasba; az 
elsőnek kies völgyületébe (félórára torkolatjától) van a Keruji fürdő. 



 

KERUJI FÜRDŐ UDVARHELYSZÉKEN. 

E fürdő szük völgyben fekszik, melyet jobbról a Somkő teteje és a Kőcsipor (hol az 
Oláhfaluból jövő rosz ut lelejt), balról a Kakucsháta határoznak. E fenyveserdő-nőtte magas 
hegyek közé zárt kies völgyecske tekintete valóban meglepő, mindenütt gyönyörü idomu 
sziklaszálak (trachyt gyüleg) nyulnak fel a fenyvesek zöldjéből; ezek legnagyszerübbike az 
ezer lábnál magasabb Somkő, vagy Solyomkő, mely közvetlen a fürdő felett, mint csudás 
sziklagúla tornyosodik fel, tetején magas fenyvesek hajlonganak, megközelithetlen oldalában 
sivitó solymok tanyáznak. 

Itt tartották Lövéte solymárai a fejedelmi korban a portának adóba küldeni szokott 
sólymokat.*Az udvarhelyi levéltár okm.-gyüjt. 4. k. 3. sz. emlités van téve a lövétei 
solymárokról, van egy az 1700-ban kormányzó Bethlentől kiadott kemény rendelet, melyben 
a tisztességnek meghagyatik, hogy a lövétei solymárok előjogait tiszteletben tartsa, őket ne 
adóztassa; egy másik kormányszéki rendeletből az is kitűnik, hogy ezen solymárok még 1758-
ban is élvezték előjogaikat, mint nemesek, biróság s más terhektől mentesittettek. 

E büszke sziklaszál körül udvaronczaiként diszgula, gothtorony s más szeszélyes alakzatu 
kisebb kőszálak csoportosulnak, melyek e völgynek festőileg vonzó tekintetet adnak. 
Idecsatolt képünk e völgy szépségéről csak árny fogalmat adhat. 

Alig egy századja, hogy vadászok esetlegesen fedezték fel az akkor feledett vadonban Keruj 
gyógyforrását. A Tolvajos patak jobb partján a függőlegesen feltornyosodó Borviz szirtje 
aljából buzog fel a minden perczben 223/4 kupa vizet öntő kimerithetlen forrás. Gyalakuti gr. 
Lázár János, – ki e fürdőnek hű látogatója s megéneklője is volt, – s utána fia József, igen 
sokat tettek annak emelésére. 

Gyógyvize igen vasas, helyben nagyon erős és izletes; tulajdonképi fürdőhelye nincsen, 
hanem a kimerithetlenül felbuzgó forrás vizét házakhoz hordva, ott kezdetleges modorban, 
hevitett kövek bedobása által melegitik. 

Vize tiszta, csipős s nagy morajjal ontja jegecz-tiszta hullámait oly nagy mennyiségben, hogy 
24 óra alatt 5040 akó forr fel. 

Aránysulya 1.0014. 

Dr. Pataki elemezése szerint egy polgári fontban van: 

Kénsavas szikélegből 0,768 

Szikhalvagból 1,032 



Szénsavas szikélegből 4,000 

Szénsavas mészélegből 3,328 

Szénsavas keserélegből 0,468 

Szénsavas vasélecsből 0,160 

Kovasavból 0,624 

Öszvesen 10,420 szemer 

Szénsavból 34,60 k. hüvelyk. 
 

Van egy ujabb időkben állitott hideg Lobogója is, melynek vize ugyanazonos lehet az 
ivóforráséval. 

Vagy 15, festői rendetlenségben szétszórt faház nyujt a vendégeknek lakást, kik nagyrészt (az 
ujabb időkben) kőhalmi és segesvári szászok. De régen a székely föld egyik kedvenczebb 
fürdője volt, hol a fürdői idények alatt fesztelen vig élet folyt; magam is (fiatalabb éveimben) 
gyakran időztem e fürdőn, akkor fő időtöltésünk volt, hogy a vendégek egész férfiszemélyzete 
a cselédséggel felment az emlitett Somkő tetejére, hol a közelében bőven található száraz 
kidölt fenyőfákból a szikla ormára roppant máglyát raktunk, mi aztán egy hátra hagyott őr 
estve meggyujtott. Alig lehet nagyszerübb tüzijátékot ennél képzelni, mily festői, mily 
elragadón szép, mily varázsfényü volt az ekként megvilágitott táj, mily elbüvölő a 
fénybokrétaként lengő fenyvesek tekintete, mily vonzó a kétesen megvilágitott titokszerü 
völgy, s mily megható e félelmes sziklagula tekintete, mely lángba borult tetejével mint párosi 
világitó torony, vagy mint vulkánnak tüzet okádó bérczorma nézett ki. Mikor pedig a tüz 
elhamvadt, akkor a hátrahagyott őr ledobálta az égő üszköket, s ezen lerepülő, a szikla éleken 
szikraözönt hányó tüzes rudak ugy néztek ki, mintha a haragvó Zeus szórta volna le villámait. 
Ily nagyszerü örömtüzet rendszerint minden kedves vendég érkeztekor gyujtottunk. Oly 
összetartó, oly barátias volt az itt levő kör, hogy ha valaki érkezett, néhány lövéssel tudatva, 
az egész társaság elébe ment, és lövöldözve örömujongások közt vezették lakába: ha távozott, 
a fürdő összes vendégserge elkisérte, s bérczeket viszhangzó lövöldözések között vettek 
egymástól érzékeny búcsut. Hja akkor vigabb, kedélyesebb és testvériesebb élet volt; a 
közügyek terén egymással folytonosan érintkező, s a haza szolgálatában együtt fáradozó 
emberek összetartóbbak voltak; a honfinak meg volt saját becse, lőport pedig mindenki 
kaphatott a nélkül, hogy egy tuczet aláirásos szabadalom után lett volna kénytelen futkározni, 
s azért lehetett akkor könnyen örömlövéseket tenni, mert volt ok örömre, mig most a méla 
búnak egy bizonyos neme még vigságainkon is felösmerhető. 

Keruj vidéke nagyon vas-dús; volt is ott egy kezdetleges (primitiv) szerkezetü vashámora a 
lövéteieknek, hol az ember iszonyatos erőlködéssel állítá elő az érczet*Most e bányát 
megvette a sz.-keresztbányai társaság. . Mily dúsan van e vidék megáldva a természettől! Van 
itt annyi vas, hogy fél Európa szükségleteit el lehetne látni, s mégis vas készleteinket 
külföldről kapjuk; mert a minden oldalról elnyomott tengődő hazai ipar nem bir felvergődni, s 
a versenyt külfölddel nem tudja kiállani. 

Itt alig egy négyszög mfld. területen három fürdő hely van (homorodi, sz.-keresztbányai, 
kéruji) s mégis sokan mennek külföldi fürdőkre; mert itten ha gyógyhatást igen is, de 
kényelmet nem lehet feltalálni; már pedig fényüző lucullusi korunk mindenek felett a 
kényelemnek szokott áldozni. 



Kérujban egy fonó és szövőgyár is volt, melyet az önkészültségű gépész (Zsombori) Thois 
csinált, s ha az ember megtekinté ezen vizerőre alkalmazott 12 osztováta egyszerü és mégis 
czélszerü szerkezetét, átkelle látnia, hogy felállitójában egy nagy gépész, egy jeles és teremtő 
észtehetség veszett el, mely ha kellő kifejtést nyer, bizonnyal időszakot képezett volna még 
fejletlen gépészetünkben: igy pedig önmagára hagyatva, pénz hiány miatt megbukott 
vállalatában; müve, melyen sajátkezüleg egy évtizeden át dolgozott, el sem készülhetett, s 
most elhagyatva porladoz ottan, ő maga pedig eladósodva bankócsinálásra adta fejét s 
börtönben halt meg. 

Pedig a magyarban, s főként a székelyben az ipar és müvészetre igen nagy hajlam van; 
tanusítja ezt egy Fodor, egy Gábor Áron, s az a sok ezermester, minő a székelyek között 
minden nyomon találtatik, avagy azok a czifrán kimetszett, izletes arabeszkekkel elöntött 
galambbugos kapuk, azok a czifra kaczér tulipányos jármok, szekerek, melyeket nagyrészt 
minden előleges tanulmány nélküli, saját készültségü emberek csinálnak, a fa-faragásnak, 
nem remekei-é? S egy Kézdi-Vásárhely fegyvergyárt, lőporgyárt, ágyuöntődét, gyutacsgyárt 
tudott volna-e elővárazsolni ily nemzeti hajlam nélkül, s azok a szép fedélzetü tornyok 
egyszerü falusi mesteremberek által készittethetnének e ily nemzeti sajátság nélkül? 

Főszükség lenne tehát, a nemzetben meglévő ily hajlamokat fejleszteni; erre pedig leginkább 
reáliskolák állitása által lehetne hatni, minőket gyámnokság alá vetett nemzetünk szomorú 
árvaságában eddig nem létesíthetett; de reméljük, hogy eljön a kor, midőn e nemzet nem lesz 
jogainak koldusa, midőn a nemzet önkormányzati jogát visszanyerve, a mult mulasztásait e 
tekinteben is helyre fogja hozni. 

Kerujon felül egy helyet Jajgatónak neveznek a hagyományok szerént azért, mivel a tatár 
dulások alkalmával oda húzódott nép ottan bujkálva jajgatottt. Fennebb van az Aranyos-kut; 
hol – magyarországiak által hordott – aranyfolyást hiszen a nép. 

Kérujból visszatérünk elhagytuk utvonalunkra, a Vargyasvölgyébe, mely a Tolvajos 
beszakadása után kiszélesedik, jobb partján*Székelyföldön a balirányt hoidé, vagy hoidére, a 
jobb irányt csá vagy csára müszóval jelölik, és ezen technicus terminusoknak ismerete 
nagyon szükséges, mert különben az utmagyarázatokat nem érthetné meg az utas. a Burutefej, 
vagy is azon szép hegylánczolat vonul el, mely a Vargyas patakát a Homorod völgyétől 
választja el; s mely innen néhány mértföldre, a Rika és Alsó-Rákos imposáns hegytömbévé 
fejlődik ki. Ennek tetején vonul fel az Ördög borozda, vagyis azon mesés töltés, mely a Rikán 
és azon alól is Kakas borozdának hivatik s mely itten nevet változtatva, de az előbbivel 
szakadatlan egybefüggésben, felvonul – mint fennebb látók – a Hargitára. Balról azon 
hegység, mely a Vargyas és Kormoslángos völgyei közé nyomul be. E két hegységet 
erőszakosan törte át a vizelem s ugy keletkezett az almási barlang szorosa. 

XV. Az almási barlang szorosa. 
Kápolna-rom, a szoros első feltünte a Kőmező karajáról, veszélyes lemenetel, a buvópatak. 
Csodálókő vagy az almási barlang előterme, erőditvények, belső üregei, tatárostromok. 
Csalatornya. Kis-lócsür. Széchenyi szirt. Köcsür, itten lévő erőditvények, Erősd és Böcsök 
Mál, Farkasösvény, Vizkelet, Zobor, Leshegy, Ejtökő, márványbányák, az almási mester, a 
Máltető. 



Egy oly nevezetes pontra jutottunk, mely most csak kis körben ismeretes; de a mely egykor – 
midőn hazánk nem lesz a nagy világtól elszigetelve – bizonynyal világhirűvé váland, hová az 
utazóknak ezrei fognak tódulni, hogy a természetnek csudás és nagyszerü műveleteit 
megbámulják. Az almási barlang és ennek nagyszerű szorosa ez, mely bizonnyal egyike 
földrészünk legmegragadóbb pontjainak, s melyet gyenge tehetségemtől kitelőleg, ismertetni 
czélomul tűztem ki. 

Az eddig délirányt követett Vargyas magas hegyektől megtérittetve, keletnek fordul; de ott 
még magasabb sziklahegyek állták utját, melyen erőszakosan kellett magát átküzdeie. De 
nemcsak a folyam jött szorult helyzetbe, hanem abba jut az utas is, ki előtt az addig tág 
völgynek virányos tere elzárul, s a folyam-völgy annyira egybeszorul, hogy csak is a zúgva 
rohanó pataknak marad ottan hely. Az ember léptei elől elzárt völgyet elhagyja az ut, s a 
baloldali hegyekre emelkedik fel. Egy kápolnának tekintélyes romjai tünnek ott fel; de ez nem 
tartóztatja fel az utast, ki az emberek kicsinkés alkotásait mellőzve, siet a természet csudáinak 
bámulatára; tovább haladtában egyszerre a Kőmező szikla karajára jut, hol lábainál tátongó 
félelmes örvény állja utját; de a hol különben is leszegezné lábait a bámulatot keltő nagyszerü 
látvány. 

Függélyesen hanyatló szikla-falak közt ezer lábnyi mélységben az összeszorított Vargyasnak 
zugása viszhangzik; a nagyszerü hegyrepedésnek csigaszerüleg kanyargó meredek oldalaiba 
sötét barlangok üregei tátongnak; kétfelől óriási sziklahegyek emelkednek félelmes 
magasságig. 

A baloldalit Mál-nak a jobboldalit Erős-nek és Böcsök-Mál-tetőnek is nevezik; gyönyörű és 
festőileg nagyszerü ezen mészkőhegyek alakja; meredek, emberr lépteitől elzárt oldalaikból 
conicus szikla szálon lövelnek fel: nap sugaraiban rogyogó száz meg száz hófehér szikla 
tornyok, melyek a hullámzatos zöld erdők között ugy néznek ki, mint sarktengereken uszkáló 
roppant jégszigetek. 

És a vizsgálódó szem hiába keres egy utat, egy lejuthatási pontot az annyi szépséget, annyi 
megdöbbentő nagyszerüséget rejtő, félelmesen tátongó örvénybe, mert ez örvény titokszerü 
barlangjaihoz semmi látható út nem vezet; mindenütt falmeredek szikla-oldalok zárják el azt 
az ember elől, mintha a természet valami titokszerüt, valami tiltottat rejtegetne; de végre is az 
emberi tudvágy áthatol a nehézségeken és akadályokon; s mi is a szikla-oldal egy hajlatán, 
veszélyes kőzuhany alkotta talajon lecsúsztunk inkább, mint mentünk a pataknak 
szikladarabok töltötte medrébe. De ime az előbb zugva rohant patak vize eltünedezik, s a 
kövek közé beszürődve, elég udvarias, medrét szárazon hagyni utul a vándornak, ki különben 
kénytelen lenne vizében gázolni, mert a csak 10–15 lépés széles meder mellett közvetlenül, 
mindkét oldalról félelmes sziklafalak tornyosodnak fel, alig engedve egy kis kék eget látni, s 
ha az ember feltekint az ezen roppant sziklatömegek felett elnyargaló fellegekre, akkor a hegy 
mozogni látszik, s a parányi kis ember félő tisztelettel tekint a teremtőnek ezen óriási 
remekeire. 

A patak medrét követve hatoltunk alább, azonban egyszerre az is a szorosnak egy kanyarulata 
által elzárulni látszik; falmeredek sziklaoldal emelkedvén itt is fel, s midőn a bámulattól, a 
sok nagyszerü látvány behatásától elkábított szemlélő széttekint, hogy e nagyszerü 
tömkelegből, hol van a tovább hatolási ut: megpillantja a balparti Üreges sarok nevü sziklafal 
oldalán azon a meder szinvonalától 100 lábnyi magasságba tátongó üreget, mely nyilata a 
hires almási barlang-nak; melyet a nép egyszerüen Kőlyuknak nevez, de a mely régi 
oklevelekben Csiudálókeu néven fordul elő, és ezen régi classicus elnevezése leginkább is 



megilleti, legjellegzőbben fejezi ki ezen csudás kőszoros még csudásabb barlangjának 
fogalmát. 

 

Magyarázat: 1. szám a betü a barlang száján levő tágas üreg, melz a d betüig befelé tart, 
balra pedig a 2-ik számig kanyarodik, egy nyugatnak irányuló szük folyosóval, mely a patak 
mederre néző nyilat vagy ablakhoz vezet. b betü hátulsó sikátor. c hátulsó üreg. d az egyik 
denevér-szemét ürege. e e e bajosan megközelíthető szük ősmedve tanyák vagy barlangocskák. 
2-ik, 4-ik és 5-ik számok a barlangnak a bejárat előtermével folytonosságban lévő osztályait 
jelölik, 3-ik annak egy nyugatra nyuló könyökét, 6-ik szám nagy kövekkel elöntöttelőbb 
emelkedő, azután lejtősen szálló szük piszkos folyosó, mely bennebb két ágra oszlik; ezek 
egyike, mely 7-ik számmal van jelölve, észak-kelet irányban messze benyulik, hol az a és b-vel 
jelölt kis medvebarlangokba végződik. A másik nagyon törpe, végénél igen egybeszükülő 
folyosó, észak-nyugati irányban a barlang 8-ik számmal jelzett osztályába vezet. Ezen 
északirányu osztályból van bejárata a 9-ik számmal jelzett azon kelet-irányu tágas és tiszta 
résznek, mely a barlang fénypontját képezi, mely közel 40 öl hosszaságban több helyt 10 öl 
szélességben kinálkozik nem mindennapi szépségeivel. Ennek külső részében van a függőkő, a 
b c d betük szük, s bajosan megközelithető mellékosztályait vagy ősmedve tanyáit jelölik. Ezen 
belül a barlang bár 40 ölnél hosszabb, de annyira egybeszükül, hogy a 10. és 11. számmal 
jelölt folyosóban sok helyt csak térden csúszva lehet áthatolni. E folyosónak is van a b és c-vel 
jelölt két medvetanyája. A szük folyosó egy szép körterembe vezet, mely aljrajzunkban 12-ik 
számmal van megjelölve, ebből egy oly szük üregen – hol csak nyulánk termetü egyén fér át – 
a 13-ik és 14-ik számmal jelölt utolsóelőtti terembe juthatni. Ki idáig felküzdé magát, jól teszi, 
ha a 15-ik számmal jelölt utolsó üregbe is behatol, hol azon forrás fris vize buzog fel, mely 
gyöngyöző hullámaival e barlangot ezredévek türelmével ásta. Ezen utolsó osztályba 
kürtőszerüleg emelkedő két folyosó vezet, melyek annyira szükek, hogy csak hasoncsúszva s 
kigyószerüleg tekerődzve lehet azon áthatolni. Aljrajzunkban a fehéren hagyott közök a 
barlang tisztás részét, a márványozott helyek annak köves részét, a pontozatos pedig a 
denevérszemeteket jelöli. Az elmosott helyek a barlangnak ölnél törpébb részeit mutatják. 

És e barlang, mely ma csak gyönyörködtet, hajdan védett is, mert meglevén erődítve, biztos 
védhelye volt a szomszéd faluk lakosainak. Birtoka és használata felett sokat is perlekedett 
Vargyas Almással: mig nem 1637-ben az udvarhelyi derékszéknek egy itélete azt Almásnak 
nem adja. E végzés az almásiak által lerontott védfalakat ujból felépíttetni rendeli, 
fennhagyván a vargyasiaknak is azon jogát, hogy vész idején mint menhelyet szintén 
használhassák.* 

Ezen okmány eredetije vargyasi Dániel Gábor ur birtokában van, s mivel abban több érdekes, 
e barlangra vonatkozó adat van, s a mellett a régi rövid perellátásnak egy igen jeles példánya, 
azért annak hü másolatát egész terjedelmében ide csatolom: 

Fölperes vargiasi biro, Miklos Péter veres drabant a falu Vargiasfalva kepiben. 



Inctus (incattus = alperes) almási biro Bodor István az falu Almásfalva kepiben, az is veres 
drabant. 

Mind a két felek Udvarhelyszéken laknak. Az Actor in filiale Bardocz. 

Proponit A. protestationem per procuratorem Nicolaum goro de Agiagfalva, ez okon 
citáltattam törvényben az Jt falustól in anno 1637 sorlos Boldogaszoni tájban, hogi az J. falu 
ugianazon meghirt esztendőben husvét nap tajban egi Csiudalókeu nevü liukra, az melyben mi 
minden haboruságos üdeön megmaradtunk, és az mikor az féle haboru üdeő találtatott 
mindenkor bátorságosan oda mentünk mint miénkbe és birtuk pacifice és épitettük. A mely 
épitésekre az J. falu potentia mediante réa mentek és az erősséget kit mi épitettünk elhánták és 
rontották, az mely ereőséget a memoria homum épitettünk és birtunk nemine contradicente 
szabadosan, az meljet nem csielekedtek volna, mert ezt mi ugi tartottuk mint saját házunkat 
minden háboruságok idején. Ergo minthogi épitésünket kit pacifice birtunk elhánták, aszt 
modiuk hogi major potentian convincáltassanak az falu, az épitést is nem adhattuk volna, az 
meljet kőből épitettünk 25 forintert, aszt is megh kivániuk, arról protestalunk, az helyért nem 
perlünk mert azon kezünket tartiuk. Az ereőség vicinusa ab una Farkas Eösveni, másfelől 
Vargias vizének az árka. 

Az A. falubeli megh irt Biro szálitja magáról az jelenvaló 1630 esztendőbeli birora Teoreok 
Jánosra veres drabantra, és az J. falubeli birorol az mostani birora nemes János Mátéra 
szállítja ez causát per mutationem officiij az ereőség is két elhánytanak ugian ezen Udvarheljj 
székben A mási határszéljben. 

J. R. per procuartorem Franciscum Bence de Patakfalva. Értem az Anak actioiát hogi penigh 
ppositioiat potentiara fundalta ne legien keseő az causának condescensioiát megh találni, az 
bizonságok bevőtelek után cum pena a mint aszt irja ppositioiaba hogi a memoria horum 
birtak volna azt a helljet, külömben soha nem birták hanem haboruságos időben laktak mi 
velünk edgiütt abban az megh nevezett hel jekben; de az helljek proprietása miénk nem eő 
kegtké, mert az magunk határunkban vagion igi (igy) ha mit cselekedtünk volna is, aszt nem 
akartuk megh engedni hogi az mi hatarunkban ne praescribálljon, protestatur. 

De A az mint a penalis condescensioról emlékszik, az késeő, mert immár elébment s ad 
meritum megfelelt, de merio aszt mondom hogy eő határokban mi aszt nem tagadjuk hogi 
abban ne volna, határt mi most nem keressünk hanem csak aszt az ereősséget kiben a 
memoria honum minden háboruság idején pacificum dominumba voltunk és legitime 
pscribaltunk is az ppositiok szerint kivániuk convincaltatni. 

Deliberatum. 

Mivel constal ex prelatione partium mindenik félnek allegatioia, az heljnek tulajdonosága 
penigh almásiaké. Azért az deliberatio is az, hogi mint eddigh ugi ezután is Almásé legien; de 
haboruságnak idején ugian az vargiasaknak szabad legien az liukba menni; ha az Almásiakk 
liukok olj helljen vagion, hogj ott az vargiasi liuk lehetne utiok, tehát communiter épitsse az 
két falu, de ha az Almásiak ellehetnek a nélkül, tehát engedjék megh az Vargiasiakk, hogi 
örökös magok oltalmára az uttiok könniebben való felmenésére libere épithessenek, de ugi 
mint almásiak engedelméből és határokban és annál soha ugi hogi magokk ne occupáliák 
ugian tartoznak megh engedni. Appellant utrique partes ad sedem supremum 

Extradata per me Franciscum Orbán, 



jur. notar. 

A barlangba jutás nem mondható kényelmesnek mert egy ideig sziklához támasztott rozzant 
létrán, azután pedig léptek által sikított meredeken emelkedő ösvényen lehet sziklaélekbe 
kapaszkodva felmászni; nem teljesen mentesítve a lezuhanás veszélyeitől; mi mutatja, hogy 
midőn azon létrát a barlangba menekültek felvonták, akkor oda ellenség még közelíteni sem 
tudhatott; de nemcsak a megközelíthetlenség biztosítá e védhelyet, hanem azon, a barlang 
száját átölelő lőréses fal is, melyen csak keskeny kapu vezet át, s melynek minden irányba 
szolgáló lő-résein át lenyilazhatták és lelövöldözhették az ostromot megkisérteni eléggé 
merész ellenséget. 

Ilyen volt védszerkezete a barlangnak, melynek még más, a szorost elzáró külső védfalai is 
voltak (mint alább látandjuk), s e barlang nemcsak török, s tatárjáráskor nyujtott biztos 
menhelyet a népnek, hanem megoltalmazta a minden török és tatárnál kegyetlenebbül duló b. 
Tige tábornok ellen is, mert a Holdvilágnál győztes vezér, 1704. február hóban Udvarhelyre 
rontott, s a város feldulása után vidékén is oly pusztítást, égetést és öldöklést vitt végbe, hogy 
a szék birtokosai féltőbb holmijokkal az almási barlangba menekültek, s galambfalvi Sándor 
Pált, kénosi Sándor Pált, désfalvi Sándor Ferenczet 10 fegyveressel rendelték a barlang 
szájának oltalmára, mig magok fegyvereseket gyüjtve készültek a végletekig oltalmazni 
védhelyüket,*Kemény József gyüjt. Suppl. Dipl. XI. 251. és hogy Tige meg nem támadta – 
miként szándéka volt – azt csak annak lehetett köszönni, hogy Toroczkai István Kolozsvárt, 
Teleki Mihály Fehérvárt fenyegetvén, azon pontok védelmére kellett sietnie. De lássuk a 
védbarlangot, melynek látképét melléklem. 

A még most is ölnél magasabb védfalakba vágott szük ajtó, oly terjedelmü előterembe vezet, 
hol könnyen elférhetne ezer ember, egy roppant egyházhoz hasonlító üregbe, melynek szikla 
kupoláját a természet alkotá. Sötét folyosók titkos menetei nyilnak e nagyszerü előterembe, 
honnan baljóslatu zsibongás, s oly nyöszörgő hangok hallatszanak, mintha a néphit szerént e 
barlangot lakó törpék takarodnának tova az ember közeledtére, mintha a sötétség démonai 
zúdultak volna fel a világosságot kereső, és azt terjesztő ember láttára, s ugyancsak a sötétség 
lakói művelik azon baljóslatu zajt, mert ottan a denevérek százezrei tanyáznak; egy-egy 
kiszálló s a termet körülröpkedő előőrsük hirt viszen az ember közeledtéről, s ők 
ösztönszerüleg huzódnak el, vészt sejtve*Mert szokása a látogatóknak hogy a denevér 
tanyákba, hol ők egymásba csipeszkedve csüngenek, bele lövöldöznek, mikor nagy tömegben 
hullnak alá, a megmaradtak pedig elvadulva félnek az embertől., a barlang távolibb 
osztályaiba. 

Egy másik, Almás felől jövő társaság közeledtére, elfoglaltuk a barlang védfalát, s mi ennek 
lő-résein, ők alólról csatát utánzólag össze lövöldöztünk, mire a sziklák oly hatalmas 
menydörgésszerü viszhangot adtak, mintha Jupiter szórta volna földrendítő villámait. Ily 
szorosokban a lövés mindig nagyszerüen visszahangzik, itt a mi sortüzelésünk a légkör 
villanyának megdöbbentő csattanásával versenyzett.*A Kőmező egy pontjáról olyan viszhang 
van, mely a lövést hétszeresen adja vissza. Társaink magokkal hozták az almási mestert, e 
barlangnak költéjét és legavatottabb ciceroneját, s mi fáklyákat gyujtva az ő vezetése alatt 
kezdettünk a barlang átkutatásához. 



 

AZ ALMÁSI BARLANG VAGY „CSUDÁLÓKÓ” BEJÁRATÁNAK LÁTKÉPE. 

A nép oly hosszunak hiszi e barlangot, hogy tulsó kijáratát Csikba helyezi. Ily nagysága 
képzelt, de valódi terjedelme is elégséges arra, hogy bámulatra ragadja a szemlélőt, mert 
Fekete mérnök pontos felmérése szerént ezen észak-kelet irányu hegyüreg 400 öl 
hosszusággal bír. Fekete, ki több időt töltött itten e barlang tüzetesebb tanulmányozásáért, 
számozta a barlang különböző osztályait, s egy igen jeles aljrajzot is készített, melyet a 
látogatók tájékozásáért én is melléklek; de ezzel ellátva sem tanácsolnám e barlangba kalauz 
nélkül behatolni, mert annak annyi mellékágazatai és kisebb oldalfolyosói vannak, hogy 
azoknak tömkelegébe könnyen eltévedhetne a helyismerettel nem biró idegen. 

A barlang előtermét, s az ezzel két főfolyosó által egybefüggő első osztályt elhagyva, majd 
szük folyosóvá szorul, majd ismét tekintélyes termekké tágosul; most egyenesen megy, majd 
felhág és lelejt; talaja most sima, majd szikla darabok által van elöntve, falai és főlepe a 
felolvadt mészkő lerakodványának fehér leplével van bevonva, mely a fáklyák fényénél 
ragyogóan tündököl, sok helytt szépidomu csüngvények (stalaktitok) ékítik a szikla-kupolák 
kongó üreit. A 9-ik számu teremben van az ugynevezett Függőkő, egy a főlephez tapadott 
nagy szikla-darab, mely alatt csak meghajolva lehet áthaladni. Ha ez megunva függő helyzetét 
egyszer lezuhanna, egészen eltorlászolhatná a tovább hatolhatás utját, mikor aztán a 
barlangnak igen érdekes belső része is el lenne zárva. 

A talaj hihetőleg felülről leomladozott nagy kövekkel van borítva, melyek denevér ganéjjal 
lévén elöntve, annyira sikok, hogy igen bajos azokon lépdelni; sok helyen félelmes szikla 
chaoszon kell meredeken lelejteni, más helytt pedig szikla élekbe kapaszkodva felmászni, ugy 
hogy csak gyakorlott mászók képesek áthatolni. Ezen lelejtés és felhágás ellene mond azon 
feltevésnek, mintha a barlangot az ide fakadott Vargyas pataka mosta volna ki, mert a viz nem 
bir tulajdonnal, hogy fel és le is folyhasson, s ellene mond ezen elméletnek az is, hogy a 
barlang befele több száz lábbal van felül a Vargyas szinvonalán; hanem képezték azt a 
szikláiban lévő többforásoknak mészkövet felolvasztó lefolyásai, mely forrásokból egy még 
most is megvan a barlang legvégső osztályzatában. 

Minél beljebb hatol a vándor, a barlang folyosója annál inkább egybeszorul; annyira, hogy 
sok helyen csak térden csuszva lehet áthatolni. Csak kevesen hatolnak be a 15-ik számmal 
jelölt osztályba, hova oly szük, kürtőszerüleg felmenő ut vezet, hogy azon csak kigyó módjára 
csuszva lehet behatolni. Itt fris forrás buzog fel, s az üreg oldalát alkotó szilárd homokkőből 



kis kerék idomu fatytyu carniol, jáspis, achát, s más köveket lehet kifeszíteni. Ide már 
keveseknek van bátorsága behatolni, s az eddig jövők többnyire felirják neveiket a szikla 
oldalra, mint bátorságuk bizonyítványát, s oly jól esett ott sok ismerősnek, s még nőknek is 
nevét találnunk, mert azok emlékével mint egy megnépesült ezen titkos üregnek félelmes 
magánya. 

E barlanghoz sok regét köt a néphit. Dáriusnak elrejtett kincsét is itten keresi; e barlang titkos 
meneteit tündérekkel s törpékkel népesíti s a hamelaiakon boszut álló büvész, sipjával elcsalt 
gyermekeiket föld alatti utakon egész idáig hozza, kik aztán az erdélyi szászok eldődeiként 
települnek le.*Kircher Athan. Musurg. Univ. IX. 3. 

De ezen mulattató regéknél sokkal érdekesebb azon történelmi okmányokon nyugvó 
bizonyosság, hogy ezen csaknem megközelíthetlen s nehány elszánt ember által könnyen 
megvédhető hegyszoros közé zárt barlang, tatárdulások alkalmával sokszor nyujtott biztos 
menhelyet a lakóknak. Néphagyomány szerént egykor a tatártábor egész idáig nyomult, de a 
barlangba huzódott székelyeket biztos védhelyükön megtámadni nem mervén, kiéheztetés 
által akarták önmegadásra szorítani. Tábort ütött azért a tatár a Mál oldalában; már elfogyott 
élelme a szegény bennszorultaknak, de el a tatároké is, kik a feldult vidéken nem tudták 
magukat élelmezni, midőn egy elmaradott leánynak (vénleány) azon elmés ötlete támadt, 
hogy a megmaradt kevés lisztet hamuval egybe kevervén óriási pereczet gyurt s azt szép 
pirosan kisütvén, hosszu rúdon felmutatta az éhező tatároknak, kik is látván, hogy azoknak 
még élelmök van, visszavonultak. Ekként az elmés ötlet megmenté a szegény ostromoltakat. 
(E regét Gerando is emliti.) 

A barlanggal szemben magas sziklaszál tornyosul fel, ezt Csala tornyának hivják, egy 
versben megóvott*Kővári Erdély földe Ritk. 111. lap. egészen közli. nép hagyomány szerént 
azért, hogy a tatár-ostromkor egy Csala nevü bátor székely ezen szikla tetőre felmászva 
kémlelte a tatár tábort, és annak minden mozdulatait, innen nézve figyelmeztette társait a 
tatároknak cselt vető távozásokra, s ujbóli visszarohanásokra; innen őrködött sorsosainak 
biztonsága felett. Végre midőn az ellen valójában távozott, Csala e jó hirt oly heves 
mozdulatok közt tudatta társaival, hogy mint a vers mondja: 

Akkor lába alól a kő omladoza, 

Nyakra főre esvén halállal áldoza. 

De a közjóért magát feláldozott Csala nevét a nép megvédte a feledékenységtől, mert a szikla, 
honnan hü őre lezuhant, most is Csala tornyának hivatik, s élettörténetét bármelyik pásztor el 
tudja regélni. Kővári*Kővári Erd. Tört. 1-ső köt. 23. lap nevét Ethele Csala nevü fiától 
eredettnek mondja, sőt a tőrténelmi hagyományok Irnákot is sokáig táboroztatják, itten 
(Gyula-Fejérv. I. füz. 50. lap.) 

Csala tornyától északra, csaknem szemben a fennebb leirt nagy barlanggal, most alig 
megközelíthető magasságban van az Ugron-lyuk, hol az Ugron családnak volt védbarlangja, 
alább egy másik Kis-lócsürnek nevezett barlang is öblösül, mely még a nagy kőlyuknál is 
sokkal megragadóbb természeti jelenség. Nem oly hosszak ugyan ennek folyosói, mint 
amannak, nem oly imposánsak osztályzatai, nem oly szövevényesek elágazásai, hanem 
ékítményei sokkal szebbek és ragyogóbbak, csepegés alakzatai valójában nagyszerüek, 
láthatni ott a talajtól egészen a fölepig felnyuló karcsu oszlopokat, fantástikus alaku szobor-
csoportokat, szabályszerüen lecsüngő és a szövétnek fényétől ragyogó csillárokat, vékony 
átlátszó s arabeszkekkel elöntött függönyszerü lecsüngvényeket. 



Az első nagy teremen tul a főlep annyira letörpül, hogy csak térden csúszva lehet tovább 
hatolni; de azontul ujból tágas ür nyilik, hol egy nagy csepegéstelep van, melyet hason 
alakjáról Sütőkemenczének, egy másikat Méhkasnak neveznek. A főlepről mor építészet 
modorában csapékítmények csüngnek le, egy ürből a másikba csucsives kapuzat vezet, másutt 
diszfödélke alatt szobor idomu tömeg, amott orgona-sip szerü sugár csepegvények, szóval 
építészeti és diszmüvezeti idomoknak fantástikus utánzásai, melyeket költői rendetlenségben 
halmozott itten egybe a természet szeszélye, mintha elhitetni akarná, hogy az ember nem 
alkotá az ilyeket, hanem a természet csudás müveleteit ellesve idomította építészeti 
műalkotásait. A főlepnek boltivezete csudás könnyüdedséggel, s nagy architectonicus 
tökélylyel bir, néhol szabadon minden tám nélkül, csak is az egyensuly törvényeinél fogva 
tartja fenn magát, s ha az ember elgondolja, hogy felette több ezer láb magasságu sziklatömeg 
nehezkedik, akkor félve lépdel annak kongó üregeiben. De nincsen idő itt remegésre, mert 
minden lépten bámulat lepi meg a halandót, s mindenfelől hallja a felkiáltásokat: Oh mily 
szép! mily nagyszerü! mily dicső! és a látérzés elégtelen felfogni mindazon ragyogó szépséget, 
mit a természetnek alakító hatalma itten összehalmozott; itt egy ragyogványos tündérországba 
lépdel az ember, hol bámulatból ámulatba, ámulatból csudálatba esik, s az a ki ezen kisebbik 
barlangnak megnézését elmulasztotta, ki annak belső üregeibe be nem csúszott (mert igen sok 
helyen csak így lehet áthatolni) az nem látta az almási barlang földalatti szépségeinek 
legremekebbjét. A nagy barlang nagyszerü szépség nélkül, ez elragadó és tündéries; amaz a 
tömkeleg, ez a tündér tanyák jelképe. Ezen barlang bemeneti folyosójával páhuzamosan menő 
egy másik folyosó, a hegyszorosra néző ablak vagy sziklapáholyba vezet. 

Lócsürnek talán azért nevezték, hogy az ide menekültek lovassága itten tanyázhatott, vagy 
talán magokkal hozott lovaik és barmaik istálójául szolgált, hová – bemenete csaknem a 
meder szinvonalán esvén – könnyen felvezethetők voltak. 

A barlangon alól az első kanyarulat szöglet szikláját Széchenyi-szirtnek nevezte el az almási 
mester, és ezen elnevezést a nép is elfogadta s széltiben használja. Valójában a nagy honfinak 
nagyobbszerü emlékkövet nem fog soha e haza emelni, mint ezen a természet vésője alól 
kikerült óriási diszgúla; mely a nagyszerüség eszméjét jellemzően képviseli, s méltó a 
„legnagyobb magyar” emlékéhez. 

A Széchenyi-szirttel szemben az Erős megrendítően magas falmeredek oldala magasul fel, 
oldalából diszgula, vagy czukorsüveg alaku kőszálok nyulnak fel, melyeknek mészpáthtal 
tarkázott ormai a napnak odaütődő sugáraiban ezüstként ragyognak. 

A természet e helyen annyi nagyszerüt, annyi megragadóan szépet halmozott egybe, hogy a 
bámulat valójában kimerül azoknak csudálásában. Ez kétségtelenül Európa legszebb, 
legbámulatosabb hegyrepedése; mely szépség- és nagyszerüségben tulszárnyalja a hires 
Klámm szorost és a csudás Pass Lueg-et is (Salzburg tartományban) s midőn azoknak 
megtekintésre Oczeán tulról is eljönnek, ezt még e honfiai közül is oly kevesen méltatják 
megnézésre. 

A Széchenyi-szirten alól a szoros kiszélesül, árnyas fák környezte zöld gyepen gazdag forrás 
buzog fel, valódi kies oáz itt e kopár sziklának keretében, egy az ember léptei előtt elzárt kies 
éden, mert alább gula alaku sziklatömeg zárja el ujból a völgyet, mely emelkedett hegyhát 
által függ össze a Mál szirteivel. E hegyhát, – az egyedüli hely, hol az almási barlang alólról 
megközelithető, – keményen megvolt erődítve, erős védfal zárván el azt egész szélességében, 
mely forró mészszel rakott falnak alapja még most is több láb magasságban meg van. 



A völgyet elzáró említém gula alaku sziklát Kőcsürnek nevezik, mely elnevezés onnan ered, 
hogy a sziklahegynek délnyugati oldalában, – hová veszélyes sziklaösvényen lehet csak 
felkapaszkodni, – egy természetes, szabályszerü körives sziklakapu van; nyilatmagassága 7–8 
öl, oldalfalai 5 öl vastagok. Ezen Isten keze emelte diadalivre roppant szikladarabok 
nehézkednek, melyek az egyensuly örök törvényeinél fogva már ezred évek óta állnak. 

A sziklák tetején magas fák nőttek fel, oldalain, s szeszélyes repedéseiben sokszinü zuzmók 
és folyondárok fonadéka ir le szeszélyes arabeskeket alkotva oly szép párkányzatokat és 
diszleteket, mintha azokat a müvész vésője véste volna ezen nagyszerü diadalivre, mely ezen 
csudás szépségeket rejtő hegyszorosnak kellő nagyszerüséggel biró kapuját alkotja. 

Mellékelt képünk a Kőcsürnek hü rajzát mutatja. 

 

A KŐCSÜR NEVÜ SZIKLAKAPU AZ ALMÁSI BARLANGNÁL. 

A Kőcsürön néhány száz lépéssel alól van a Vizkelet, vagy is azon hely, hol a negyed 
mértfölddel fennebb eltünt Vargyas pataka, kalandos földalatti vándorlása után, egy 
sziklarepedésen előtör a föld szinére, és pedig egybe lévén szorítva, oly nagy erővel és 
zajlással (főként mikor a patak áradva van) rohan onnan ki, mintha ő is sietne a világosságra. 
A sziklaüreg felett egy óriási krokodilfőhöz hasonlitó sziklanyelv szökel elő, s azért egy 
bizonyos távolból tekintve ugy néz ki, mintha valamely megkövesült szörny köpné ki 
monstruosus szájából a patakot; de földalatti vándorlásában arany port szedtek fel hullámai, s 
gyakran jönnek ide aranymosó czigányok nemes érczet gyüjteni. 

A korlátaiból kiszabadult folyó vigan csevegve folydogál tovább, mintha örülne, hogy a 
hosszas sötétség után világosságra érhetett. 

A Vizkelet felett kékeres veres szikla (átmeneti mészkő) magasul fel, mely erkélyszerüleg 
hajlik ki; tetején százados bükkök tenyésznek, s a szél fuvalmára le-le hajlanak, mintha ők is 
érzékkel birnának, mintha ők is bámulnának a lábaiknál történő rendkivüli jeleneten. 

A kiszabadult folyó délre kanyarodik, völgye kiszélesül – szelid szépségeit ölti ujból fel. A 
természet meglepően diszité e vidéket; keletre két erdőnőtte zöld csucs, az Alsó- és Felső-
Leshegy, (honnan régen az Erdővidék felől közelgő ellenséget lesték); tul a Csudálókő 
megdöbbentően nagyszerü sziklatömege előterében a szoros bűvös kapuja, a Kőcsür; 



hátterében az Erős és Mál-nak toronyszerü sziklaszálai, azok felett pedig az ég felhői közé 
felnyuló zöld bükkök; – s ezen nagyszerü keretbe foglalt békés völgyen, a legszebb pásztori 
kép, énekelve dolgozó takarók (szénagyüjtők), kolompos nyájak, idyllien fekvő pajták (nyári 
tanyák) és szénakazlak, az emberi szorgalom és földművelés e jelvényei tünnek fel, 
tevékenységi tere a természet nagyszerüségét megadóztató embernek, azon parányi kis 
lénynek, ki magáénak mondja ezen roppantottságot, ki a fennlebegő sassal osztakozik e 
sziklák birtoka felett. 

Ezen oldalról lehet, Vargyasról (Erdővidéke) jöve, az almási barlangot legkényelmesebben 
meglátogatni, mert Vargyason felfogadott szekérrel egészen a Kőcsür aljáig fel lehet menni, 
honnan aztán minden nehézség nélkül juthatni a barlangig; csak hogy ezen kényelem a 
legkellemesebb meglepetés feláldozásával történik; mert bár ez oldalról is szép és nagyszerü a 
barlang vidéke, de korántsem oly váratlanul meglepő, mint tulról; mivel azonban sokan 
szokták ez oldalról is meglátogatni a barlangot, röviden feljegyezzük a követendő utat. 

Vargyasról az ut folytonosan a Vargyaspatak kies völgyén megy fel, (mely patakot többször 
kelletvén átgázolni, mikor az áradásban van, ez ut nem használható.) Fele utján baloldalon a 
Hollókő nevü szép sziklaszál, szemben vele a Zobor nevü csucs (ily nevü székely ősről 
neveztetve), még fennebb a gyönyörü idomu Ejtelkő vagy Ejtőkő,*Vajjon nem volt-e ez 
székely őseinknek valamely Tarpei sziklája, mert hogy a régi pogány korban szikláról való 
leejtés, vagy inkább letaszitás által gyakran büntettek őseink, példa erre sz. Gellért püspök. 
melyben Ethelkő elferdítését keresik sokan, ennek megközelíthetetlen oldalában még most is 
solymok tanyásznak, és a fejedelmi korban a vargyasi solymárok (ily nevü család még most is 
van Vargyason) itt fogták a solymokat. A völgy tulfelén a Gyökeres nevü szikla orom, e kettő 
között a háttérben az almási barlang fejérlő szikla hegyei, s azok közt azon óriási hegynyilat, 
melyet a lábainknál hömpölygő kis patak vésett oda. 

A Gyökeres melletti Fejér patak torkolatjánál nagy mennyiségű fehér erekkel tarkázott veres 
márvány van, innen faragták az udvarhelyi Collegium udvarán lévő Kis emléket, sőt most is 
ott hever egy félig kész kőkoporsó, melyet egy nagy ur még életében faragtatott volt maga 
számára siremlékül, de a melyet utódai ottan feledtek. 

Ilyen márvány még alább Körtvélyes nevü helyen is nagy bőségben jön elő, s bár könnyen 
csiszolható és idomítható, mégis használatlanul hever ott, mint annyi kincse e természettől 
megáldott hazának. 

Miután ekként röviden megismertetém az almási barlangnak ezen utját is, térjünk vissza a 
barlang vidékéhez, hol még mindent nem észlelénk. Hogy pedig utunk egykedvüségén 
változtassunk, nem a jöttünk uton, hanem a Kőcsür irányában lévő Farkas ösvényén térünk 
tanyánkra vissza, és ez ösvény nevét méltán kiérdemli, mert az a Mál-nak közép magaságán a 
barlang felett lévő függőleges sziklák sikamlós oldalán vonul elő, s sok helytt annyira kopott, 
hogy alig lehet a remegő lábnak támpontot tlaálni, azért szédelgős embernek ez utat nem 
ajánlom. Fenn vagyunk ismét a Kőmezőn s ott hivogat maga felé a kápolna tisztes romja, 
melyet jöttünkkor, a vidék nagyszerűségétől elvarázsoltatva mellőztünk volt, pedig e rom itt a 
vadonban megható. 

E romot egyszerüen Tatárkápolnának hivják, hagyományok szerént a tatároktól való 
szerencsés megmenekülés emlékére építették s sokáig hálaünnepeket tartottak ott e menekülés 
évnapján. 



Másik hagyomány szerént; ott régen Varjas nevü falu feküdt, mely falunak tatárok által 
elzavart lakói Almásra települtek és a neveztük kápolna e falunak lenne elhagyatott 
temploma. 

A jelentéktelen nagyságu imolának most csak két oldalfala áll még fenn, bonthatlan szilárdon. 
E falak azért oly erősek – mint vezetőnk mondá – mert kőtejjel épültek, kőtejnek pedig a 
barlangban lévő azon csepegést nevezik, mely főlepéről (plafond) viz alakban szivárog le s 
estében megkövesülő lerakodást képezve azon, oly szép ékül szolgáló, csapocskákat alkotja, 
melyek ha megtöretve mész közzé vegyittetnek, bonthatlan szilárd ragacsot képeznek, mint 
classicus vezetőnk, az almási mester mondá. 

A kápolna közelében terjedelmes négyszög sánczolatnak látszik elhantolt gátonya; ez a 
hagyományok szerint a tatárok elsánczolt táborhelye volt. 

De addig gyönyörködénk a vidék nagyszerüségében, addig vizsgálódtunk szétszórt 
emléktöredékein, hogy az est ránk bocsátkozott, s mi elhatározók az éjt ottan tölteni, mert 
sötétben a havasi rosz uton menni életveszélyes, s mert főként azon gondolat, hogy a nap 
költét a Mál tetőről lessük el, igen csábító volt. 

Éji tanyát választva, csakhamar nagy fakazlat hordtunk egybe, s a magasra lobogó tűz körül 
vig kedélylyel, s igen jó étvágygyal fogyasztók el vacsoránkat. 

Kedv derültünkre nem kis befolyással volt a mi szives vezetőnk, az almási mester Varga 
Ferencz, ki igen sokat elménczkedett s végre kérésünkre elszavalta saját szerzeményü verset a 
barlangról, mely mint a népköltészet egy igen szép gondolatokat felmutató példánya, 
megérdemli, hogy ide iktatása által ismertetve legyen: 

Azt kérdem, hová méssz utazó barátom? 

A kőlikba: tehát fogadd el tanácsom. 

Kiérvén Kőmező tágas karajára, 

Nézz az ott száguldó sasra és héjjára, 

A sziklák közt régen még sólyom is lakott. 

Öreg emberektől gyakorta hallatott. 

Innen beindulva, egy balog hajtásra, 

Kiálts, osztán figyelj ecchoi szólásra. 

Ne menj egyenesen, hanem rézsutoson, 

Miként járni szokott az ember ittason. 

Beérkezvén aztán a viz fenekére, 

Igyál, – ha tégedet már szomjuság ére; 

Mert lassanként a viz majd mind beszivárog – 

S lelked vízitalra hiába sovárog. 

Merengő kőszirtek feletted függenek, 

És leszakadással téged ijesztenek; 

Még a napsugár sem mer közikbe sütni; 

Tartván, hogy a szikla oda fogja ütni; 

Hanem dél tájékán mégis csak bepillant 



Rövid időre bár s már tovább is illant. 

Alább menve jobbra a Lócsürt találod, 

Illő lesz gyertyával ezt is megvizsgálnod; 

Ősszel kecskepásztor békén hál gángjában,*Folyosójában. 

S nem teszen a farkas soha kárt nyájában. 

Beljebb kőcsepegést szépet találhatni, 

Hogy ha boltozatját kezded vizsgálgatni. 

Oh de tovább menve – csecsemő módjára 

Kerekedik ember mind a négy lábára. 

A belső szobában lábadra felállhatsz, 

Jobbra is, balra is megint elsétálhatsz. 

Kijöve balfelől, egy nyilás láttatik, 

Mely jelenleg püspökútjának hivatik 

Mivel Hajnald Lajos ő excellentiája 

Itt lebocsátkozott sergünk*Utazó csapatunk. csudájára. 

Mindjárt balra látszik a kőliknak száda,*Nyilata, torkolata. 

Valósággal mint egy felnyittatott láda. 

A csinált grádicson felérkezvén belé 

Bámulva tekintesz réá s az ég felé. 

A rakott kőfalon nézz lövő lyukakra, 

Melyeken golyókat szórtak tatárokra. 

Mikép a tatársáncz s kápolna mutatja, 

Ide vonulni volt Almás gondolatja. 

Azt is beszélik: hogy végre egy vén leány 

Maroknyi lisztjét is megsütötte s egy fán 

Kidugta s hangosan eképen kiáltott: 

„Ott künn tü éheztek, itt mi eszünk pánkot.” 

Csala is felmászott egy magas sziklára 

A csora tatárnép megvizsgálására, 

Hej de alá bukott ép a tetejéről, 

Ma is Csala-tornya: hivják ő nevéről. 

Éjszakra bemenvén egy és kettő hármon 

Indulj meg a végső jól kitetsző számon, 

Mind keletnek tartva láthatsz jobbra meg ott 

A mi szúszékunkhoz hason kőszúszékot. 

Eddig a sötéthez szemed hozzá szokott; 

Vigyázz jól, ne adj az elesésre okot. 

Egy sziklatetőre felérkezvén végre, 

Bámulva nézz alá borzasztó mélységre. 

Lefelé indulva könnyü itt elesni 

Lassanként lábodnak helyet kell keresni, 



Tekints fel ezen nagy mélységből azonban 

Hát magad találod egy tágas templomban; 

Egy szikladarabot ott látsz lefüggeni 

Melyet hatalom tart; de csak az isteni; 

Tovább szemlélheted boltján is ez ivet 

Kőcsepegés képzi ezen csudás művet. 

Beljebb a denevérganéjtól sáros hely, 

Ezen által menni kalauzra figyelj 

Elérsz a csontokig szorosabb gang alatt, 

S lelkedbe ötlődik a fontos gondolat: 

Hogy vagy egyet kettőt mindig ne vinne ki. 

Én te reád bizom már az itéletet: 

Ember, állat bizony itt sok elveszhetett. 

Menjünk tovább, tovább; ki ide vezetett, 

Mutat ennél sokkal nemesb élvezetet, 

Balra egy kis oldalkamrába mehettek, 

Láthatni a falon sok névjegyzékeket, 

Herczeg, gróf, báró, ur, szolga és másokat, 

Kisebb s nagyobb fényben ragyogni azokat, 

Egyik a másiknak nevét bepiszkolja, 

S a magáét arra nagy bajjal mázolja, 

A denevérganéj ténta helyett szolgál 

Kinek nincs plajbásza: Ir, neve is ott áll. 

Ezt elhagyva tüstént egy kémény aljába, 

Könnyen beláthatni a kutya lyukába; 

A mikoron itt járt ő Excellentiája, 

Tudatám, hogy sáros lesz reverendája. 

Ezen kutyalikon átbuva, – tágosul 

Az út, és mind a kétfelé elágasul. 

A kutyalikától néhány lépésnyire 

Talász a Charybdis és Scylla közire; 

Az átmenetelben sáros lesz köntösöd. 

Tudom hogy itt nem járt sem apád, sem ősöd. 

Eddig hozzá szoktál már a mászkáláshoz, 

Tudtodra kell adnom, érkezel már máshoz. 

Se baj! itt fogsz drága kövekre találni, 

Topász, kristály, s egyéb nem tudom számlálni, 

Ilyenekben szoktak a hősök csatázni. 

Engedelem: ha ma nincs kinek szolgálni, 

Fekete nevü mérnök ezeket fellelte: 

Fattyu drága kövek, felőllök hirelte 



S biztomban én is küldök Kolozsvárra 

Onnan azt izenték: hogy nincs semmi ára. 

Midőn ezen üreg végére eljutál 

Varga Ferencz nevét láthatod a kútnál, 

Tovább akarsz menni, szivesen kisérlek, 

Ha te balra indulsz, jobbra utólérlek, 

Gondolkodjál inkább a kimenetelről, 

A földi pokolból, e borzasztó helyből. 

Szánakodjál inkább: a kik nagy inségben 

Fogságot szenvednek gyászos sötétségben. 

Végre kiérkezvén a világosságra, 

Tekints fel az égre, a meny s föld Urára, 

Adj hálát ő neki, hogy a kőboltozat 

Mig alatta jártál, réád nem szakadott. 

Végre köpenyeinkbe burkoltan letelepedtünk a tüz körül. Eleget kináltuk az egy szál 
mellényben lévő mesturamat melegebb takaródzóval; de ő azt, bár az éj hideg volt, kereken 
visszautasítá; éjfél felé keresem kedves ciceronénkat, hát a tüz közvetlen közelében van, s fél 
bajusza egy lángba enyészett el; de még ekkor sem tudtam azon vallomásra birni, hogy hideg 
van; mellényét megforítva hátul gombolta össze, „most már nem fázom” kiálta ő 
diadalérzettel, mintha farkasbőr bundába bujt volna, s tovább aludott. Mi ezen sajátságos 
melegedési modoron jót nevetve, felébredeztünk s a hajnalpir feltüntével a Mál 
megmászásához kezdénk. 

Fáradságos volt ez ut, de elbüvölő, gazdagon jutalmazó a kilátás. A nap éppen ekkor ült ki a 
keleti láthatár hegyormaira; sugárai rózsa pirral önték el a szemben lévő Erősnek szikla 
tornyait; tündöklöttek azok miként Heliopolis fénylő diszgulái, mig a lábaink alatt tátongó 
félelmes hegyrepedés borzadalmas örvényeit sötét árnyok fátyla takará el. Csak e pontról 
tünik fel az almási barlang vidékének megható nagyszerüsége, megdöbbentő roppantottsága. 

Csak innen lehet végig pillantani ezen hegyszorosnak tekervényes hosszu vonalán. A 
letekintés ezen több ezer láb mélységü, oly szépen ékített örvénybe vonzó és vissza riasztó. 

Képet, melynek előtere ily nagyszerü, ily megdöbbentően szép legyen, alig lehet képzelni, és 
az előtérrel összhangzatosan szép és elragadó háttere is. 

Felötlik délre a Rika alján elterülő Erdővidék, távolabb a nagyszerü havasok keretébe foglalt 
Barczaság; mig szemben ezekkel a mindent uralgó hegyóriás, a napsugár özönében füredő 
Hargita, és a vele egyenes szögletbe összeütköző gyergyai havasok kéklő, a reggel 
párázatában derengő csucsai tünnek fel, keletre a Hatod havas sora nyulik el. 

A Mál tetőre Kővári és mások is régi vár romjait helyezik, de – bár figyelmesen felkutattam 
annak terjedelmes tetőlapját, – ott ilyennek semmi nyomára nem akadtam. Hihetőleg az 
aljában lévő fennebb említém tatár sánczokkal téveszték azt össze. 

Hanem maga a Mál földképződési tekintetben igen érdekes; az egész hegy hullámzatosan 
rétegesülő mészkősziklából áll, melyek közé szép idomzatu mészkőspát tömegesül, mely – 



üvegszerüleg átlátszó kőzet – oly nagy mennyiségben jön elő, hogy a hegyaljában lévő 
katlanokban többnyire ilyenből égetik a meszet; mert a szomszéd Almás és Karácsonfalva 
lakói nagyrészt mészégetéssel foglalkoznak s kis ponyva ernyős szekereikkel nemcsak a 
székelyföldre, hanem a szomszédos megyékre és szász földre is széthordják az itten égetett, 
igen keresett, kitünő minőségü meszet, s ezen kereskedés által, daczára silány határuknak e 
faluk lakói igen nagy jóllétnek örvendnek. 

De megkell válnunk ezen nagyszerüen szép, annyi élvet nyujtott vidéktől, s feladatunkat 
követve visszatérünk Oláhfaluba, onnan pedig kirándulásaink központjára Udvarhelyre. 

XVI. Oroszhegy. 
 
FEJEZETEK 

• Az oroszhegyi lakadalom: 

E falu fekvése. Diafalva. A Bosnyák patak. A oroszhegyiek élete. Havasi szállások. 
Oroszhegyi lovak. A még falujában se járt oroszhegyi fiu. Oroszhegyi templom. Oroszhegyi 
búcsuk. Iskola, népnevelés. Oroszhegyi szokások. Temetés. 

Udvarhelyszéknek középponti fővölgyét, a Küküllő völgyet már ismerjük, átkutattuk már a 
Székelyföld középponti havasát a Hargitát, fellegekkel szomszédos tetejéről pillantánk szét a 
hős nemzetnek szép honán. Ujból annak középponti anyavárosában, kirándulásainknak 
központján vagyunk. 

Még hátravan azonban ezen anyszéknek sok mellékvölgye, s bérczvidéke, melyek szép s 
emlékezetes pontjaik megnevezésére hivnak; vegyük hát vándorbotunkat s kövessük 
hivatásunk utjait. 

Említém már valahol, hogy Udvarhelyszéknek északkeleti szögletében, a Küküllő eredeténél 
roppant kiterjedésü, Gyergyóig s Görgényig rugó havasok terülnek el, éléskamarájaként e 
széknek. Látók az e havasszélynek déli oldalán fekvő Zetelakát, Zeta várának szent romjaival, 
s most látogassuk meg egy más, nem kevésbé érdekes pontját e fennvidéknek. 

Ha az utas Udvarhelyről Parajd felé menő uton haladva reggelenként a tájt borító ködből 
gyakran egy égből lezengeni tetsző nagy harang zugását hallja, kétkedve tekint szét, hogy 
hogyan jöhet a magasból e hangok légürt eltöltő harmoniája? csudát vél, égnek a földdel való 
beszélgetését hiszi, midőn a regg ködét a szellő fuvalma szétlebbenti, meg van fejtve talánya, 
mert ott fenn több ezer láb magas bércz ormán büszkén fekvő falut, Oroszhegyet pillantja 
meg, melynek magasan fejérlő tornyából zengnek le e hangok. Ki lehetett az ember, ki oda, e 
havas viharos tetejére falut mert építeni, ki a sasok lakta regiokba embernek rakott tanyát, 
fellegekkel szomszédos magasságban? 

E sok tekintetben érdekes faluba másztatjuk fel kedves olvasónkat. 

A havasszélen egy magas plateaun fekszik Oroszhegy, oly magasságban, mint kevés faluja 
Európának. Madártávlatban látszik innen egész Udvarhelyszék és fél Erdély, s gyakran a nap 
dics-sugárai tündökölnek e falun, midőn lenn az egész vidék ködlepel alatt dereng. 



A falu felett egykopár, mély, záporvéste árkokkal festőileg eredzett kerekdomb, az Őrhegy 
magasul fel; háta mögött (keletre) egy mély völgyön törtet le az innen nem messze eredő 
Bosnyák patak. 

A falu, és e patak elnevezése arra mutatna, hogy e vidék első telepei oroszok, bosnyákok 
lehettek, de azok ma tökéletesen elszékelyesedtek, s eredetökről még a hagyomány is kihalt* 

Oroszhegy, Háromszéken Oroszfalu, Volál, mely szláv nyelven falut jelent, Kovászna, mely 
kétségtelenül a szláv kvasnából ered, s több szláv elnevezésü helyek a Székelyföldön hogy 
miként jöttek ide, még mindeddig meg nem fejtett nyilt kérdés. Vannak, kik azt állitják, hogy 
őseink Lebediásban mulatásakor több orosz eredetü nép csatlakozott és jöttek velök be 
Pannoniába, s ekkor települhettek ily népek a székelyföldre is. Engel szerint később Zoltán 
alatt is jöttek be oroszok Ungvár, Mosony és Máramarosba települők, ily oroszok épitették 
Oroszvárt is. Istvánffi (Hist. LXVI) azt mondja, hogy Kálmán király is hozott be 
Lodomeriából és Galicziából oroszokat Nagy-Orosziba. Szirmay szerint Nagy Lajos alatt is 
jöttek be oroszok s azok nagy szabadalmakat nyertek: ily telepek – bár a történelem nem 
emliti – kevés számmal jöhettek a székely földre is, de itt elszigetelten lévén, egészen 
elszékelyesedtek. 

Ilyen a honfoglaláskor vagy később be jött lengyel telep alapithatta az én lakfalumat 
Lengyelfalvát is, (mely ide egy órányira fekszik.) 

A XIV-ik század kezdetén Uriczhegy néven mint önálló egyházmegye fordul már elő.*A 
pápai dézmák regestruma 1333-ik évi rovatában a 738-ik lapon igy van bejegyezve: 
Dominicus Sacerdos de Uriczhegy solv. 1 banalem. ant. 

Oroszhegyen alól vele csaknem össze van épülve Diafalva, filiája e 2000 lelket számláló 
egyházmegyének, melynek népe igen szép erőteljes, és munkás. 

E gyönyörü kilátást nyujtó, de bajosan megközelíthető*Régen annyira rosz utja volt, hogy 
sáros időben roppant bajjal lehetett oda felvergődni, de a mult évtizedben az e faluban lakó 
Jánosi ur utbiztosnak neveztetvén magát ki, most jó kövelt uton lehet oda felmenni. fekhelyet, 
nem annyira aesthetikai, mint önvédelmi szempontból választhaták, és főként a havas 
közelségéből indokolható; mert e falunak éléskamarája azon roppant kiterjedésü havas, mely 
itt kezdődve, több négyszög mértföld kiterjedésben Gyergyó és Sófalváig rug. Az e havas 
közötti irtásokat Szállásnak nevezik, itt van mindenkinek havasi lakása, pajtája, itt él a falu 
népe nyaranta, itt legelteti nyájait, itt csinálja téli széna készletét, mert e nép főként 
marhatenyésztéssel foglalkozik, határtalan havasán legelnek szabadon, még télen is, azok a 
hires oroszhegyi fürge lovak, melyek legfelebb 14 hüvelyk 3 vonal nagyságra nőnek, nagyon 
szép idomuak, erőssek és fürgék, s ugy sebesség, mint idom, finomság, és kitartásra nézve 
leginkább hasonlítanak az arab lovakhoz. De már itt is elkezd fajulni a nemes faj, s már is 
kevés tisztavérű oroszhegyi lovat lehet kapni. 

És van ott a havasokon elég olyan finak, (ficzkó 15–18 éves ifiu), ki még falujába se járt soha 
le, ki pásztor társain s barmain kivül soha senkivel nem érintkezett, hogy pedig az ily 
vadonban felnővő egyén, társadalom és vallásról nem sok fogalommal birhat, azt 
gondolhatjuk. Egy ily vadonfi egyszer falujába lejövén, templomba vitetett, az ott lévő dolgok 
nagyon meglepték, s arra tett sajátságos észrevételeit, megjegyzéseit, valamely furgangos falu 
tudósa versbefoglalta, mit sajátszerüségeért ide iktatok. 



EGY EREDETI MAGYAR REGE, 

vagyis: 

A NYIR ELEJE KERTJE. 

Mely történt magas Oroszhegyben, egyik bizonyos esztendőben. 

Egyszer magas Oroszhegyben 

Történt egy furcsa dolog, 

Mely még ma is némelyeknek 

Olykor szájokban forog. 

Egy ficzkó a marhák mellett 

Többnyire magánoson 

Mint pásztor, tökfilkó fővel 

Növe fel a havason. 

Papnak, kántornak, templomnak 

Hallotta ugyan hirit, 

De hogy azokat ismerje, 

Soha sem tette szerit. 

Már eléggé nagy kamasz volt, 

Tudott jól csattintani, 

Ostorával rittyegetni, 

Csára-hajszra hajtani. 

De ki teremtett és miért? 

Több ilyen kérdésekre 

Csak annyit tudott felelni, 

Mint az ő buta ökre. 

Hogy Isten van, azt hallotta, 

De ugy vélte magában, 

Hogy az is, mint ő s más pásztor, 

Jár egy durva czondrában. 

A jövendő élet felől 

Nem sokat törte fejét, 

Azt hitte, hogy pásztorsággal 

Tölti ott is idejét. 

A lüdérczek, boszorkányok 

Felől ha kérdeztetett, 

Tudott ő elbeszéleni 

Sok furcsa történetet. 

Beszélte, hogy már sok izben 

Elbámult a lidérczen 

Mikor látta tüzet ...va, 

Haladni fel a bérczen. 



Hallotta a nagyanyjától, 

Hogy ennek lúdlába van, 

A kihez egyszer hozzácsap, 

Jaj annak valójában. 

Látott sokszor rusnya*Rút, fertelmes. sárkányt 

A felhőkben függeni, 

Mely nagy égiháborukat 

Szokott elterjeszteni. 

Könnyü volna, mondotta s, azt 

Az embernek megkötni, 

Csak egy vasvillát kellene 

Akkor a földbe ütni. 

Még a boszorkányokról is 

Csuda dolgokat beszélt, 

De ezektől átaljában 

Ő épen semmit sem félt. 

Mert a ki magát, igy szólott, 

Foghagymával megkeni, 

Ahoz soha a boszorkány 

Nem merne közeliteni. 

Ily balgatag képzeletek 

Voltak az ő fejében, 

Nem lévén a ki oktassa 

Az havason létében. 

Egyszer mégis őt az atyja 

Az havasról lecsalá, 

A lévén czélja, hogy fiát 

Vegye jó leczke alá. 

Elküldé mindjárt előbb is 

A templomba másokkal, 

Belép félve és megáll az 

Ajtón belől nem sokkal. 

De jön a pap, felöltözék, 

A kántor meg orgonál, 

Ő szájat tát, szemet mereszt, 

Mint egy darab fa ugy áll. 

Misét és prédikácziót, 

S egyebet végig nézett, 

Mindent a hogy magfoghatott, 

Magában jól megjegyzett, 



Ezután másokkal ismét 

Ő is haza ballaga, 

Apa! igy szól, a templomban 

Ugyan láték dolgot ma. 

Mit láttál? – „Hiszem bezzeg mit! 

Volt járásom-kelésem, 

Láttam az erdőn is holmit. 

De még ilyent sohasem. 

Bejön az pap a templomba. 

Földig érő szoknyába, 

Nagy gangosan elősétál, 

Betér egy kamarába. 

Kijön ismét felöltözve 

Egy kurta firiskóba,*Himzetes, rövid felöltő. 

Csendit, beáll nagy szaporán 

Egy szép festett katlanba. 

Nosza uram, papolni kezd, 

Hadaz jobb s bal kezével, 

Döngeti a katlan szádát 

Keményen az öklével. 

Minden parancsolatokat 

Egymásután kiada, 

Leszáll, megy kamarájába 

Megintlen bevesz oda.*Bevesz oda marad. 

Egyszer két ficzkó csak kiáll, 

A csengetyüt ránditja, 

Erre valaki a hijba*A padláson. 

A muzsikát konditja. 

Mennek a legénykék elől, 

Után a pap nagy czifrán, 

Szeges sapka a fejében, 

Szép lepedő a hátán. 

Egy teritett asztal mellett 

Szépen megtelepednek, 

Jönnek, mennek, egyezkednek. 

Sugdosódni kezdenek. 

Ebből egyebet nem érték, 

Mert a szókat habarták, 

Me a kupa, me a kupa*Me = Mesze = vedd el. 

Ezt sokszor elhadarták. 



Azonba kezdé nagyon a 

Pap: nyir eleje kertje, 

Megint nyir eleje kertje, 

Meg nyir eleje kertje. 

Nem tudom a kerttel és a 

Kupával mit akartak, 

Hogy erről, főkép amarról 

Olyan sokat habartak. 

Néha a pap, mint kifordult, 

„Baliskum”, ugy kiáltott, 

Erre a hijból „piritott 

Turó” szózat hallatott. 

Biz elhiszem, hogy ő kemék 

Turót ehetnének volt, 

Annak piritása felől 

Azért folytattanak szót. 

Jó is igazán a turó, 

Mert én is a havason 

Ha egy kőn megpirithattam, 

Ebéldeltem urason. 

Egy fényes poharat a pap 

Ő keme hajtogatott, 

Meg is mondá felszóval, hogy 

Abból mit illogatott. 

Mert osztán*Osztán = aztán. egyet fordulván, 

Igy danola: oh jó must, 

A szine is ugy mutatta, 

Hogy a bizon édes must. 

Ittam én is fenn az erdőn 

Édes nyirfa-viricset,*Tavasszal a nyirfát megturják, s az onnan kifolyó édes nedvet nevezik 
viricsnek.  

De olyan volt , hogy ez annál 

Édesebb nem lehetett. 

Az asztalon volt egy könyv is, 

Ezt csak hányták vetették, 

Le-lekapták a kis ficzkók 

Hol innét, hol tul tették. 

Ebből a pap annyit mondott, 

Hogy már meg is kezdettem 

Vala únni, mert én abból 



Csak keveset értettem. 

Utoljára kifordula, 

Hosszason éneklé ezt: 

„Ne–te–e–e–e–e 

E–e Miska ezt.”*Ite missa est. 

Akart még több efféléket 

A tökfilkó mondani, 

De az apja szamárságát 

Már nem tudta állani. 

Látszik beste kurafia, 

Igy summogott az öreg, 

Hogy iskolád nem vala más, 

Mint a vadon rengeteg. 

Látszik, hogy mulatásod volt 

Csak a buta ökrökkel, 

Mert a nagy ostobaságban 

Bezzeg feltész ezekkel. 

Ostoba még az erdőn is, 

Vagy tán nem jut eszedbe, 

Hogy effélékről beszéltem, 

Mért nem szedted begyedbe. 

Igy így czirmolta*Czirmolni = szidni, pirongatni. az apa 

A tudatlan gyermeket, 

De e csak vállat vonított, 

Kaczagta mindezeket. 

Osztán hogy ne maradjon úgy, 

Holmire tanitotta, 

Tán valami vált belőle, 

Aztat addig faragta. – 

Mint a havas alatti faluk nagy részét, ugy Oroszhegyet is buzgó katholicusok lakják, bár ezek 
is kezdetben reformálódtak, de Rákóczi alatt ujból visszatértek régi vallásukra. Templomuk 
előbb Diafalván volt, de romladozni kezdvén s kicsiny is lévén, 1670. Domokos Kázmér 
püspöki helyettes annak Oroszhegyre való áthordását rendeli, mivel pedig a falu szegény volt, 
egy Kováts György nevü ember épittette saját költségén fel; azonban népesség szaporodtával 
ez is kicsinynyé válván, a mostani igen szépen fekvő nagy templomot az oroszhegyi születésü 
őrkanonok Tamási György épittette az e szélra gyüjtött pénzből, nemcsak, hanem 
fenntartására 600 frt alapitványt is tett.*Megye jegyzőkönyvéből. A főoltáron egy mübecscsel 
biró kép van, mely azon legendát ábrázolja, midőn a mennybe szálló sz. Mária nyomain 
rózsák fakadnak. E képben ez eszme müvészi felfogással s ritka tökélylyel van kivive, s 
mondják, hogy a nagy műizléssel biró B. Sepesi püspök annyira elmerült egy mise alkalmával 
e kép bámulatában, hogy elfeledte a „dominus vobiscum”ra kifordulni; kár hogy a müvész 
neve sehol fel nem fedezhető. 



A szent edények között van egy nyolczszög idomu igen szép kehely, melyen ferde minuskel 
betükkel az A. B. C. van bevésve; a betüalakok a XV. századra utalnak, s mint igen csinos 
müemléknek képét csatolom. 

 

OROSZHEGYI RÉGI KEHELY. 

Oroszhegyen hires búcsuk szoktak tartatni. Összeseregel e napra az egész havasalja ide, s 
ekkor a vendégfogdosás nagy mérvben foly, tépelődnek, osztakoznak a vendég felett, s oly 
nagy terekták (evés-ivás, tracta) folynak, hogy van gazda, ki e napon ugy beadósodik, hogy 
negyed év alatt sem tisztázhatja ki magát. A székely vendégszeretet itt e falu egyszerü 
romlatlan lakóinál egész tisztaságában nyilvánul. S bármikor is ha idegen vetődik oda, azt 
majd megölik szivességgel, kinálgatással. 

A templom mellett szép emeletes épület vonta magára figyelmemet, és örömmel értesültem, 
hogy az a falu iskolája. Egy erdő eladásból 100 huszas gyült az iskolára, ezzel kezdtek hozzá; 
a csekély alap akként növekedett fel, hogy Jánosi őrnagy ur*Ki forradalmunk alatt mint 
honvédőrnagy szerepelt. egy vállalatból kapandó nyereményét az iskolának igérte. E vállalat 
faszállitás volt; a falu pedig oly olcsón szállitá azt, hogy a nyereményből, és a falu által 
ingyen hordott anyagból felépülhetett az a szép emeletes épület, mely most, miután a falu az 
államkölcsönt is átengedé az iskolai alapra, 3 osztályu algymnasiummá nőtte ki magát s a 
tanulók a szomszédfalukból is seregelvén, szellemi életet terjeszt a vidéknek eddig 
müvelődésben hátra állott népe között. Igy lehet gyakran kis erővel és jó akarattal nagy 
dolgokat kivinni, s örömmel kell átlátnunk a népnevelés üdvös voltának átértését, s e czélra 
való áldozatkészségét értelmes népünknél. 



Az oroszhegyi népéletnél még sok ősi szokás maradt fenn egész eredetiségében, melyek 
másutt már átalakulni kezdenek, s mivel én a népélet mozzanatait is figyelemmel kisérem, itt 
néhány szóval jellemezni nem lesz felesleges. 

Igy például a temetés itt egész őseredetiséggel megy végbe. Mikor a halottat az örök 
nyugalom helyére kiviszik, a siralmasok (hozzá tartozók) rithmusba foglalt siró énekkel 
kisérik. Ezen többnyire rögtönzött versekben elősorolják a megholtnak egész élet-leirását, 
annak minden mozzanatait, szebb momentumait, kiemelik érdemeit, sat. A betakarásnál a 
jajveszéklés tetőpontjára ér, de azután megnyugodva Isten végzésében, vig torban igyekeznek 
bánatuk ellen gyógyirt találni.  

De áttérek a temetésnél egy sokkal vigabb, kedélyesebb népünnep leirására, az oroszhegyiek 
lakadalmi szertartásainak ismertetésére. 

XVII. Oroszhegy környéke. 
Deskő. A Hegy nevü fensik. Mákvára. Hadútja. Kápolna-mező. Kápolna kútja. Szent László 
emléke. Búcsúk a Kápolna-mezőn. Tatárokútja. Naplemente az Őrhegyről. Bosnyák és Bálé 
patak, völgyeinek falui. 

Nem válhatunk meg e falutól a nélkül, hogy környékén nehány nevezetes pontot fel ne 
keressünk. 

A fürészekkel élénkitett Bosnyák patak völgyének nyugoti oldalán, merészen bemetszett út 
vezet a Deskőre, mely alólról magas hegy, de tetejére felérve, nem egyéb, mint az egyszerüen 
Hegy-nek nevezett roppant fennlapály alsó karaja, mely itt kezdődve, a két Küküllő és Korond 
vize közt majdnem 6 négysz. mfdnyire terül el. 

Ezen – a tenger szine felett legalább is 3000 lábnyira fekvő – fensiknak egy kiszökelő előfoka 
az emlitett Oroszhegy felett lévő Őrhegy, honnan majd később a naplementét lesendjük el. 

Ugy de Őrhegy mindig közeli várat feltételez, s csakugyan a Deskő feletti magaslatot 
Mákvárának hivják. A bokorfelfogta súvadásos hegytetőt egészen átalakitá az idő, s most az 
ott állott várnak alig lehet egyik sánczát, s behantosodott gátonyát kivenni. Ez hihetőleg 
elővára volt a messze hátrafekvő Tartod-nak, hová majd annak idejében elvezetendjük kedves 
olvasóinkat; most a Zetelakánál elhagyott ördügútjának nyomozására indultunk. 

Az Zeta várától – mint látók – a szőlő-háton kijőve, a sz.-királyi nyiron és vészdombján át 
vonulva felcsap az oroszhegyi fensikra, onnan Rabsonné vára irányában halad. A hagyomány 
azt mondja, hogy az hadút volt Zéta, Tartod és Firtos várai közt. 

Tovább Kápolna-mező nevü helyen egy kápolna rommaradványai látszanak, a kápolna mellett 
egy gyógyforrás fakad fel, melyhez most is Úr szeredáján feljár a nép s felviszi beteg 
gyermekeit füröszteni, mert e forrásnak nagy gyógyhatást tulajdonitanak, mely a hagyomány 
szerint onnan ered, mivel Szent László király itt szokott volt fürdeni. A forrás közelében egy 
bemélyülést Sátorhelynek neveznek; itt állott volna a szent király sátra. 

Itt áldozó csütörtökön a Karry Miklós által 1723-ban épitett kápolnában nagy búcsuk tartattak. 
E búcsuk oly népesek és látogatottak voltak, mint a szent-anna tói búcsuk; az egész szék 



katholikus népsége felsereglett oda, de mivel sok verekedés és botrányos dolgok történtek, 
Battyáni püspök betiltotta, s a kápolnát lerontatta. 

Tovább egy a Küküllő völgyére átcsapó útat Tatárok útjának neveznek, s hogy itt ugyancsak 
megfordultak ezek a vad harczosok, mutatja több ott talált török és tatárfegyver. 

De a nap már pályájának vége felé közelitvén, mi is az Őrhegyre sietünk, honnan még 
sohasem élvezett tünemény merült fel előttünk. 

Látkörünk fél Erdélyt ölelé körül, közel 800 négyszögmfldnyi terület tünt fel madártávlatban, 
és e roppant területet egészen ködlepel vonta be, kicsalt gyenge lehelletszerü párázata a 
nedületdús földnek; átlátszó hófehér lepel. Habszerü könnyüded ezöst fátyol volt e tájra 
teritve, mely mint a tenger habfodra összegyürközött, hullámzott, örvényülve gyürödzött, s 
elboritá e szép hont egész a határszéli Kárpátok vonaláig, és mi e büvős lepel és a tündöklő ég 
között állva, ezen bűvtenger felett legeltetők pilanatainkat, melyből csak a magasabb 
hegycsúcsok, a két Rez (siklői, kadicsfalvi), Rika, Mirke tető, bágyi hegy mint szigetecskék 
merültek fel; és e páratengert keletről a Hargitának büszkén kiemelkedő lánczolata, délről a 
Kárpátok a Bodzától kezdve le egész Hunyadmegyéig köriték, s ezen már hófedett 
bérczóriásokat, és a ködfátyol hullámzó fodrait a lenyugvó nap rózsa-pirja önté el, hogy egy 
percz mulva aranyleplet vonjon reájok. 

Lehanyatlott Phebus gyémánt szekere, s a látvány még szebb, varázslóbb lett. A nyugoti 
láthatárt arany sugárkör boritá, az égen sugár legyezőnek kiterjeszkedő vonalai terültek el, 
melyben biborszinü felhőcskék tüntek fel szeszélyes ékitményekként; és ezen északi fénynél 
is szebb dicskoszoruját az égnek visszasugározta e ködlepel, melyet az égtől csak egy 
biborszinü vonal választott el. Az ég boltozat idabb, most kéklő fehér, majd gyengén zöldes, 
majd opálszinü volt. Ily szinezetet, ily eget én sohasem láttam, e talán nem létező 
szinvegyülétet a fehér ködlepel és véres égszegélytől káprázó szem csak képzeli. És azok a 
távol havasok oly tiszták, oly határozottan körvonalozva voltak, hogy azoknak minden 
erezetet, szeszélyes szikla-alakzatait szabad szemmel is tisztán kivehetők, a mennyiben azok 
egészen közelünkben látszottak lenni. A haza véghatárán lévő Retyezát és a Fehérvár háta 
mögött emelkedő Kecskekő és Csákszirtje mint ezüst diszgúlák löveltek fel. 

De im újra változik a természet nagyszerü decoratiója; a nyugoti láthatár most tökéletes 
lángszinü; válvonala egy szemvakitó kárminszalag. S im a Hargita hófehéritette csucsán 
felgyújtá lámpáját Luna, s ekkor a táj ábrándos, elmosódó szinezetet öltött, a nap dicspompája 
elhalaványult, a havasok sötét árnyvonalt öltöttek s kicsipkézett körvonalaik zöldbe olvadó 
égen festődtek le, mint fantásztikus felhőalakzatok, mint az égnek himzett ezüst csipkézetei. 
És a mozdulatlan ködlepel alól ez isteni zürből, a nemlátszó falukból estharangok hármoniája 
hallatszott fel, mint egy figyelmeztetni akarván az égbe ragadtatott, a tulvilági látvány által 
elvarázsolt, egy szebb világba átbüvölt halandót, hogy ott alatt egy láthatatlan világ van, hogy 
ott e perczben százezrek ajkai nyilnak imára, az élet és teremtés urához küldött hálaadó imára, 
a nap jótéteményeit köszönő áhitatos fohászra. Ima volt a mi tekintetünk, és keblünknek szót 
nem lelő elragadtatása, szivünknek átszellemülése, magasztos ima volt a természetnek ezen 
nagyszerü, Isten keze ékitette imaházában. 

De ki tudná tolmácsolni az érzést, mi keblünket eltölté? ki tudná lefesteni e tulvilági látványt, 
mely nagyszerübb volt az oceánnál, nagyszerübb mindennél, mit eddig láttam? Ilyen lehetett 
az alakuló föld az özönviz alatt, ilyen lehetett a teremtésnek első reggelén, midőn Isten szeme 



a ragyogó, éltető nap s a szende hold először árasztá el sugárözönét a földnek szűz keble 
felett. 

De váljunk meg a halandók szemeinek ritkán feltünő ez égi látványtól, s térjünk vissza a földi 
életnek mindennapias körébe. 

XVIII. A Fehér-Nyikó vidéke. 
 
FEJEZETEK 

• A Nyikó-melléki székely lakadalom. 

A Nyikó-mente népe, a székelynők legszebbjei. Bogárfalva. Szent-Lélek régi temploma, 
harangjai. A Gordon sziklaüregei. Péterfalva fekhelye. Farkaslaka. Szent-Mihály, római 
feliratok. A Nyikó-melléki székely lakadalom. Gada-patak, völgye, Ketsed, Ketsed-Kisfalud, 
Dömöslaka, Pálfalva. Szalompataka, két Benczéd. Várhegy, Firtos család, Demeterfalva, 
Kobádfalva, Mihály János emléke. Konyha- és Bodolapatak. Tartsafalva, régi temploma, 
harangja. Csehétfalva, régi harangja. Nagy- és Kis-Kadács. 

Az Oroszhegy háta mögötti lázról több patak rohan le; ezek legjelentősebbike a Nyikó, mely a 
Küküllőn innen lévő terjedelmes fensiknak nyugoti vizvezetője*Délre Bosnyákpataka, 
északra a Korond vize foly le. . Ez Farkaslaká-nál hagyja el az erdőségeket, s azután egy 
csekély délre kanyarodás után, nyugoti irányt véve fel, párhuzamosan fut a nagy Küküllővel 
mindaddig, mig Kereszturon felyül azzal össze nem ömlik. E folyamnak termékeny terén, és 
annak számos jobbparti völgyületeiben egymást érik a falvak, ugyhogy főként a Nyikómentén 
a csaknem összeépült faluknak egy hosszú, szakadatlan lánczolata vonul el. És itten e népes 
völgyben lakik fajunknak legszebbike, ott vannak a földnek talán legszebb leányai, kikre a 
„szép nem” kifejezés oly méltán reá illik, mert sem a válogatott áruczikk gyanánt eladott 
georgiai szépségek, sem Olaszország ünnepelt signorái, sem Irhon bájos misissei nem 
mérközhetnek a te gyöngyeiddel, szép Nyikó völgye! s valahányszor átutazom lakhelyemhez 
szomszédos virányaidat, mindig büszke önérzet gyulad kebelemben, mert meggyőződhetem, 
hogy testi szépség és leki nemes tulajdonokra nézve is kevés párja van népünknek, s ha a 
szobrászok és festészek ismernék e csendes völgyecske titkait, bizonyára ide jőnének Venus, 
Juno, Hebe és Dianáikhoz mintákat keresni, és találnának akárhányat, de főként 
Madonnaképekhez, mert a szemérmes szerény székelyleányok, leginkább arra 
szolgáltathatnának mintaképeket. 

Ha egy vasárnap átutazol e völgynek sűrűn egymást érő falvain; a szerény tiszta házaknak 
kaczéron ékitett galambbugos kapuinál a házak előtt szokásos kis virágos kertben*Ily kis 
virágos kert csaknem minden székelylak előtt van, innen kerül ki a legények vasárnapi kalap-
bokrétája, milyet minden leány szokott választottja számára kötni; s csak annak nincsen 
bokrétája, ki szeretőt nem tudott meghóditani. , vagy a kapuk melett elmaradhatlan fedeles 
ülőpadokon*A székelylakok előtt mindenütt vannak utczára néző fedeles hosszu padok, hogy 
az ünnepnapokon oda kiülők (mert hétköznap dologtalan ácsorgót nem lehet a székelyföldön 
látni) nap és eső ellen védve legyenek. Fölhivatása e padoknak azonban az, hogy a fáradt utas 
kipihenhesse ottan magát, s ha ilyen oda telepedik, a háziak rendszerint megkinálják egy 
pohár vizzel vagy pálinkával. , mindenütt láthatod ezen magyar mezben diszes alakokat, kik 
szendén mosolyognak reád; kikkel ha szóba állsz, annyi természetes észt, s azzal párult 



kellemet találsz, mennyit bizonynyal Europa egyik iskolázott népénél sem; mert a magyar, de 
főként a székelynél meg van a keleti népeknek azon sajátsága, hogy a természet éles ésszel, 
józan felfogással, s egyenes lélekkel ruházta fel; oly szép, kellő kimüvelés és fejlesztés által 
dicsővé, nagygyá váló tulajdonok, minőkkel a nehézkesebb gondolkozásu, s lomhább 
véralkotu nyugoti népek nem birnak. És ez elönyös különbséget azonnal felismerheti az, ki e 
nép életét szokásait és jellemét tanulmányozza, ki pedig azt teszi, bizonnyal büszke önérzetet 
merithet székely népünknek közelebbi ismeréséből; s örömmel győződhetik meg arról, hogy 
itten a népfönségnek ritka nemes magvai vannak elhintve, melyek a szabadság és népnevelés 
éltető sugarainál egykor még nemesebb gyümölcsöket fognak érlelni. 

A Diafalvánál eredő Bogárpataka már a Nyikó vidékéhez tartozik, hol a patak az észak-
irányból letörtető Nyikóba ömlik, ott fekszik Szent-Lélek és fennebb filiája Bogárfalva,*Mely 
nevét Benkő J. szerint Bogár nevü székely családtól veszi. melyekről, mivel határuk kicsiny s 
köves, azt mondja a példabeszéd, hogy: Bogárfalva, Szentlélek, ott laknak a szegények. 

Szentlélek e vidék községeinek volt központi anyamegyéje, s mint ilyen már a XIV.-dik 
század elején emlittetik*A pápai dézmák regestrumában, hol az 1332-ik év rovatában a 678-ik 
lapon ezt találjuk: Jacobus sacerdos de S. Spiritu solv. 3 ban. ant., a 737-ik lapon: Jacobus 
sac. de S. Spiritu solv. 3 ban. ant., s mivel se Farkaslaka, se Malomfalva, se Bogárfalva 
emlitve nincsenek, tehát azok akkor is filiáji lehettek Szt.-Léleknek, a két utóbbi most is az, 
Farkaslaka sem régen vált el. . Átmeneti korszakból való régi tempoma annyira átalakult, 
hogy csak szakértő tud egyes oly mürészleteket az uj kontárkodás vastag kérge alól kiészlelni, 
melyek nyomán annak a XIII. századra felvihető épitési korát meghatározhatja. Ilyen 
szentélyének keresztboltozata, melynek két belőlről kifelé hajló kajácshoz illesztett 
háromszög gerinczei, két horony és a csúcsszögletének átszelete által vannak tagozva, és 
faltőszerü hosszukás gyámkövekre nyugasztva. Ilyen a szentély polygon zárodása és 
csúcsives sekrestye ajtaja mellett a letörpitett hajón megmaradt két kapuzat, melyek 
körívesek, a déli mellékajtó két lemez közé foglalt hengerrel, a nyugati főportale két horony 
elválasztotta két henger tagozattal. Mindkét harangja a 16-ik század első feléből való.*A 
nagyobbik körirata ez: Jesus Nazarenus Rex Judeorum, venit in mundum et homo factus est: 
1626: a másiké: Campanam fecit aedificare M. Galphi C. S. V. K. A. D. I. G. A. I. – – – – – a 
többi betü le van kopva. Második sorban: Szombatfalvianus A. az itt következő évszám le van 
kopva, de a betük idoma a 16-ik század elejére utal. Volt ugyan ennél egy sokkal régibb 
harangja, melyet a hagyományok szerint Bákóba szállitottak. A harangok Bákóba 
szállitásának hagyománya nagyon sok helyt meglévén a székely földön, arra enged 
következtetni, hogy a törököknek szokásuk volt beütéseik alkalmával a harangokat 
valószinüleg ágyuanyagnak elvitetni, mikor azt Bákóba, mint első határszéli állomására 
hordattak össze. 

Az Oroszhegy feletti Őrhegygyel összefüggő, meredeken lemetszett hegylánczolat nyulik le 
nyugat felé, előlépcsője ez a Hegy-nek nevezett, – már emlitém fenlapálynak. Ennek – mint a 
helyelnevezésekben oly gazdag Székelyföld minden hegylánczolatainak – több neve van, 
mint: Dankosutja, Elethutja, Szarvaskő, stb.*A Székelyföldön ugyanazon hegylánczolat 
minden csucsának, minden oldalának külön-külön nevei vannak, és azok közt gyakran a 
legszebb hangzatu ősnevek, én ezekre mindenütt kellő figyelmet forditottam. Gordon nevü 
végbütüje alatt fekszik Farkaslaka, mely csak egy század óta vált meg Szentlélektől és lett 
önálló egyházmegyévé: épitett is magának oly szép nagy templomot, mely akár városba is 
beillenék. 



A falu felett emelkedő Gordon festői omladványa közt több üreg van, ilyen a Sárkánylik, a 
melyben elrejtett kincset sárkányok őrzik a néphit szerint. Jelentékenyebb ennél a Gordon 
délnyugoti szögleténél levő Nagy Ferencz lika. Itt a conglomerát sziklába több öl hosszuságu 
üreg van bevésve; ezt egy magányszerető Nagy Ferencz nevü ember készité; ott van egy 
szobor-ürszerü bevéset, hol kézi malma volt. 

Alább egy dombot Péterfalvá-nak hivnak; a hagyomány szerint itt laktak előbb a farkaslakiak. 
És hogy itt ugyancsak volt emberi tanya, bizonyitják a most is nagy számban található tégla- 
és hüvelykvastag cserépdarabok. 

Ezen Péterfalvát pedig a sziklaürt lakó Nagy Ferencz fiai épiték, mond a hagyomány, de 
bajosan megközelithető helytt feküdvén, lakói elhagyták, s a völgybe levonulva épiték 
Farkaslakát. 

A Gordonon hátul Szencsed nevü helyen egy utmetszéskor régi pánczélokat, vasinget, s 
érdekes régi fegyvereket találtak; fájdalom, azok mind Bécsbe vándoroltak! A vadonban, hol 
a fegyverzetet lelték, régi szántóföldek mezsgyéi is látszanak, azt bizonyitva, hogy ott harcz 
és földmiveléssel foglalkozó emberek laktak. 

A Farkaslakával csaknem összeépült Szentléleknél a Nyikó völgye nyugoti irányt vesz. A 
szentléleki egyházmegyéhez tartozó Malomfalván alól Sz.-Mihály következik, mely minden 
szent neve daczára derék unitárius falu. Innen elkezdve aztán a Nyikó és mellékvölgyeiben 
kizárólag unitárius népesség lakik. 

Szent-Mihály tájatt (kissé fennebb) a Gadapataka és épen a falu közt a Szalompataka szakad 
jobbpartilag a Nyikóba; mindkét völgy lakott, és azért illő, hogy oda betekintsünk. Igy a 
messze felnyuló Gadapataka kies völgyében ott, hol ez a Tarcsapatakával egybe foly, fekszik 
Ketsed*A Ketsedről származó Ketsedi család hires régi család volt. Egy Ketsedi András 
(Andreas de Ketsed) előfordul Mária királynőnek 1385-ben kiadott okmányában (Lásd Fejér 
Cod. Dipl. X. 3. 19), mi mutatja, hogy e falu már akkor meg volt. A Ketsedről származó 
Ketsedi László egyike volt azon székely főuraknak, kik 1467-ben Mátyás király ellen 
fellázadván oct. 3-án a tordai országgyülésen notáztattak. Ketsed az 1627-ki lustralis 
könyvben Keczieth néven jön elő., alább filiája Ketsed-Kisfalud. E faluk e vidéknek egyetlen 
református egyházmegyéjét alkotják, mely hogy miként ékelte be magát ide a katholikus és 
unitárius elem közé, kimagyarázhatlan. A két csermely közti dombot régi templom koronázta, 
melynek lebontott anyagával épiték a mostani uj templomot. A falutól észak-keletre a 
Parajdra vivő országuton felüli vadonban egy helyet ma is Dőmöslaká-nak neveznek. A 
hagyomány azt tartja, hogy ottan ily nevü falu feküdt, s e hagyományt igazolják az ott 
található cserépdarabok és régi szántóföldek mezsgyéi, ugy a papösvény nevü hely is, hol a 
ketsedi pap Dömöslakára, mint filiájába átjárt. A tatárok által szétdúlt falunak lakói 
elszéledtek. A Gadapataka eredeténél, a Firtossal magasságban vetélykedő Szilastető alján 
legalább is 2500 lábnyi (tengerszin feletti) magasságban fekszik Pálfalva*Pálfalva utolsó 
kath. községe e vidéknek. honnan származott, a János Zsigmond ellen 1562-ben fellázadt 
székelyek választott főkapitánya, a szerencsétlen véget ért Nagy György.*Radák a vajai réten 
szétvervén a székelyeket, a segesvári országgyülés szigoru rendszabályokhoz, a kegyetlen 
visszatorlás vad módozataihoz folyamodott. A vezetők közül többeket s azok közt Nagy 
Györgyöt is nyársba huzatta, sokaknak orrát, fülét levágták; a levágott fülek elfedéséért jött 
divatba a székelyek közt az üstök viselés; e divat Pálfalván – hol legtöbb megcsonkitott volt – 
ma is tartja magát. A falu között egy régi épület van, melynek régiségéről vastag ódon falai 



mellett az ajtó-szemöld feletti 1647. évszám is tanuskodik; hagyomány szerint ez 
Udvarhelyszék egykor hires királybirája, Tarcsafalvi Mihálynak volt curiája. 

Az ezzel párhuzamosan egész a Firtos aljáig felnyuló Szalompatak völgyében fekszik a két 
Benczéd. Ezen egybe épült két falutól észak-nyugatra egy kerekded erdő nőtte dombot 
Várhegynek neveznek; s látszanak is ott egy kis erődnek homályos nyomai; a keskeny 
hegynyakot átszelő sáncz és a kút helye tisztán kivehető. Benczéden lakik a Firtos család, 
régebb nagy birtoku, ma elszegényedett primor család; VI. Károly a már azelőtt is nemes 
Firtos családot birodalmi nemesekké teszi. Ez okmányon lévő czimerüket a hegytetőt 
koronázó Firtos vár mellé helyezett Erdély és Magyarország czimere alkotja. Hagyomány 
szerint e család volt Firtosvárá-nak utolsó birtokosa, kiktől a szerzetesek csel által szerezték 
azt meg. Benczédi volt a 16-ik században élt Székely István, ki a magyar irodalomnak egyik 
legtevékenyebb, s legérdemesebb munkása volt. Számos magyar nyelven megjelent munkái 
közt legnevezetesebb a Krakkóban 1558-ban kiadott Világ króniká-ja és Magyar króniká-ja. E 
mellett sok más vallásos könyvet, naptárt irt, magyarra forditotta a zsoltárokat, sőt a biblia 
magyar forditását is megkezdette volt.*Lásd Toldi a magyar költészet Tört. és Bod Péter 
„Magyar Athenása” 257. és 258-ik lapján.  

De ideje Sz.-Mihályra megtérnünk. 

Szt.-Mihály már 1332-ben önálló egyházmegye, és pedig oly tekintélyes, melynek két 
lelkésze van*A pápai dézmák regestrumában, a Thelegdi archidiaconatus Erdenbachi 
kerületében (mely Udvarhelyszék) azt 1332-ik év rovatában 681-ik lapon bejegyezve találjuk 
ezt: Marcus sac. de S. Michaele solv. 6 ban. ant. és ugyan e lapon alább: Paulus sacerd. de 
Villa S. Michaelis solv. 23 denarios: Mi mutatja, hogy ugyanazon időben két papja volt Sz.-
Mihálynak. Előjön még Szent-Mihály Markus nevü papja a 737. lapon (az 1333-ik évi 
rovatban) is 3 régi banalis fizetéssel. Abból, hogy a Szent-Mihályhoz tartozó faluk egyike 
sincsen a regestrumban bejegyezve, azt kell következtetnünk, hogy azok akkor is Szent-
Mihály filiái voltak.. Nevét valószinüleg Sz.-Mihálynak szentelt azon egyházáról (illetőleg 
ennek védszentjéről) nyerte, mely központi anyaegyháza volt a még most is Sz.-Mihályhoz 
tartozó szomszéd 5 falunak.*E faluk Szent-Mihály, a két Benczéd, Kobádfalva és 
Demeterfalva, ma mind tiszta unitárius faluk. Hogy mindeddig azok el nem szakadtak, s 
valószinüleg még sokáig együtt fognak maradni, azt közelségük mellett egy nagy havas közös 
birtoklásának lehet leginkább köszönni, mely az eldődöknek utódaikat átok terhe alatt 
kötelező egyezménye szerint örök időkre feloszthatatlanná tétetett. E templom nem régen 
szedetett le, s miként hite bevehető emberek állitják, igen diszes, faragványos kövekkel volt 
burkolva, azonban az 5 falu népét befogadni kicsiny levén, fekhelyére, és nagyrészt anyagával 
épittetett a mostani szép nagy egyház. Fájlalnunk kell, hogy a régi egyház faragványos kövei 
eltemettettek az uj épület falai közé, és ezt annál inkább lehet fájlalnunk, mert a hagyományok 
szerint azokon sok felirat, és a feliratok közt több hún betűkkel irt is volt. Ezek – melyek 
irodalomtörténeti tekintetben, de másként is lehettek becsesek – örökre el vannak temetve, s 
még azon régi harang is, mely a régi egyházból szármozott, s melynek czikornyás feliratát 
akkor tájat senki olvasni nem tudta, 1848-ban beadatott ágyunak. 

S igy ezen nevezetes régi épületből misem maradt fenn; de mégis van, ha nem is a régi 
egyházból származó, de mindenesetre becses műemléknek tekinthető régiség itten. Azon két 
római feliratoskő*Ezen két kő a régi szent-mihályi (templomon kivül helyezett) temetőben 
állott kápolnából hozatott ide. Ezen szintén régi kápolnának nyomai most is látszanak. , 
melynek az uj egyház torony aljában vannak befalazva, szerencsére akként, hogy feliratos 
lapjuk kifelé forditott helyzetben van. Hogy ezen maholnap vakolás alá kerülhető 



emléktöredéket a feledékenységtől és megsemmisüléstől megvédjem, azoknak már is nagyon 
elkopott és bajosan olvasható feliratát ide iktatom. 

A jobb oldali köven e van: 

D O M: 

COH IIII HISPAN 

EO .... CVI PRAE... 

ESI. P DIVIVS 

ITALICVS. PRAEF 

DOMI MAVRE 

IANIA CAESA 

RE..... IS V.... L M. 

Mi, Torma Károly felfejtése szerint ezt teszi: 

Deo Optimo Maximo 

Cohors IIII-a Hispanorum 

Equitata cui prae est 

Divus Italicus praefectus 

Domo Mauritania Cesareensis 

Votum (solvit) Lubens merito. 

A baloldali kő felirata ez: 

D O M. 

C IVIS IVLIA 

NVS PRAEF 

C ° H IIII HISP 

EO .. DOM R ° M 

V S L M. 

Felfejtése, Torma Károly értelmezése szerint: 

Deo Optimo Maximo 

C. Julius (?) Julianus 

Praefectus Cohortis IIII. 

Hispanorum equitate Domo Roma 

Votum solvit Lubens merito. 

E szerint mindkettő római fogadalmi oltár, és nevezetes azért, mert azt bizonyitó adat, hogy a 
rómaiak a Nyikó környékén is megfészkelték volt magokat; adat arra, hogy a IV-ik hispaniai 
lovas Cohors állomása itten volt. Különben én azt híszem, hogy e kövek Enlakáról kerültek 
ide, hol mint később meglátandjuk, egy római castrum állott s hol a IV. hispániai Cohors 



ottvoltát bizonyitó még más feliratok is vannak, hihetőleg, miként az mindenütt divatos, 
sirkőnek hozták volt azt át a szentmihályi temetőbe. 

Az eszmék terén meg van engedve a szökés, és ezen erkölcsi jog alapján Róma őskoráról, a 
római műemlékek kutatásáról egy merész ugrással átszököm ezred évek során, s a multtól 
visszatérek a jelenre; hisz munkám ugy is egy szellemi quodlibet, hol minden tárgyat érinték, 
s ha más érdeme nem is lesz, de az igen, hogy sok mindent, mi már-már feledékenységbe 
sülyedt, felelevenitek, s megvédek a teljes eltünéstől, sok helytt talán avatatlan kezekkel 
kontárkodtam, de fognak bizonyosan szakértő és ügyesebb kezek találkozni, kik az én 
figyelmeztetésem alapján majd tárgyilagosan fogják észlelni a dolgokat, s a felfogott 
szálakból diszes emlékfüzért kötnek a hon oltárára. 

Rómáról térjünk vissza szép hazánkra, a római hősöktől nem kevésbé hős népünkhöz; mert 
mint már emlitém is, egyik főfeladatom a népismertetés volt, s mivel itt egy vallásilag 
egyöntetü, és igen szép jellegü és jellemü nép között vagyunk, helyén látom a népszokások 
ismertetése tekintetéből leirni a Nyikó-melléki nép lakadalmi ünnepélyét, azért is, mert az 
egészen eltérő a más vidéki ily ünnepélyektől; azért is, mert az ily ünnepélyek leginkább 
jellemzik a népet; de azért is, mert korunk átidomitó hatalma az ily népünnepeket lassankint 
átváltoztatja, eltünteti. Miért azokat, mint a népéletnek jellemző nyilvánulatát, szükséges hogy 
megvédjük a feledékenységtől. 

XIX. Kadács vagy Kadicsa vára. 
Szerethtető. Véresmart, csata a tatárokkal. Hadútja. Várhegy. Kadács vagy Kadicsavára, 
maradványai, fekvése, kiterjedése. Hagyományok. Regék. Pothárd bércze. Csengetyű vásár. 
Szekérvár. Vártisztása. Rezkapu. Felsővár. Reztető; kilátás. 

A Nyikó és Nagy-Küküllő közé magát beékelő hegyháromszögnek két fő csucsa van, a sükői 
Fekete-Rez és a kadácsi Várhegy. 

Az utóbbi éppen a két Kadács irányában van (délre); magas, viharképző tetejéről két mérges 
patak, a Kozmád és Szereth patak törtet le, melyek szakadásos mély árkaikkal egy a Nyikó 
völgyének baloldalán éppen Kadács felett lévő előhegyet ölelnek körül. Ezt Csere és 
Szerethtetőnek hivják. 

E hegynek meredek oldalán magas töltésű bevésett régi ut vonul ki; ezt Hadutjának nevezik, a 
Szerethtetőn tul lévő terecskét, hová ez út vezet, Veresmart-nak (eredetileg Véresmart). A 
hagyomány ez elnevezések eredetét ekként okadatolja. Zsákmány-terhelt s foglyokat 
vonczoló nagy tatár tábor ütött egykor ott tanyát s mig vigság és tobzodásnak adta át magát, 
addig a székely harczosok egybegyülve, egy éjjel észrevétlenül kimásztak a hadutján. 

A mulatozva meglepett tatárok közt iszonyu öldöklést vittek végbe, a zsákmányt elszedve s 
foglyokat kiszabaditva, szétszorták a vad csapatot. Innen a Véresmart elnevezés. A 
győzelmeseknek vezére bedig beülve a tatár khán szép sátrába, azt mondá, hogy „e helyet 
szeretem”, innen a Szerethtető és patak elnevezése. És e hőskor hősies tetteit felelevenitő 
hagyományt igazolni látszanak az e helyen nagy mennyiségben talált nyilak, szablyák és 
harczi bárdok elrozsdásodott töredékei. A talán nagyobbszerű eseményekre figyelő történet 
muzsája feledé feljegyezni e harczokat; de a hagyomány, ezen figyelmes munkatársa, 
megvédé azok emlékét a feledékenységtől. 



Egy másik még inkább részletező hagyomány azt mondja, hogy a hadutja Firtos és Kadács 
várát kötötte össze; a tatárok ez utóbbinak ostromára készültek, de vész jeleire a szövetséges 
Firtosból egy éjjel az őrizet segitségre jött, s ugyan akkor a jelek által értesített 
kadácsvárbeliek is lejővén váratlanul meglepték, két tüz közé szoritották és semmivé tették az 
ellenséget. 

Ezen hagyományok az eseményt eléggé megvilágitják, de azt, hogy mely korban: a nagy 
mongol duláskor, vagy később valamely török pusztitáskor történt-e? nem lehet kideríteni; a 
talált fegyverek leginkább utasitnának; de azokat felkovácsolták. 

A Várhegy és Kadácsvár emlitésével bizonnyal felfokoztuk az olvasó kiváncsiságát, s mi 
egész készséggel ajánlkozunk kalauzul. 

Közel két órát kell mászni, mig az erdőkoronázta Várhegynek legalább is 3000 láb 
(hozzávetőleg) magas csucsára felérünk. A kényelem szeretők mehetnek lóháton, sőt szekéren 
is, mert erdőlő ut*Olyan ut, melyen fát hordanak az erdőből. jár oda fel Siménfalva felől; ez 
oldalról legkényelmesebb a feljuthatás, s legélvezetesebb is a Szép ut lomb-ernyővel árnyalt 
sétányán. És a „szép ut” elnevezést méltán ki is érdemli ezen természetes szép párkkal 
övedzett mély út (ZZ., Lásd alaprajzát), mely a várnak ügyesen vezetett, sok helytt még most 
is kővel kirakott feljárata volt. 

De már a várhegy terjedelmes fennlapján vagyunk, hol egyike állott legterjedelmesebb, s 
legjelentékenyebb ősvárainknak, s még most is követheti összeomlott falainak behantolt, s 
fákkal sürün benőt gátonyát, s az ezt körül övedző mély, széles sánczoknak bemélyülését az, 
kit a sürü erdő közötti áttörés, és tüskék szurása vissza nem rettent. Hogy én megküzdöttem a 
helyzet nehézségeivel, hogy azt minden irányban felkutattam, az feltett czélomból önként 
következik, s ekként annak okadatolt leirását nyujthatom. E vár alakja leginkább szabálytalan 
háromszöghez hasonlítható, oly terjedelmes háromszöghez, melynek déli oldalszára (A,A,A) 
400 lépés hosszu. Ezen oldalnak széles gátony által feltételezett védfala a meredeken leszelt 
hegy oromszélére lévén fektetve, a szükségfeletti, de helyt sem lelő sáncz teljesen mellőzve 
volt. 

A délkeleti szögletben kiemelkedő kerekded ponk*Dombnál kisebb magaslat. van, melyen 
egy kör donjonnak (B.) látszanak alapfalai, egy oly zömtoronynak, mely mint a várterület 
legmagasabb pontján fekvő erőd, nem csak uralgott azon, hanem egyszersmint 
végvisszavonulási pontul is szolgálhatott. 

Az ezen zömtoronynyal egybefüggő keleti fal (C,C,C) 300 lépés hosszu; s az nem egyenes 
vonalban ment, hanem csekély hajlitással birt. Ez oldal lévén a hegy lankás volta miatt 
legkönyebben megközelithető, a gátonyt kivülről egy még jelenleg is három öl szélességü 
mély sáncz (DDD) szegélyezi. 

Hasonló szélességü és mélységü sáncz (E,E,E) övezte az északi oldalfalat, (F,F,F) is, mely a 
déli falhoz hasonlólag 400 lépés hosszu, s két szögtöréssel (G,G) hajlik ahoz. 

Ekként e vár egész kerülete 1100 lépés. A déli fal közelében sok egymás végtibe sorozott üreg 
van, a többek között egy 40 lépés átmérőjü, ily tekintélyesebb bemélyülésben négy kerek 
öblösülés, (H) mutatkozik. Ezen gödrök szabályszerü elrendezése arra mutat, hogy ottan 
épitkezések állottak. A fennebb leirt zömtorony közelében másik négyszög gödör (K) tünik 
fel, mely körül olyan módon döng a föld, mint mikor boltivezet felett lépdel az ember. A 



néphit ide helyezi a várnak kincscsel telt azon pinczéjét, mely csak minden 7-ik évben nyilik 
fel; de a kincs varázslat és tündérek őrizete alatt lévén, – bár többen kisérlik meg – kihozni 
nem lehet. 

óriások épiték és lakták e várat – mond a néprege – olyan óriások, kik midőn Fehérvártt elsőt 
harangoztak, borotválkoztak; másik harangszókor öltöztek, s a harmadik harangszóra még is 
megérkeztek misére. 

Az óriások kipusztultával, azok ivadéka, a tündérek költöztek e várba; azok laknak most is ott 
a vár arany oszlopokon nyugvó földalatti osztályában s csendes éjszakákon, midőn a telehold 
önti szét ezüst sugárözönét, a vigadó tündérek muzsikája és éneke lehallik a falukba is. 

Ismét más rege azt mondja, hogy e vár Firtossal együtt még akkor épült, mikor a völgyeket 
viz boritotta, s ekkor csolnakon jártak át innen Firtosra. Firtos volt a fővár, itt és Tartódban is 
csak akkor szabadott gyergyát gyujtani, mikor Firtos magas tornyában világot élesztettek. 

Titokszerüt és csudást vadászó regék, ama homályos, messze századok viharai által 
elmosódott hagyománytöredékek ezek, mik ha e várat költői varázsfátyollal vonják is be, de 
történetére kevés világot deritenek. 

Hanem e vár nagy terjedelme s fekvése itt, az egész Udvarhelyszéken uralgó magas 
hegycsucson, mutatja, hogy az jelentékeny központi vára volta székelyföldi várlánczolatnak, 
mely a Küküllő- és Homorodvidéki várakat egybeköté a Nyikómenti és Sóvidéki 
várhálózattal. A Nagy-Galambfalvánál leirt Várfele alig negyedórányira van ide, az innen 
Küküllő völgyére lerugó előhegyek egyikén. Jól látszanak ide a szemben lévő Galathvára, 
Zeta és Máré várai, s maga Budvár is, a rabonbáni szent erőd, itt közel a várnak aljában 
szerényen huzza meg magát. Tul pedig a Firtos és Tartód látszanak, melyekkel a rege is 
egybeköti. 

Már most egy szerény véleményt bátorkodom koczkáztatni. Ha valjon nem ez volt-e Kadicsa 
vára? Mert hogy ilynevü ős vezérünknek Udvarhelyszéken volt vára, azt a csiki krónika, s a 
hagyományok is bizonyitják. Eddig azt még mindenki az Udvarhelyen felül lévő Kadicsfalván 
kereste, csupán a névazonosság alapján. De Kadicsfalván és környéki hegyein, mint fennebb 
mondám, semmi várnyomot fölfedezni nem tudtam, s midőn Kadács határán ezen előttem 
még senki által csak fel sem emlitett várat felfedeznem sikerült, önként jött az a kérdés, ha 
valjon nem ez volt-e Kadicsa vára? És ezt annál inkább merem sejteni, mert azon alap, 
melyen az eddigi hít nyugodott, t. i. a névazonosság, itt is megvan, mert Kadács és Kadics 
között a különbség nem nagy, s egy betüt könnyen átalakithatott a századoknak minden nevet 
elváltoztató szeszélye. E szerint szerény véleményem, vagy inkább sejtelmem az, hogy 
Kadicsa vára itten állott. 

Ismerjük már e várat; de közelében még több figyelmet érdemlő hely van, melyeket szintén 
bemutatok kedves olvasómnak. 

A vártól északnyugatra nagy, szálas fáktól benőtt magaslat van, a Pothárd bércze; ennek 
tetején is egy kis kerek erődnek látszik elpástosodott (pázsintosodott, fűnőtte) gátonya. Ez egy 
elővédmüve lehetett a fővárnak. A hegy aljában Pothárd kutja nevü szép forrás buzog fel. Itt 
nehány évtized előtt is nagyszerü csengetyü vásárok tartattak. Minden áldozó csütörtökön ide 
jöttek a csengetyüt és kolompot csináló czigányok, ide sereglett fel egykorulag a szomszéd 
vidékek népsége, nem annyira vásárolni, mint vígadni, tánczolni; mert a czigányok a 



csengetyük mellett a hedegüt (hegedü) sem feledték otthon, s volt aztán hegyen völgyen 
vigság és öröm; e mellett a forrásban mosakodtak, melynek főfájást gyógyító varázs hatalmat 
tulajdonitnak; szóval ez egy nemzeti bucsu volt, melyre valláskülömbség nélkül felgyült a 
nép, főként eladó szép leányai a Nyikó völgyének, s a házasulandó legények messze 
vidékekről, hogy e hirhedett szépek közül feleséget válaszszanak, – mert hát inkább is volt az 
leányvásár, mint csengetyüvásár, s bizonynyal sokan vettek ott tudtok nélkül is csergő sapkát 
fejökre. – Ezen ünnepélyen a felvonczolt hordók nedvének főbemászó szesze, s néha a 
féltékenység s szerelmi versengés nagy verekedéseket idéztek elő; azért 30 évvel ezelőtt e 
búcsuk betiltattak. De nem egy ősz matronától hallottam büszkén emlegettetni, hogy ebben és 
ebben az esztendőben ő volt a Pothárdkuti csengetyű-vásár királynéja. A Székelyföldön 
számos oly forrást, többnyire magas bérczeken felfakadókat találtam, melyeknek csudás 
gyógyerőt tulajdonit a nép, s melyekhez az év bizonyos napjaiban bucsura jártak, sőt nem volt 
ritka azon eset sem, hogy a népnek az ily forrásokhoz kötött tiszteletét szentesité a keresztény 
vallás is, a mennyiben nem egyszer emelt kápolnákat az ily források közelében, pedig igen 
valószinü, hogy e forrásokhoz kötött kegyelete népünknek még a pogánykorból származik, 
midőn köztudomás szerint őseink a források mellett szoktak Hadurnak áldozatot tenni. Ez 
azonban igen természetes volt, a mennyiben minden uj vallás, hogy inkább 
meghonosulhasson, átszokta elődének egy s másba előzetes ceremoniáit stb. venni. Ez elvből 
szentesithette a pogány ősök által kegyelt forrásokat a keresztény hit, s keletkeztek bucsuk ott, 
hol egykor Hadurnak áldoztak, s épültek kápolnák az áldozati máglyák helyén. Az ily bucsuk 
a kihágások és visszaélések miatt nagyrészt eltöröltettek, de a források kegyeletes tisztelete 
azért egészen korunkig fenn van tartva. 

Ekként a Pothárdkuti bucsu és csengetyü-vásár is betiltás következtében meg lett szüntetve, 
de azért a nép még ma is kegyeletes tisztelettel viseltetik e forrás iránt s annak csudás 
gyógyerőt tulajdonit. 

A vár déli aljában az itt eredő Várpatak (mely később Avas patak név alatt Bethfalván felül 
szakad a Küküllőbe) mellett egy kis terecskét Szekér várnak hivnak. A hagyomány szerént a 
várhoz tartozott nép itt lakott, s egy csata alkalmával szekerekkel körülvett táborba vonulva, 
oltalmazták e helyen magokat; innen a ”Szekérvár” elnevezés. 1833-ban siménfalvi Marossi 
János itt egy szép körded czifrázatokkal ékes, s senki által a vidéken elolvasni nem tudott 
irással boritott követ talált, haza is vitte azon czéllal, hogy Kolozsvárra küldje. De 
szerencsétlenségre a szin, hova helyezé, leégett s a kő elporlott. A mint emlékből nékem 
néhány ottan volt betüt utánirt, azt kell hinnem, hogy hun irás volt. Mily roppant veszteség 
annak megsemmisülése! Ki tudja, minő világot derithet vala e vár titokteljes multjára? A 
szekérváron felül egy gyönyörü forrás, a kolozsvári kútja*Igy neveztetve egy régen itt 
tartózkodott ily nevü tolvajtól. buzog fel. – Itt reggelizve, a páratlanul nagyszerü kilátást 
nyujtó Rez tetőre indultunk. A várhegynél jóval magasabb Rezzel egy hegyhát köti ezt egybe, 
annak várközeli lankását Vártisztásának, Rez alatti részét Rez kapunak, a kettő közötti 
magasabb ponkot pedig Felső várnak hivják. Várnak ugyan itt semmi nyoma nem látszik, de 
látszanak régi szántóföldeknek párhuzamos mezsgyéi (szántóföld borozdája,), mi mutatja, 
hogy a várban és vár körül lakott nép harczi dicsőség mellett földmüveléssel is foglalkozott. 
Könnyebb tájékozás kedveért mellékeljük e vár alaprajzát. 



 

KADÁCSVÁRA ALAPRAJZA. (kadácsi határ, Udvarhelyszék. 

Ezen hátul magasul fel a szálas bükkössel benőtt Rez tető, e vidék legmagasabb csucsa.*A 
Rez elnevezés Székelyföldön többször ismétlődik (Kadicsfalvi Rez, Udvarhelyszéken, Fekete 
Rez Gyergyóban) s mindig sürü lomberdő nőtte magas hegyekre alkalmaztatik. E név eredete, 
vagy inkább értelmezése ma elveszett, de valószinü, hogy a Rez lomberő-boritotta sötét 
hegyet jelentett.  

E pontról nagyszerű körlátvány tárja fel varázsképleteit. Látszik innen az előtérben egész 
Udvarhelyszék (a sóvidék kivételével), a háttérben egész Erdély. A hegy alatt közvetlenül 
Sükő*Mely nevét Benkő József (Spec. Traunia) szerint ily nevü székely őstől nyerte. , a 
cseresnyék hazája, kissé alább az én szülöfalum, Lengyelfalva; déli aljában Vágás, Béta, 
Dobó, Farczád, ezen vikvok (hápahupás, hegyesvölgyes) vidéken eldugott szerény falucskák. 
Tul a Küküllővölgy, festőileg sorozott faluival, a Budvár és Szarkakőn átpillantó Bágyivár 
magas kopár csucsa, s a Rika zöldellő bérczein tul a Barczaságot körülövező Kárpátok, a 
félelmes magas Bucsecs, a vele versenyző Királykő, melyel a fogarasi havasok ütköznek 
öszsze, ezek a gyönyörűen kicsipkézett bércz-óriások, melyek honköritő hegységeink 
legmagasabb csucsaival, a Negoi- és Szurullal, érintkeznek. Hol pedig az Olt e szirtfalon át 
tört utat magának (Verestorony), következik a hunyadmegyei havasoknak már homályos, 
éggel összeolvadó lánczolata, mely a ködszerüleg oda lehelt Retyezátnál megtőretve, és 
nyugotra kanyarodva övezzi közös magyar hazánk e bérczes szögletét. Felötlik ott a 
Kecskekő, mint óriási czukor-süvege az élvezetet nyujtva édelgő természetnek, fel a Socrates 
arczélét utánzó Csák szirtje. Ez az egyik oldal panorámája. 

Nyugatról közvetlen e hegy alatt a Nyikó és mellékvölgyeinek festőileg sorozott, regényesen 
szétszort falui, felettük szeszélyes alaku hegyek, a Torna, Zálapos, Zsidóhegy, odább Solymos 
és Zsákod vidékének kopár, de festői alakzatu bérczei, idább a szép Küküllővölgy Keresztur 
vidékével, vég pontján Segesvár és Szászkézd váraival, alig fellelhető kis fénylő pontok, az 
emberi müvek eltörpülésének példányai a nagyszerü természet keblén. Északra a Firtos 
hármas csucsa, az énlaki kerekerdő s néhány sasfészekként oda helyezett falu (Firtosváralja, 
Pálfalva, Énlaka). A Firtoson tul a siklódi Nagykő és a Bekecs büszke orma. 

S ha ezen ragyogóan megvilágitott tájról, ezen tündöklő folyók által átfutott völgyületekről, 
büszke hegyormokról, ezen egész félországot felkaroló panorámaról, a nap keltének 
irányában tekintünk, ott talán még meglepőbb kép tárul fel. Annyi kedves ösmert alak! Lenn a 
Nyikó fejénél 4 összeépült és óriási trifolium-alaku falu (Farkaslaka, Szentlélek, Bogár- és 
Malomfalva) s ott a Ligat tetetején a havas büszke előőre, Oroszhegy és a Czekend feletti 
Lázon a két Oláhfalu, tündöklő tornyaival, felettök pedig a Hargita fennelgő lánczolata, mely 
közelünkben lévén, túlmagasul a határszéli Kárpátokon, s midőn azok a távol kékjébe vannak 
burkolva, ez sötét indigókék színben pompálkodik, s ott, hol a Hargita lehanyatló lánczolata 
összeütközik a Gyergyó melletti Délhegygyel, ott e lankásabb hegynyakon átpillant, mint 



ragyogó ezüstbércz a Tarkő. Ezen havassort északra a Cserepeskő köti össze a görgényi 
havasokkal, lefelé pedig a Mitács bogozza össze a Bodza és Barcza havasaival; nagyszerü 
lánczszemek, minőket csak Isten tuda kovácsolni, a teremtés nagy kohójában! Magasztos, 
túlvilági látvány, melyet ecsetelni, de még kellőleg körvonalozni sem tud az emberi ész, és a 
kifejezést nem lelő emberi nyelv. 

Oh kedves utazó! ha utazási vágy, ha a székely nemzet iránti vonzódás, elvezettek a 
Rabonbánok ős honába, ha meglátogattad a most lábaim alatt szerényen meghuzódó Budvárt, 
ezen hős nép harcz- és vallás-főnökeinek büszke sasfészkét; ha alább-leirtan hún-vezér, 
Kadicsa várát megvizsgáltatta veled a történeti emlékek iránti tisztelet: ne resteld onnan a 
könnyen megmászható Reztetőre felhatolni, s bizonnyal áldani fogsz az élvezetért, mit 
utasitásom következtében itt nyerendesz; mert ily nagyszerü körlátvány kevés van a 
földgömbön, ehez hasonlót még az e tekintetben oly dús Székelyföld is csak nehányat tud 
felmutatni. 

XX. Tovább utazás a Nyikó völgyén. 
Siménfalva, Székely Mózes kastélya, emléke. Régi harangok. Az Álba pataka. Szent-Miklós. 
Az itt volt apátság maradványai, az ahoz kötött hagyományok. Kötőpatak. Medesér, 
Körtefája. Vasvár. Hollóvár. Táborhely. Tornahegy. Rézut. Kőkép. Bencsér és Karamány 
család. Medesér régi templomának kapuzata, régi harangja. Az Álba völgye, Tordátfalva, 
fekvése, néveredete. Ebédlő-Mál. Fias-Mál. Regék. Rugonfalva, néveredete, régi temploma, 
harangja. A két Kede. Őrhegy. 

A két Kadácson alól Siménfalva*Székely Mózesnek itt és a szomszéd Szent-Miklóson 
terjedelmes birtoka volt, a szent-miklósi apátság valószinüleg a reformatiókor eltöröltetvén, 
annak fiscusra szállt birtokait nyerte el Székely Mózes, ki a Békési lázadáskor s Báthori 
Istvánnak a muszkák elleni harczaiban magát kitüntetvén, Báthori Zsigmondtól 1583-ban jun. 
10-én Siménfalván terjedelmes jószágok adományozása által lett jutalmazva. Lásd Kővári 
Erd. Tört. 4-ik k. 40. lap. A fejedelem hasonnevü fiának nótáztatásával e birtokot Szalánczi 
István nyerte el, a Szaláncziakról leányágon jött a Kis családra. E család levéltárában igen sok 
a Székely Mózes korára felmenő s történeti becscsel birt okmány volt, de a melyeket 
fájdalom, 1848-ban egy itt felvonuló oláh tábor megsemmisitett. következik. Székely Mózes, 
korának ezen legnagyobb hőse, a haza függetlenségének magasztos leventéje, rövid ideig 
Erdélynek fejedelme, siménfalvi volt. Ki ne lépne ihletett kebellel szülőföldjére multunk ezen 
legdicsőbb, legmagasztosabb jellemü emberének, kinek egész élete küzdelem volt a haza 
üdvének eszközölhetéseért, kit vértanui halála a nemzeti szentek közé helyezett; ki ne kutatna 
egy romtöredéket, egy kőhalmot bár, mely az ő emléke által van szentesitve? De fájdalom, 
kutatásunk e téren meddő; e szerencsétlen hazának, folytonos rongáltatása közepette, még 
nem volt ideje és módja, hogy a nemzet nagy halottjainak mauzoleumokat, emlékszobrokat, 
pantheonokat emeljen. Mi kevés emlék a multból fennmaradt, az idő s kimélytelen kezek 
rombolák és semmisiték meg. Igy történt ez Siménfalván is, mert hol most a Kis Curia és 
reformatus templom fekszik, ott még e század elején is állott egy oszlopcsarnokos régi 
kastély, a reformatusok még annak palotájába (ebédlő, melyet Erdélyben mindenütt igy 
hivnak) jártak templomozni; öreg emberek még jól emlékeznek ezen nagy terjedelmü 
kastélyra, mely 1805-ben kimélytelenül leromboltatván, köveiből a mostani Kis curia, az ez 
udvarházat környező terjedelmes kőkerités, és az udvaron lévő reformatus templom épült. 
Pedig rozzant kastély, melyet öntudatlanul szentelt volt templommá a vallásos kegyelet, 
valójában szent hely volt, mivel az a Nagy Székely Mózes-nek volt születéshelye és 



lakháza.*Siménfalva régen Szent-Simon, s már 1332-ben önálló egyházmegye, a mint a pápai 
dézmák regestruma ezen bejegyzése mutatja: Gregorius sac. de S. Symone solv. 4. ban. ant. 
Hogy pedig ezen Udvarhelyszékbe kebelezett Szent-Simon nem lehetett más, mint 
Siménfalva, az kétség alá sem jöhet. 

Most minden eltünt, minden megsemmisült, csak a föld keblébe rejtve látszanak még itt ott a 
terjedelmes kastélynak alapfalai. 

E kastélyon kivül még egy más igen becses emléke is volt Székely Mózesnek Siménfalván, az 
unitáriusok nagyobbik harangja, e körirattal: 

”EZEKEL MOSES UDVARHELE J. S. (Isten segedelméből) 1585.” 

Nevezetes volt e harang, mint a nagy férfi emléke, nevezetes volt régészeti tekintetben is, a 
mennyiben egyedüli harang volt e korból, melyen magyar köriratot találunk, s daczára e 
kétszeres érdeknek mégis a szent ereklyét méltányolni nem tudók azt 1848-ban ágyunak 
beadván, megsemmisülni engedek*Talán ugy okoskodtak, hogy Székely Mózes harangja 
öntetője jellemével legösszhangzóbban úgy felel meg hivatásának, ha a szabadság szent ügyét 
védő ágyuvá változik át, s ha ugyancsak meg kelle semmisülni a szent ereklyének, akkor ez 
átváltozás volt legméltóbb hozzá, mert az eszme, hogy Székely Mózes harangja, mely 
századokon át imádkoztatá a hiveket, a haza veszedelmének napjaiban, mint ágyu bömböljön, 
nem egészen kisszerü. s most csak a megye anyakönyvében maradt fenn annak emléke, hová 
egy 1848 előtti gen. visitatió alkalmával, a megye javainak inventálásakor e harang köriratát 
is bejegyezték, honnan én is lemásoltam. 

A siménfalvi Unitáriusok tornyában van egy másik régi harang is, melyen ferde latin betükkel 
e körirat olvasható: 

ANDR. DEMETER. CK. 1576. P. S. 

A templom, hol e harang van, egészen uj, de tornya régi, mint az ajtó szemöldén lévő 1586 
évszám bizonyitja, mi arra enged következtetni, hogy e tornyot is Székely Mózes épitette az 
az előtt egy évvel öntött harang számára. 

Siménfalva közt szakad jobb partilag a Nyikóba az Alba pataka.*Az Álbapatak partjain sok 
fehér föld van, melyet a lakosok meszeléshez használnak; lehetne könynyen, hogy már a 
rómaiak – kiknek e vidéken laktáról biztos adataink vannak – ismerték s talán használták is ez 
edénygyártásra alkalmas földet, melyről a patakot alba-nak nevezhették, ez elnevezést aztán a 
hagyományok egész korunkig lehozták és fenntarták. E patak beömlésénél keletkezik a 
Fehér-Nyikó elnevezés, mert ezen felül e folyam egyszerüen csak Nyikónak hivatik. Az 
Albapataka torkolatján felül csakhamar háromfelé ágazik. Nyugatra hajló mellékvölgyében 
fekszik (alig 10 perczre Siménfalvától) Szt.-Miklós, középvölgyének fejében Medesér, 
baloldali mellékvölgyének fenekén Tordátfalva. E falukat ily sorozatban fogjuk meglátogatni. 

Szt.-Miklós egy alig 40 család által lakott csinos kis falucska. Hogy régen terjedelmesebb 
lehetett, következtetnünk lehet a megye jegyzőkönyvében lévő azon bejegyzésből is, mely azt 
mondja, hogy régen Szt.-Miklós központi anyamegyéje volt Siménfalva, Medesér, 
Tordátfalva és a két Kedének is,*Siménfalva a 16-ik században szakad el s lesz önálló egyh.-
megyévé; ezt csakhamar követte Medesér és Tordátfalva, legkésőbben, 1816-ban, szakad el a 



két Kede. Sz.-Miklós a pápai dézmák regestrumának 1333-ik évi rovatában a 739. lapon mint 
önálló egyh.-megye van bejegyezve ekként: – – – – – – sac. de S. Nicolao solv. 2. ban. ant. és 
hogy itten apátság volt, melynek terjedelmes birtokai Székely Mózesre szálltak. Hogy pedig e 
bejegyzés alapos, s hogy itten valójában volt apátság, arról Benkő József is tesz 
Milkoviájában emlitést, de döntő bizonyitékot nyujtanak főleg még most is látható nyomai ez 
apátság templomának, melyek a falutól nyugatra lévő dombtetőn mutatkoznak. Alig 80 éve 
(régi emberek még jól emlékeznek,) hogy a nagyszerü apátsági templom még fennállott; de 
mivel az igen nagy volt a szükségletekhez mérve, a hivek csak is elrekesztett szentélyét 
használták templomul; azonban az idő kérlelhetlensége ezt annyira megviselte, hogy 
összerepedezett boltozata beomladozott; leszedték azért a mult század végével, s anyagából 
hátrább épitettek templomot, de ez is földingás által rongáltatva, s kissé távol is lévén, néhány 
év előtt lebontatva, a falu között épittetett fel. 

Azonban a dombtetőn csak felületes vizsgálatra is felismerhetni az apátsági templom 
alapfalait, melyek egy 36 lépés hosszu és körives apsisu, tehát román izlésü templomra 
engednek következtetni; látszanak a templomot körülvett védfalaknak is alapfalai, és a 
szomszéd kertekben mindenütt épületnyomok, melyek az apátsági residentia homályos 
maradványai. 

Az uj templomba a régiből csekély müdarab épittetett be, mindössze is nehány kehely idomu 
gyámkő (console) s egy – a torony alá helyezett – csucsives kapuzat van fenntartva, melynek 
párkányzatos keretébe van körirva e vers: 

„Advenias sacrum puro cum pectore templum 

Pulsa ne cesses, quod petis accipias.” 

A középvölgy csermelyét Kötő pataknak nevezik. Az ennek eredeténél levő kis hegy-
kebelben, melyet az erdő koszoruzta Fejtő, a kopár Tornabércze, és a vidéket uralgó medeséri 
tető keretel be, fekszik Medesér. Medesért a mongolok által feldult két falu népe által 
alapittatja a hagyomány. E faluk egyike a Medesértől keletre lévő Füz pataka átfolyta 
völgyecskének Körtvefája nevü helyén feküdt; ez volt neve a megsemmisült falunak is, 
melynek egykori lételéről a hagyományokat támogatva tanuskodnak az ott ma is nagy 
mennyiségben előforduló vastag cserépdarabok, s a földből időnként kikerülő más régiségek. 
A másik falu, melynek még neve is feledékenységbe ment, a Medesértől délre eső Szénakert 
nevü helyen feküdt; fekhelyét ennek is vastag cserepek és pinczehelyek jelölik. 

Egy ily félreesett és elrejtett falucskában, minő Medesér is, ugyan mit kereshet a kutató? 
kérdhetné a kényelem embere. Pedig az igénytelen kis faluban is találhatunk becses 
régiségeket, és annál több, mult idők emlékvirágai ékitette helyet környékén; mert 
meggyőződtem, hogy a classicus Székelyföld minden tája gazdag a mult emlékeiben, csak ne 
resteljük az azok felkutatására szükséges, de élvezettel kárpótló fáradságot. 

Medesér, bár filia volt, azért régi templommal még is birt, mely 1805-ben ujból épittetett, 
azonban a hivek kegyelete beépitette a réginek mindkét portaleját a torony alatti előcsarnok 
zárfalába, a mellékkaput a torony külső bejáratához, a főkapuzatot a torony alatti 
előcsarnokból templomba vezető bejárathoz, még pedig befelé forditott alkalmazásban. 
Mindkét kapu a kifejlett gót épitészetnek (a XV-ik század) correctebb alkotásai közé tartozik. 
A külső csucsives nyilatu kapunak bélletét 3 horony közti három henger tagozza. A nagyobb 
nyilatu (7 láb magas, 44 hüv. széles) belső kapu szintén csucsives, de azon sajátságos 
elrendezéssel, hogy béllete nem tágul a nyilattól kifelé – miként ez szokásos, – hanem 



egyenesen van alakitva, s a dus tagozat nem e bélletet ékiti, hanem azt kivülről kereteli be. E 
tagozat kezdődik két horony közé fogott négyszög pálczával, mit a szögletre eső testes 
körtetag követ; ezt végül két horony közé helyezett henger kereteli be. 

És hogy ez alján ily diszes torony beltartalmával se szégyelje meg magát, van abban egy igen 
érdekes régi harang is (a 160 fontos nagyobbik,) melyen a rugonfalvi harang köriratán lévő 
(Lásd e fejezet végén) jelképes állatokhoz (bestiaria) hasonló, 4 sárkány és 5 – szintén a 
rugonfalviakkal azonos – díszkarika alkotta ornamentica közé be van foglalva az 1496 
évszám, természetesen minuskel számjegyekkel. E harangról az a hagyomány, hogy a feldult 
Körtvefája harangja volt, melyet a vész perczeiben a Füzespataka medrébe ástak el a 
menekülő lakosok, hol később felfedeztetvén, Medesérre vitetett át. Medeséren hatalmas 
primorok voltak a Bencsér-ek; e család kihalt, de emléke fenn van tartva Bencsér erdeje, 
Bencsér kertje elnevezésekben.*De meg van a Kedéből ide átszármazott Karamány család, 
mely teljesen török eredetü elnevezés. Hanem indokolatlan marad az, miért hivják a falu felső 
felét Vasvárnak és egy a falutól nyugotra eső elomlott paladombot Hollóvár-nak, miután sem 
ott, sem itt nyoma nincsen annak, hogy valaha csak lehetett volna is vár, vagy valami más 
erőditvény, de ha vár nem is volt itt, hogy táborzások és csaták szinhelye gyakran volt 
Medesér, azt a hagyományokat támogató helyelnevezések is mutatják. Igy a falutól északra 
elterülő fennsikot Táborhelynek hivják, azért, mert ott szokott harcidején egybegyülni a vidék 
fegyverfogható népe; s az ezzel egybefüggő Torna bércze is onnan veszi nevét, mert itt 
szoktak volt tornázni vagy is hadi hadgyakorlatokat tartani, és ezen hadi emlékekkel 
egybefüggésbe hozható a Tornabércze nyugoti szirtes fokának Kukusló elnevezése is, mert ott 
őrszem állott, mely az ellenségre figyelt vagy is azt kukuslotta. Egy más előbb tolt őrszem a 
nyugatrább fekvő Őrhegyen volt felállitva. Az Őrhegyközeli kutfőnél golyóbist oly nagy 
mennyiségben mosott ki egy áradat, hogy vékáslag szedték azt, mi itteni golyóöntésre vagy 
csatahelyre mutat. Hanem hogy a Torna bércze déli oldalán*Ez és a medeséri tető közti 
hegynyakon. felvonuló mély utat miért nevezik Rézutnak, és hogy minő oka lehet a Kőképnél 
nevü helyelnevezésnek,*Mint a régi határjárások okmányaiban emlitve van. arra még a 
hagyományok nyomán sem nyerhettem semminemü felvilágositást. Az első valószinüleg 
pogány őseinknek valamely áldozati helyére, az utóbbi pedig a katholikus korban ott állhatott 
valamely szent szoborra vagy képlábra vonatkozhatik. 

Tordátfalva az Álba patakába szakadó Lok pataka völgyfejében fekszik a gyönyörü lomberdő 
nőtte Falbükknek Fejtősarok nevü előhegye alatt; ott van a gyümölcsfák oceánjába foglalt 
falucska, mint kies oáz, sőt még az oázok pálmáit is, – hogy a csalódás valószinübb legyen, – 
pótolják a sugár magas jegenyefáknak hosszu sorai, melyeket a lakosok azért ültetnek ily 
nagy mennyiségben, hogy azt cserfa hiányában épület-fának használhassák. Tordátfalva nevét 
arról nyerhette, hogy a csiki kronikában emlitett Tordát, Bours fia, telepedhetett előbb ide, és 
igy keletkezése Szt. István korán felül vihető. A pápai dézmák regestruma 1332-ik évi 
rovatában 679. lapon Villa Tortha néven mint önálló egyházmegye van bejegyezve. Az ujabb 
korból pedig Tordátfalvának azon nevezetessége van, hogy jeles iróink, és publicistánk, 
Halmágyi Sándor, innen származik. 

A falun alul van a Fiasmál nevü önálló hegy, melynek nyugati alján 12 szabályszerüleg 
elhelyezett kerek dombocska emelkedik, valójában oly elrendezéssel, hogy az ember hajlandó 
lenne azokat emberkéz alkotta halmoknak tartani,*Az első keletre fekvőbb sorban 5 ily domb 
van sorban helyezve egyenközökkel, ezeknek magassága lehet 5 öl. A 2-ik sorban levő 
négynek magassága 3 öl, a 3-ik sorban lévő háromnak magassága csak is egy öl. Hármas 
külön csoport még odább is van északfelé s más három ismét a Fiasmál északi alján. s azért 
azokat Uzoni hun halmoknak is állitá lenni: de hogy nem azok, arról az egyikén tett hivatalos 



átmetszés meggyőződést szerzett.*A harmadik sorban lévő kisebb dombok egyikén tettek 
átmetszést, mely azt természetes palaképződésnek mutatta. A rege ezek alakulását ekként 
eszményiti. A Fiasmál tetején fényes kastélya állott egy dusgazdag fösvénynek, ki a hozzá 
folyamodó szegényt segély nélkül bocsájtá el, s még egy falat kenyérrel sem segité az éhezőt; 
pedig ott pompálkodtak magas asztagai kastélya alatt. Egy napon éhes utas kért alamizsnát, 
kit szitkokkal utasított el a fösvény. Ez vissza fordulva átkot modott; mire a fényes kastély 
urával együtt elsülyedt, asztagai pedig mind kővé változtak át, ekként keletkeztek azon 
dombok, s még ma is ásogat a nép a fösvény-gazdagnak Fiasmálba temetkezett roppant kincse 
után, de mivel átok alatt van, senki kivenni nem tudja.  

A Fiasmáltól keletre egy magasabb hegycsucsot Ebédlő-Málnak neveznek. A rege a Firtos és 
Kadácsvárával hozza kapcsolatba ezt; a tündérek – mondá a rege – Firtosból a kadácsi várba 
utaztukkor mindig itten, mint közép uton, telepedtek le ebédelni, mi azt látszik jelölni, hogy a 
nevezett két vár között egybeköttetést eszközlő valamely őrállomás lehetett itten. 

Siménfalvára a Nyikón átvezető fedeles hidon tértünk vissza, s itt felemlítem, mi bizonnyal 
minden erre utazót meg fog lepni, azon sok fedeles hidat, melyek egyáltalában 
Udvarhelyszéken, de főként a Nyikó völgyén előfordulnak; ezekben oly fényüzők e vidék 
lakói, hogy még a legcsekélyebb patakon, sőt még oly helyekre is (mint Kadácsban), hol a 
vizen tul alig van néhány ház, s azontul semmi, még közlekedő ut sincsen, egymással 
versenyezve, diszes és költséges fedeles hidakat épitnek. Az ily hidak szoktak, főként esős 
időben, a falu népségének a városi kávéházakat, felüdülési, ámolygási helyeket pótló 
gyülhelyei lenni s gyakran a csergedező patakok költői morajánál tánczra kel, és társas 
játékokat folytat a gondtalan fiatalság. Egyáltalában a székelynépnek jelleme nagyon költői, 
mint pásztor és földmüvelő, tehát a természet keblén felnövő, a természet nagyságát és csudáit 
naponta éjente vizsgáló, látó nép lelkülete emelkedett, s nem ritkán szülemlik a természet 
ezen romlatlan fiainak keblében egy-egy meghatóan szép dal, tánczszó, vagy kedvesét 
dicsőitő népköltemény, hőstetteket megéneklő ballada, mely a nép lelkéből, a nép érzületéből 
fejlődött ki s bizonnyal nem kis befolyással van a népjellem nemes irányban való 
fejlesztésére. De ideje, hogy elhagytuk utunkra vissza térjünk. 

Siménfalván alól a Nyikó völgyének utolsó faluja, Rugonfalva következik, melynek nevét a 
hagyomány Rugon nevü ide települt székely őstől származtatja, sőt a hagyományokban annak 
is van homályos nyoma, hogy itten valamely szerzetes rendnek volt hajdan kolostora. E 
szerzetesek egy Kádár nevű hatalmas úr által elzavartatván, innen mentek a Firtosra. E 
szerzeteseké lett volna a rugonfalvi ref. templom is, mely egyike székelyföldi érdekesebb 
műemlékeink, s melyet az én – meglehet unalmassá is válhatott – szokásom szerént, itt a 
lehető röviden ismertetni fogok. Az egyhajós épület egész hossza 32 lépés, (melyből 12 lépés 
megy a szentélyre), szélesége 10 lépés, a szentély a hajó teljes szélességével bir s attól csak is 
a gyengén csucsives, de minden oldalról 2 lépésre kiszőkellő diadaliv által van elkülönitve. E 
szentély a nyolcszög öt oldalával záródik, és boltozata egyike a szebb szerkezetüeknek; annak 
hevederei és gerinczei a hátszög tagozatát mutatják, s hatszögü testes faltőkbe folyva össze, 
kehely idomu gyámkövekre vannak levezetve; kivételt képez a szentélyzáródás és 
hosszszentély egybeütközésénél összetalálkozó két gerincz és egy heveder, mert ezek egészen 
talapzatig lenyuló, szintén hátszögüleg idomitott faltőkre vannak csoportositva. A záródás 
gyámköveit most letöredezett dombormüvek ékitik; hol pedig a szentélyzáródás 6 gerincze 
egybeütközik, ott zárkő van, melyet az „agnus dei” dombormüve ékit. 

A szentély baloldalán (heraldicailag) diszes papi szék volt bemélyitett alkalmazásban, mely 
1861-ben a kar oda illesztésekor leromboltatott és bevakoltatott; hogy pedig az nagyon diszes 



volt, mutatja tetőzetének azon töredéke, mely most ki van dobva a templom kerítésébe, s 
melynek legalább emlékét megmentendő, kicsinyitott hü rajzát adom.  

 

Ablakai alig csucs-ivesek, és azoknak jeles szerkezetü, s az átmeneti korszak modorában 
készült diszmüvezete (egynek kivételével) még teljes épségben meg van. Mindenik kettős 
lóherivvel alakult, és csak is tetőzetökben (hol a köridom az uralgó) térnek el egymástól; 
összesen 4 ablak van, kettő a szentély, kettő a hajó déli oldalán. 

A hajó, melyet 1788-ban készült deszka fölep fed, ugy látszik régebb sem volt boltozva, mert 
sem a gyámköveknek, sem a külső oldaltámoknak nyomaira nem akadhatunk; hanem 
szerencsés körülménynek tekinthetjük azt, hogy e templom mindkét kapuzata teljes épségben 
megmaradt, kiválóan szép és a szokottaknál ékesebb a nyugati főkapuzat, mely a román styl 
egyik legszebb alkotása. Ennek 75 hüvelyk magas, 36 hüvelyk széles nyilata körives, 
kiszélesedő béllete öt ép szög alatt van megtörve; e megtörések mindenikébe, növény 
ornamentica ékitette tekercses faltők voltak, fájdalom csak voltak, mert azok ma kitördelvék. 
Ezen nevezetes egyház tornyában van egy nem kevésbé érdekes régi harang, melynek 
köriratát mellékelem. 

 

(Sancta Katerina ora pro nobis deum 1512.) 
A RUGONFALVI HARANG KÖRIRATA 

A déli mellékkapu csucsives, két horony közé foglalt körte tagozza bélletét, azon sajátságos 
elrendezéssel, hogy azok a tetőzáródásnál nem folynak egybe, hanem egymást keresztezve, 
még darabig folytatódnak. E két kapuzat elvitázhatlan adatot szolgáltat az egyház épitési 
korának meghatározására; a kettő két épitészeti korszakot, egyik a román, másik a gót 
épitészet tusájának folyama alatt, tehát a XIII-ik század közepe táján épült. 

Hogy a Fehér-Nyikó mentének minden falujával ismeretesek legyünk, még be kell 
tekintenünk a Rugonfalvánál beszakadó Kis-patak völgyébe, hol két egymás meletti 
völgyfőben fekszik a két Kede, Kis- és Nagy-Kede, bár ketten se igen nagyok, alig számitván 
600 lakost. Az unitáriusok szerény kis fatemploma a két falu közötti Templom oldal nevü 
helyen fekszik magányosan; e templomról példabeszéd is van, mely a gyenge menhelyről 
mondja, hogy: csak olyan menedék, mint a kedei templom. 



E példabeszédet pedig ekként hallottam értelmezni, hogy egykor egy kifáradott s a 
vadászoktól nagyon szorongatott nyul éppen az isteni tisztelet folyama alatt bemenekült e 
templomba, de itt sem talált biztonságot, mert a hivek ajtót zártak, s az áhitatosságukat 
zavarót elcsipték. 

S ezzel bevégeztük Nyikómenti vándorlásunkat mely minket ujból Székely-Kereszturra 
vezetett, honnan a jöttünkkor mellőzött, de azért nem egy tekintetben érdekes Gagyvize 
völgyébe fogunk betérni. 

XXI. Gagy-vize völgye. 
Csekefalva. Szent-Ábrahám, e falu régi temploma, harangjai. Szent-ábrahámi családnevek. 
Zsidán pataka. Ing völgye. Régi épitkezések nyomai. Arany eke és arany szarvas az Ing 
kutjában. Zsidóhegy. Várnyomok. Gagy. Zongota völgye. Várhátja. Tündérek utja. 

Ujból Székely-Kereszturon vagyunk, de a már ismert kedves kis városkán most csak 
átutazunk, hogy az északról lejövő Gagy-vize völgyébe térjünk fel. Csekefalván*Tseke 
Köröns fia a szent Istvánkori székely ősök egyike volt a Csiki kronika szerént. Ettől, ki első 
idetelepülő volt, nyerhette e falu elnevezését. átvonulva Szent-Abrahámot, Gagy völgyének 
legnevezetesebb faluját éri az utas, mely község hajdan anya-ecclesiája volt a szomszéd 
Csekefalva, Andrásfalva és Gagynak, és melyet 1333-ban már mint önálló egyházmegyét 
találunk bejegyezve a pápai dézmák regestrumában.*Vyda sac. de S. Abraham solv. 3 ban. 
ant. 

E faluk közös temploma a falu felső végénél beszakadó Ingpatak völgye torkolatjánál egy 
dombon feküdt, melyt még most is Templom-hegynek hivnak, a templomhegy feletti tetőt 
pedig Tomori-padjának. Ez egyház nagyon szép és régi volt, falait szép fresco-festvények 
boriták; de romladozott lévén, e század elején lebontatott. Innen vitetett a falu között lévő 
unitárius imaház harangja, melyen féldombor majuskel irásmodorban e körirat van. 

 

(O rex gloriae veni cum pace.) 

Mely XIV-ik század végéig divatozott irásmodor*A majuskel a XIV-ik század végéig tartotta 
magát Erdélyben. A XV-ik kezdetén jön be a barát minuskel és a XVI-ik század közepéig 
uralkdik. némileg adat e templom épitési idejéről. 

Sz.-Ábrahámban még megjegyzendő az is, hogy a nép között sok nevezetes családnév fordul 
elő, mint: Csáki, Kornis, Báró, Jósika, Istvánfi, Szepesi, sat., hogy ezek s az említett 
Tomoripad elnevezés is miként kerültek ide, megmagyarázhatlan. Augustinovitcs Pál 
(főkormányszéki tanácsos) – ki az unitárius státusnak és iskoláknak 60,000 forintra 
emelkedett szép hagyományt tett, – sz.-ábrahámi unitárius lelkész fia volt, s itten is 
született.*Augustinovicsról majd alább Kis-Solymos leirásánál fogok bővebben értekezni.  



 

Sz.-Ábrahámnál nyugotról jövő két patak szakad a Gagy vizébe. Egyik (a délrébb lévő) 
Zsidán pataka, melyet csakis eredeti nevéért említünk meg. Másik a már emlitett Ingpatak. 
Ennek már eredeti nevénél egyéb nevezetessége is van, mert az a hagyomány él róla, hogy ott 
régen Dácusok laktak, kik a szittyák (hihetőleg hunok) közeledtére onnan elfutottak, 
távoztukkor azonban az arany ekét és arany szarvasokat, – melyeket ők Istenökként 
bálványoztak, – az Ing kutjába temették be; ott van az most is s bár mindig áskálnak utána, 
mert varázslat alatt van, kivenni nem tudják. Hogy itt ugyancsak valaha laktak, mutatja azon 
nagy mennyiségű vastag cserépdarab s téglatöredék, melyeket az eke a földből kiforgat s 
bizonyitja ezen ott talált (felényire kisebbitett) bronz csákány is, melyet sz.-ábrahámi Mátéffi 
Ferencz talált Ing völgyében, s melyet a kolozsvári muzeumnak ajándékozott. Sz.-Ábrahántól 
keletre a Zsidóhegy magasul fel, egy kopár bércz, melynek festői redőzetekben lehanyatló 
mély szakadásos oldalai igen sajátságoson festői képet mutatnak. Tetőlapján gödrök s 
homályos épületnyomok látszanak; déli fokán, – mely csak keskeny hegynek által függ össze 
a hegy más felével, s mely könnyen erődithető volt, – most is egy több öl mélységű üreg van, 
melyet az itten állott várkut helyének tartanak. E kut szép lapos kövekkel volt kirakva, alig 
néhány évtizede, hogy kiszedett köveit a szent abrahámiak felépitették. 

A Zsidóhegy fennlapja félhold alaku, délkeleti vége a Hegyek köze nevü hegykarajjal függ 
össze, melynek nyugoti hegyfokát a Zsidóhegygyel alak- és magasságban versenyző Szarvas-
Fejtő alkotja. E felhagyott szántóföldek mezsgyéi látszanak, mi bizonyítja, hogy itten 
földmíveléssel foglalkozó emberek laktak; az ott nagy mennyiségben termő vadrózsák és 
rozsmarintbokrok disznövényzetét alkotják ezen most kopár, kiélt vidéknek, de egyszersmind 
azt is mutatják, hogy valaha nőikezek fáradoztak e helyek felékitésén. E homályos nyomok 
némileg igazolni látszanak azon hagyományt, hogy régen, midőn az Ing völgyében laktak, itt 
a Zsidóhegyen ezen telepetvédő erőd állott; az ezzel kapcsolatos szóhagyomány azt is 
követeli, hogy Szt. Ábrahámon régen zsidók laktak, s ugy falu, mint e hegy elnevezése onnan 
eredne. A zsidóknak roppant kincsét a Zsidóhegy titkos pinczéibe hiszik elrejtve. Egy eprésző 
leány nyitva találta egykor e pincze ajtóját, bement kétszer, s megrakodva az ott kádakban 
álló arany és drága kövekből, azt künn leöntötte, de kincsvágytól zaklatva harmadikszor is 
vissza tért; azonban midőn kincscsel terhelve kilépni akart, a becsapódó ajtó sarkát szakitá 
oda, künn hagyott kincse pedig szénné változott át, mond a rege. 

Valójában meglepő jelenség az e vidéken előforduló számos zsidós elnevezés, minő 
Bethfalva, Galathvára, Szt.-Abrahám, Libán, Zsidóhegy stb. mi az észlelő előtt azon kérdést 
támasztja, ha valjon nem laktak-é e vidéken a kereszténység előszázadaiban zsidók? mert 
hogy Jeruzsalemnek Titus általi bevétele és a zsidó nemzetnek szétszoratásakor honunkba 
számos zsidó jött, kiket a romaiak bányászatnál alkalmaztak, s kiket Pál apostól a keresztyén 
hitre áttéritett, azt történészek bizonyitották*A többek közt Székely Sándor unitárius 
vallástörténet 2-ik és 3-ik lapján. ; s azért nem lehetetlen, hogy egy ily zsidótelep lakhatta az 
Ing völgyét régen, mire vonatkozhatna az ottan elrejtve hitt arany szarvas (a zsidók arany 
borja) bálvány, a szomszéd Zsidánpatak elnevezése, ugy a Zsidóhegy és Szt.Abrahám neve is. 

A Szt.-Ábrahámot követő Magyar-Andrásfalván felül Gagy jön. A minő bünbakja 
Udvarhelyszék havas aljának Oláhfalu, olyan alsó részének Gagy; minden élcz, minden 
adoma üldözi e falunak lakóit. A gagyiak vetették el a sót és aranyport, azt megfogamzó 



növény magnak itélvén, ők huzták toronyra a bikát, sőt még a gagyi papról is van adoma: 
„Olyan gondos mint a gagyi pap” Mit onnan eredettnek mondanak, hogy a szegény, szolgát 
tartani képtelen pap egykor hatalmasan szónokolt; de meglátva az ajtóval szemben lévő 
szószékből, hogy a disznócsordát hajtják, azon aggodalmában, hogy az ő malaczai othon 
maradnak, megfeledkezett a hely méltóságáról, s az ott elhaladó szomszédasszonynak 
kikiáltott, hogy az ő malaczait is csapja ki. Mondják továbbá, hogy keskeny földjeiket nem 
merik végig szántani, nehogy fel billenjenek. 

A gagyi gyerekekről mondják (arra vonatkozva, hogy sok golyvás van köztök), hogy egyet, 
kinek golyvája nem volt, játszó társai azzal boszontották, hogy nem is gagyi; ez keservesen 
sirni kezdve, mentegetődzött, hogy az Isten még néki is adhat golyvát. 

Régi időkben midőn az utak roszasága miatt, de ősi szokásból is, a férfiak lóháton utaztak, 
Sándor István, Udvarhelyszék fő királybirája, Gagyon átmenve, kérdezősködött a Böződbe 
menő ut felöl: Hát menjen fel az ur a Pistabá (a névután ragaszott bá bátyámat jelent) 
földjénél, osztán az Andrásbá erdeje alatt elé stb. De atyafi, felel a fő királybiró, én nem 
tudom, hogy hol van sem a Pistabá földje sem az Andrásbá erdeje. „Hát kied (kegyelmed) 
ki?” kérdi a bántódott gagyi. Én a főtiszt vagyok. „Nóhát elég bolond volt, a ki olyan főtisztet 
választott, ki még azt sem tudja, hogy hol a Pistabá földje”, mond gagyi atyánkfia. 

S száz még száz más adoma, mi onnan ered, hogy sok golyvás van köztök s egy kissé talán 
buták is, de minden butaságuk mellett, még is kiélczelték és meggyalogoltatták a gagyiak 
József császárt, mint az megénekelte Dózsa Dániel barátom. 

Gagynak van egy érdekes harangja, mely nem annyira régisége, mint a miatt nevezetes, hogy 
az Rákoczi Ferenc forgalomból kiment rézpénzeiből öntetett, mint körirata bizonyítja: 

INDUST. Dr. PALFIANORUM EX MONETA CUPR DEPLORATO STATU TRANS. 
CONFLATO. 

Oldalán 1701. év szám, körül a Rákoczi által veretett különbféle pénzek egy egy példánya van 
beöntve. 

E harangnak másik hason párja 1848-ban ágyuvá öntetett; minő szeszélyes játéka a sorsnak, 
hogy a szabadság pénzéből Isten dicsőségére zugó, a hiveket imára hivó harang lesz és a 
harang ágyuvá válik, hogy a honnan szabadságát, Isten e legszentebb adományát, oltalmazza. 
Gagy kicsiny temploma 1666-ban épült, vagy is akkor, midőn Szt.-Abrahámtól elválva, önálló 
egyházmegyévé lett. 

A falunál beszakadó Zongota patak völgyén, és a magas Gagy keresztje nevü hegyen vonul át 
a Kereszturról Kis-Küküllő völgyére menő országút. A Zongotának jobb partján egy Gagyra 
néző magas hegycsúcs emelkedik, melyet Várhatjának neveznek, de a követelt várnak ma ott 
semmi nyoma nincsen. 

A Zongota patakával párhuzomoson fut le a Járpataka, ennek eredetén felül Földhid nevü 
hegyélen vonul át a szép asszonyok vagy más néven Tündérek útja. 

Ez pedig egy rétyi honárká-hoz és a rikai kakas borozdá-hoz hasonló (alján 8 lépés átmérőjü 
4–5 láb magas) földtöltés, mely innen északkelet irányban átmegy a kőrispataki erdőkre, hol a 
Rakotyástetőn, Gyertyános sarkán, Borzliktetőn át a Dömös sarkáig követhető vonala, itt rút 



árkok, szakadásak jövén közbe, tovább nem nyomozható, bár azt követelik, hogy egészen a 
Firtosig – melynek irányul – ment fel; délnyugotra menő része már tisztábban nyomozható, 
mert a Gagy keresztjénél átvág a solymosi, csőbi és zsákodi erdökön a Szászföldre. Most 
teteje sürün be van fával nőve; néhány helyen átmetszést tettem s közép mélységénél nehány 
hüvelyk vastag összeverődött vereses égett földréteget találván, azt téglaporladéknak itéltem, 
miért is az énlaki és martonosi (később meglátandó) romai castrumokhoz vezetett, téglával 
burkolt romai utvonalnak hittem; de vonalát követve, csakhamar meggyőzödtem, hogy az 
utvonal nem lehetett, oly meredek oldalokra érvén, hol még gyalog is alig lehet lecsúsztatni. E 
szerént tehát ez valamely iránytöltés vagy határvonal lehetett,*Láss többet az e fajta 
töltésekről ezen kötet X-ik fejezetében. az egész Székelyföldöt átszelő (a Brassó közeli 
apáczai erdőktől kiindulva, a görgényi havasokig menő) főtöltésnek egy mellék ágazata, mert 
az Oroszhegynél elhagytuk fő vonal, mint később meglátandjuk, a Parajd közeli Rabsonné 
vára alatt csap át a görgényi havasokra, tehát az egész Székelyföldet déltől északnak menőleg 
szeli át, mig ezen mellékága azt keletről nyugotnak irányulva futja át. Részletesebb 
nyomozását a Partium leirásánál folytatandónak fenhagyván, most visza térek Gagy vize 
völgyébe. 

XXII. Gagy-vize völgyének felső fele. 
Martonos. Római castrumok. Énlaki kerekerdő. Keme és Beszértetők. A Hetesnél levő 
erőditvények. Sheremás. Énlaka. Temploma. Tatárdulás. Hunirás. Az énlaki vár, s ottan talált 
régiségek. Jenőné kocsija. Ijesztőbükk. Princzoldal. 

Gagyon fölül az eddig északirányu völgy keletre kanyarodik. Gagytól egy órányira van 
Martonos, igénytelen falucska, melynek szorgalmas (unitárius, mint ez egész völgy) lakói 
cserépégetéssel pótolják a kopár köves vidéken gyengén jövedelmező földmüvelés hihányait. 

Hogy ez eldugott, elzárt völgybe mégis behatolt volt a római uralom, annak itt csalhatlan 
nyomait sükerüle felfedeznem. A Firtos alatt talált Lysimachus és Kozon aranyok sokakat 
azon téveszmére vezettek, hogy Firtos vára romai épitmény lett volna; rámondták azt a nélkül, 
hogy az ellenkezőt bizonyitó romokat megvizsgálták volna; a nélkül, hogy a vidéket 
felkutatták vala. Pedig itt Martonosban és fennebb a Firtos aljában fekvő (Énlakán) két római 
castumnak elvitázhatlan romjai mutatják, hogy a világhóditó Róma várhálózatát ide is 
kiterjeszté. Itt kellett valahol a Kis-Küküllő völgyéből, hol Sóvárad helyén egy hatalmas 
castrum állott, (melyet később meglátogatandunk) a Homoród völgyére, hol ujból római 
nyomokat találhatunk, az összekötő katonai utvonalnak átvágnia; az emlitett énlaki és 
martonosi castrumok ennek vonalát fedezhették, a Firtos aljában talált aranyok ez uton 
kerülhettek ide. 

De lássuk a Martonosban található római nyomokat. 

E falu felett északra néhány száz láb magasságu meredek hegy, vagy inkább magaslat 
emelkedik fel; ennek fennlapján egy szabályszerü 300 lépés oldalhosszal biró római castrum 
elvitázhatlan nyomai látszanak, a falnak behantolt gátonya s az ezt övezett mély sáncz vonala 
tisztán kivehető. Hogy pedig ez római erőd volt, mutatja fekvése, alakja és az is, hogy a 
közelében lévő szántóföldeken sok római érmet találtak. Egy ily pénzen Augusta Faustina, 
másikon Letitiae felirat volt, mint mondják; kár hogy aranymüves kézbe kerülve elvesztek. 



Ezen felül a hegy magasabb ormán van az énlaki kerekerdő, egy gyönyörü bükk és 
cserefákkal ékes köridomu erdő, de oly szabályszerü, mintha körzővel mérték volna ki. Tiszta 
időben messze lehet innen látni, s ez egész Tordáig ellátszik, mivel északnyugatra nincsen 
előtte magasabb hegység. A munka után messze elbolygó székelynek iránytűje e kerekerdő, 
mely a visszafordulónak a szülőföldöld első Isten hozottját mondja. Emlékszem én is, hogy 
hányszor tölté öröm el szivemet, midőn a távolból ezen zöld bérczkoronát megpillantám. 

Szemben a leirtam castrummal, délnyugatra hajló magas hegylánczolat határozza a Gagyvize 
völgyét, ennek magasabb csucsát Kemének, völgyre hajló alját Beszérnek hivják, alább egy 
erdő közötti kis tisztást Hetesnek neveznek. Itt figyelmes vizsgálat után emberkéz alakitása 
ismerhető fel, északról a Gagyvizének függőleges magas partoldala, kelet és nyugatról két 
lerohanó pataknak mély medre teszi csaknem megközelithetlenné, déli, az az egyedül 
megközelithető oldalán hármas mély sáncz, s három magas széles földgátony övezi. De 
nemcsak itt, hanem tovább a Beszér felé is ily földhányások és mély sánczok vonalai, s a hely 
szabályszerü kilépcsősitése (terrassirozása) észlelhető, mi azon véleményre jogosit, hogy ott 
valamely erőditett hely, talán a tuloldali castrum védelme alatt állott római colonia 
feküdhetett; ezt igazolnák az itten talált Theodosius aranyok, s más régi érmek is. 

Ily sánczolatok nyomai látszanak fennebb a Herczegláz felett, és a falun alól negyedórára, hol 
a Gagyvize délre kanyarul, éppen a medeséri cserépcsür felett lévő Sheremás*Sheremásnak 
egy bizonyos vadhagymát hivnak, innen eredhet neve. nevü oldalon. Ez a legsajátságosabb 
természeti alakzat, kelet és délre meredeken lehanyatló oldal, nyugoti és északi oldalát nagy 
földtöltés és kettős sáncz övezi, melyek látszólag emberkéz által csináltattak. Az ekként körül 
keretelt 6–6 hold kiterjedésü helyen, – melyet Hompok-közinek neveznek, – egymás mellett 
felemelkedő mély bemetszések által elkülönitett kúp-alaku dombocskák vannak, melyeket 
hompnak hiv a nép, s innen neve. Ez pedig a legsajátságosabb és sehol sem látott földalakzat; 
olyanszerü, mintha a hánykodó tenger hullámai dermedtek volna meg. 

Feltehetőleg ezen természetileg is erős és könnyen védhető hely menhely volt, melynek 
gyengébb oldalait az ember megerősité; ezt mutatná az itt található sok tégla darab és itten 
kapott dárdavas, ezt igazolná végül az is, hogy a Sheremás alatti szántókat most is Császár 
telkének és a szemben való hegy lankás részét Tábor helynek nevezik. Van is egy homályos 
hagyomány, mely azt állitja, hogy itt véres harczokat küzdöttek a tatárokkal, s azok a hompok 
az eltemetettek sirhantjai. Ily hompok még alább a medeséri téglacsüröknél is jönnek elő 
Huporcs név alatt. 

Martonostól északra a Firtost és énlaki kerekerdő csucsát egybekötő hegy-hát van, 
vizválasztója a Nagy- és Kis-Küküllőnek. Ezen vizválasztó hegyhátnak éppen tetőormán 
fekszik Énlaka akként, hogy a falu mellett eredő Palota-pataka s az a közt lefutó Koczé 
pataka a Gagy vizébe, s azzal a nagy Küküllőbe foly; mig a falun túl eredő Csegédpataka 
Küsmöd vizébe s azzal a Kis-Küküllőbe ömlik. 

Énlaka nevének igen sok változatára találunk. Első történeti tudomásunk e faluról 1332 és 
1333-ból van, midőn a pápai dézmák regestrumában Jandalaka néven már mint önálló 
egyházmegye fordul elő.*A 679-ik lapon ekként van bejegyezve Petrus sac. de Jandalaka 
solv. 2. ban. ant. A 739-ik lapon: – – – – sac. de Jandalaka solv. 1 ban. ant. Különben ez lehet 
a magyarul nem tudó olasz dézmaszedők által hibás ortografiával bejegyzett Jenőlakának 
elrontása is. Egy 1567-ki regestrumában Udvarhelyszéknek Yhanlaka, Janlaka néven,*Ezen 
regestrum meg van a fehérvári Battyáni levéltárban Cis a Ugursien fasc. 1 No. 15. Ismerjük a 
Kővári által közlött regét, mely Enlaka nevét onnan származtatja: hogy a gyermekeit 



osztoztató atya azt mondotta, itten „Én lakom.” a későbbi lustrákban és temploma felirataiban 
is Jenlaka, Jenőlaka néven, mi arra mutatna, hogy itten a Jenő ág települt előbb meg, s a falu 
neve ennek védi történeti emlékét. 

 

AZ ÉNLAKI UNITÁRIUM TEMPLOM, FIRTOSSAL HÁTTERÉBEN. 

E falunak dombtetőn fekvő, s mellékelt képünkben bemutatott temploma kétségtelenül 
legnevezetesebb a székelyföld minden egyházai között. Nevezetes nem annyira épitészete, 
mint emlékiratai által, mert épitészete legfelebb a XV-ik századig vagy is a gót épitészet 
hanyatlási korára vihető fel, erre mutat csucsives diadalive, egyenes zárodásu szentség 
fülkéje, melyet horony és henger keretel; erre nyugati csucsives kapuzata, melyet egyszerü 
kajács tagozat körit; de erre főként déloldali mellékajtaja, mely a késő gótkor átszelt lóher 
ivével záródik, s az e kort jellegző vesszőmü (Stabwerk) tagozattal van bekeretelve. Eredeti 
boltozata az 1661 tatárduláskor beomolván, azt 1668-ban készült, czifrán kifestett deszkafölep 
helyettesiti, ennek koczkáiba több (minuskel jegyekkel irt) felirás van. Egyikbe ez: 

Hocce templum per man. noxius inmanium Tartarorum Anno 1661. in cineres reductum, 
beneficio etpio erga Deum zelo incolar. Jenlakiens, et Martonosien. in honorem uni, veri Dei 
lacunare tectum arte pictoria insignit. A. 1668. Georgius Muznai, pastore existente Johanne 
Árkosi.  
 
Más koczkáiba más, inkább vallási és erkölcsi mondatok.* 

Egy másik koczkában ez: Pecatum idolatrie, condidit in terris hominem, Deus unic, unum 
factus homo multos fecit in orbe deos. Tempore Edilium Mich Bálint Petri Sebestyén, Geor. 
Miklós. And. Sigmond. 

Egy másban ily iratok:  

 

Egy másban: Soli deo gloria. Egy másban: Ad Legem et Testimonia. Egy másban: Pacientia 
vic. Egy másban: Laus Deo quia finem video. Egy másikban: Per manus Mensarii Andreae 
Szász Mense Augusto. 



Ránk nézve főként a fennebbi felirat bir történeti becscsel, mely kétségtelenné teszi azt, hogy 
a 17-ik század közepe tájatt már unitáriusok lakták Énlakát, és azt is, hogy Ali Pasha 
országduló csapatai ide e rejtett völgyekbe is behatoltak. Ezen második mongoljárás Énlakára 
vonatkozó gyászos eseményeit ugy adja elő a hagyomány, hogy a tatárok egy csapatja 
Énlakára menvén miután Kerestely (most is meglévő család Énlakán) nevü jó módu ember 
megvendégelte és megajándékozta, azok minden dulás nélkül békésen leindultak a völgyen, 
de a falun alóli Alsó-Cserébe fegyveres székelyek voltak elbujva s ezek a tatárokra tüzelvén, 
közülök többet, s azok közt vezetőjüket is elejtették, mire a felböszült csapat vissza 
száguldván a faluba, azt több helyt felgyujtotta, a boltozott kőtemplomot szalmával körül 
rakták s ugy égették el. 

Hanem az ezen szomoru episodot igazoló felirat mellett van a hátulsó kar feletti koczkában 
még ezen felirat is: 

 

A betük értelmezése azon rendben ahogy vannak, jobbról balra olvasva ez: 

Alsó sorban: 

E, ka, cs, i, a, n, s, u, M, s, u, i, gy, r, o, e, G 

felső sorban: 

n, e, t, s, J, z. a, gy; 

azaz: Georgyius Musnai csak egy az Isten, Deut VI. 

Nevezetes és megbecsülhetlen nemzeti kincs e felirat, mert az az oly sokak által kétségbe vont 
hun-scitha irásnak ma létező egyedüli példánya, mely az egyoldalu tagadásnak minden utját 
bevágja. Bizonyitványa annak, hogy ezen ős, még Ázsiából kihozott irásmodor a 17-ik 
században mint felirati irmodor annyira elvolt terjedve, hogy az egyszerű falusi 
mesteremberek is ismerték; s midőn Musnai György nevét és hitelvét az ős székely betükkel 
oda feljegyzé, nem gondolta, hogy az által nevét örökitendi, nem gondolta, hogy nemzetének 
egy oly kincsét teve le, mely ma már egyetlen a maga nemében. És most miután e szent 
ereklyét felfedezni szerencsés valék, semmi kétség nem merülhet többé fel, hogy ez 
irásmodor a székelyeknél egész a XVII-ik század végszakáig ismeretes és gyakorlati 
használatban volt, hogy az csak a XVIII-ik században, nemzeti sülyedésünk e szomoru, 
végzetteljes korszakában veszett el. 

Két ily hun-scitha felirat volt még Csikban, a csik-szt.-miklósi és gyergyó-szt.-miklósi 
templomokon, hanem mindkettő a tudatlan papok által pogány maradványnak tekintetvén, 
megsemmisittetett, s bár lételök korszakában hitelt érdemlő emberek észlelték, s közölték 
azok másolatát, de mert azok valóságban felmutathatók nem voltak, idegen sőt még hazai 
tudósaink közül is néhányan azoknak, s egyáltalában a hun-scitha irmodor létezésének 
elméletét tagadták. Ma már az énlaki felirat a kétségek fellegeit eloszlatja, ott áll az, mint az 
elvitázhatlan igazság fényes jelvénye, ott áll, mint megczáfolhatlan bizonyitvány. És örömmel 
értesültem, hogy midőn az én felfedezésem, s beleegyezésem alapján Szabó Károly barátom e 



feliratot közlé (Koszoru 1864-ik évf. 22-ik sz.) akkor a tudományok buzgó apostola, 
nagyrabecsült unitárius püspökünk Kriza János, rendeletet adott ki, hogy a szent ereklye 
sérthetetlensége felett kellő gonddal őrködjenek, s igy nem lehet félnünk, hogy ezt is, mint a 
csikiakat valamely barbar ujitás megsemmisitse. 

Irodalomtörténetünk e becses emléke mellett vannak Énlakán más, még régibb korból 
származó műemlékek, melyek kétségtelenné teszik, hogy Róma hatalma e távoli elhagyatott 
vidékekre is behatolt; mi ismét azon feltevésre jogosit, hogy a szovátai sóaknáktól, – melyeket 
müveltek – egy utvonaluk ment át a szintén müvelet alatt volt homoródi sótelepekhez, és hogy 
ezen utvonal e tájon vonulhatott át, és hogy e tájon ez utvonalt fedező erőditvényeik, s ezen 
erőditvények oltalma alatt keletkezett telepeik léteztek, azt a martonosi, már fennebb leirt 
maradványok mellett kétségtelenül tanusitják az énlaki castrum észlelhető nyomai is. 
Énlakától keletre van egy csekély emelkedésü dombozat, melyet a lakosok egyszerüen 
Várnak neveznek; a talaj már régóta szántás alatt van, az emberek már ezred év óta szedik ki 
az eke munkáját gátló romokat, s igy a föld felszine teljesen átalakult; de azért figyelmes 
vizsgálat után a talaj kidomborodásából felismerhető, hogy itten egy négyszög erőd állott, 
melynek szabályszerü oldalai 200 lépés hosszal birtak. Ezen erőd délnyugati szögletétől nem 
messze más elkülönitett épületcsoport feküdt, egy „rengeteg palota” mint a nép mondja, s 
melyről e hely Palota, a közelében levő forrás Palota kútja elnevezést kapta. Ezen palota 
pedig nem más lehetett, mint a castrumok közelében mindenütt feltalálható meleg fürdő, mit 
az ott talált rakmü (mozaik) darabok és melegvezető csövek is bizonyitanának. 

A körvonaloztam castrum körüli szántóföldek tele vannak halomra gyüjtött római 
téglatöredékekkel, még ma is naponta feszeget ki az eke ily maradványokat s gyakran 
terjedelmes épületek alapfalára akadnak a földmüvesek, mi mutatja, hogy e helyen nem csak 
castrum, hanem a castrum oltalma alatt colonia is létezett. Rendszeres ásatások bizonnyal 
becses, e romok multjára világot vető felfedezésekre vezetnének, de ily ásatásokat nem 
tétethetvén, legalább jegyzékét adom az itten eddig talált töredékeknek. Egyes szétszort betük 
azok, melyekből majdan a később felfedezendőkkel, olvasható, ez ismeretlen romok multját 
felderithető sorokat hozhatnak egybe a szakértők. 

Tarcsafalván Pálfi József, – most Szász György által birt – udvarházának előtornáczán egyik 
oszlopot egy az énlaki castrum közelében talált, s oda átszállitott fogadalmi oltár helyettesiti, 
melyen ezen felirat olvasható: 

DEO MARTI 

TAEL CRESCEN 

TIANVS PRAEF 

COH IIII L. HISP. . . . 

. . . . . . . . . . . . . . 

EX VOTO POSVIT 

Egy az enlaki unitárius rector birtokában lévő cseréptöredék, melyen ezen bélyeg jön elő: 

 



mi „Cohors II Hispanorum.”*Ebből a tünik ki, hogy Énlakán két cohorsból voltak állomáson. 

Egy feliratoskőnek töredékéből, mely jelenleg a kolozsvári muzeum régiségtárában van, csak 
ennyi vehető ki: 

CI . . PE 

NERVA 

VERO 

Egy ehez teljesen hasonló, mely Enlakán Demeter Sándor udvarán van, egy más 
oszloptöredék ugyanott, melyen e négy betü V. S. L. M. vagyis „Votum Solvit Libens 
Merito”. E mellett találtak egy gyönyörüen opalizált üveggömböt, melynek három, közepén 
üreges csőve volt, mely csővekből kettő felfelé, egy lefelé volt hajlitva. Ez valami gyermek-
szoptató eszköz lehetett.*Ezt csak szóbeli magyarázat után irom le, mert ki azt találta, elég 
ügyetlenül leejtvén összetörte.  

A m.-vásárhelyi collegium regiségtárában van egy innen került igen szép hosszu villa, 
melynek tulipánszerüleg idomitott négy ága, s tekert huzalból készült kettős hosszu nyele van, 
melyek nagy karikában végződnek, s fel- és lecsusztatható zárcsattal vannak ellátva. 

Az enlaki római emlékek közé számithatjuk a szt.-mihályi templomban befalazott (fennebb 
leirt) két feliratos követ is, melyek igen valószinüleg innen vitettek oda. És ez annál inkább 
feltehető, mert úgy a fogadalmi oltáron, mint a szent-mihályi feliratoknál a negyedik hispániai 
cohors előfordul, biztosan jelőlve azt, hogy ezen cohors vagy annak valamely osztálya az 
enlaki castrumban volt állomáson. Sőt a fenn hűn másolt cserépbélyegből még azt is látjuk, 
hogy a második hispániai cohorsnak is volt Énlakán hadosztálya, mi ismét azt mutatja, hogy 
ezen castrum tekintélyes véderőd volt. 

 

Még Énlakáról került ki Mártonosban Pálfi Sándor urnál lévő ily alaku régi üllő, és néhány 
régi érem tarcsafalvi Szász György birtokában. 

Imp. Caes. Nerva Trajanus . . . . körirattal, s még más kettő, melyeket az énlaki rector küldött 
az erd. orsz. muzeumnak, egyik: Aug. Pius (restitutor orbus – tul-oldalon), másik: Severus. 
Pius. Aug. (másik oldal: C°. IIII.) 

Végre a Firtóson talált aranyok, melyek valószinüleg innen kerültek oda. 

Az énlaki várról pedig a hagyomány azt mondja, hogy e várat három nemzet birta 
egymásután, a gothus, avarus és dácus; ezen utóbbit a magyar üzte el, s a várat ostrommal 
bevett Jenő vezér népével ide települvén, Jenőlakát épité, melyből csak később lett Énlaka. A 



Jenő név itt igen szerepel. A Firtós aljában is van egy sajátságos kocsi-alaku 
sziklacsoportozat, melyet a nép Jenőné kocsijának nevez; a rege szerént a várban lakó Jenőné 
istentelen, gonosszal szövetkezett asszony volt; egyszer kikocsizván, kocsisa mondá: „Ha 
Isten megsegél, mindjárt otthon leszünk.” „Akár segél, akár nem – felelt ez – megérkezünk”; 
de alig mondák ki ajkai ez istenkáromlást, hogy kocsija és maga is kővé változott. Martonos 
felé Jenőné kertje. sat. 

A váron alól egy meredeken lehanyatló oldalt ijesztő bükknek hivnak, mivel ezen hadtanilag 
erős, s a völgyet uralgó pontról szokták volt lenyilazva, elijesztgetni az ellent. Ennek várfelé 
nyuló oldalát Princz-oldalnak nevezik, mivel ott, a hagyomány szerént, valami herczegféle 
nagy ur lakott régen. 

Ismerjük már Énlakának minden nevezetességét, s azon csekély töredékeket, melyek nagy 
multjának emlékeként fennmaradtak, búcsut vehetünk tehát e kedves falutól, hogy a felette 
felmagasuló Firtós titkainak kutatására siessünk. Énlakánál hatalmi jelvénye van a hunok által 
megtört világuralomnak. Fölötte Firtos büszke ormán emléke a Róma hatalmát meghajtott 
népnek. Ez itt lenn, az ott fenn egyiránt nagy idők emlékét védi s egyiránt érdeket kell hogy 
ébresszen a vizsgálódóban. 

XXIII. Firtos vára. 
A Firtos, befolyása az időre. Kilátás tetejéről. Firtos csucsai. Firtos várának mostani romjai, 
kápolnái. Firtos alaprajza. Firtos regevilága. A firtosi szerzetesek. Ottani életők. Leköltözésük 
az Árcsóra. A tündér kert. A firtosi ló, annak regéje. Firtos kutja. Kőriskuti katonai telep. 

Énlakától észak-keletre egy büszke csucs emelkedik fel*Mely Enlaka látképének hátterét 
képezi mellékelt képünkön. , szeszélyes idomu trachyt-torolvány (conglomerat) sziklái 
messze nyulnak fel, tetőcsúcsán gyakran fellegek ütnek tábort, midőn lenn napsugárokban 
ragyognak a völgyek, és az alantibb bérczek. E havas, mely mindent uralogva, több ezer láb 
magasságig tornyosul fel, a székely központi havasoknak (Hargita, Osztoros) egy kiszökelő 
előörse, és e vidék időképzője; a mennyiben ott gyülnek össze a jótékony esőt hullató, vidéket 
termékenyitő fellegek; de ott szüremlik a vihar is; áldása és csapása e vidéknek onnan jön, 
azért a tisztelet és rettegés tárgya egyiránt. 

És e hegy, melynek tetején egykor egyik leghatalmasabb fellegvára állott a Székelyföldnek, 
honnan nem régen a szerzetesek szent zsolozsmái hangzottak le, nem más, mint a Firtos, 
Székelyföld ezen emlékes Szent Bernárd-ja. 

Aljába értünk a gyönyörü bércznek, mely festői alakjával annyiszor gyönyörködtete, és 
melyet minden oldalról annyit kerülgeténk. Ellentállhatnánk-e a vágynak, hogy azt 
meglátogassuk, hogy annak csúcsait felkutassuk? Oh nem! 

Im már bajosan megközelithető meredek oldalait mászszuk, s nem kis fáradsággal felküzdők 
magunkat tetőcsucsára. Minő bűvölet, minő látvány jutalmaz meg! Fél Erdély terül el lábaink 
alatt, egy csomó hullámzatos hegysor, melyek mint háborodott Oceánnak megdermedt 
hullámrétegei úgy terülnek el, egymást követő, egymást átszelő párhuzamos lánczolatokban. 
És e hegyek közt száz meg száz folyó-pataknak felragyogó ezüst szalagja. A Székelyföld 
három főfolyója a Maros, két Küküllő (s részben az Olt is) forrásuktól egész odáig, mig e 
honrészből kifolynak, és azoknak mellékfolyói, a Nyikó, Küsmöd, Korond, Juhod, Nyárád, s 



ezekbe siető száz még száz pataknak nyilt, városokkal, falukkal behintett völgyűletei, erdőktől 
árnyalt, naptól gyönyörüen szinezett bérczegélyei: mind tisztán látszanak. Itt ott magas 
hegyormok kevélyen lövelnek ki, melyeket egykor büszke várak, nemzeti nagyságnak, és 
szent szabadságnak védbástyái koronáztak, melyek ezredévek nagyszerű eseményről 
beszélnek érthető némaságukban. És ott a láthatár végpontján nagyszerü havassornak most 
élénken szinezett, majd elmosodó lehelletszerű szeszélyes alakjai, szépen kimetszett védfalai 
e hazának, gyönyörű végrojtjai e nagyszerű, e leirhatlan látványnak. S ha lelkünk eltölt a 
természet-nyujtotta élvekkel, ha szivünk fellelkesült a dicső, a nagyra teremtett székely nép 
szép hazájának szemléleténél; ha megszámlálók azon néhány száz falut, a nemzeti szorgalom, 
és jövő nagyság e rajzó-méhkasait, a hazaszeretet, a hont boldogitandó szabadság édes mézét 
szorgalommal gyűjtő, a jövő nagyság tevékeny munkásainak ezen szétszort tanyáit: ne 
mulasszuk el a multnak is szentelni egy perczet, a multnak, melybe a jövő nagyság termő ága 
van beoltva; keressük fel a honszerzők által épitett mesés várát Firtosnak. 

Firtos a Korond feletti Kalondával van egybe függésben, illetőleg a magas Kalonda egy 
hegynyak, mely a havasokkal köti egybe e hatalmas három csucsos bércz-óriást; dél-keleti 
csucsát gyönyörü erdőség koronázza; észak-nyugoti csucsa függőleges meredeken van 
lemetszve, oldalaira kapaszkodott cserjék közül sőtét trachyt (conglomerat) sziklaszálak 
emelkednek ki, mint gula-ékei e hegynek. Ezen szeszélyes képződésü szikla-tornyok között 
emelkedik fel a hegynek magasabb észak-keleti csucsa, melynek tetőlapján állott Firtos vára. 

Firtos várából még jelentékeny romok maradtak fel, ezredévek viharaival megküzdött falai 
még több láb magasságban fennállanak most is, s képesitnek arra, hogy e vár alakját, 
nagyságát meghatározhassam. 

A vár alakját leginkább egy nyakas körtéhez hasonlithatnám, melynek száras vége délre van 
forditva, legnagyobb hossza 130 lépés, legnagyobb szélessége 110 lépés. Ott hol 
összekeskenyül, mint két oldalán (15 lépés hosszu, 10 lépés széles) négyszögü bástyák (A és 
B. lásd alaprajzát) voltak a fal vonalából kissé kirugólag elhelyezve. Északi oldalán a hegy 
több száz láb magasságban falmeredeken hanyatlik le. S itt, hol még zerge sem tudna 
kimászni, ugy látszik nem is volt fal, vagy ha volt, leomlott a szakadozó hegygyel együtt. 
Nyugoti oldalán is a hegy száz lábnyira függőlegesen van lecsapva, itt azonban volt éppen az 
oromszélre fektetett fal, mely itt-ott a hegygyel együtt szintén leomladozott. 

Keleti és déli oldalán a hegycsúcs menedékes és megmászható hajlással lejtősül le és ezen 
természetileg gyenge oldalok megerősitésére nagy figyelem volt forditva. A falakon kivül 
látszólag emberkéz által lemetszetett vagy 15–40 lábnyira a hegy. Ezen lemetszés aljában egy 
még most is közel három öl széles s igen mély sáncz (CCCCC) fal körül, e sánczot kivülről 
magas széles földtöltés (DDDD) karolja körül. 

Ez oldalokon a falak legépebbek, sok helytt még ölnyi magasságban állanak, a bástya fala 
kivülről mérve két ölnyire. 

A bejárat (E) a déli karajnak nyugatra hajló részén volt, hol a várfalakhoz egy másik külső fal 
(FF) lévén csatolva, olyan előváracs, vagy kapuvéd (GG) keletkezett, mely a várba való 
bejutást megnehezitette, annyival is inkább, mert a külső sáncz és töltés itt is fel volt vezetve, 
sőt egy meghajlitással délirányban egészen a hegy oromszéléig folytatva, látszólag azért, hogy 
az ott felvonuló várútját fedezze. 



A vár belterén az (A és B) bástyák irányában egy imaháznak (L) látszanak alapfalai, elgázolta 
ugyan ezt az idő vaskeze, de annyi mégis fennmaradt, hogy mértékarányait, és alakját 
meghatározhassuk. 35 lépés hosszuságu épület volt az, melynek 7 lépés hosszu, 6 lépés széles 
szentélye félkör apsissal birván, azt kell feltennünk, hogy az a XIII. század végén épült román 
izlésű templom volt, egyháza egy régen itt állott kolostornak, melyet a mult század elején ide 
telepitett minoriták nem épitettek, hanem a már meglévőt kiigazitva csak hasznosították. 

Kolostoruk a kiigazitott templom mellé fábol volt épitve, és azért nyomtalanul el is tünt. 

A kápolnától északra mély gödrök, épületromokkal tölt üregek (MM) vannak, hol hihetőleg 
mint a vártér legmagasabb és legszebb pontján, a parancsnok vagy vártulajdonos laka vagy a 
belső Ballium zömtornya álhatott. 

A kapun kivűl egy másik kis kápolna (P) állott, melynek hossza alig 10 lépés, falai még most 
is 5 egész 6 láb magasságban fenn állanak. Ez is félkör apsisu, és igy a belső imaházzal 
egykorúnak látszik. Ezen Sz.-Jánosnak szentelt imolában igen népes búcsuk tartattak. 

A vár alatt egy nagy kerek üreg (R) van, olyan mint egy felhagyott mészkatlan; ezt tartják a 
vár kútjának, mely oly mély volt a nép monda szerit, hogy belé vetett két ruczának egyike a 
Firtos forrásból másika az Árcsónál jött ki. Az e körüli szántókat Játtzó helynek hivják, mert 
itt tarták – hagyomány szerint – a várbeliek hadgyakorlataikat, fegyverjátékaikat. Legjobban 
megérthető fogalmat mellékelt alaprajzunk ád. 

 

FIRTOS VÁRÁNAK ALAPRAJZA. 

Firtosról is, mint ős váraink nagy részéről, szintén semmi történeti adatunk, épitési kora a 
mythos regevilágába vesz el. Tündérekkel, tulvilági lényekkel épittetí a rege, még akkor, 
midőn a földfelületét viz boritá. Látok fennebb Kadicsa váránál az ezen két várt egybekötő 
hagyományt; lássuk most a regét, mely a Firtost a rokon eredetü Tartod várával fűzi egybe. 

Firtos a jó tündérek királynéja volt, de a miként néha egy törzsről jó és savanyu gyümölcset 
termő ág nőhet; a mint ugyan azon virág kelyhe mézet és mérget is rejt; a mint e földi életben 
a jó a rosszal keverve jön elő: ugy a szelid, a csak jót müvelő Firtosnak is volt egy testvére, 
Tartod, kinek szivébe a rosz iránti hajlam fészkelte meg magát, s ki a roszat müvelő tündérek 
urnőjévé választatott. A rosz és jó mindig küzdelem és versenyben van egymással; ily 
elléntétben élt a két tündér testvér is. 

A teremtés zürje kezdett rendeződni, a mindenség egyensulya helyreállani, a vizek utat nyitva 
magoknak, lefolytak; a föld felületén uj pezsgő élet keletkezett. Firtos, a jó szellem, örömmel 
repdesett a felfedett uj világ felett; öröm könyeket hullatott a fejődő emberiség zavartalan 
boldogságán, a teremtés milliárdjainak vidor mozgásán. Ez örömkönyek lehullva gyöngyökké 
váltak, s végre tündér seregétől követve, leszállott e hegytetőre, s azt ugy megkedvelte, hogy 



elhatárzá ottan magának várat épiteni. Elkezdették az összehivott jó tündérek urnőjök szép 
várát; de rosz nővére Tartod épen arra járván, irigység keletkezett álnok szivében a jók 
műveletén, s ki mondja, hogy ő következő éjfélig nemcsak szebb várat épit magának, hanem 
még ideje lesz Firtos várának sark kövét saját várába elszállitani. Fogadtak. 

Firtos vára éjfél előtt már kész volt, bástya tetőin örömtüzek lobogtak, de im sötét szellemek 
csapnak le, Tartod élükön, ki guny-mosolylyal érkezik; – egy percz alatt ki volt feszitve a 
várszögletkövéül oda helyezett nagy szikla-darab, másik perczben átfurva és vasrudra tüzve 
röpitik a rosz szellemek Tartod vára felé; de a végzetes éjfél is elérkezett, mire Korondon a 
kakasok éjfélre megszolván, a vasrud ketté szakadtával a kő leesett, s most is ott hever a 
Korond vize völgyében; látszik rajta a rosz tündérek által furt lyuk, miről azt a nép ma is 
Likas kőnek hivja. 

Midőn a kő legördült, azon perczben, a fogadást vesztett Tartodnak vára is össze omlott; ő 
magának pedig istennek büntetéséből el kelle költőznie a győztes Firtod 
birodalmából.*Kővári L. Erd. Tört. Rég. 185–186 lap. Közli e regét, de él a nép száján is, 
honnan én vettem.  

E rege mutatja azt, hogy Firtos vára nagyon régen épülhetett, s hogy azt egy jólelkü, a nép 
által szeretett, a népet igazságosan kormányzó főnök lakta, kinek élete áldás volt a népre, 
kinek tisztelt emléke ezred éven át fennmaradt ellentétben Tartoddal, ki egy rosz lelkü, 
népzsaroló rabló lovag lehetett. 

A nép még most is tündérekkel népesiti e mesés hegyet; azok – ugy mond a rege – a hegy 
keblében aranyoszlopos palotában laknak, s csak éjjel, szép holdvilágnál jönnek ki a föld 
felszinére. Egy öreg váralji pásztor ily regét mondott nékem: 

Volt falánkban (falvánkba) egy marhákkal kijáró pendelyes legényke (még ingben járó 
gyermek), ez ott a vár tartományában játszadozott; hát egy szép asszonyember jön hezza 
(hozzá), s édes mézes beszéddel magához bátoritva beviszi a firtosi aranypalotába, s 7 évig ott 
tartja. A legénykéből, legény lett, jó dolga volt, mert a tündér szerette, s kényesztette, de még 
is eszibe jött az otthon s haza vágyakodott: Jó, lelköm lelke – mondá a tündér – mönj haza, de 
egy esztendőre vissza jőjj, mert ha nem, édösöm megvakulsz. Kincscsel terhelve elmendegéle 
a legény haza, szülői ugy örültek neki, mint a tavaszi fecskének, jószágot vöttek, s boldogul 
élnek; de jött az esztendő vége, a legénynek eszibe jött a szép tündér s tett fogadása, menni is 
akar; de öreg apja anyja siránkozva mondják neki: Ne mönj el édes fiam, ne hagyj el minket, 
hisze jó dolgod van itt nálunk; végre enged a fiu, s marad. De mikor betölt az esztendő, nagy 
sivalás (zendülés, csendülés) lött, s a legény szemevilága nélkül maradt. Azért ki mit fogad, 
töltse be, monda beszédes öregem, mert a székely mindég szeret erkölcsi igazságot vonni, 
még a regékből is. 

A mondottakból világossá lesz, hogy Firtos várát nem szerzetesek építék, hanem ők, ez 
elhagyott de oltalmat nyujtó várban csak később ütöttek tanyát. 

A leirt román izlésü kápolnák arra mutatnának, hogy ott már régi időkben a kereszténység 
első századaiban laktak szerzetesek; Benkő József,*Benkő Milkovía I. cap. VI. §. LIV. a 
Minoritáknak itten volt residentiájáról tesz említést. Ugy látszik, hogy a reformatiókor az 
egész környék átálván, a szerzetesek vagy önkényt szétoszlottak, vagy elkergettettek. 1714-
ban jezsuiták jönnek ide s itt vannak 1725., mikor eltávoznak; de Atyhai Péter István 
közönségesen Pater atyhai (ki gyergyó-szt.-miklósi esperes volt) mivel szülő faluja Atyha is 



3-szor tért át az unitárius hitre, azokat mint szenvedélyes hitteritő visszabeszélte a katholika 
vallásra, s hogy az unitárius hit terjedésének gátot vethessen, Firtosra a régi felhagyott 
kápolna mellé saját költségén kolozstort épitett, hová aztán 1737-ben szerzeteseket 
(minoritákat) telepitett.*Agyhai megye-könyvből, Beteg Imre atyhai lelkész „Firtos és 
húnirás” czimű kézirati munkájában. 

Az ide települt szerzetesek, itt a termékeny kaszálókkal és szántóföldekkel gazdag Firtoson 
igen jól találták magokat, sőt néha, mint beszélik, még a tiltott örömeknek is áldoztak, s 
összegyűjtve a vidék szépeit, ott nagy ünnepélyeket, vigságokat rendeztek, ugy hogy ezen 
kihágások ellen országgyülési végzések hozattak. Igen zajosak, és látogattattak voltak a Szt.-
János napkori búcsuk, midőn a felmenők ételt kaptak, de kalánt nem. A várfalak akkor 
köröskörül még állottak, s mint mondják, a kapu bástyában kapus barát lakott, ki roppant 
kutyákat tartott, ezek éjjel elbocsájtatva, őrködtek s senkit közel nem bocsátottak. 

Hanem ugy látszik, hogy ezen kolozstor csak fából volt, mert 1780-ban oly nagy hó esett, 
hogy az egész kolozstort betakarta, sőt egy részét össze is ontotta; az oda szorult szerzetesek 
pedig oly iszonyu kiabálást vittek végbe, hogy Korond és Énlakára is lehallott; az emberek 
ugy jöttek fel kiásni az élve eltemetetteket. Ekkor a megrettent szerzetesek oda hagyva Firtost, 
a Korondon alóli Árcsóra költöztek le, firtosi jószágukat 1819-ben Agyha vette meg, de nem 
esvén kezek ügyébe az atyhaiaknak, egy év mulva Firtos Váraljának adták el.*Agyhai 
megyekönyv. A váraljiak azt mondják, hogy a barátok elköltözésekor a váraljaiak 
folyamodtak a felséghez, hogy ezen határokban eső helyet adassa nékik, de feleletül azt 
kapták, hogy az a szerzeteseknek szerzeménye lévén, vegyék meg tölök. Meg is bizták agyhai 
Máté Istvánt és Simó Ferenczet, de ezek 1200 mfrtért nem a megbizók, hanem Agyha 
számára vették meg a szerzetesektől, s esztenát tettek oda, de a váraljaiak mint határukban eső 
területről elüzték, s ekként nem használhatván, a vételi árba átbocsáták Váraljának.  

A szerzetesek pedig Árcsót is eladván, Etédre költöztek át, hol az utolsó árcsói barát néhány 
évvel ez előtt halt el. 

A várral átellenben nyugatra egy kis önálló csucs van, Várlapossa dombja, melynek 
fennlapján vad egres, veres szöllő (ribizli), vad tulipánok és liliomok tenyésznek; itt volt 
mindőn a vár állott, a tündéreknek szép kertje, melynek közepén sarkon forgó arany kertiház 
állott, mint a rege mondja. 

Ennek Énlakára néző meredek oldalán egy zöld bokroktól körül nött oly omladvány van, mely 
távolról tekintve felnyergelt és kántározott ló alakját utánozza. Ezt Firtos lovának 
hivják;*Ezen omladvány Enlakát mutató képünkön is kivehető. ez a vidék időmutatója, a 
mennyiben midőn fehér jó időt, ha elsötétül, tartós esőt várnak. 

Ezen lóról a rege az, hogy Firtos várában szép tündérleány lakott, ki titkon egy szép leventét 
szeretett; atyja, s a tündér törvény tiltá az alacsonyabb szármozásu emberfiával való viszonyt; 
de ez akadály nem gátlá az egymást szeretőknek összejövetelét, ott a kertnek aranysarku 
filegoriájában találkoztak tanutlan néma éjeleken. Egy szép holdvilágos estvén fellovagolt a 
hegy meredek szirtén a levente, szerelmes tündérje ott várta epedve a hegyormán, s kezét 
nyujtá, hogy felsegélje; de ekkor a ló elsiklott, mind lezuhantak. A két szerető egybe 
ölelkezve zuzódott össze a szirt élén, a halálban ekként egyesülve, a ló pedig fenn akadva, 
alakja oda tapadott a hegyoldalára. 



A várcsucs északi aljában fakad fel a Firtos kútja, egy jéghideg vizü bő forrás, mely mellett 
halad el az énlaki ösvény, s melyhez a hegy sziklás oldalába faragott lépcsőzeten jártak le a 
várból, kissé alább van egy Kőriskut nevü térség, hol az eke sok cserépdarabokat, vas-
eszközöket, sott-fejeket,*Sottfejnek a kemenczék azon emelkedett párkányát nevezik, hová a 
tüzet rakják. kézi malomköveket forgat ki a földből; a hagyomány szerént itt volt a vár 
hatósága alá tartozott Kőriskut nevü falu, hol a várhoz tartozó nép és a harczosok családjai 
laktak. 

Nem hagyhatjuk el a classicus hegyet a nélkül, hogy más két csucsát is meg ne járjuk, melyek 
szintén mult emlékeit rejtegetik. A Firtosnak 2-ik, a várhegytől délre alig 300 lépésnyire eső 
csucsát Péter-Hegyesének nevezik. Itt is félkör apsisu imola alapfalai látszanak; a 
hagyományok szerént itt szintén Szt.-Péternek szentelt, s népes bucsukkal látogatott kápolna 
állott, melynek lételét kétségtelenné teszik a most is meglevő maradványok. 

A Firtos legdélibb 3-ik csucsát Keselyü tetőnek hivják, mivel ennek falmeredek, 
sziklaomladványos (nyugatra néző) oldalában solymok és keselyük tanyáznak. E sziklaoldal 
aljában rendszeres mederszerü, s földgátlások által elzárt bemélyülések vannak, a 
hagyományok szerint, ott a szerzeteseknek voltak halastavai. 

A Péterhegyese és a Keselyü közti hegynyakot Földhidnak hivják; itt egy roppant földtöltés 
van, mely most is alatt 10 lépés átméretü; déli oldalán mély sáncz fut el, töltés és sáncz, vagy 
80 lépésnyire átszelvén a hegynyakot, a hegy meredek oldalán fut le s Énlaka felé irányul. 
Hogy e roppant földtöltés mi czélból készült, bajos meghatározni; a várnak egy el nem 
készülhetett külvédvonala akart-e lenni vagy, mint inkább hiszem, kiindulási pontja azon 
földtöltésnek, mely Tündérek utja név alatt Körispataknál látszik s Ördög borozda név alatt a 
két Küküllő közötti hegyéleken lefutva, az egész Pártiumot átszeli, s lecsap a szászföldre is, 
melyet annak idejében és helyén még tüzetesebben fogunk tárgyalni. 

A Keselyütető keletre lankásodó fennlapján, a most szántóföldekkel boritott Felső tetőn, 
találták egy kidölt öreg bükkfa aljában az ismeretes firtosi aranyokat, tehát nem a várnál, mint 
Kővári mondja. Hogy Nagy Sándor utódjának aranyai hogyan kerültek ide, bajos 
meghatározni. Azt minden esetre mutatják, hogy e hegyen az ember nagyon rég idő óta 
lakozik. 

A Keselyü tető déli aljában Tóbiás kő nevü lonkán (hegyterrasse) van egy kocsi alaku 
sziklacsoport. Tündér Ilona kocsija ez, melyen Firtos tündérei kocsikáztak a holdvilágos 
éjeken; de egyszer önfeledett mulatozásaik közt az idő eltelvén a kakas megszólalt s a kocsi 
kővé változott. E szikla ugyanazonos az Énlakánál emlitett Jenőné kocsijával. S most bucsut 
veszünk az annyi érdeket s oly sok élvét-nyujtott Firtostól. 

XXIV. Korond és környéke. 
Korond. E falu népe, foglalkozása. A katholikusok régi temploma. A Likaskő. Nagy völgy. 
Móricz köve. Sólyomkő. Fügevára. A korondi fürdő, borvize, fürdője, sósfürdője, 
berendezése, gyógyhatása, társasköre, kirándulásai. Az Árcsó. A Rakodóhegy. 

Korond a Firtos aljában a Korond-vize és Észak pataka egybefolyásánál fekszik. 
Udvarhelyszéknek nagyságban e második faluját*Első Zetelaka. Korond 3000 lakossal bir. 
Korond Kornud néven már 1332-ben önálló egyh.megye, a pápai dézmák regestrumának 



1332-ik évi rovatában 681-ik lapon ekként van bejegyezve: Petrus sac. de Kornud solv. 2 ban. 
a 738-ik lapon igy: – – – sac. de Kurnud solv. 1. ban. ant. katholikusok és unitariusok lakják. 
A Nyikó és Gagy vize, s mellékpatakainak völgyületeiben kizárólagosan uralkodó unitárius 
vallás csak ez egy faluban tudott gyökeret verni a Só-vidéken, itt már reformatus világ 
kezdődik, s Korond az itt kezet fogott egység és háromság hivőknek utolsó véghelysége. 

A havas alatti Korondnak kevés müvelhető földje van, de terjedelmes havasain annál több 
legelője, s azért a marhatenyésztés főtenyéző itt, és a fazekas mesterség, mert Korondon 
minden ember fazekas is; itt készülnek azon mázatlan s hallatlan olcsó cserép edények, 
melyek az egész Székelyföld (kivéve Csikot) konyhakellékeit fedezik; nyikorgó szekereiken 
százezreit hordják szét a korondiak ezen gyártmányuknak, s azt rendszerént nem pénzért, 
hanem gabonáért adják el. Faluról falura, vásárról vásárra menve, élénk cserevásárt 
folytatnak, s gabonát visznek haza a havason szénacsinálással foglalkozó családaiknak. A falu 
között lefolyó Korond vizén sok fürész- és lisztelő malom van. 

A korondi katholikus templom igen szép régi épület, az ujabbkori elferditések daczára is 
fellehet ismerni, hogy az az átmeneti korszak (románnak a gótba) tisztes műve; 
szentélyzáródása polygon, csillagboltozatának gerinczei két horony közé helyezett hatszög 
pálcza tagozatával ékesek, s azok különbözőleg idomitott (emberfő, makk, kehely) 
gyámkövekre (Consolen) nyugasztvák. Szentségház fülkeje is van, melynek körives nyilatát 
kéthenger tagozat szegélyzi. Diadalive körives. A hajó egészen át van alakitva, ugy az 
egyháznak minden ablakai kiszélesitve. A templomon lévő mind három ajtó különböző 
idomokat képvisel, mert déli oldalajtaja körives, nyugati főportaleja egyszerü kajács 
szegélyezte csucsives, segrestye ajtaja pedig elcsapott lóherivvel alakult, s bár semmi felirat 
vagy évszám fel nem fedezhető, de a felemlitém épitészeti idomok kétségtelenné teszik, hogy 
az a XIII-ik század vége felé épülhetett s igy székelyföldi régi egyházainak között nem utolsó 
helyen áll. 

A korondi unitarium templom ujabb épület; de van egy 1773-ban öntetett harangja, melyet 
Homorod szt.-mártoni Biró Sándor öntött, mivel pedig Atyhán is van ily nevü egyén által 
1720-ban öntött, másik harang azt kell hinnem, hogy két Biró Sándor, apa és fia voltak 
harangöntők, mely mesterség mindenütt egyes családokhoz lévén kötve, ily harangöntő család 
lehetett ez a Biró család is, e pedig megczáfolja egyszersmind a szászok azon vádját, hogy a 
magyarok között harangöntő soha sem lett volna. 

Korond emelkedésére pénzforgalmat előidéző fürdője mellett nagyba foly be országos négy 
sokadalma, melyek jan. 25-ére, máj. 13-ára, jul. 4-ére és aug. 25-ére esnek. Ezen vásárok 
régen a szt.-demeteri kastélyhoz tartoztak, azoknak ide való áttételét Gyulafi László 
eszközölte ki, s azért azok hármának jövedelme a fürdő birtokosáé (jelenleg Dózsa Elek 
utódaié), a májusban tartott negyediké pedig Korond községét illeti. 

A délirányból lefolyó Korond vize völgyében ott, hol a Kalonda patak belé szakad, van a 
Likas kő. Egy kőkoporsó alaku egészen átlyukasztott nagy szikla darab, melyet a rege szerént 
Tartod tündérei ejtettek oda le, mint fennebb látók. 

A falutól északkeletre lévő Nagy völgyen Észak pataka törtett le. Ezen fürészekkel, s szétszort 
pajtákkal élénkitett völgy a legszebb és legregényesebb helyek egyike; a hegyek oldalaiból 
szeszélyes alaku sziklaszálok lövelnek ki, mint a Moricz köve, Solyomkő, hol most is solymok 
költenek; a völgytorkolatnak baloldalán pedig Nagyvölgyvára, vagy fügevárának félelmes 
sziklacsucsa emelkedik fel. E hegy földalakulási tekintetben is igen érdekes. 



A magasabb déli csucson látszó régi épitkezések nyomai, s a hegyormot keletről körülfutó 
mély sánczolat mutatja, hogy itt ugyan csak volt régen egy vár, mely a hagyomány szerént 
Firtosnak alárendelt, ezt Tartoddal egybekötő vára volt. Fügevár csucsát, az alantabb fekvő 
északi csucstól függőlegesen lemetszett sziklafal választja el; e szikla aljában félelmes üregek, 
roppant sziklarepedések tátongnak, ravasz rókák és borzok buvhelyei, mély craterszerü 
üregek, s körülte kupidomu szirtszálok, melyeknek tetejéről idomtalan nagy fák nőttek ki, 
borzasztóan szép, s megdöbbentően festői zür; rémletes sziklaomladvány, mely között 
remegve, s még is elragadtatva, visszariasztva s mégis vonzódva lépdel a vándor. 

Ki Korondon megfordul, annak ajánlom, hogy Fügevár meglátogatását el ne mulassza, mely 
ily alakzatokat, ily képleteket bizonnyal ritkán lesz alkalma láthatni. E hegy oldalában van a 
Bonis pinczéjének nevezett kis sziklaüreg is, hol a hagyományok szerint egy Bonis nevezetü 
ember lakott. 

Korondnak azonban legfőbb nevezetessége fürdőjében van, mely a falun alól negyed órányira 
a Korondvize balpartján fekszik. Ez egyike legjelesebb és legszebb fekvésü fürdőinknek. 
Magas fák árnyába vannak elrejtve azon otthonias küllemü tornáczos házak, melyekbe közel 
500 vendég szállásolható el. 

Lenn a patakmarton egy barátságos kinézésü, házaktól körül vett, terebélyes fáktól árnyalt 
négyszög tér van, a fürdő vendégek kedvencz gyül- és séta helye. Ennek nyugati oldalán a 
Lopágy nevü hegyaljában fakad fel a korondi borviz, mely szerény faküpübe (kutfoglalvány) 
buzog fel,* 

E forrást többen észlelték. Vajna fürdői orvosnak 1853-ban tett jelentése szerint 24 óra alatt 
870 pintet ad. 8–9 R. fok hideg, vize főként helyben jó, iható; kevéssé csipős: alkatrészei 
szénsav, kénvas, kevés keser.  

Dr. Pataki menynyileges vegybonczolása szerint egy polgári fontban: 

Kénsavas szikélegből 1,20 
Szikhalvagból 0,30 
Szénsavas szikélegből 0,80 
Szénsavas mészélegből 4,40 
Szénsavas keserélegből 1,60 
Szénsavas vasélecsből 0,20 
Timföldből 0,30 
Kovasavból 0,18 
Öszvesen 8,98 szemer 
Szénsavból 25,60 k. h. 

Hévmérséke+10°R. Aránysulya 1,0020 

Alapitását e fürdő gr. Traunnénak köszönheti, ki a szent-demeteri jószághoz tartozó fürdő 
emelésére igen sokat tett. 1830-ban már igen látogatott volt. Most Dózsa Elek utódai birják, 
kik szintén igen sokat áldoznak e fürdő czélszerü berendezésére. 

pedig ez eléggé nem méltányolt gyógyforrás egy a maga nemében, mely a hires gleichenbergi 
forrást előnnyel helyettesiti; gyenge-mejüek, szárazbetegségre hajlandók, sőt még azok is, kik 
már vért pöknek, megrögzött tüdőbajokban, kezdődő lép- és májdugulásokban csudahatásu, s 



nem egy halálra itélt nyert itt életet és felüdülést. Vizét reggel éhgyomorra szokták (a 
gyengébbek kecske tejjel) inni. 

Ásványos forrásokban különösen gazdag Korond. Az ivóforrástól alig 30 lépésnyire más két 
igen bővizü forrás van, egyiket hideg fürdésre, a másikat melegítve használják, e czélra egy 
csinos svájczi izlésben épült s több jól berendezett fürdő szobával ellátott ház épült az utóbbi 
időkben. 

E mellett van Korondnak a fürdővel szemben lévő hegyoldalban sósfürdője is, mely minden 
sósfürdőink között leghidegebb (13 R. fok) és leghatásosabb.*Ez sem volt még eddig kellőleg 
észlelve, alkatrészei közt vas, kén, és gyanta is van, sok léggel, mely bugyborékolva tör fel a 
vizből. Ezen források gyakran fakadnak el, úgy hogy 1836 óta már három helytt kellett uj 
fürdőt késziteni. E forrasok konyhasó- és kénestartalmuak. 1836-ban rendeztettek fürdőknek. 
A két magyarhaza gyógyforrásai Török Józs. 189. lap. és Kővári Erdély földe Ritk. 210. lap. 
Itt is vetkező szobákkal ellátott csinos fürdőmedencze van, s minden félórában induló 
szekerek szállitják csekély bérért fel a fürdeni akarókat. 

Korond egészen magyar fürdő, s mig Előpatak és Borszéken nagyrészt külföldiek szoktak 
egybejőni, akkor itt a magyarság seregel össze, nem azért, mint ha rosz máju és szükkeblü 
ember sok lenne köztünk; hanem inkább azért, mert itt fesztelen magyar élet s kedves hazafias 
vendég koszoru szokott lenni, mert a vidék valójában vonzó, meglepően szép, s igen sok 
tekintetben érdekes, a mennyiben a természet megragadó szépséggel, az emberek mult 
dicsőség emlékromjaival kedveskednek. 

A fürdő fekvése megragadóan szép, felette nyirfával benőtt oldal emelkedik, ennek tetején 
mint a bércznek óriási zöld bokrétája, egy szép kerek erdő pompálkodik, két felől pedig két 
gyönyörü alakzatu trachytcsúcs; balról a várromtól koronázott Firtos; jobbról a szépalakzatu 
Fiastető, melynek tetőcsucsán mint büszke sasfészek trónol Atyha, hazánknak legszebben, s 
legmagasabban fekvő faluja. Képünk ez oldalt mutatja. 

 

A korondi fürdő, hátterében Atyhával és a Firtossal. 

Szemben gyönyörü alakzatu, már itt ott fenyvessel nőtt hegysor, oldalán a felbuzgó 
sósforrások lerakodásának csillagványos leplével, tetején a Hollókő festői sziklatornyaival, és 
ezen nagyszerü hegykeret közt a legkiesebb völgy, melyen a zajos Korondvize kanyarog át, 
melynek partjain barátságos, s regényes kinézésü faluk (Korond, a két Sófalva) kaczérkodnak; 
mig lenn a völgytorkolatjánál Parajd sóhegyei, mint márványbérczek, csillognak a nap 
ragyogó sugárözönében, s menyi érdekes kirándulás kinálkozik itt a vendégeknek. Ott van 
Korondnak már ismertettem szép vidéke, ott van a legnagyszerübb kilátást, a legérdekesebb 
romot felmutató Firtos, ott van a Hollókő, és ott tovább Tartod vára; ott a parajdi sóaknák és 
ott a fürdőtől alig tiz percznyire Árcsó, a szerzeteseknek (minoritáknak) most elhagyott, de 



azért kedves sétányokat, árnyas lugasokat ajánló tanyája, és ott van azzal szemben a 
legmeglepőbb természeti jelenség, a Rakodó hegy. 

Az országguttól alig 50 lépésnyire egy leforditott teknő alaku, körülbelöl 70-80 láb magaságu 
dombocska emelkedik, mely szeszélyes alakjával, s ragyogó szinpompájával magára vonja a 
figyelmet, és méltán, mert az a legcsudásabb alakulás, legbámulatosabb teremtménye egy 
forráskának. Forráskának? Igen, forráskának, egy sósforrásnak, mely e dombtetején fakad fel, 
melyet az százezred évek türelmével, ragyogó gyémánttalapul (piedestál) rakott le. 

Ugy kell lenni, hogy e forrás mészkőzeteken szivárog fel, s vegytartalmánál fogva felolvasztja 
annak alkatrészeit, s mig a domb tetőlapján és oldalain elterjedő cseppjei elpárolognak, addig 
a szilárd anyagok vékony rétegekbe rakodnak le, ekként e domb minden nap láthatatlanul 
gyarapodik, nagyobbodik. És ezen csudáson alakitó forrás folyékony kőanyagját nem csak 
lerakja, hanem azt győnyörűen ki is szinézi; ugy kell lenni, hogy e forrás nem csak sós, hanem 
ércztartalmu is, mert lerakodott rétegei a legváltózékonyabb szinvegyületben cserélkőznek; 
van ott szép átlátszó világosszöld, előjön a szép cárminveres, a kiáló bibor szin (mit vas és 
gálicz idézhetnek elő) van ott ragyogó fekete, hófejér, sárga és viola szinü réteg, néha e szinek 
összekeverve, a legszebben eredzett márványt utánozzák; másutt elmosódva a legszebb 
selyemkelme képleteit mutatják fel, s köztük a legszebb lapu és virágkövületek fordulnak elő. 
Ezen gyönyörü szinvegyületű, ezen kristályként ragyogó rétegek szép redőzetü függönyként 
boritják a domboldalt, néhol mint diszfödélnek (baldochinnak) rojtos fedélboritványa; másutt 
mint chinai porczelántorony szeszélyes fedélzete csoportosulnak. Az ember nem tud a 
részletek szépsége, s az egésznek csudás nagyszerüségével eltelni; mindenki töri, rombolja, 
emlékül visz magával, s a feltörő kristály forrás láthatatlan, s zavartalan müködésével helyre 
pótolja, kifoltozza e rombolásokat. Ily rakodó forrás több van hazánkban, de ily csudáson 
alakitó egy sincs, és az bizonnyal egyike legmeglepőbb természeti ritkaságainknak. 

Fennebb még egy más ily rakodó hegy van, de a leirtnál sokkal kisebbszerü lévén, amannak 
látása után alig érdemel figyelmet. 

XXV. Tartod vára. 
A hegytető fennsikja. Havasi élet, vendégszeretet. Halászok útja. Kis-ág patak. Nagy-Küküllő 
völgye. Tartod vára. Most látható romjai. Regék.  

Korond vidékének egyik nevezetesebb pontja Tartod vára, még pedig legkedvesebbé ismert 
pontja, mert azt kell hinnem, hogy azok kik Korond vidékét leirták, megsem látogatták azt, 
mert kik felemlitik is, mind Firtossal szemben a völgy tul felén mondják lenni, hej pedig de 
hogy van ott, sőt igen messze esik ám onnan; ugy hogy Korondtól jó 6 órát kell gyalogolni, 
mig a gyergyói szélhez közeleső Tartodhoz ér az ember; de a távolság, fáradság, és nehézség 
nem szokott engem visszariasztani s azért Korondon felvett vezetővel egy jó hajnalon 
elindultam Tartod várának felkeresésére. 

A Korondvize völgyét keleti oldalról szegélyző meredek hegylánczolaton kimászva, a 
Hegytetőnek nevezett, s már Oroszhegynél emlitett fennsikra értünk, mely itt 2 és 1/2 mfld. 
szélességben terül el a Korond vize és a vele ellentétes irányban, de párhuzamosan letörtető 
Nagy-Küküllő között. Szép e fennsik; gyönyörü bükkrengetegei között lévő irtványaival, ez 
irtványokan legelésző kolompos nyájaival, s azon sok regényes fekvésü pajtával, melyek 
körül munkás nép sürög forog, mert a korondiaknak mint marhatenyésztéssel foglalkozóknak 



szintén két lakásuk van, téli házuk a faluban, szép üde nyaralójuk fenn a havasokon, s 
nyáranta a nép nagy része, főként a nők idejöket fenn töltik e havasi nyaralókon. A 
szabadságszerető székely kedvelli ezen független, ezen költőileg szép életet, ezt a nagyszerü 
magányt, hol megszoritás nélkül élhet, hol a szomszédok zuvatja (plegyka) nem nyugtalanitja, 
hol néha legközelebbi szomszédja oly messze van, hogy csak hárskürttel beszélgethetnek 
csendes estvéken egymással. 

Azért e fennsik nem unalmas, egykedvü; mindenütt kedves kis lakok vannak szétszórva, hová 
egy-egy piros pozsgás havasi nympha vendégszeretőleg hivogatja az utast, mert hát az 
emberek, főként a nők, itt is kiváncsiak az alanti világról hirt hallani, s ha betértél e 
szélcsapkodta, vihartáncoltatta szerény lakokba, ott mindenütt székely szivességgel, nyilt 
őszinte szivvel, nemes önzéstelenséggel találkozol; felraknak elődbe fris tejet, vajat, a 
havasok izletes gyümölcseit a málnát, epret, és áfonyát, s ne hidd, hogy azért ő fizetést 
vegyen, ha akarnád azt tenni, önérzetét sértenéd meg; legfelebb egy két lövés lőporral ha 
meghálálhatod, mert az örömmel fogadják el, ezen nyájaikat vadaktól védő szerhez bajosan 
tudván jutni.  

A széles fennsikon – melynek egyenes lapjába csak itt ott vésődik be egy-egy mély 
patakmeder – átvágva, a Halászok utján szálltunk be a Kis ágpatakának már fenyvesnőtte 
mély völgyébe. Ez a Nagy-Küküllő völgyébe vezetett, melynek pisztrangok által lakott 
kristály tiszta hullámai nagy szirtdarabok között zubogva törtetnek le. E völgy rengeteg 
fenyveseivel, gyönnyörü szikla szálaival meglepően szép, néhány vidor fürész-malom, egy 
egy kormos hamuzsirfőző tanya, feltörő füstoszlopával képviseli itt a gyáripart, az emberi 
szorgalomnak mindent megadóztató törekvését. 

Fennebb, hol a Tartod pataka jobb partilag szakad a Küküllőbe, a két folyam között, magas 
csaknem megmászhatlan meredek trachytcsucs emeli fel félelmes sziklatömegét. Ez a 
Várhegy. Ennek tetejét koronázta Tartodvára. 

E vár nem volt nagykiterjedésü, mostanig megmaradt falai legépebb helyein is alig 2–3 láb 
magasak, nagyrészt behantolvák, s az omladványok fölé izmos fenyők nőttek. A vár köridomu 
volt 380 lépés kerülettel, és 100 lépés átmérővel; de ily terjedelmét is csak az által nyerhette, 
hogy a várfalak a hegyoldalba alkalmazott bemetszésbe helyeztettek el, mert maga a hegy 
csaknem csúcsba végződik. 

Bejárata, északi, legkönnyebben megközelithető oldalán volt, hol a keskeny hegynyakot mély 
sánczolat metszi át; itt mutatnak egy mély üreget, mely a Küküllő szinvonaláig lehatott 
várkútja lett volna. 

Erdőnőtte belterén semmi épületnyom nem látszik, legfelebb kincskeresők traktálása, mert itt 
is, mint minden régi várban, kincset hisszen elrejtve a nép. Mutatnak egy sziklalapot, melyen 
olvashatlan régi irás modorban a vártörténete lett volna bevésve; látszanak is e kőlapon 
valami vonalok; de az időrombolása azt olvashatlanná tette. 

A kilátást magas erdőség zárja el ugy, hogy se a Firtos, se Rabsonné vára nem látszik, de 
feltehető, hogy a vár magasabb bástyáiról látszani kellett e váraknak, melyekkel a rege is 
egybeköti, mert egyszerre gyujtottak gyertyát – mond a rege – e három és a Korond melletti 
Füge várában is. 



Ezen várak a most lakatlan rengetegekben arra mutatnak, hogy a Székelyföld hajdan is igen 
népes volt, a rokontalanul ide szorult hun gyarmatocskának nagyszerü hadi combinatióval 
épült várlánczolata, annak hatalmáról, s nagy hadi erejéről beszél nekünk; e feledett, ez idő 
rongálta romok mind mult dicsőségének emlékkövei, mind hatalmas védbástyái voltak ezen 
bevehetetlen Circassiának, emléképületei az Atilla öröksége felett 4 1/2 századig örködött 
néptöredéknek. 

Látók Firtosnál a Tartoddal is kapcsolatban lévő regét, itt egy szép tündérvilág körébe ható 
mesét mondok el, melyet egy öreg pásztor a várfokon ültünkben regélt nekünk. 

Nincsen ugyan az semmi vonatkozással Tartod multjára, de azzal még is némileg 
összefüggésben a néprege-költészetnek egyik szebb és meglepőbb mintájaként tünik fel. 

Egy ügyes és bátor inas (pásztorfiu) járt ez erdők között a marhákkal; legerősebb s 
legvitézebb minden társai között, ki a nyájra törő medvével is szembe mert szálni; szép, 
magas termetü, piros arczu egy finak volt az. Egyszer itt a vároldalban keresve eltévedt ökreit, 
három idegennel találkozott, kik szép igéretekkel elcsalák, s felvitték a várba. Egy nagy 
üreghez értek. Ott lenn roppant kincs van – mondák – ereszkedjél oda, töltsd meg 
szokmányodat (zeke, felöltöny), s mikor rázod a kötelet, mi felhuzunk a kincscsel együtt, 
melyet megosztunk. A bátor, vállalkozó szellemű fiut hosszu szilfakötéllel megkötve le is 
eresztik. Hát egyszerre a sötétből szemvakitó világosságba jutott egy fényes palotába, melyet 
három aranylánczra akasztott főnagyságu gyémánt darab világitott, s ott szép szőke tündérek 
énekeltek, tánczoltak s vigadtak. 

A fiu is velök mulatozott. De végre is elakart indulni, hogy széttekintsen abban a ragyogó 
tündér világban; midön búcsuzkodna, elvezették egy nagy kőhöz, s mondák néki: „Itt van e kő 
alatt hadas Irnák kardja, ha feltudod emelni, vedd ki, hasznát veszed még. A fiu Theseuskint 
elemelé a sziklát, s a szép arany toku kardot felkötve megindult, megyen és mendegél, hát egy 
réz várhoz ér, melynek ablakában asszony ül s kérdi tőle: Hol jársz itt fiam, hol még ember 
soha sem járt? Hisz te is itt vagy, mond ez. Jaj édesem, engem az 5 fejü sárkány ragadott el, s 
hozott ide, jere fel beszélgessünk. Ott esznek, isznak, vigadnak; de egyszer csak nagy sivalás 
történik; hát jön a sárkány nagy zakotával (zajjal, lármával) A fiu elbujt a kemencze mögé. A 
hogy belépett a sárkány szimatolni, (szaglálódni) kezdett, s oly hangon, hogy rengett a vár, 
kérdé: Miféle Ádám büz van itt? A kis sógor jött el látogatóba, az én kisebbik öcsém, mond 
remegve az asszony. Jere ki sógorkám, ebédelj velem, s ezt mondva, egy aczél pogácsát tett 
elő; megedd ezt, mert ha nem, én eszlek meg téged. Az inas kardjához nyul, hát az magától 
guvad (fejlik, huzódik) ki, hozzá vág, s a sárkány négy feje leszakadt. Hadd meg az ötödik 
fejemet, rimánkodik neki, neked adom várom, kincsem. Igen, de hogy vigyem azt el? Vedd 
azt a rézveszőt s érintsd meg vele. Ugy tesz, s a vár egy réz almává változik, melyet 
tarisznyájába teve, levágta az ötödik fejét is a sárkánynak az asszony tanácsára, mert e nélkül 
a többi is kinőtt volna, s ügyet sem vetve a világra (számba se véve) tovább utazott a 
menyecskével. Mennek mendegélnek, hát egy ezüst várhoz érnek, annak ablakában is szép 
leányt varrt himet (himzett), s megjajdul: Hol jársz fiam, hol ember még soha meg nem 
fordult? Hiszen te is a külső világból való vagy, felel ez. Jaj engem a 6 fejü sárkány rabolt el! 
Felhivja ez is s vendégli, de jön a félelmes sárkány. Czüh mi féle Ádám büz? rival fel. A kis 
öcsém, felel a leány. Jer ki, furustokolj (reggelizzél) velem, s elé (elibe) tesz egy még 
keményebb aczél pogácsát. De bűvkardjához nyul a fiu s le szeli 5 fejét. Ez is rimánkodik, 
hogy hagyja meg a hatodikat váráért. Ezüst vessző intésére ez is ezüst almává változik, s 
tarisznyára rakva, lecsapja a sárkány hatodik fejét is, s tovább halad a két asszonyemberrel. 
Hát egy 3-dik, kivül belül tiszta arany várhoz érnek, milyent ember szeme nem látott. Itt is 



szép leány varr himet, s ilyedve felkiált: Ember itt soha se járt, hogy jöttök ide? Hát te nem 
ember féle vagy-e? kérdi az inas. Jaj engem a nyolc fejü sárkány hozott ide! Ide is be megyen 
s az érkező sárkánynak magától vágó bűv kardjával itt is leszeli előbb hét fejét, miután várát – 
aranyalmává változtatva át elpakolá – a nyolczadikat is lemetszi; ekkor a megszabaditott 
három asszonynyal megindul kifelé, hol megmozgatja a kötelet. Az asszonyok incselkednek, 
hálálkodnak, hogy megmentőjüket soha el nem hagyják. Rendre felköti őket a kötélre 
felhuzzák fennlévő társai, az utolsó szép édes szavakkal elcsalta az almákot és kardot is tőle. 

Végre midőn az ő felhuzásának sora elkövetkeznék, ő egy követ kötve a kötélre, félre állott; 
de alig huzták félig fel, hát ugy jön le a kő, hogy ugyancsak kalandoroz. (ide oda ütődik.) 

Elbusulja magát, hogy igy elhagyták, megcsalták azok, kiket ő megmentett, jár kel, hát egy 
erdőben nagy sereg borju nagyságu madárfiu csiripol. Egyik azt csiripolja, hogy bujtassuk, 
mert ez ölte meg a sárkányokat. El is bujtatják, de jön bivalynagyságu anyjuk, s megtalálván 
elnyeli őtet, kicsinyei azonban körülveszik s könyörögnek, hogy ez az ember ölte meg a 
sárkányokat, melyek tojásaidat mindig felfalták, s nem engedé, hogy kicsinyeidet 
felneveshessed. Mink vagyunk az elsők, de mi is életünket ez embernek köszönhetjük stb. Ezt 
hallva a hálás anya, kiadta a már benyelt inast, s mondá néki: Te jót tevél velünk, fajunkat az 
elveszéstől megmentéd, azért én kiviszlek téged a felvilágra; e bivalt üsd le, bőrét szeld két 
felé, felét töltsd meg hussal, felét vizzel, s midőn egyik felé nézek vissza, adj az egyikből, 
midőn másfelé, a másikból. 

Ugy tett a fiu, s felpakolódott a madár hátára, ez kezdett pedig emelkedni, visszatekintésekor 
adott néki hust és vizet, de mire megpillantá a világosságot már a hus elfogyott, vissza 
tekintvén pedig a madár hirtelen saját lábszárából metélt le egy darabot, s azt adá néki. Kiérve 
az ember által lakott földre, letette a madár, s kérdé, hogy az utolsó adag hus miféle volt? 
Lábomból vágtam, mert a más elfogyott volt. Köszönd, – mond a madár, – hogy oly sok jót 
tettél velem, mert oly izletes volt az az utolsó falat, hogy ha hálával adósod nem lennék, 
felfalnálak. A madár elszállott, a fiu pedig haza kerülve sokat bánkódott az álnok asszonyok 
által elcsalt kincseiért, s főként bűv-kardjáért, melyet oly jól tudott volna nemsokára a haza 
oltalmára használni. 

XXVI. Sóvidék. Parajd környéke. 
A két Sófalva; Kodáros vára. Római nyomok. Kopja nyelek a sirokon. Parajd. A sóaknák. 
Nagy-Holló. A Sóbércz. Az akna rövid története. 

A mult emlékei által népesitett, a regék tündérei által lakott vadonból térjünk vissza az 
emberek által lakott vidékre. 

Ismerjük már Korondnak annyi természeti szépséggel, s történelmi kincscsel dus vidékét, 
irányozzuk most vándor lépteinket a Sóvidék felé. 

Sóvidéknek nevezik pedig a Korond-vize és a Kis-Küküllő völgyét is le Szovátáig, azon több 
négyszög mértföldnyi sófekvetről, mely itt nemcsak a föld keblében rejtőzködik, hanem a föld 
felületére kitörve egész sóbérczeket alkot. 

Ily roppant tömegben a természetnek ezen nélkülözhetlen adománya sehol se mutatkozik, 
annyi itt a használatlanul heverő kincs, hogy egész Európa szükségleteit lehetne azzal fedezni, 



ha elzártságunk és olcsó közlekedésnek hiánya miatt azt használatlanul nem kellene 
hevertetni: mint annyi kincsét ezen isten által dusan megáldott hazának. 

A korondi fürdőn alól negyedórányira a két (alsó és felső) Sófalva következik, mindkét falu a 
folyó ellentétes partján igen festőileg fekszik. 

Az országut által érintett Felső-Sófalvának temploma egy magaslaton igen festőileg fekszik. 
A torony gombján, az e vidéken divatos nap- és szélkakas ireg-forog a szél irányát jelölve. 

A falu felett (keletre) a Kodáros-patak által körül folyt hasonnevü szikladomb emelkedik, 
melynek szabályszerü s meglehetős terjedelmü fennlapján a monda szerint Kodáros vára 
állott, s rejtett pinczéiben most is tündérek által őrzött kincset hisz a nép. Most ott semmi 
nemü épitkezésnek nyoma nem látszik; legfőlebb szétszort kövek, s elporlott ragacs (cement) 
sejtetik, hogy itt valamely épület vagy erőd állhatott. Vajon nem valami római vigilia volt-e? 
mely az ide közel levő, a római uralom korában is müvelet alatt állott sóaknákra figyelt. 
Fennebb a Róka lyuk nevü helyen sok tégla és cserép darabokat, s régi pénzeket is fordit ki az 
eke. 

Sófalván csak nem minden családnak külön temetkező helye van, a fejfák czifrán, tulipánoson 
vannak kimetszve, főként a férfiak sirjain lévők s ezekbe, de csak a szabad székelyekénél 
(mert jobbágynak ezt tenni nem volt szabad) egy zászlós kopjanyél van helyezve. Oly szokás 
ez, mely kisebb-nagyobb módositással meg van nemcsak a Sóvidéken, hanem a Nyikó és 
Gagyvize melyékén is. Sok helytt csak a csatában elestek, vagy fegyver által kimultak, vagy 
valamely bátor tett által kitüntek részesülnek ezen megtiszteltetésben. Régi daliás idők 
maradványai, lovagias emléke azon harcias és szabad korszaknak, midőn minden székely 
nemes és lovag, midőn minden székely fegyverthordó honvéd volt. 

Sófalván alól, az addig tág Korondvölgyét márványszerüleg fénylő fehér hegyek szoritják 
egybe, azok az Akna sóbérczei, melyeken tul a havasok közül letörtető Kis-Küküllő mellett 
fekvő Parajd következik. 

Parajd*Parajdot református székelyek lakják, bár van ottan katholikus egyház is, melynek 
papját a kamara fizeti, s melynek hivei nagyon kevés számmal vannak. parajd neve eredhetett 
ily nevü elsőbben idetelepedett székely őstől, de származhatott parajtól is, mi füvet, gyepet 
jelent, s mi jelölhetné vizektől öntözött völgyeinek termékenységét. A parajdi sóakna 
képviselve volt az 1585-ki országgyülésen. Lásd Benkő József „De comitiis Transilvanicis” 
czimü munkája 66-ik lapján. igen csinos székely falu, fekvése, de főként természeti kincsei 
által arra hivatott, hogy e vidék városává nőjje ki magát, s már is a városiasságnak némi 
elemeivel bir, a mennyiben a bányahivatalok és tiszti lakások annak már is városias küllemet 
adnak, – van itten postaállomás, gyógyszertár, az ipart egy gyufagyár képviseli, s négy 
országos sokadalma és heti vásárai*Parajd községének négy országos sokadalma, és 
csütörtöknapi hetivására. Ezen hetivásárt és három (szt. Józsefnapi, márt. 19-én, Teréznapi, 
oct. 15-én és Lázárnapi, dec. 17-én) sokadalmát 1802-ben Ferencz császártól nyerte, az 
engedélyezési okmány megvan a falu levéltárában, kelt Bécsben 1802-ben nov. 11-én az 
uralkodó és gr. Teleki Sámuel aláirásával. A kormányszéktől kiadta csik-szentgyörgyi Csedő 
László. Negyedik Anna napi sokadalmát (jul. 26-án) 1847-ben nyeri I. Ferdinandtól. Ezen 
okmány kelt Bécsben nevezett évben a fejedelem, b. Józsika Sámuel és Conradsheim András 
aláirásával; a kormányszéktől kiadja Istvánfi Pál. E vásárok javadalmait 1/4 részben élvezi a 
Mátyus család, 3/4 részét pedig kapják a község lakói. élénk kereskedelmi mozgalmat idéznek 
elő, mit nem kis mértékben fokoz azon körülmény, hogy nem csak az egész Székelyföld, 



hanem a Szászföld nagy része s a Maros felvidéke is innen hordja sóját, mert bár só e vonalon 
sokhelytt mutatkozik, de müvelet alatt csak is e parajdi van, s bár sokhelytt a székely sóba 
vágja pinczéjét, sóbérczeken legelteti nyájait, kénytelen több nap járó földről idejönni, hogy 
ezen az élethez nélkülözhetlen kelléket beszerezze, mert mivel Isten oly gazdagon megáldá 
hazáját, annak használatától el van tiltva, ahoz bajjal és drágán juthat csak.*S drágábban fizeti 
mint oly országok lakói, hol a sót mesterségesen, s nagy költséggel állitják elő; bár 1868 óta 
az országgyülés által eszközölt árleszállitás némi könnyebbülést szerzett; azonban még most 
is csak nem egyszer oly drága mint Romaniában, és igy nem hogy külkereskedést üzhetnének, 
hanem még a becsempészés sem szüntethető meg, mi miatt évenként sok pénz szivárog 
külföldre.  

Parajnak főnevezetessége e szerint sóaknáiban van, mi is legelőbb azok megnézésére sietünk. 

 

A PARAJDI SÓAKNA. 

A falu alól szakad egybe a Kis-Küküllővel a délről letörtető Korond vize, mely szép, tágas, 
termékeny völgyén kénye-kedve szerint kanyarog, de midőn az ő kedves vőlegényéhez a K.-
Küküllőhez közelitene, völgytorkolatját egy hozzávetőleg 4–500 láb magas, keletről-nyugatra 
futó hegylánczolat zárja el, mely kezdetben azt feldugva Korond völgye bizonynyal nagy tó 
volt, hanem az egyesülésre siető vizek a völgy baloldalán lévő Nagy-Haram aljában – hol a 
hasonnevü patak lerohan – erőszakosan nyitottak keskeny rést magoknak, s ezt annál 
könnyebben tehették, mert a torkolatot elzáró hegylánczolat merőben sószíklákból áll. 
Azonban a változékony patak ezelőtt egy századdal elhagyta Nagy-Haram alatti régi medrét s 
odább keletre kanyarulva a Sóhegy alatt ásott magának szép alagutat, mely végre önsúlya alatt 
egyberoskadva, most ottan festői hegyrepedés állott elő Alsó-Holló nevü gyönyörü sószikla 
csoporttal, melyek kétfelől mint óriási ezüst kapu-zábék*Kapú-fél-fa; kapu-oszlop. 
tündöklően magasulnak fel. 

Alább a vizmosta nyilásnak szük, alig 300 lépés szélességü völgye nyilik, melynek keleti 
oldalán a Sóbércz kopár sósziklái emelkednek fel. Aljában vannak a festői rendetlenségben 
szétszórt bányaépületek, raktárak, idább a hivatalnokok szállásai. A hegymeredek oldalán 
ragyogó sóvirágok, sötét repedések, bányaüregek, a dombokon gyönyörüen fekvő őrházak 
tünnek fel, s adnak e tájnak sajátságosan festői küllemet; mint azt ide mellékelt, a sóbércz 
alatti aknát és a Nagy-Hollót feltüntető képünk mutatja. 

És ezen szép, hasznos kopársággal szemben festői ellentétben a Nagy-Haram gyönyörü 
lomberdője pompálkodik. 

Az itteni sótelep vagy 800 öl hosszu, 600 öl széles, mélysége ismeretlen,*A parajdi sótelep 
280 lábnyira van a Korond vize felett; 1000–1200 öl hosszu, 900–1000 öl széles hegyalakban, 
melynek különösen délkeleti részén sziklamódjára kiálló falai, hasonlólag nevezetes 



jelenségei az ujabbkori képződésnek, mithogy egész Európában csak Spanyolhon 
Kordovájában lehet hasonló kiemelkedett tömeges sósziklára találni. Houchard József 
vázlatok a székelyföldi sótelepekről, a magy. orvosok 1862. évk. 193. lapján. alig hatoltak 
50–60 ölnyire még be. Roppant, kimerithetlen kincse van itt a jótékony természetnek, mely 
nemcsak e haza szükségleteit tudná fedezni, hanem nagy kereskedésre nyujtana 
kifogyhatatlan anyagot, s most még e hon fiai se tudják onnan nyert sóval sózni kenyeröket, 
pedig azok a nemzeti fejedelmek alatt a székely nemzet sajátjai voltak, honnan mindenki 
ingyen nemesi sót kapott*A székelyeknek régen szabad sójuk járt, de a segesvári 
országgyülésen 1562-ben a sóaknákat is a kamara javára lefoglalták, s szabad sót ettől fogva 
csak a nemesség kapott, de ugy látszik, hogy ez sem szolgáltatott ki pontosan, mert a székely 
székek nemessége 1568-ban jan. 6-kán a tordai országgyülésen panaszt emelt, hogy a nemesi 
sót tőlük elvonják; azért János Zsigmond ezen év febr. 13-án Brassóból rendeletet ád ki a 
parajdi kamaraispán Literati Jánoshoz, hogy a székely székek primorjai és primipillusainak a 
házuk szükségeire való sót ingyen szolgáltassa ki, csak a gyrapénz és kamara-ispáni illetőség 
megadása mellett, mely egy köböl zab és egypénz darabjától (az egy pénz a gyra-pénz, a zab a 
munus camerariorum lévén). Erd. Tört. adat I. k. 271. lap. Sőt még a Bethlen Gábort beiktató 
1613-ki országgyülés végzései közt is ott találjuk ezen szabad sót biztositó czikket: A székely 
uraink, atyánkfiainak az aknáról házok szükségére elegendő só adassék. (Lásd Erdélyorsz. 
Történettára II. k. 288. lap.) (mert mint tudjuk a Székelyföldön nem volt királyi jog). Az 
osztrákház alá jutván az ország, a fiscus erre is rátette kezét; de ekkor is csak annyiban, hogy 
még 1702-ben Apor István kincstárnoksága alatt Udvarhelyszék csekély haszonbért fizetett 
használatáért; 1703-ban Udvarhelyszék, Csík-, Háromszék és Marosszék (tehát Aranyosszék 
kivételével egész Székelyföld) 2700 mforint évi haszonbérért veszik ki. A Rákóczi 
forradalom alatt kevés időre visszakapja a székelység jogilag őtet megillető ingyen-sóját; 
hanem 1714-ben ujból ráteszi az aerarium kezét; de ezután is csak a szokásos haszonbéri, s 
igy nem nagyon terhelő modorban kezelik, a székély még mindig olcsón jutott sójához. És e 
korban még mind a földszinén való mivelés divatozik; csak 1762-ben Frendl bányatiszt elő 
munkálata szerint kezdették meg a rendszeres aknázást; ekkor veszi át a kincstár kezelését, 
minek aztán az a gyászos következménye lett, hogy a só ára mindinkább emelkedett, úgy, 
hogy most már mázsáját 4 pengő forint 60 krjával kell fizetni, s a Székelyföld roppant 
sótelepei mellett többnyire idegen földről (Oláhországból) becsempészett olcsóbb sóval látja 
el magát, és ezáltal az a kevés pénz is, mit itt forgalomban van, idegen földre foly ki. 

A forradalom előtt a csempészet oly nagy mérvbe folyt, hogy a csiki székelyek azzal nyilt 
kereskedést üztek, faluról falura hordozva árulták fél árán a parajdi sónak s ekkor Parajd alig 
tudott évenként 25,000 mázsa sót eladni. 

Most a csempészet meglévén szoritva, kisebb mérvbe foly, s azért Parajd sóforgalma 
évenként 90,000 mázsára megy.*A szomszéd Parajd, két Sófalva, Ilyésmező, Szováta 2000 
mázsa ingyen-sót kapnak. Mely mennyiség bizonnyal háromszorozódnék, ha a kincstár 
elhatározná magát az olcsóbb árra s igy az ő bevétele is szaporodna, a szegény nép is olcsón 
jutva sójához; nem lenne kénytelen sóhegyei mellett sótalan kenyeret enni. 

A parajdi só egy kissé kékes szinü, de ha nem oly szép is minta a marosujvári, azért Erdély 
sói között a legjobb és legsulyosabb; legfelebb a tordai közelíti meg. De nem csak itt e 
sóbércz alatt van sóréteg, hanem leágazik az északnyugotra Szovátáig, hol (mint később 
meglátandjuk) roppant sóhegyekben nyomul a talaj felszinére, és átcsap még egy ennél is 
hosszabb elágazása Korond- és Udvarhelynél az innenső Homoród völgyére, hol újból 
kiterjeszkedik. Erdély 800 sóforrásából: 129 Parajd vidékén fakad fel. 



XXVIII. Egy séta Rabsonné várához. 
Rabsonné vára, a várromok. Kincskereső élete. Az e várhoz kötött regék, hagyományok. 
Kilátás. Barátság tető alatti tündértanya. Kis-Juhod völgye. Elemir tornya, regéje. A tóvá 
átalakult völgy, a völggyé átalakult tó. Rabsonné útja. A dészkavár barlangja. Rabsonné 
kincstára. Kápolna mezőn kápolna-rom. Juhod völgy erőditvénye. Ilyésmező. Földvár. 

Parajd nem csak sósaknáiról nevezetes; környékén még sok más figyelmet, s felkutatást 
érdemlő hely van. Nem csak a természet gazdagítá fel kincseivel, hanem az emberek is hajdan 
sokat tevének érdekesítésére; s kedves olvasóim, ha kedvük van önöknek hozzám csatlakozni: 
egy érdekes sétára ajánkozom utmutatóúl. 

Felfelé megyünk, a már ismert Kis-Küküllő, illetőleg Nagy-ág vize kies völgyén. Félórai séta 
után, kicsapunk annak jobb oldali (északi) magas hegyeire. 

E völgyszegélyező hegysor tetején tul haladva, az Égetvész-nek háta mögött egy gyönyörü 
alakzatu trachyt torolvány (conglomerat) – szikla-csoport magasul fel; egy festői sziklacsúcs, 
melynek nyugati szöge falmeredeken van lemetszve; tetőcsucsa pedig gyönyörüen 
kicsipkézve; óriási szobrokat, sugárdiszgulákat, s más szeszélyes alakzatokat utánzó 
sziklaszálon lövelnek fel, mintazt mellékelt képünk mutatja. E hegy minden tekintetben 
nagyon érdekes, sőt költői; ha megmondjuk, hogy annak tető-lapján állott Rabsonné vára, 
ősváraink legérdekesebbike, legmesésebbike. 

 

RABSONNÉ VÁRA PARAJD KÖZELÉBEN. 

A magas, meredek szikla-hegyet északról a Kis-Juhod vizé-nek mély, sötét völgye; délről és 
nyugatról a Szilas patak árka folyja körül, s csak is keleti oldalán van egy keskeny, szintén 
falmeredek oldalokkal biró hegynyak által a hátrább fekvő Kőris dombbal összefüggésben; s 
csak ott mászhatánk fel – egy a hegy oldalán merészen kanyargó ösvényen – a sziklacsúcs 
fennlapjára. 

Itt ezen csaknem megközelíthetlenül magas hegy-csúcson, széditő magasságban, állott 
Rabsonné vára, melynek legelőbb is rommaradványait mutatjuk be önöknek s azután 
elmondjuk rendre a hozzá kötött költői regéket is. 



 

RABSONNÉ VÁRÁNAK ALAPRAJZA. 

E vár hosszukás féltojásdad alaku volt. Nyugatra forditott kerek büttüjén tul a hegy sziklafala 
(A. Lásd alaprajzát alább) át van metszve, ezen még most is tekintélyes mélységü 
átsánczoláson tul merész alakzatu sziklaszálak halmaza következik, azontul a hegynek ugy 
alolról mint felülről megközelithetetlen sziklafoka. 

A nyugati oldal egyenesen van hosszú fallal (BB) átépítve; itt legépebb a várfal, mely 4 láb 
szélességben bonthatlan szilárdan még ölnyi magasságba ma is fenn áll délkeleti szögletében 
oly tekintélyes bástya (C) állott, melynek mindenik oldalhossza 25 lépés volt, s melynek 
keletfelőli külső fala jelenleg is két öl magasságban áll fenn. E bástyánál, vagy jobban 
mondva falvonalba eső zömtoronynál a fal egyenes szögbe megtörődvén, a déli oldalon van 
tovább folytatva, hol iránya vagy 50 lépésre követhető; de itt megszakad, mivel a hegyéllel 
együtt leomlott a mélységbe. A szemben lévő északi oldalon szintén egyenes szögbe hajlitott 
fal (DDD) a dél-oldalival párhuzamosan fut; de nem fenn a hegyélen, hanem annak meredek, 
most erdővel benőtt oldalán vonul el, ugy hogy a faltól a hegy fenlapjáig egy 30 láb magas 
meredek oldal van. 

E fal mintegy 100 lépésnyire, még 3–4 láb magasságban megvan; azután megszakad (mert a 
hegyoldallal együtt beomlott), de nyugati végénél, – hol a hegyre félkörben felkanyarodik – 
ujból néhány láb magasan fennáll. – E falak által körülölelt fenn-tér görbe, közepén 
felmagasuló, mindkét végén lehajló; hossza 190 lépés, szélessége (keleti oldalon) 90 lépés, mi 
mutatja e várnak tekintélyes nagyságát. A keleti vár-falon tuli hegynyak hirtelen egybe 
keskenyül ugy, hogy átmérete alig 20 lépés s ezen legkeskenyebb, lefelé lejtősülő, részen egy 
mély átmetszés (E) volt téve, mely a közelitést ez oldalról is lehetlenné tette. 

A várfal és ez átmetszés között még egy közép védfalat emelt a természet: egy meredek 
oldalu szikla falat állitván oda, melyen csak bajjal lehet felmászni a tetején lévő várfalakhoz. 

Ezen sziklában van egy bolond kincs keresőnek lakbarlangja: egy szoba nagyságu üreg. Ott 
van sziklába vésett ágya, kemenczéje; ott vannak szerszámai, melyekkel ő már évtizedek óta 
furja, vájkálja a hegynek tömör trachyt szikláit; már évtizedek óta lakik ott, már két 
bányaüreget (mert bányász volt) vitt be a vár alá; egyik (G) már 30 öl hosszú alagút, mert ő a 
vár közép pontján levő (hol mély üreg van) kut (F) alá akar ásni, hol eltemetve lennének 
Rabsonné roppant kincsei; az ő s a nép hite szerént: szekérkötő rud (minővel a szénát 
szekéren leszoritják) nagyságu aranyrudak; roppant arany-oroszlányok, kárbunkulus 
szemekkel; arany-kotló fiaival; nagy arany-hordók tele arany pénzzel; az ezen roppant kincset 
befogadó pincze pedig, három arany lánczon csüngő, fő-nagyságu, szintén háromszögü, 
gyémánt által van megvilágitva. 

Ezen regés kincsnek feltalálására vágyakodik a szegény öreg, s bár jó módu gazda volt, majd 
mindenét elaknázta e kincskeresésbe; s bár elszegényedett, elöregedett de a feltalálás 



reményével még most sem hagy fel: hanem egész nyáron át a szikla üregben lakva, éhezve, 
nélkülözve, embert kerülve féltékenyen furja, faragja a hegyet; s midőn ő bozontos fehér 
szakálával, halvány arczával kiemelkedik onnan a föld kebléből, azt hinné az ember, hogy 
valami szellem, őre e roppant kincseknek, s félénk előitéletes ember könnyen megrémülhetne 
e tulviláginak tetsző lénytől. Mi előre értesitve lévén itt létéről, megjelenése által nem voltunk 
meglepetve, s bár eleget faggattuk, s lekenyerezni is megkisértettük, élelmünket megosztván 
véle: még se tudtunk e várra vonatkozólag valamit belőle kisajtolni; ő bizalmatlanul, félve 
tekintett reánk, mint kincskereső vetélytársakra s Istenre kért, hogy ne vigyük el a kincset, 
melyért ő annyit fáradozott; erről biztositva, őt megnyugtatók, s a vár-tető csucsára kimászva, 
gyönyörködénk az innen feltáruló szép kilátásban. 

E magas pontról látszik egyfelől a Kis-Küküllő völgye Parajddal; tul felől a Juhodvize völgye 
Ilyésmezővel; balra a Firtosnak gyönyörű alakzatu csucsa; tul rajta, messze távolban a 
fogarasi havasoknak gyönyörü lánczolata; idább a siklódi Nagykő és a szovátai havasok közt 
hullámzatos hegysorok felett, a hegyalji havasoknak elmosódó képei tünnek fel. S most lássuk 
e vár regevilágát. A rege azt mondja, hogy az e várat épitő Rabsonné, Firtosné és Tartodné 
három testvér volt, s mind három várban egyszerre gyujtották meg a gyertyát. Tehát e rege 
mutatja e váraknak egykori épitését, jelöli, hogy azok egymással láttani egybeköttetésben 
voltak s vész idején tüz-jel által adtak hirt egymásnak. 

Más rege azt mondja: hogy ördöngös mesterséggel épitette e várat Rabsonné; s egy bűvös 
kakas és macska hordta fel az anyagot a hegyre. Ez jelképezi azon roppant, szintén emberi 
erőt tulszárnyaló épitkezést, mely hogy miként vitetett végbe, a csaknem meredek hegytetőn 
szinte megfoghatatlan. 

Rabsonnét tündérkirálynénak és nagyon furfangosnak tartja a nép rege, ki még az ördögöt is 
rászedte, mert azzal egy utat alkudott ki magának egy hegy aranyért és egy völgy ezüstért, e 
büvös uton oly sebesen haladott táltos lovaival, hogy midőn Tordán elsőt harangoztak, még 
várában volt, s mikorra beharangoztak, már Tordán volt a templomban; kocsisa egykor 
kalapját leejtvén, leakart szálni, hogy felvegye. Ok nélkül szállasz le, – mondá asszonya – 
mert már 5 óra járó földre maradt el. 

Az ördög mind követelte az utért igért bért; de Rabsonné mind húzta, halasztotta, csalogatta 
ördög uramat; több éven át szép szóval tartotta, s szekerezett bűvös utján. De végre ördög 
uram is elveszté türelmét, s várni többé nem akarván, Rabsonné össze hajtá kis kezének szép 
ujjait, s arra egy aranyat, tenyerébe egy tallért téve, mondá; Im itt van a hegy-aragy és a 
völgy-ezüst. – A rászedett ördög dühösen rohant el szétrombolva a büvös útat; de romjai most 
is meg vannak; leszállva, majd megkeresendjük. 

Rabsonné várától nyugatra a Barátságtető alatti Borza-vápában, egy barlang van; ott laktak 
régen a tündérek, azon aranyhajú, habköntösü szárnyas leányok, kiknek Rabsonné királynője 
volt, s mikor Firtos és Tartodon lakó testvéreihez ment látogatóba, mindig elkisérték. 

Egy pásztort egykor behivtak oda a mulatozó tündérek, három napig énekeltek, muzsikáltak 
neki, tánczoltak, enyelegtek körülte, s kártyázni kezdvén, egy nagy kalap aranynyal bocsájták 
el; de ő kimenvén, leönté a földre, s visszatért, hogy még hozzon egy más kalappal, hanem 
ekkor a tündérvilág már eltünt, s mikorra kiment, hogy künnhagyott aranyát keresse, az 
szénné változott át. Azonban a tündérek, a vidék ezen kedves lakói kihaltak, s a büvös barlang 
elhagyatva áll ottan. 



E rege talán azt akarja sejtetni, hogy a várhoz tartozott katonai telep itten volt a Borza 
völgyében, de a Rabsonnét kisért harcznokok kivesztek e vár romba dülte után. 

Egy másik hagyomány azt mondja: hogy a várat Rákóczi András épittette, kinek a vártól 
északkeletre eső Küpüskút lapossa nevü fennsikon véres csatája volt a tatárokkal. E követelt 
csatatéren még most is harczi bárdokat, kopjákat, nyilakat, s más eszközöket kapnak; de ugy 
látszik, hogy a hagyománynak várat épitő Rákóczija csatát vesztett, mert ezen hagyomány a 
tatárok által dúlatja fel Rabsonné várát. 

E regék, e hagyományok mind homályos ködfátyol-képei a titok-teljes múltnak, melyet 
felvilágitani nem tudnak, melyek legföljebb bizonytalan sejtelmeknek messzetávolban 
elmosódó árnyképeit mutatják fel. 

Hogy ki volt a rege Rabsonnéja, bűbájos tündérnője, hogy a történelmi kor határain tuleső 
mythosi alak melyik korban élt, mikor épült e hatalmas, ez évezred viharával megküzdött vár? 
bajos meghatározni; a rege legfölebb azt constatirozza, hogy e várban egy gyönyörű nő, vagy 
özvegy lakott szép, bübájos, kit tulvilági lénynek fest a hagyomány; – és azt, hogy ez a Firtos 
és Tartod várával egykoru, egybeköttetésben lévő vár volt, egy láncszeme a Székelyföldet 
környezett és áthálózott várlánczolatnak, a Rákóczi névvel egybekötött és a tatárokkal való 
csaták emlékét fenntartott hagyomány arra mutatna: hogy itt is a mongol, vagy valamely 
későbbi tatár-csorda megjelent, és dúlt; – vagy, talán a Rákóczi forradalomkor ezen fekvésére 
nézve oly erős várat a nép kiigazitva, védhelyül felhasználta. 

S miután e várnak – a bizos tudás határát messze túlhaladó – multját úgy se derithetjük fel: 
szálljunk le annak viharos ormáról, hogy a környékén levő más nevezetes helyek, és 
műveletekkel is megismerkedjünk. 

Említők, hogy a várhegy északi aljában a kis (vagy tekeres) Juhod vize törtet le. Egy 
gyönyörü völgy-kebel tárul itt fel; oly szép, minőt talán nem rejtenek féltékeny keblökben a 
havasok. Mindkétfelöl magas szikla-hegyek ölelik körül; délről, a meredeken lehanyatló 
várhegy szeszélyes sziklaszálaival, északról az Eleméroldala, melynek zöld lomberdei körül 
gyönyörü alakzatu sziklaszálak, mint megannyi kövült óriások tornyosodnak fel. 

Ezeknek legnagyobbika a festői és több száz öl magas, sugár Elemér-tornya. Ki ne ismerné 
azon szép regét, melyet Dózsa Dániel ”Zandirhám” czimü hőskölteményében is közlött; – ki 
ne látná e táj felett lebegni Rabsonné bűbájos leányát – Irmát; – ki ne látná az e leánykát 
szenvedélyesen szerető Zelemirt, ős-mythosi korunk e sziklákat maga után varászló 
Orpheusát, s kinek ne ötlene eszébe tragícus vége e szerencsétlen párnak? A rege röviden ez: 

Zelemir megpillantja Irmát, benne eszményképét ismeri fel, s szereti oly lángolón és 
szenvedélyesen, mint azon lovagkornak költészetben gazdag emberi tudtak szeretni. De 
Rabsonné, egy férje által elcsábitott, s boszut esküdött asszony, Mitács által tévhitre vezetve, 
azt hiszi, hogy Irma és Zelemir testvérek s természet-ellenes szerelmöket tiltja, másfelől 
elhiteti Zelemirrel, hogy szép szerelmesét Firtos tündére látogatja éjjelenként s kődalakban, 
mint ujkor Zeusza, bitorolja a leányka öntudatlan szerelmét. A féltékeny Zelemir, a századik 
leölt besenyőnek koponyájából ivott büvitaltól kábultan, kémlel, ellesni a titkos szerelmi 
légyottat. Im! a holdkóros Irma leszáll anyja várának vészes szirtgérinczein, s tekintetét 
merően a holdra szegezve mász ki Elemér tornyán. – A kábult Zelemir a leányka árnyában a 
vélt firtosi tündért hivén, utána iramlik, s a szikla-élen lebegő leányra kiált, ez fölébredve, 



alázuhan; magával ragadva féltékenyen epedő Zelemirjét; s egybekarolva, egymás dobogó 
szivén halnak azok, kik az életben nem egyesülhetének. 

Ekkor a bosszus Mitács földeriti hazugságát Rabsonné előtt. Ez leányához siet az örömhirrel, 
hogy már szabad szeretni Zelemirt. Leánya sehol, utánna indul, s megtalálva a szirt aljában az 
elzuzott két szerencsétlent szive megreped, s ő is meghal. Oda a szirt alá temettetett el az 
ármány e három áldozatja, oda a sziklára vésetett fel a szerelem e megható drámájának 
története; lemosta azt a századok viharja, de a nép ez emlék-szirtet ma is Elemir tornyának 
vagy kövének nevezi s a rege fentartá emlékét e szerelmi áldozatoknak. 

Ott áll most is az emlékszikla s oldalában solymok tanyáznak; üregeiben régi háborus idők 
viszontagságai között, sőt még a forradalom után üldőztetések korában is sokan találtak 
menhelyet. Szép e sziklaszál, szép e gyönyörü völgykebel, de még szebb volt néhány 
évtizedddel ez előtt; mert 1831 táján a völgy szük torkolatja előtt két szikla leomolván, 
feldugta a Juhod folyását, ekként egy gyönyörü, több hold kiterjedésü tó alakult, melynek 
tükrében e gyönyörü sziklaszálok visszatükrözték magokat, tó melyből az elboritott völgy 
ligeteinek fa tetői meredtek ki, s hullámaiban óriási pisztrángok tanyásztak. De a természet 
szeszélyének ezen müve 1844-ben eltünt, mert a tó szirtgátjait elszakitva, isszonyu árvizként 
rohant le a völgyen, iszapágyából pedig gyönyörü völgykebel állott elő, melyet ma is 
tókerületnek neveznek. Igy alakit és idomit a természet játszi nagyszerüségében. 

De a természet nagyszerüsége ne feledtesse velünk az emberi művek nagyszerüségét. 

A várhegy nyugati aljánál vonul el Rabsonné útja, s a Juhod völgyén átcsapva a Deszkásvár 
(hegy) sarkánál vonul ki, s Isten erősse alatt keresztül a Tekeresi utra, onnan átvág a Répáson 
Sugora, áthatól Sebesdre (hegy) innen a Tekenyősdre, s végre a görgényi havasokra. 

Ez ugyanazonos a Rákos-szorosi Kakas-borozda a hargitai Ördögútjával, melyet Zetelakán, 
Oroszhegyen át elkisértünk az oroszhegyi fennsikig, s mely onnan átcsap állitólag ide, bár én 
Rabsonné várán tul (délfelé) nem kaphatám meg vonalát. 

Ezen töltés itt (mint mindenütt, havasos tájon) roppant, ragacs nélkül összehalmozott 
szikladarabokból van félkerek (leforditott teknő) alakra feltöltve, vagy két öl alappal, s épebb 
helyein 6–7 láb magasságban. 

Hogy e töltés nem lehetett utvonal, az itt is felötlő, mert az a Deszkás várának már itt is 
meredek oldalán megy ki; de észkán*Északi oldalán, mit a székely röviditve észkának hiv, igy 
hegy észka, ház észka, kert észka. stb. csaknem függőleges meredek oldalon lejt le, hol gyalog 
is bajjal lehet lehatolni. 

De hát az a Dészkás vár miféle? kérdezhetné az olvasó. Az egy hegy, melyen ugyan vár 
nincsen, de déli aljában, egy roppant trachyt torolvány (conglomerát) sziklában, van egy 
meglehetős terjedelmü barlang, mely háborus időkben menhelyül szolgált a vidék lakóinak, s 
mely hagyomány szerint, ellévén gerendák és deszkákkal zárva, innen neve. A nép ugy hiszi, 
hogy itt e barlangban van elrejtve Rabsonné roppant kincstára. Egykor kincskeresők kutattak 
ott s ástak mindaddig mig nagy vasajtóhoz értek, melyet három roppant lakat védett, leütték 
ezt, és az ezredév óta zárt ajtó oly zajjal pattant fel, hogy a hegy megrendült belé, a nyilaton át 
pedig roppant kincshalmaz tünt fel, de midőn mohó vágygyal siettek a kincspakolásra, 
félelmesen megdöbbentő hang hallatszott mondván: Ember-élet esett áldozatul e kincs 
elrejtésekor, s csak ember-élettel lehet azt kivenni. A kincskeresők ennek hallatára 



megszaladnak, még elég jókor, mert hátuk mögött egy roppant szikla zuhant le, s elfedé a 
kincstár ajtaját, mondja a nép rege. 

Ilyés mezeje felé vettük visszautunkat, s a Juhodnak szép völgyén haladva lefelé, Kápolna-
Mező nevü helyre értünk. És rá is akadtunk a hely elnevezést igazoló kápolna romjaira, vagy 
jobban mondva oly alapfalakra, melyek egy 20 lépés hosszu, 12 lépés széles köridomu 
épületre engednek következtetést vonni, ez idom pedig egy byzánczi módorban épült 
köridomu (ó keresztény basilikai izlés) egyházat sejtet. E kápolna itt ezen, még csak száz 
évvel ezelőtt is lakatlan vidéken, azt mutatja, hogy az Ilyésmezeiek ide települte előtt, a 
messze hajdanban, e vidéken még laktak emberek. A hagyomány Rabsonné várával köti 
egybe, s azt mondja, hogy még pogány templom volt; ugyde azt tudjuk, hogy természetet 
istenitő és hitünknek épitett templomai nem voltak (ilyeseknek romjaira sehol se találunk), 
hanem folyók partjain a szép természetnek égkupja által fedett nagyszerü imaházában szoktak 
volt ők áldozatot hozni Hadurnak. 

E szerént hát régen vagy valami falu állhatott ott, vagy Rabsonné várának, keresztény hitet 
felvett ura épithette a kereszténység azon első századaiban, midőn nálunk is görög szertartás 
és épitészet divatozott; mignem ennek rövid uralmát a nyugati egyház befolyása ki nem 
szoritotta; e feledett rom tehát igen régi, s épitészeti tekintetben igen érdekes, mint a 
Székelyföld köridomu imaházainak egyetlen példánya. 

Alább, ott, hol az északkeleti irányból letörtető, pisztrangdús Nagy-Juhod-dal a Kis-Juhod 
egybeszakad, hatalmas, régi erőditményeknek látszanak bámulatos nyomai. 

Két öl magoságu, alapjában 4–5 öl szélességü gátony zárja át az itt közel 600 lépésnyi széles 
völgyet; e töltést mindkét oldalról széles mély sáncz szegélyzi, közepén utnyilat van hagyva. 
Kissé hátrább, (Rabsonné vára felé) három egymással párhuzomosan futó, s a völgyet egészen 
átszelő kőrakásnak falszerü vonala huzódik el, oly kőhalmaz, mely magas, vastag falaknak 
omladványaira mutat. 

Ezen cyclopsi müvek, melyek az egész völgyet megközelíthetlen és bevehetetlen erősséggé 
változtaták át, egy a történet elötti kor homályában elvesző időszaknak óriási erőditvényei, s 
igen egy jellemüek a Rabsonné vára alatt elvonuló töltéssel, melyet fennebb ismertettünk; 
ezek valamint amazok is kétségtelenné teszik, hogy ezen völgyben hajdan egy jelentékeny 
város, vagy katonai telep létezett, melynek temploma a Kápolna-mezőn állott; fellegvárát 
pedig Rabsonné légi vára képezé. Ezen sánczolatok, ezen Tyrins romjainak nagyszerüségével 
biró erőditvények annak külvédvonalát alkoták; és az igy elzárt, s többi oldalairól csaknem 
megmászhatlan meredek hegyektől szegélyzett völgy megközelithetlen biztos védhely volt. 
Hogy mikor és mily nép által épittetett: arról még a hagyomány is hallgat; de ha Rabsonné 
várát ős székely-várnak hiszük, akkor ezek is őseink nagyszerü müemlékei közé sorozhatók. 

Negyed órával alább van Ilyés-mezeje, egy alig 80 éves telep, melynek ma már 50, a völgyben 
szétszort háza van. Gyermek-koromban még láttam azt a 125 éves öreg oláhot és 115 éves 
feleségét, kiknek gyerekei, unokái és dédunokái népesiték e falut. 

Ilyés mező,*Ilyésmező már Marosszék területén fekszik az ugynevezett székhavasán, lakosai 
taxát fizetnek, s nehány nevezett székely család kivételével mind pásztoréletet folytató 
oláhok. körülbelől Parajd irányában fekszik, s mi a Kis-Küküllő és Juhod völgyét elválasztó 
magas hegyen másztunk át. E hegy Földvárnak hivatik; a hagyományok szerént régi háborus 
időkben ott szokta volt elsánczolni magát a nép, s innen az elnevezés. 



XXVIII. Atyha. 
Atyha fekvése, Atyhának, mint ősanyamegyének temploma a Szentegyházas erdőben; régi 
harangja. Atyha a reformatiókor. Pater Atyhai. Temetési szokások Atyhán. A Fiastető. Fa-
opál nyomok a Kupásné nevü oldalban. Rege Atyháról. 

Parajd végső faluja, ez oldalról, Udvarhelyszéknek, azontul Maros-szék következik s bár nem 
mindég respektálám a politikai felosztás határvonalait, hanem sok helytt a szellem terén 
önkényesen foglalásokat tevék, most az egyszer innen megtérünk, mert még anyaszékünknek 
egy érdekes szögletét kell megjárnunk: Küsmöd vizének oly szép és érdekes tájait, Küsmöd 
vizét a Korond vizétől egy magas trachy-hegy-lánczolat különiti el, melynek hármas csucsát a 
Firtos, a siklódi Nagykő s a közepén fekvő Fiastető alkotják. – Ez utóbbin fekszik fenn a 
fellegek szomszédságában Atyha. Ide mászunk mi is ki, azon gyönyörüen fekvő faluba, 
honnan szép tiszta időben, csaknem egész Erdély felett végig lehet pillantani. Ide feljutni nem 
könnyü, de itt lakni, s minden perczben szemlélhetni ez isteni panorámát, mely szépségben a 
firtosi kilátással vetekedik, valódi lelki élvezet s annyi, mint örökös költői 
felmagasztaltságban élni. 

Atyha igen hihetően első település. Fekvése őnvédelmi szempontból kimagyarázható; bár 
neve legelőbb 1594-ben fordul elő, midőn Báthori Zsigmond, az emlitett évben Gyula 
Fehérváron kiadott donationális levélben, egy atyhai (addig az udvarhelyi várhoz tartozott) 
rész-jószágot Kendi Ferencznek adományoz.*Báró Kemény József gyüjt. in aff. 362. J.  

Mert a Batthyány*Leg. ecles. T. III pag. 609, a hol a gyülés határozatai is közölve vannak. 
által emlitett Atyha, hol a franciscanusoknak volt kolostora, s hol 1499-ben közönséges gyülés 
tartatott, nem ez az Atyha, mint Pázmándi bebizonyitá,*In apend. Il ad acta sinod. Dioc. p. 16. 
hanem Magyarhonban lévő ily nevü dioecesis. A Kendiekről, ugy látszik Apaffiakra szállt 
ezen jószág; mert 1599-ben Apaffi Mihályné, Orbai Margit, Becz Mártonnal és Apór 
Ferenczczel cseréli el atyhai jószágát.*A fiscalis levéltárban 360 l. Kemény József kijegyzése 
szerint.  

És még előfordul Atyha Bethlen Gábor uralma alatt 1625-ben, midőn nevezett uralkodó az 
unitárius hitről az előtt három esztendővel a romai hitre visszatért atyhaiakat a korondi 
unitárius lelkész hatósága, felsősége alól kiveszi, s lelkiismeretük sugallatának szabad 
követésére utalja.*Okmány Erd. Egyh. tört. adatok I. k. 289. lap. 

Atyhához a reformatio előtt kilencz falu tartozott; e faluk közös temploma a falun alóli kerek 
erdőben volt, melyet most is Szentegyházas erdőnek neveznek, s ott a nagy kiterjedésü fényes 
templomnak ma is látszanak némi jelentőség nélküli romjai. Innen került az atyhai kisebbik 
harang, melyen minuskel irással e körirat jön elő: 

 

Ez némi adat lenne a régi templom épités idejére. 

De a reformatio bejöttével, s főként az unitárius hitnek e vidéken való kizárólagos 
elterjedésével, Atyhának nem csak filiáji estek el, hanem maga is háromszor tért át az uj 
vallásra; mignem Atyhai Péter István (kit közönségesen Páter Atyhainak hivtak, s ki gy.-sz.-



miklósi esperes volt) hatalmas ékes-szollásával vissza hóditá 1725-ben szülöfalujának lakóit a 
katholicus hitre, s a Firtosba telepitett szerzetesek ellenőrködése mellett, azok mind e mai 
napig megmaradtak katholicusoknak,*Atyhai megyekönyv. a mi annál bámulatosabb, mert az 
egész vidéken csak ez egy tisztán katholícus falu van; (bár Korondon és Etéden is vannak 
kevés számmal.) 

Atyhán igen sok és híres cseresnye terem, s igen szép, erőteljes nép lakja, kik a fazékgyártás 
mesterségét csaknem oly nagy mérvben űzik, mint a korondiak. A temetőkben itt is 
megvannak a kopják, s a temetés még most is harczias pompával történik. Egy a közel 
rokonok, vagy a falu tekintélyes egyénei közül szablyáson lóra ül, kit kétfelöl két legény 
támogat, a lovan ülő kibontott üstökkel (mit Atyhán még most is viselnek) lovagol a koporsó 
előtt, kezébe viszi leforditva a sirkopját. A temetőben a sirnál lőnek, s behantolás után a 
zászlós kopját a sirra tüzi a lovag. A zászló fejér a fiataloknál, fekete az öregeknél, melyeket 
időnként, midőn rongyosodni kezdnek, megujitanak. Rendes összeölelkezése az őspogány és 
a keresztyén szokásnak; mert tudjuk, hogy ázsiai őseink kopjákkal jelölték a hősök sirjait, s e 
szokást átvette a kerszténység is s ezred éven át kegyelettel megörzé és honosítá. 

Atyha felett közvetlenül a Fiastető gyüleg szikla (trachyt conclomerat) fala emelkedik fel, 
melynek tetőormáról a firtosi kilátással vetekedő nagyszerü körlátvány nyilik. Oldalába 
Kupásné nevü helyen szép (viaszsárga szinü) faopál nagy darabokban fordul elő. Tudjuk a 
regét, mely e vidék faluinak névszármaztatásához van kötve.*Kővári Benkő után, „Száz 
történeti rege” czimü gyüjteménye 120–121. lapján. Ugyan is egy fiait osztóztató atya a 
Firtósból leindulva monda fiainak: itt „Énlakom, ez lett Énlaka, tovább haladva mondá 
nagyobb fiának ”e tied” e lett Etéd, ismét odább haladva mondá második fiának: itt neked e 
„kis mod” e lett Küsmöd. Itt letelepedvén harmadik fia nyugtalankodva kérdé hogy ő hol 
telepedik „neked is” szolok ma a helyre mutatva hol Szolokma épült, haza mentében pedig 
kérdi legkisebb fiát hogy hát nem békétlenkedik e? Adjha akarsz atyám, mond ez, s ővé lett a 
gyönyőrűen fekvő Atyha.  

XXIX. Küsmöd és Siklód környéke. 
Küsmöd. Küsmöd temploma. A Barátdülő. Derencse-tető. Ilona Jancsi. A küsmödi Nagykő és 
barlangja. Siklód fekvése, népe, szokások. A siklódi Nagykő. Székely népgyülések a 
rabonbáni korban. Városhely. Szölö-bércz. Klastrombércz. Soktó. Dávidvár. Vártere. 
Disznóskő. István vágása. Hegyi Gergely emléke. 

A Firtossal egybefüggő Fiastető nyugati alján elterülő kies völgyecskén törtett le a Korond 
vizével ellentétes irányban folyó, de azért mégis egy czélhoz (a Kis-Küküllőbe) törekvő 
Küsmöd vize, melynek mindenfelől magas hegyek által övedzett völgyében Udvarhelyszéknek 
négy faluja helyezkedett el, u. m. Küsmöd, Etőd, Körispatak, és Bözöd-Ujfalu. Hogy ezeket 
megjárhassuk, leszállunk atyhai magas piedestálunkról s legelőbb is Küsmödre lejtünk, mely 
három völgyület összeütközésénél, vagyis a Küsmöd vize, Golyváspataka és Derencse-pataka 
összefolyásánál van szétszórva. 

Küsmöd*Küsmöd egy 1648-ki registrumban Kismod; az 1614-ki lustrában Kusmeod név alatt 
jön elő. Küsmödön Báthori Kristóf kincstárnokának, Sighen Jánosnak jószágot adományoz. 
Lásd Kállay a ns. székely nemz. ered. 115. lap. központi anyamegyéje volt e vidék faluinak, 
1332-ben Kusmend néven már mint önálló egyházmeggye fordul elő*A pápai dézmák 
regestruma 680. lapján: – – – – sac. de Kusmend solv. 3 ban. ant. igen valoszinü, hogy a 



Kusmend név a magyarul nem tudó olasz papok, vagy a hibásan másolók által ferdittetett el 
Kusmeudből, mi egyetlen betü elferditése által könnyen megtörténhetett., s mint ilyennek, van 
is egy dombot koronázó régi temploma, mely a hagyományok feltevése szerint Hunyadinak 
Szent-Imrénél nyert zsákmányából épült, miként hiszik, az itten tanyázott szerzetesek 
számára. 

És e feltevést legalább az épitési korra vonatkozólag – igazolja maga az egyház épitészete is, 
mert ez egyike a késő gótkor müveinek, sokban hasonlitó a tarcsafalvi ódon egyházhoz; a 
mennyiben polygon-záradásu szentélyének két ablaka gerely-ivvel záródik; déli oldalajtaja 
pedig átszelt lóherivvel, mit két mély horony közötti körte és hengertag keretel be, ezen 
tagozatok kivájattal diszitett (cannelirt) talapról emelkednek, és az egésznek kidolgozása igen 
bevégzett mű. Szebb és a szokottnál diszesebb a csúcsivvel záródó nyugati főportalé, melynek 
bélletét horonyok közzé foglalt körte és lemezzel páritott henger tagozza, a körtetag növény 
disszel ékes talapzatról emelkedik. Belseje teljesen átidomult, csakis körives diadalive és 
egyenes záródásu szentségfülkéje maradt meg. 

Miként Tarcsafalván, ugy itt is van egy régi harang, mindkettő hosszu, idomtalan alaku, 
egyiken sincsen felirat, csakis király, királyné, szentek és jelképes alakokat mutató féldombor 
medaillonok vannak sorban elhelyezve, melyek e harangot a tarcsafalvival egykorunak 
(Zsigmond király korából) jelölik lenni. 

Küsmödtől észak-nyugatra fekszik egy sajátságos homok-kő-hegy. Ennek gerinczén, – melyet 
mélységek szegélyeznek – és meredek oldalán vonul a Siklódba vezető ösvény, oly 
közlekedési vonal, melyen csak szédelgést nem ismerő havasi nép tud veszély nélkül járni. E 
hegyet Barátdülő-nek hivják; mert, a hagyomány szerint, itt volt a barátoknak erőditett első 
kolostora, s csak később költöztek le a faluba; látszanak is délnyugatra hajló tetőlapján ezt 
igazoló mély gödrök, sánczok, s valami épületről holmi homályos nyomok. Déli oldalában 
pedig egy emberi kéz által faragott nehány ölre öblösödő barlang, hol a monda szerint, egy 
csudáttevő szent ember lakott. Egy másik hagyomány szerint, e hegy Barátdülő nevét onnan 
kapta, mert akkor, midőn ugy itt, mint az idtartozó Siklódon pápisták laktak (most mind 
reformatusok) Siklód Küsmöd filiája lévén, egy barát az e hegyen elvonuló veszélyes 
örvényen (mert akkor más ut nem is volt) búcsura vezette a siklódi hiveket; de a lachrima 
Christiből egy kicsit igen sokat tlaálván hajtogatni, letántorodott s nyakát szegte. Innen Barát-
dülő neve. 

A Barátdűlőn hátul lévő Derencsetetőn önálló magas bikkfa van, melyet ”Ilona Jancsinak” 
neveznek. – E névnek eredete igen tragicus, mert Küsmöd legszebb, legbátrabb, 
legünnepeltebb legényét Ilona Jancsinak hívták. Ő beállott honvédnek s páratlan hős volt a 
csatatéren, de elbukott a szent ügy, melyért ő kitartóan harczola, s mert derék volt – haza 
vetődtével – üldözni kezdették. Elmenekült ő azért a hegyekbe, ott bujdokolt és oltalmazta 
magát; de végre is körülkerittetvén, hogy kézre ne jusson, felakasztá magát e fára. A nép 
ünnepélyesen temette el a haza halottját e fa alá, s a fát nevére keresztelvén, tetejére zászlós 
kópját, a hőst illető jelvényt tüzött fel. Ott van most is a széllengette s mindig megujitott 
kopja-zászló. A szerencsétlen ifju egyszerüen nagyszerü siremlékét, a terebélyes büszke 
törzsöt pedig mindig, mig csak áll, nevéről fogják hivni, az ott elmenők, hantot, követ dobva 
sirhalmára, századokon át el fogják naponta mondani, hogy: nyugodjál békével; s végre, 
midőn az emlékfa kidől, ott lesz az addig nagyra növekedő emlék-halom, mely ezredéven át 
fenntarthatandja a kedves halott emlékét. Igy örökiti nálunk a nép szeretteinek s az ártatlan 
áldozatoknak emlékét; maradandóbban minden gránit- vagy ércz-emlékszobornál. Ily kegyelt 
sirja minden vidéknek van, s a hagyomány szájról szájra adva őrzi az ott nyugvók emlékét. 



A Barát-dülővel szemben magasul fel egy meredek oldalu trachyt sziklahegy, mely az atyhai 
Fiastetőnek észak-nyugati, küsmődi Nagy-kő-nek nevezett oldala. Ennek bajosan 
megközelithető szikláiban egy szoba-nagyságu barlang van, melynek fölepét természetes 
szikla-oszlop tartja; régen erőditett védhely volt, most sócsempészek buvóhelye. 

Alább, a Lázártava nevü hegyoldal alatt van Engi-halma. Egy másik, a nép kegyelete által, 
feltöltött sirhalom, hol a hagyomány szerint egy Engi nevü hős van eltemetve. 

Küsmödön felül a völgy összeszükül; vadonbérczek között kanyarog tova, oly helyeken, hol 
néhány ember hadseregeket tudna feltartóztatni. A szántók meredek hegyoldalokon, erdők 
által szegélyezett bérczéleken vannak, hol csak a szorgalmas székely tud valamit termelni. 
Azonfelül a Kis-Küküllő völgyét szegélyező magas bércz vonul le; s ott, e havas tetején, fenn 
több ezer láb magasságban van Siklód*Neve talán siklós – sülyedékeny talajától eredett. , 
egyik legszebb fekvésü s legérdekesebb faluja bérczes hazánknak. 

A Küsmöd vize fejétől magas hegyen, az ugynevezett Pálfiak tetején jutni át az itt eredő 
Siklód-pataká-nak fennterére: ott fekszik még talán Atyha és Oroszhegynél is magasabban, 
Siklód, egy kies oáz a rengeteg közepette. A falut minden oldalról nagy cseresnyés kertek 
környezik, sőt benn az erdő közötti irtványokban is mindenütt ily gyümölcsös kertek 
pompáznak. Diónagyságu, hólyagos cseresnye oly nagy mennyiségben terem itt, hogy vele 
Gyergyóban s le Vásárhelyig is nagy kereskedést üznek, mivel pedig itt akkor érik e 
gyümölcs, midőn másutt már elfogyott, igen jó árban adják el, s ekként pótolják a silány, 
köves földnek mostohaságát. E mellett sok szúszékot (gabona-tartó ládák) és vékát gyártanak. 
A falu környékét még e század elején is nagy szilfa-erdők boriták; de a nép szaporodásával 
kiirtották, s most szántóföldek vannak az erdők helyein. 

Siklódot protestáns szentföldnek hivják, mert lakói (1500 lélek) igen becsületesek, 
romlatlanok és vallásosak; elszigeteltségök megvédte az elerkölcstelenedés és elfajulástól; itt 
őserényeink még eredetiségökben találhatók fel. 

Siklódon, mint az ősjelleget megőrzött helyen sok eredeti szokás volt és van, melyek nehányát 
itt fölemliteni nem lesz érdektelen. 

Táncz közben czombjaikat kézzel szokták kacskaringosan forgatni, s azért gúnyként mondják, 
hogy a siklódiak kézzel-lábbal tánczolnak. 

Régen dívatban volt, hogy ha valamely borozda felett összevesztek, Istenitéletre bocsátották a 
kérdést: azaz kardviadal döntötte el. Ez a jó harczias időkben törtent, mikor e hős nemzet 
minden fia levente volt; később zsoldosok váltván fel a nemzeti katonaságot, küzdés 
(birkozás) helyettesité a kardviadalt, s 1846-ban történt, hogy egy borozda felett két szomszéd 
összeveszvén, a dulló (szolgabiró) és hűtesség kiszállott. Ekkor a felperes, régi szokásaikra 
hivatkozván, követelte, hogy küzdés döntsön, az alperes és a biróság beléegyezvén: a hová a 
győztes terelte ellenfelét, oda tették a barázdát. 

Temetéseknél divatban volt, hogy a fiatalság lóháton, kardosan kisérte ki a koporsót s a 
behantolásnál lőttek és kardjátékokat tartottak. Alig egy évtized óta ez kiment divatból; de az, 
hogy a sirra kopját tüznek, itt is meg van. 

Ez s más ősszokások mind kezdenek kimenni divatból, mentsük meg legalább emléküket e 
lapokon. 



De minden átalakulás daczára is, a székely szivesség és vendégszeretet mindig tartja magát. 
Mivel itt sem birtokos nem lakik, sem fogadó nincsen: egyenesen a lelkészhez hajték, ki hogy 
szivesen fog látni, előre biztos voltam. Estvére, mint szoktam mindenütt, nehány falu-öregét 
oda kérettem, hogy a falu és vidék nevezetességei, s netalán létező emlékei után 
tudakozódjam. Reggelre egyet vezetőül kérvén, midőn indulék, minden fogadkozásom 
daczára, a fél falu eljött tiszteleti kiséretül, s oly érdekes körsétát tevénk, melyet röviden leirni 
nem lesz haszonnélküli. 

A falutól észak-keletre a siklódi Nagykő e vidéknek legmagasabb csucsa, a Firtosnak szép 
ellenpárja (pendantja) tornyosodik fel, egy hatalmas trachyt-torolványcsucs, melynek tetejéröl 
tiszta időben (minőt én nem találtam) csaknem egész Erdély látszik. 

E hegy egyike a legmeglepőbb alakzatoknak. Észak-nyugoti oldalát szép bükkerdő árnyalja; 
mig délkeleti oldala kopár sziklafalként szökel föl, – nemcsak, hanem sok helytt 
erkélyszerüleg nyulik ki; aljában mély sötét barlangok ásitoznak, megközelithetlen oldalában 
solymok sivitoznak; a tetőn pedig csudás alakokban, diszgulát, egyptomi ülőszobrot, chinai 
tornyot utánzó sziklaszálokban lövelnek fel. Egyet, hasonalakjáról Asztalkő-nek hivnak. 
Pásztorfiuk bátor elszántságának próbaköve ez, mert csak az a legény, ki ezen több száz öles, 
örvény felett kihajló sziklatetőre fővel fel mer állani. Ily iskolában aztán merész, bátor 
emberek növekednek. 

A hegy aljában, félelmes sziklaűr között, kiszáradt tó-medrek ásitnak, mint félelmes 
kraterszájak. Itt ered a Siklódpataka, mely rengeteg erdőségek között nyugatra folyva, a 
Szólokma patakával egyesülten Makfalvánál szakad a Kis-Küküllőbe. Egyáltalában Siklód 
vidéke igen vizdús; oda sehonnan viz nem foly, hanem területén 200 forrásnál több van, 
melyek minden irányban szétágazó csermelyekben futnak le. 

A Nagykő tető-lapján felszántott terecske van; a hagyomány szerint itt tartattak hajdan a 
székely népgyülések, vallási áldozatok s az azzal egybekötött hadgyakorlatok. A Firtoson 
felgyult vésztüz itt is fellobbant, s tovább adatott a Bekecstetőn levő várnak.*Egy siklódi 
irástudó mondá nékem, hogy az udvarhelyi levéltarban látott egy ezt bizonyitó okmányt; én 
bár kerestem, nem találhattam meg. 

A Nagykő nyugati aljában egy térecskét Városhelynek hivnak, mivel a hagyomány szerint ott 
régen a rabonbáni korban város állott. Sok forrás buzog ott fel, s a körültök heverő sok kő 
mutatja, hogy itt csakugyan voltak valami épitkezések, ezt bizonyitaná az is, hogy ezen 
helyen sok eltöredezett dárda, kard és nyildarabot találnak. 

A városhelytől délre, a Siklód feletti bércz-élét Szőlőbércz-nek hivják, mi azt mutatná, hogy 
ott régen szőlőt miveltek; most a zab is alig érik meg. Egyáltalában a Székelyföldön lévő sok 
szőlőhegy- és hason elnevezések arra mutatnak, hogy régen enyhébb volt az éghajlat, ugy, 
hogy a szőlőmivelést is lehetővé tette. A szőlőbércz tetején egy négyszög épületnek látszanak 
(most a patak által részben elmosott) alapfalai. Azt mondják, hogy az a Firtos és Bekecs vára 
közt istatio (statio-állomás) volt. Vajjon nem itt vonult-e át a Bekecsről jövő és Sóváradig 
követhető római út a Firtos alatti castrumokhoz (énlaki és martonosi); s vajjon az a 
szőlőbérczen való statio nem volt-e egy római vigilia, vagy speculum? Erre mutatna a 
négyszög-alak s az is, hogy alább a Barátdülő aljában egy régi, kirakott utnak látszanak némi 
nyomai. 



A Városhelytől észak-nyugatra egy önálló bérczecskét Klastrombérczének hivnak. A 
hagyomány szerint ott valami kolostor állott régen, s ha a bércznek ovál-alaku fen-lapját 
figyelemmel megvizsgáljuk, találunk is ott a keleti oromszélen egy elhantolt gátonyt, mely 
alapfal lehetett, odább sorba helyezett mély üregeket. Ily üreg számos van a bércz keleti és 
déli oldalában is. Feltehetőleg azok oly vermek voltak, hová vész idején a nép gabonáját és 
féltettebb holmiját eltakarta az erőditett kolostor védszárnyai alatt. 

De nem csak e város-hely és falu könyéke mutat fel emlékes helyeket; hanem azon hátul, a 
Kis-Küküllőre hajló oldalnak szép őserdőségei között is sok nevezetes hely van. 

Ilyen a Soktó, ez a rengeteg erdőkben meglepően feltünő három egymás feletti tó. Ezen nem 
természetes képződések, hanem óriási munkával kivitt emberi müvek. Legnagyobb a felső tó, 
mely lehet egy hold kiterjedésü, közepén szigetecske van, hol kincs után áskálnak, két oldala 
(nyugati és északi) roppant kemény sziklagátokkal van elzárva. A hegyoldalokból a patakok 
mesterséges csatornák, és roppant munkát feltételező vizvezetések által voltak e tóba 
összevezetve. Ezen felső most kiszáradt tó északi dugáján (gátlás) zsilip volt, melyen tetszés 
szerint lehetett a vizet a más alsóbb két tóba lecsapolni. A két alsó tóban most is van viz, 
éspedig nagy mélysége miatt a nép azokat feneketleneknek hiszi; sok nád és más vizi 
növények tarkázzák uszó szigeteit; sok vadrécze tanyázik e rejtett tavak fénylő tükrén. 

A legalsó tónak félköralaku dugája valódi cyclopsi mü. Roppant szikladarabok vannak ott 
összerakva. A kifolyásra hagyott közép nyilaton malom állott, melynek romjai most is 
látszanak. A hagyomány szerént e tavakat a tatárok elől ide menekült nép csinálta, hogy 
legyen hol gabonájokat megőröljék. S valóban oly nagyszerük e munkálatok, hogy csak 
nagyobb tömegü népnek önfenntartási ösztöne tudhatá azt végrehajtani. Ily nagyszerü vizi 
munkálatokat csak Egyiptomban láttam, hol minden áldás a viztől jön; hol évszázadokon át 
egész népek dolgoztak a Nil szabályozásán, és csatornázásán, s hogy ezen valóban csudálatos 
emlékekre eddig előttem senki rá nem akadott, azt bámulnom kell. 

Hogy nagyon régi dolog lehet, mutatják azon öreg fák, melyek a dugák vonalán felnőttek. 

A Soktótól (kelet irányban) mintegy ezer lépésnyire egy trachyttorolvány szikla-domb van. 
Ezt Dávidvárának hivják. A hagyomány szerint volt Siklódon egy népes családdal és igen sok 
fiuval megáldott Dávid nevü ember, ki a tatár járások alkalmával, midőn a nép pusztitásnak és 
zaklatásnak volt kitéve, ide az erdőbe vonult cselédeivel (a székely igy hivja a családot) s ott 
várat épitett, hol több alkalommal hősileg oltalmazta magát, családját és kincseit. 

Ha csakugyan volt itt Dávid uramnak vára, az csak is favár lehetett; mert falaknak ott semmi 
nyoma nem látszik. A szikla-domb egészen önálló, s függőleges oldalu levén, már magában is 
igen erős, könnyen védhető hely volt; most fenntere tele van kincskeresők ásásával; mert azt a 
Dávidot igen gazdag embernek mondja a nép, ki kincseit itt, várában ásta el. Dávid vára keleti 
aljában mintegy száz négyszögöl kiterjedésű, Várterének hívott térecske van, melyet minden 
oldalról szabályszerü bérczoromzat szegélyez körül, mintha mesterségesen lenne körültöltve. 
Ugy kell lenni, hogy egy kiszáradt tó-meder. 

A tér közepén egy a várhegy oldalából legurult szikladarab van, melyen, mint nékem mondák, 
elolvashatlan titkos irás van. Már előre örültem neki, hogy ott ujból valami hunn irást fedezek 
fel: de ez egyszer csalatkoztam, mert volt ugyan ott a sziklán valami elkopott, most már 
olvashatlanná vált latin-betüjü felirás, melyből csak egyes betüket lehet kihozni, mint Buo. . . 
. Bala . . . . A . . . . 049 . . . . lao stb. valószinünek tetszik előttem, hogy az A utáni évszámnál 



a zérusnak felső farka lekopott és a zérus előtti egyes kitöredezett, mit ekként kiegészitve 
1649-ből származott lesz feliratunk, mert ha 1049-ből eredne, miként követelik, akkor nem 
lenne arabszámjegyekkel irva. 

A vár-hegy nyugati oldalán felfakadó forrást Dávid vára kutjának nevezik. 

Kissé alább, Disznóskő nevü sziklában nagy üreg van, hol szintén rejtett kincs után áskálnak. 
Egy közeli fában be van vésve, hogy: a ki Dárius kincsét meg akarja kapni, napjöttére 
(keletre) vigyázzon; ennyi és ennyi lépést tegyen jobbra, azután balra: hanem a vésés nem 
nagyon réginek tetszvén, hihetőleg valami vadász akarta véle elbolonditani a kincs után 
sovárgókat. 

És lennebb Kibéd felé Istvánvágása nevü szikla élén mutatják a helyet, hol Hegyi Gergely a 
tatárokat leugratta; – és mutatják a sziklában a legugratottak lovainak patkóhelyét. Mert 
ugyanis ez a Hegyi Gergely (a Hegyi család ma is meg van Siklódon), egy roppant erejü hős, 
egyszersmind a vidék királybirója is volt. Harczi méne mindig nyergelve; maga mindig 
fegyverben állott. Egykor nagy csapat tatár jött a falura: a nép jajveszékelve menekült; de hős 
Hegyi lovára ugorva, nekirontott a tatároknak, s roppant szablyájával sokat lekaszábolt 
közülök; a töbit űzőbe vette, s e szikla élen leugratva, pusztitá el. Hegyinek nevét és hőstettét 
fentartja a hagyomány, tenyér-széles s roppant nehéz szablyáját s kopja-zászlóját, mint szent 
ereklyét tartogatták utódai; de a forradalomkor e becses régiségek is elpusztultak. 

Im ez egyetlen elszigetelt faluban is mennyi nevezetes tárgy van. Gazdag e haza minden tája 
emlékekben, s nevezetességekben. Igyekezzünk azokat felfedezni és felmutatni; pedig mennyi 
minden pusztult el, s ment feledékenységbe; mert nem volt egy vállalkozó a multban, ki 
azokat ismertetni igyekezett volna, csak néhány év-tizeddel ez előtt is sok minden állott és élt 
a nép száján, mi most eltünt, feledve van. – Mentsük meg legalább a mult emlékeinek 
foszlányait! Siklód pataka magas szakadásos hegyek közt törtet le nyugatnak; ott hol a délről 
(Etédfelől) jövő Szép patakával egyesülve északi irányt vesz, (a kis Küküllőbe ömlendő) ott 
fekszik Szólokma. Hagyomány szerint, Szólokmán régen egy Bényi László nevü hires, 
tábornokságot viselt ember lakott; kastélya helyét most is mutatják, s mondják hogy birtokai 
Dombodokra, ezekről Mátéffiakra, ezekről Jakabfiakra szakadt, hogy pedig a 600 ref. székely 
által lakott kis csinos falucska egészen érdektelen ne legyen, elmondom hogy a Siklód 
patakába jobb partilag szakadó Csunyásza pataka fejénél Szörhalma sarka nevü hegytetejére 
a hagyomány Bakó várát helyezi (Bakó család volt Siklódon). Most a hegytető müvelet alatt 
lévén, e várnak minden más nyoma eltünk, mint az ott található sok vastag cserépdarab s 
fegyvertöredék. A szólokmai erdőkön most is Sz.-István utja; Kibéd utja nevü helyek vannak. 
Mondják, hogy régen, mikor csak Küsmödön volt templom a sz.-istvániak és kibédiek is ezen 
utakon jártak oda isteni szolgálatra. Ki innen Makfalvára akar menni, 25-ször kell hogy a 
Szólokma patakán minden híd nélkül átszálljon, mig a Küküllő völgyére kiér; pedig ennek 
kellene, mint legrövidebbnek, főutvonalul szolgálni a két Küküllő közti egybeköttetésre. 
Makfalva megis kezdte az által, hogy a Kis-Küküllőre oly pompás, cseréppel fedett hidat 
épitett, melynek a Székelyföldön nem igen van párja. 

XXX. Küsmöd-vize völgye. 
 
FEJEZETEK 



• A székely szombatosokról. 

• A székely szombatosokról. 
• Pécsi Simon – korának ezen félreismert nagy embere – volt a szombatosságnak ha 

nem is alapitója, de mindenesetre tovább-terjesztője. A kor, melyben Pécsi élt, a 
vallásos eszmék forrongásának volt korszaka. A lelkiismeret szabadságának, a 
meggyőződés emanczipatiojának küzdelemteljes korszaka; midőn hosszas, száz 
ezereknek életébe került harczok után, végre eljutott oda az értelem, hogy a mit érzett, 
s a mi lelke hitévé vált, kimondhatta a nélkül, hogy az inquisitio iszonyatos 
torturájának dobassék áldozatul. 

• A kis Erdély, nagy fejedelmével Bethlen Gáborral élén, bejátszott ezen világot 
megrázkodtató, Európát átalakitó, az emberi nemes törekvéseknek nagyszerü 
vivmányait biztositó harczokba. – Csoa-e, ha az eszmék ily forrongásában, a vallási 
küzdelmeknek mindenkit foglalkoztató ezen korszakában a közügyek teréről 
leszoritott Pécsit tevékeny szelleme a vallási ujitások terére sodorta, s őt egy uj vallás 
teremtőjévé tette, mely vallás Pécsi életével szoros kapcsolatban van. Épen ezért itt 
tárgyalnunk kell főként kegyvesztését követett – nagyon homályosan ismert – 
életszakát, hogy a hagyományok alapján Pécsi életirását kiegészithessük, s ezzel 
kapcsolatosan szombatosainkat is megismerjük. Pécsi, valamint első neje Kornis 
Judith is unitárius hitet követtek, s unitáriusok voltak a birtokokban lévő 70 falunak 
lakói is. Pécsi azonban első nejének halála után, 1615-ben áttért a katholikus hitre. Bus 
özvegységében, unva szt.-erzsébeti rideg magányát, gyakran rándult el Maros-
Vásárhelyre, hol egy nagy-váradi gazdag zsidó bankárnak Eszter nevü bájos leányába 
szeretett, kinek szülői Sáronberken voltak haszonbérlők. A viszonyt észrevévén a 
leány szülői, a rabbik Esztert Nagy-Váradra inditották el; miről Pécsi értesülvén, 
embereivel megrohanta a szive választottját erőszakosan elragadó rabbikat, s kedves 
Eszterét sz.-Erzsébetre szállitva, ott összeesküdött vele. Nem sokára Pécsi visszatért az 
unitárius hitre, és nejét is annak megnyerni igyekezett; de ellenkező történt, mert szép 
Semiramisa hóditotta el őtet, addig olvastatván a Tálmudot, s más zsidó könyveket 
Pécsivel, mig egyszer ő tért át Mózes hitére; és nem csak Pécsi tért át, hanem a 
hithirdetőként fellépett bűbájos Eszter rábeszélése által és gazdag ajándékaival 
megnyert (a sz.-erzsébeti uradalomhoz tartozó) jobbágyai is. Sz.-Erzsébeten, Sz.-
Demeteren, Csőbön, Székelyszálláson, Véczkén és Bordoson. Pécsi ezen első 
eredménytől felbátorittatva, mint hitujitó lépett fel. A szt.-erzsébeti unitárius iskolát 
szombatos iskolává alakitá át; tanitványokat szerzett (számszerint 12), kikkel Mózes 
törvényeit, a Tálmudot, s más magyarra fordított zsidó könyveket, és a szintén Pécsi 
szerkesztette szombatos énekes könyvet*A Pécsi által szerkesztett szombatos énekes 
könyvben 201 ének van, s azok között több irodalmi becscsel biró, mi Pécsi költői 
tehetségéről tesz bizonyságot. Hogy azok mind magyarul vannak, azt mondanom is 
felesleges, s oly szép morál lengi át, nyelvezete oly szabályos és szép, hogy azok 
nehányának közzébocsátását szükségesnek látnám. Egy ilyen énekeskönyv a 
kolozsvári unitárius collegium levéltárában meg van: egy 1617-ben irt eredeti példány, 
mint azt következő czimjegyzete bizonyitja: Végezte el ez kiis munkát 1617. 
esztendőnek kezdetiben Nagy-Solymoson lakó Gábor Déák az io szerelmes és io akaro 
Urhnak kios (kis) Solymoson lakó Mátéfi Jánosnak, kivel egygiut az nemes 
tudományak kiuszőbét esz ideig niomdosta stb. sok példányban leiratva, azokat 
szétbocsátotta. Maga, neje és tanitványa is mindenfelé terjesztették az uj hitelveket, s 
az oly felkaroltatásban részesült, hogy nemcsak jobbágyai, hanem a szabad székelyek 
közül is 32 – többnyire unitárius – faluban vették be a szombatos vallást.*E faluk 
közül jelesebbek: Ujszékely, Boldogasszonyfalva, Kis-Solymos, Csekefalva, Sz.-



Ábrahám, Bőzöd, Körispatak, Bőződ-Ujfalu, Rava, Kelementelke. Marosszéken 
(Sárosi Mihály közremüködésével) Nagy-Ernye, Ikland, Kaba, Cs.-Szentmárton, 
Buzaháza, Szereda, Gálfalva, Nyomát, Jedd.  

• Most eljöttnek hitte az időt, hogy hirdetett hitvallását az ország bevett vallásai közé 
soroztassa, és több befolyásos embertől felbátorítva, 1638-ban a dézsi országgyülésen 
tárgyalás alá is hozta; de ellenkező eredménynyel miként hitte, mert a fejedelem I. 
Rákóczi György felhatalmaztatott, hogy a szombatosokat nótáztassa, mit késedelem 
nélkül teljesitett is, minek következtében Pécsinek mind a 70 faluja elvétetett; csak az 
egy Sz.-Erzsébet hagyatott meg, első nejétől született gyermeke számára. Eszter, két 
fia és több szombatossal Nagy-Váradra menekült. Igy adja elő ezt a szombatosok 
hagyománya. Azonban történelmi tudat az, hogy a szombatosságnak valódi alapitója 
sz.-erzsébeti Eössi András volt, kinek szombatos könyveit már 1588-ban Maros-
Vásárhelytt pellengéren égették meg (Erd. tört. adat. I. 29. lap). Tehát azon korban, 
midőn Pécsi még nagyon fiatal volt. De hogy Pécsi már akkor beavatva lehetett Eössi 
hitujitásába, valószinünek tetszik abból, hogy Eössi, fiának halálával, Pécsit fogadta 
fiának és tette általános örökösévé. Pécsi hosszas utazásából visszatérve, csak-hamar a 
hatalom polczára jutott, és politikai elfoglaltságai közt nyugodni hagyta a 
szombatosságot; hanem kegyvesztése és bebörtönöztetése alatt ujból felkarolta azt és 
terjesztette is, mignem az 1595-ki gyula-fehérvári, 1610-ki beszterczei és 1638-ki 
dézsi országgyülés kimondotta anathemáját az uj hit ellen, s szigoru rendszabályokkal 
tovább terjedésének utját állta. Ugyszintén regényes találmánynak látszik Pécsinek a 
szép Eszterrel való házassága is, mert történelmi tény, hogy Pécsinek második neje 
Barabási Kata volt, s igy az Eszterrel való viszony vagy egészen rege, vagy talán csak 
rövidebb ideig tartott kalandos szerelme lehetett Pécsinek. 

• A Sz.-Erzsébetre belebbezett Pécsi, történeti tudomás szerént*Kemény János 
önéletleirása 408. lap. itt halt el; ellenben a szombatos hagyományok szerint, számos 
hiveivel együtt Moldovába, onnan Konstantinápolyba menekült, hol az állami nyomda 
igazgatójává lett; neje is, gyermekeivel utána ment, s Pécsi gyakran irt onnan itthon 
maradt hiveinek, intve, hogy hitökben szilárdul megmaradjanak; többen ki is mentek a 
mesterhez, hol hitöket szabadon gyakorolhatták. 

• A honnmaradottak, hogy a börtön- s üldöztetéstől meneküljenek, szinleg áttértek az 
unitárius, leginkább a reformatus hitre, de titokban gyakorolták a szombatosságot, és 
azt más vallás köpenye alatt háboritlanul is tehették egészen 1750-ig,*Bár ezelőtt is 
voltak üldözve, mert 1744-ről van a Guberniumnak egy körrendelete, melyben a 
többek közt e van: Referaltatott, hogy B.-Ujfaluban most is találtatnak a szombatosok 
damniált vallását vallók, tiltatik, hogy valaki ezektől jószágot – mint a mely nota alatt 
van – vegyen. E körrendelet meg van az udvarhelyszéki levéltárban. midőn Mária 
Terézia, a katholikus papság unszolására, egy csapat szerzetest küldött a 
szombatosokra, fegyveres erővel. Ezek minden olyan unitárius templomot, melybe 
szombatosok jártak, elfoglaltak, és minden szombatos családra egy-egy szerzetes ment 
executióba, s egy évig ült ott. Ily móddal jó rendén mindenütt kiirtották a 
szombatosokat, csak a Bőződ-Ujfaluban és N.-Ernyén maradtak meg. De hogy ez 
alkalommal is többen mentek önkéntes számüzetésbe, és hogy azok javai a kath. 
papságra szálltak, kitetszik ez okmányból: Conscriptio bonorum profugae sabbatistae 
Judithae Kováts interim ad manus plebani ejatis resignatorum. (Lásd Kemény József 
gyüjt. in. aff. 367. R.) 

• 1727-ben a szombatosok confiscált vagyonát nem csak Bőződben, hanem Nagy-
Ernyén, Iklódon, Spetéren is Dindár László és örököseinek a camera directora forma 
szerint transponálja. (Lasd Kemény József gyüjt. in aff. 367. H.) 



• 1781-ben József császár türelmi edictuma következtében sok szombatos nótáztatott; 
ezek minden nélkül kivándoroltak Törökországba, hol – miként az itthoniak irták – a 
török nyomda mellett külön utczában laktak s vallásukat anyanyelvüken 
gyakorolták.*Perában jelenleg is van egy Madcsarnak nevezett utcza, kérdés, ha 
valjon ily nevét nem az oda települt szombatosoktól nyerte-e.  

• 1817-ben ujra üldözni kezdették; a fiscus regiusokat küldött ki esketésre, min 
elkeseredve, szombatosaink közül sokan egész vasárnap szántottak, és estve 
szekerekre rakodva, kivándoroltak Törökországba. 

• Még ekkor sem mult el a kiméletlen üldözés korszaka, mert 1827-ben egy Czinczini 
nevü bőződ-ujfalvi katholikus papot ujra meglepett a téritési düh, minek semmi sikere 
se lévén, a törvény üldöző kezét hivta fel ellenök s három családnak vagyona ujból 
confiscáltatott. A jószágfosztottak Törökországba vándoroltak. Többek a kormányszék 
elébe citáltatván, szegény rongyos öltönyben jelentek meg, minden kérdésre keresztet 
vetve, és Avét mondva feleltek; arra, hogy a szombatot miért ünneplik? azt felelték, 
hogy a jég többször szombaton vervén el határukat, akkor fogadták fel, hogy e napot 
Isten csapásának elhárítására meg fogják ünnepelni. A tanácsosok nehányat közülök 
ebédre hivtak, hogy lássák: a sertéshust megeszik-e? De ezen kisérlétet is kijátszották, 
mert elővigyázatból nehány nem-szombatost is vittek magukkal, s ebédre azokat 
küldötték. Haza bocsáttatva, nem sokára a szombatnak, mint fogadalmi ünnepnek 
megtartására is engedélyt nyertek. 

• De a katholikus papság üldözés-vágya még most sem csendesült. Kováts Miklós 
püspök eltiltotta a szombatosok összeesketését; mire ujból kivándorlással feleltek. – 
Egy hold-világos estvén 6 legény ostorral, 6 léány guzsalylyal, keserves énekléssel 
vonult ki falujából, s elvándoroltak Törökországba, min a hon-maradt katholikus 
szombatosok megilletődvén, nagyrészt reformátusokká lettek. 

• Haynald Lajos többé nem üldözés, hanem a rábeszélés hatalmával akarta őket 
megtériteni. – 1855-ben megjelenvén köztük, fényes szónoki tehetségének egész 
hatalmával lépett fel, s előadá a zsidó nép történetét; annak hálátlanságát Istenéhez; 
miért kiüzetve a szent városból, szétszórattak az egész világon stb.; bár oly szépen, 
meghatóan beszélt, mint soha: hidegen hagyta szombatosainkat, s azon reflexióval 
távoztak hogy ”Be szép szája van; kár, hogy nem szombatos.” – Ennyi üldöztetés 
mellett, sőt számüzetés, jószágaik elkobzása, kivándorlás, még a halál se tudta őket 
hitökben megingatni, sőt talán épen a folytonos üldöztetés és martyrság idézte elő 
azon ellenhatást, mely őket annyira rendületlenekké tevé, s mely irányukban a jobbak 
és nemesebben gondolkozók rokonszenvét költi fel. A Bőződ-Ujfaluban öszpontositott 
székely szombatosok száma 160 lelket teszen. E rövid vázlatban a szombatosok 
történetét igyekeztem előadni; – lássuk most hitszerkezetöket, a mennyiben 
zárkózottságuk mellett annak féltékenyen őrzött titkaiba behatni lehet; ismerkedjünk 
meg bel-életökre világot vető szokásaikkal, ünnepeikkel, és szertartásaikkal. 

• A szombatosok Jézust ugyan isteni küldöttnek tartják, de olyannak, ki nem hajthatta 
végre küldetésének nagy feladatát s azért – hitök szerént – jöni kell egy második, 
tökéletesebb isteni küldöttnek, a valódi Messiásnak, ki az emberiséget Isten által 
kijelölt erkölcsi magasságra emelje; ekkor kezdődik egy uj élet; ekkor jut el csak az 
emberiség hivatásának nagyszerüségére; és ez lesz az emberiség erkölcsi 
feltámadásának nagy napja. Ezen boldog kort megnyitó Messiás érkeztét 
szombatosaink éppen oly türelmetlenül várják, mint a zsidók, s mivel azt hiszik, a 
zsidó hagyományok szerént, hogy vihar tombolása közt fog megérkezni, mikor dörög 
és villámlik; akár mezőn akár otthon legyenek (ez utóbbi esetben ajtót, ablakot 
megnyitván,) ezt szokták énekelni: 



”Nyisd meg Uram! nyisd meg 

Irgalmad ajtaját; – 

Küld el nékünk, küld el 

Az igaz Messiást.” 

• A szombatosok – üldözött hitök palástolásáért – eljárnak a más felekezetüek 
templomába is és egész közönynyel részt vesznek isteni tiszteletökben; de azon 
husvéton, midőn a zsidók husvétja a keresztyénekével összeesik, főként a 
protestánsokéval, nagy kint kell kiállaniok; mert ekkor, ha kevés számmal is, járulniok 
kell az urvacsorához, a mikor a kovászos kenyeret elhalványodva veszik szájukba; de 
le nem nyelik, hanem kivéve zsebökbe rejtik el, s otthon eldobják. 

• A keresztyén ünnepeket otthon, szobájukban rejtözve dologgal töltik el; de a zsidó 
ünnepeket nagy áhitattal üllik meg; pénteken, az estcsillag feltüntével, minden 
ablakban gyertya ég, és kezdődik a Saabat; – minden házban van egy keletre fekvő, 
elzárt, elfüggönyözött kis szoba (kamara), melyet imaházul használnak; itt, miként a 
zsidók, kendővel övedzetten, könyök-szijakkal megszoritva, végzik zajos 
fohászkodásukat. 

• Nagyobb ünnepeikre egy alkalmi imahelyök van, hol az egész szombatos-község 
egybe szokott gyülni. Az isteni tiszteletet ilyenkor egy választott rabbi vezeti, az ily 
választott rabbit gyakran változtatják; fizetésök minden megölt marhátúl és 
majorságtúl bizonyos meghatározott összeg. Ki egyszer rabbiságot viselt, annak 
szakállát borotválni nem szabad. 

• Ima-, és énekes-könyveiket Pécsi Simon állitotta össze; a dallamokat nagy részt az 
unitáriusoktól kölcsönözték; irni, olvasni mindenki, még a gyermekek és nők is 
tudnak; s ekként közöttük az értelmiségnek, és müveltségnek bizonyos foka általános. 

• Törvény-könyvüket szintén Pécsi Simon alkotta egybe; ez Mozes 5 könyvét 
tartalmazza; a Messiás eljövetelét, és czéljait fejtegeti; az isteni tisztelet küllényegét 
magyarázza. E könyv toldalékában vannak feljegyezve Pécsi Simon viselt dolgai, és 
azon 12 irnoknak, vagy tanitványnak neve, kik a vallás érdekében fáradoztak, Pécsi 
életét és kalandjait mindenik, még a gyermekek is könyvnélkül tudják; róla, mint egy 
második Mózesről, istenitő tisztelettel emlékeznek; – mert az üldöztetés, szenvedés, 
mit hitökért kiállott, szent vértanuvá tette őt szombatosaink előtt. 

• És a törvénykönyv, hitöknek ezen basisa, ugyan az, melyet Pécsi sajátkezüleg irt le, s 
melye egy öreg gagyi asszony, utolsó szombatossa e falunak, 50 évvel ezelőtt vitt 
Bőződ-Ujfaluba s ezen szókkal adta át a szombatosok gyülekezetének Én eddig hiven 
őriztem, most ti gondviseljétek: – Ezen könyvnek másolata minden szombatosnál 
megvan ugyan, de ezen eredeti, – a rabbi felügyelete alá helyezett, – példány, frigy-
ládaként, féltékenyen őriztetik; azt keresztyénnek látni nem szabad; s minden 
szombatost atyja már gyermekkorában többször megesketi, hogy vallását, – kelljen bár 
halált szenvednie – soha el nem hagyja, s a szent könyvnek titkait soha senkinek el 
nem árulja, fel nem fedezi. 

• Külső vallási szertartásaikat megosztva gyakorolják a más hitfelekezetűekkel; 
gyermekeiket, születésük után csakhamar körülmetélik; 12 nap mulva viszik 
látszólagos vallásuk illető lelkészéhez, megkereszteltetni, mikor is mindig ó-
testamentumi nevet adnak az uj polgárnak. Mózes és Simon a kedveltebb név. A 
keresztszűlők mindég szombatosok. 

• Ily keresztyén – zsidó vegyület látható minden más szertartásaiknál is. 
• Házasság csak szombatosak, s néha ritkán zsidók között történik, (mikor is az ily 

szövetséget a keresztyén lelkész előtt eltitkolják), szombatos leány soha keresztyénhez 



nem megyen; szombatos férfi keresztyén nőt soha se veszen ha az előre szombatossá 
nem lesz, ekkor is próbaévet kell kiállania, s ha a szigoru, zárkozott családi élet, és 
ceremoniák vissza nem rettentik, miután titoktartásra megeskedték, avatják be a hit 
titkaiba, melyet csak adagonként, apránként tárnak fel előtte; ha a nő ekkor 
idegenkednék, elválasztják, és eleresztik, miután megesketik s isszonyu átok sulya 
alatt kikötik, hogy a látott és hallott dolgokat el nem árulja, s ez eskü és ez átok oly 
isszonyu, hogy nincsen eset rá, hogy ily renegát, vagy inkább visszatért nő, a 
szombatosok dolgairól, csak egy szót is mondana. 

• A férfinak is hasonlóan próbaévet kell kiállania, s csak ily eskü és átok terhe alatt 
avatják be, vagy bocsájtják el. 

• Az esketést előbb illető felekezetük papjánál teszik meg, s azután otthon a 
menyasszony haját zsidósan rövidre lenyirják, a rabbi egy superlát alatt átbujtatván 
megáldja, s csak ekkor érvényes a házasság.  

• A temetés szintén ily vegyes szertartással történik. 
• Halottaik fejénél, ha külsőleg protestans volt is, mindaddig gyertya ég, mig a ház 

küszöbén ki nem viszik; ekkor hallgatagon, néma fájdalommal kisérik az örök 
nyugalomra. 

• A halott felett tartandó istenitéletre van egy előitéletes hitök. Ugyanis azt hiszik, hogy 
14 nappal eltemetése után, egy bottal fegyverkezett angyal jelenik meg a koporsó 
fejénél, s kiáltva, hogy: ki vagy? ha büntelen, igaz életü volt, a halott nevét mondja, s 
az angyal magával viszi; keresztül kasul meghordozza a földi világban, megmutatja a 
vétkeiktől még meg nem tisztult halottakat, kik a földön való bujdoklásra vannak 
kárhoztatva mindaddig, mig Isten irgalma által feloldoztatván, bemehetnek az örök 
boldogság hazájába. 

• Ha ellenben a halott becstelen életü és bünös volt, akkor az itélet angyala jót sujt 
botjával hasára, s a lélekvándorlás keservteljes utjára bocsátja. 

• Nagyon sokat bőjtölnek s bőjtjük még a zsidókénál is tovább terjed; mert a gonosz 
lelkekre is bőjtölnek minden szerdán. A bőjtnek Istent engesztelő, ördögöt elűző erőt 
tulajdonitnak, mert azon babonás hitben élnek, hogy Isten az ördögnek az éjjeli és 
nappali 12 óra közelét szabadságában hagyta. Máskor, a szemét-dombokon, kereszt-
utakon vannak lekötve, onnan ólálkodnak, hogy rövid szabadságuk idején, a gonosz 
életü embereket lefogják. Leginkább azokra van passiójuk, kik pénteken fésülődnek, s 
kik a szemetet a feljövő napnak hintik. 

• Az átoknak, főként ha bőjtöléssel teszik, nagy hatást tulajdonitnak s azzal főként hitök 
üldözőit hiszik leginkább lesujtani, s néha az események egybevágó hatalma azt 
igazolni látszik. Igy például Pécsinek és az első szombatosoknak üldözéséért 
bünhődtetik II. Rákóczi Györgyöt, és az országot. 

• Czinczinit, vagy azt a katholikus lelkészt, ki a fiscusnak (mint fennebb látók) 
feljelenté a szombatosokat, melylyel üldözést, confiscatiót hozott árva fejökre, s őket 
szombaton dolgozni kényszeritette, megátkozták, hogy addig meg ne halhasson, mig a 
férgek meg nem eszik. S esetlegesen a nem igen példás életü lelkész oly betegségbe 
esett, hogy a tetvek ették meg. 

• A Gagyban lakó Miklósi Pál, a bőződi járás dullója, szintén üldözőbe vették őket, 
szombatonként ut csinálni hajtotta, borjuknak gunyolta; ezt is megátkozták, hogy 
borjut szüljön. 

• Miklósi nagyon iszákos ember volt s egy szombaton Kereszturon iddogálván 
barátaival, ezek élezelődve előhozták a szombatosok átkát, s a születendő borjunak 
nevet is adtak. Végre Miklósi jól felöntve a garadra (lekapván az életet) elindult more 
patrio, lóháton haza felé. Andrásfalvánál leszáll lóváról, a ló legelészni kezd; kihúzza 
a kantárt fejéből, s elmegy a rétre, jobb legelőre. Miklósi a felülésre erőt magában nem 



érezvén, gondolja, hogy ugy is közel van házához, gyalog megy el, s a kezébe maradt 
kantárt huzva maga után, s mondogatva: czuh, fakó, haza né! czammog vagy inkább 
tántorog haza; itt a karóba akasztva a kantár-szárt, kocsisára kiált: hogy kösse be azt a 
borjut, lovat akart mondani; de utjában mind a szombatosok átkával tépelődvén, 
borjura ment a szája. 

• Lefektették, de még ekkor is mind csak a szombatosok átkos borjával álmadozott, s 
kiabált. Neje azt hivén, hogy a borjuzó tehénről beszél, kinézett az istálóba; hát 
ugyancsak egy szép borjut borjuzott Csendes nevü tehenök; hivesecske lévén, bevitték 
a borjut a szobába hol Miklósi ágya lábához megkötötték. Miklósi azt álmodja, hogy a 
szombatosok átka csakugyan teljesült, s ő borjut szült; felébredt izzadtan ijedelmes 
álmára, hát valami talpát nyalja; oda tekint, s iszonyodva látja, hogy ott ugyancsak 
borju van, mámoros voltában pedig hinni kezdvén, hogy azt ő szülte, azért tehát 
szégyenét elrejtendő, felöleli a szegény borjut s egy kertében lévő felhagyott kutba 
belé löki. 

• Csakhamar ébredez a ház népe; keresik a borjut; hogy hová lett? Miklósi eliszonyodik, 
s ijedtében szinte megüti a gutta, hogy már feleségének és a cselédeknek is tudomása 
van az iszonyu hallatlan esetről, félre inti azért feleségét és sugva mondja: ”Feleség, a 
szombatosok átka megfogott; én borjut szültem az éjjel; s hogy e gyalázatom 
elrejtsem, a kutba dobtam.” ”Üsse meg a tüzes nyila – mond nyelves neje, – hisz az 
nem a kend, hanem a Csendes borja volt; s csak melegedni hoztuk be az éjjel.” 

• De a dolog köztudomásra jött, s annyira bosszantották Miklósit a szombatosok 
átkával, a borju szüléssel, hogy ő hivataláról lemondva, az emberek társaságát is 
kerülte, s rideg magányában, örömtelenül folytatta hátra levő életét. 

• Ilyen a szombatosok vallása; ilyenek szertartásaik; de ezen elferditések, babonák cak 
később toldalékok; azok Pécsi tisztult felfogásával össze nem egyeztethetők. 

• Pécsi Simon tagadhatlanul felvilágosodott nagy szellemü ember volt, ki az akkor 
ismert világot beutazta, 17 nyelvet beszélt, s ország kancellarságig emelkedett; de 
kegyvesztésének bus magányában tévelyekbe merült. Ő alapitott vallásában 
összekeverte a jelen tisztultabb fogalmaival s azokat nem igyekezett összeegyeztetni, ő 
meghagyta Mózesnek azon intézvényeit is, melyek csupán éghajlatiak voltak, 
meghagyta azon külsőségeket, s titkos mesterkéltséget, melylyel Mózes csak is 
prófétai tekintélyét akarta a nyugtalan, háborgó, s szolgaságban elfajult zsidó-nép 
között biztositani; ő Mózes vallásának nemcsak szellemét vette át, hanem annak 
foszlányait is megtartá, s azért az európai müveltség keretébe beilleszthető nem volt, s 
éppen azért csak kis körben terjedhetett el, csak egyesek fanatismusa tarthatá azt maig 
is fenn; ezek is nyomorult életet élnek s sok ünnep miatt (keresztények s magok 
ünnepei is), dologtalanul, sok időt vesztegetnek el, üldöztetve, boszantva lévén, más 
felekezetüek iránt gyülölettel viseltettnek, azok nyomora és szenvedése iránt hidegek, 
s minden segélyt tőlük megtagadnak; ellenben, magok között összetartók, egymást 
mindenben segitők és védők, ha éltökbe és vagyonukba kerülne is. A zsidókhoz 
nagyon vonzódnak; de ezek nem eléggé viszonozzák azon szükkeblü alapelv miatt, 
hogy Istennek választott népe csak egyedül izrael; miért a szombatosoktól 
idegenkednek, őket denevéreknek csufolják, kik se nem madarak, se nem egerek, se 
nem keresztények, se nem zsidók; s ha némely kóbor zsidó szombatos leányt nőül 
veszen is, de a régi öntetü bigott zsidó tőllük távol tartja magát, egy edényből vélük 
nem eszik, s a szombatosok előzékenységét, kedv-keresését visszautasitja. 

• Ily elszigetelve, ily magányosan minden támogatás nélkül tartja fenn magát ezen kis 
csoport; idegen hontársai közt, idegen legközelebbi környezetében is, kitéve folytonos 
üldöztetés, lenézés és bosszantásnak. – És bár életök folytonos társadalmi mártyrság, 
ők rendületlenül ragaszkodnak őseiktől öröklött hitökhöz; lelki meggyőződésükben 



semmi megingatni nem tudja; s ily szilárdság, ily önzetlen hűség, ily rendületlenség 
még akkor is becsülést érdemel, ha talán tévelygők lennének. 

• Az ut, melyen az emberek az üdvességet keresik, különböző lehet, de ki életét 
nemesen használja, ki becsülettel él, az bármely uton is elérheti azt. 

• S most vegyünk bucsut a mi szombatosainktól, s folytassuk tovább kutató utunkat. 
• Bőződ-Ujfalun alól egyesül Küsmőd vizével a délirányból letörtető (a vizválasztó 

gagyi hegy déli oldalából eredő) Bőződ pataka. E patak völgyén jön le a kereszturi 
országut, melyet Gagynál, hagytunk el; ott fekszik, az erdők és szőlőhegyek 
koszorujába foglalt kies völgyben, Bőződ, Udvarhelyszék végfaluja ez oldalról. 

• E völgyet nyugatról magas hegylánczolat választja el a Lóczpatak völgyétől. Ennek 
Bőződ feletti főcsucsát Anya hegynek, a következőt Pipének (talán mert kisebb), a vele 
összefüggőt Várhegynek nevezik. 

• E magas csucsról nagyszerü kilátás tárul fel. Fél Erdély látszik innen. Délen a fogarasi 
havasok. Északon a Hargita trachyt tömege; idább azon hegylánczolat, melynek 
három főcsucsa a Firtos; a küsmődi, és siklódi Nagy-Kő, melyeket már bejártunk. 
Északra a Bekecs, Cserepeskő, és Görgény havasain tul a távol Isten székének 
tetőcsucsa pillant át. Nyugatra, az erdők egy nyilatán, a Toroczkó feletti Székelykő és a 
tordai hasadék árnyszerü körvonalai tünnek fel. 

• Hanem aztán e szép, elragadó kilátással meg kell elégednünk; mert a Várhegyen 
követelt várnak semmi látható nyomát felfedezni nem lehet. Mondják ugyan, hogy 
régen találtak ott vastag cserépdarabokat, nagy mennyiségben; sőtalig félszázada, 
hogy ott kőfal is állott, melyet szétbontva, anyagját lehordták a faluba, hanem most a 
szántóföldül használt hegytetőn, semmi látható nyoma nincsen a várnak. 

• De szálljunk le a Lóczpatak mély völgyébe; ott talán háládatosabb talajon kutatunk. A 
hagyományok szerint, e völgyben régen Lóczfalvának nevezett népes falu volt, s most 
is egy ott lévő dombocskát, Templom hegyesinek, az alatta lévő teret falu helyének, a 
mellette felnyuló kis völgyet házas völgynek nevezik; s e területen mindenütt vastag 
cserépdarabokat, téglákat, sőt régi (kézre nem kerithetett) érmeket is találnak. A 
templom hegyese alatt nem rég három nagy mész-gödröt fedeztek fel, melyek még 
használható mésszel voltak tömve; mind ezen nyomok igazolni látszanak a 
hagyományt, hogy itt csakugyan falu volt egykor; de az akkor országut által szelt 
völgyben e falu sok dulatásnak, adóztatásnak, zsarolásnak lévén kitéve, lakói 
elhatározták, hogy elvonulnak onnan más rejtett magányos völgybe. Ki is indultak uj 
lak után szemlélődni, s a bércz-tetőn megállva szét néztek, tanácskoztak, hogy hová 
települjenek. Többen az akkor rengeteg erdőkkel benőtt szép legelőkkel dus szomszéd 
völgyet ajánlották; de voltak sokan, kik az ős emlékek által szentesitett helytől 
megválni nem akartak, s maradást tanácsoltak. Végre az elköltözni akarók vezetője, 
oda mutatva a szép zöld völgyre, felkiálta: Be ződ! vagy Bő ződ (a székely a sok 
mássalhangzót egymás mellett nem türő természeténél fogva a ”Zöldet” ”Zöd”-nek 
mondja) s innen eredt az uj telepnek Bőződ neve a hagyomány szerint. 

• A Gagynál emlitett tündérek utja a Sáros patak és Tekerős révinél csap át a nagy 
solymosi erdőkre, hol annak idejében ismét felfogni és követni fogjuk. Bőződben a 
rege róla az, hogy volt egy kegyetlen, Daczó János nevü földesur, ki szegény 
jobbágyait kinozta, még ekébe is fogta; de halála után az ördögök őkemét is járomba 
fogták, s vele szántották hegyen völgyön át azt a nagy borozdát. Igy üldözi a nép 
bosszuja a zsarnok és kegyetlen emlékét, még a siron tul is. 

• Bőződön felül van vagy 10, sorba helyezett kerek domb, melyeket Asztagos dombnak 
hivnak. Ezeknek szabályszerüsége és elhelyezése arra mutat, hogy emberkéz csinálta, 
hogy azok sirtumulusok, valószinünek látszik, már abból is, hogy aljukon sok vastag 
cserép darab, s már fegyver töredék fordul elő; sőt arany ekét is találtak ottan, mondá 



egy vén pásztor. Rendszeres átmetszésök hihetőleg érdekes felfedezésekre vezetne. 
Fennebb az országut közelében, egy természetes képződésü önálló dombocskát Vajda 
szállásnak azért neveznek, hogy ottan valamelyik erdélyi vajda vadászat alkalmával 
több ideig szállásolt. 

 

Etéd vásárai; régi kelyhe; Etéd népe; rézpormosás; kisdedóvó; Sütömona. Zuvarag. 
Juhodpataka. Tömlöczárka. Peszente. Sajgóbércz. Budvár. Csejepataka. Fülemér. Körispatak. 
Böződ-Ujfalu. Szombatosok. Böződ. Várhegy. Kilátás. Lóczfalva. Templomhegye. Bözöd 
alapulása, néveredete, tündérek utja. Asztagosdomb. Vajdaszállás. 

Siklód havasain tett ezen élvezetes és tanuságos sétánk után térjünk vissza a Küsmöd vize 
völgyébe. E folyócska déli irányban indul ki, s ugy látszik, hogy miként iránya is hozta 
magával, a N.-Küküllő felé igyekezett; de az énlaki kerekerdő és a Peszente utját álva, a Kis-
Küküllő felé tériték. Ott hol a kelletlenül kanyargó patak nyugati irányt veszen, ott fekszik e 
völgynek legjelentékenyebb helysége, a vásárairól hires Etéd*Etédnek sokadalmat Báthori 
Zsigmond ad radnothi Kendi Ferencz közbenjárására és pedig három országos vásárt; gyertya-
szentelő, sz.-háromság vasárnap utáni hétfőre és szent Mihály napra, s egyszersmind heti 
vásárokat szombat napra. Az okmány kelt Gyula-Fehérvártt 1593-ban apr. 26-án, aláirva 
Báthori és Kováchochi Farkas korlátnok által. Ez adománylevélben possessio Etehédnek 
iratik. Meg van annak a gyula-fehérvári káptalanból 1815-ben kiadott hiteles másolata a 
község levéltárában. Hanem ugy látszik, hogy hetivásárai a nemhasználás végett elévültek; 
mert Ferdinand király 1836. oct. 5-én uj hetivásárokat engedélyez Etédnek szerdanapra. Ezen 
diszes b. Miske aláirással kelt okmány szintén meg van eredetiben a község levéltárában. Etéd 
vásárai közül hires a gyertya-szentelői, melyen a barom ára egész nyárra megállittatik; 
hetivásárai is baromvásárral vannak egybekötve. Etédnek egy része az udvarhelyi várhoz 
tartozott régen, s mint ilyet adja Báthori Zsigmond 1591-ben jul. 29-kén Gyula-Fehérvártt kelt 
adomány-levelével, radnothi Kendi Ferencz tanácsosának.*Ezen mandatum és statutoriumot, 
lásd Kemény Józsefnek az „Erdélyi muzeumban” lévő okmány gyüjteményében. In aff. 362. 
Ugyanezen év dec. 6-án Somlyai Gergely a vajdai tábla elnöke és főjegyzője és Mindszenti 
Benedek Udvarhely és Marosszék főkapitánya némely etédi, jobbágyságra erőszakolt székelyt 
felmentenek. – Ugyanott 362. k. Kendő 1595-ben a gyulafehérvári országgyülésen 
nótáztatván, Báthori Zsigmond ennek etédi jószágát Apaffi Mihály tanácsos és Küküllő 
megyei főispánnak, neje Orbai Margittól született fiai: Gergely, Ferencz és Mihálynak 
adományozza.*Ugyanott 362. k. Az Apaffiak kihaltával a szomszédok öröklik.*1741-ben II. 
Apaffi Mihály halálával a fiscus pert inditott az etédi jószágért, de mivel azt Apaffi s mások 
is, mint székely örökséget birhatták, hol jus regalenak helye nem lehet, s mivel 32 éven át a 
szomszédok békeségesen is birták, a fiscus keresetét elveszitette. 

Miként fennebb emlitém, Küsmöd volt e völgy faluinak központi anya-megyéje; oda tartozott 
Siklód, Etéd, s még Martonos is. Etéd 1682-ben szakad el s lesz önálló egyház-megyévé,*Az 
elválási egyezkedés meg van a ref. megye levélt. de hogy már azelőtt is volt temploma, 
kitetszik abból, hogy 1672-ben az etédi templom épitésére kétszáz kő-sót rendelnek 
Sófalváról;*Ezen sóutalványa is meg van a megye levelei között. mely templomot 1680-ban 
Veszprémi István udvarhelyi esperes szentelt fel; de ezen első temploma az 1729. nagy égés 
alkalmával elhamvadván, a mostani szép nagy templom épült helyére. A reformatus egyház-
megye birtokában egy igen szép és sokra becsült kehely van, melyet Küsmöd csináltatott 
kárpótlásul az elszakadáskor Etédnek.**)A hagyomány teszi ezen korra, bár román styílü 



müidomairól itélve jóval régebbinek kell lenni. E kehely idoma oly szép, hogy megérdemli, 
hogy ide csatoljuk. 

 

Körirata ez: Etédi Reformata Ecclesia Anno 1702. 

És története szintén oly érdekes, miként megérdemli, hogy néhány sort szenteljünk neki. 

Hogy az etédiek mennyire ragaszkodtak e szent kehelyhez, s azért mennyi viszontagságnak 
voltak kitéve, kitetszik egy a megye levelei között lévő folyamodványból (mint czimiratán 
van: alázatos reménkedéséből az Etédi ref. szomoru Ecclesia tagjainak, a püspök és Generális 
székhez,) melyben elmondatik, hogy a Toller regimentjéből lévő kegyetlen executor a falura 
jővén, rémitőleg kinozta a falubelieket. A papot, Nánási Mihályt elfogta, ki is 20 aranyot 
adott; de ezzel sem elégedvén meg, a tömlöczözött s kinzott Nánási kivallotta, hogy a megye 
drága poharaival a megye biró az erdőbe menekült. Azért a kézre került falusiakat addig 
torturáztatta, hogy a poharakat elő kellett adni; a poharat és papot Vásárhelyre vitte s 40 
aranyat követelt értök: kérik a püspököt, hogy az Isten dicsőségére szentelt poharat adassa 
vissza. Hogy miként került vissza, nincs rá adat, s hogy e kegyetlen, s templomokat sem 
kimélő zsarolás mikor történt, nem lehet tudni, mert ily eljárásokban számtalanszor részesült e 
szegény haza, a kérvényen pedig nincsen semmi évszám, hanem hihetőleg a Rákóczi 
forradalmat követett szomoru időkben történhetett. Etéden a (Haynald Lajos püspök által 
alapitványnyal ellátott) katholikus templomban, illetőleg tornyában van a firtosi minoritáknak 
egyik ide hozott harangja, melyen e körirat olvasható: 

Me curavit ord. Min. Conv Firtosiensium ex munifi. Ad. Rdi. D. Steph. Attyhai et aliorum in 
honor S-ti Ioan. Bapt. 1739. 

Alább Me fudit Jacobus Schoenfeld Pragensis. 



Etédet gyönyörü nép lakja, kiválóan a nők oly szépek mint sehol: annyi szépséget egy 
csoportban soha sem láttam, mint Etéden egy vasárnap templomból való kijövetelkor; 
öltözetük is igen szép és festői, s azért közmondás Székelyföldön, hogy: olyan szép mint az 
etédi menyecskék. 

Etéden van egy sehol sem láttam ősi hangszer a Timbora, ez egy hosszu lant négy hurral, és 
guitare-szerü hang-osztálylyal, melyel igen szép, remegve panaszos hangokat lehet kihozni; a 
hurokat tollal pengetik. E lehetett régi harczi dalnokaink hangszere, s a most tökéletesitett 
cytherának ősatyja. 

Etédnek hajdan kisded-óvodája is volt, melyhez az alapot és tanitófizetést a falu adta; az 
épitést pedig a szék gyűlése aláirás utján létesitette; de ez a forradalom után megszünvén, 
most a lelkes ref. lelkész*Karácson Mózes. (ki hü őre hivei szellemi életének, s oly pásztora, 
mint az irás rendelé) abban működik, hagy a bukott kisded-óvodát egy három osztályu elemi 
iskolává alakitsa át. A falu lelkes népe 1600 pfrtot adott e szent czélra; és igen óhajtandó, 
hogy ezen elszigetelt vidéknek központján legyen egy iskola, melyben a nép szellemi 
táplálékot nyerhessen. Etédről egy nevezetes iró is került ki. Etédi Márton, ki a korában oly 
nagy tetszést nyert ”Magyargyász” czimü hőskölteményt, és egy más ”Scytha király” czimüt 
irt.*Lásd Toldi „A magyar költészet története” czimü munkája 190 és 195. lapján.  

Etédnek szőlője is van, de csak olyan, hogy szüretén több pálinka fogy el, mint a mennyi bort 
szürnek. S most tekintsünk szét Etéd vidékén. 

Etédnél három a Firtosból lerohanó patak szakad a Küsmöd vizébe: a Sütőmona, a Zuvarag, 
(mely a Firtoskutjának kifolyása) és a Juhod pataka. 

Odább az énlaki kerek erdőből lefolyó csermelykét Tömlöcz árkának hivják. Hogy e név 
honnan ered, még a hagyomány is elfeledte. – Mondják, hogy a patak-főnél régen ónbányák 
lettek volna, melyet rabok müveltek, egy sziklát mutatnak, melyben most olvashatlan felirat 
nyomai látszanak. 

Ez utasitás lenne a bányák holléte iránt. E patakok, mikor áradásban vannak, hordják le a 
rézport a Firtosról, ilyenkor az egész falu apraja nagyja kis teknőkkel kimegy, felmeri a 
porondot, s viz által elmosatva a könnyebb fövényt, a nehezebb trachyt por a fenéken marad; 
ezzel aztán nagy kereskedést üznek; helyben vékáját egy forintért adják. Etéden alul rézpor 
nincsen; mert itt van határvonala a trachyt közetnek; ezen alul homokképződés kezdődik, 
melyben Kőrispatak felé a forogványok (kőgömbök) csak nem oly nagy mennyisége jönnek 
elő, mint a Feleken. 

A Gagy völgyéből Etédre átjövő csinált ut Martonosról a Kebeled patakán jön fel, s a 
Peszente nevü hegylánczolaton vonul át. 

A Pesztente név eredetére nézve, a hagyomány azt mondja: hogy a Küsmödre templomba járó 
martonosiak és etédiek itt szoktak volt régen találkozni; itt köszönték egymást, és innen: 
Köszöntő neve, mely később peszentévé változott át. 

A Peszentetetőtől nyugatra, van a Muharos kutja, hol roppant kincset hiszen a nép; most is 
hordják a magyarországiak visszafelé vasalt lovakon. 



Az Etédtől Kőrispatak felé folyó Küsmöd vize balpartján van egy Sajgó bércz nevü hegy. Itt 
sok üreg van, hová régi harczias időkben a nép féltőbb kincseivel elbujt; gyakran kellett ott 
véres harczok közt magokat védni, s sajgó sebekkel terhelve küzdeni. Innen eredne 
elnevezése is. 

Etéd felett, északnyugatra, magas bércz: a Máté vésze vonul el. Ennek északi oldalából ered a 
Szolokma vagy szép pataka, mely a hasonnevü falun át folyva, Makfalvánál szakad a Kis-
Küküllőbe. 

Nyugati oldalából pedig a Cseje patak ered, mely Szent-Istvánnál szakad szintén a Kis-
Küküllőbe. 

E patak jobb partján egy háromszögü fennlappal biró önálló domb emelkedik fel, ezt 
Budvárának hivják, s a hagyomány ott ily nevü vezér várát keresi. Most, fellévén szántva, 
régi épitkezésnek semmi nyoma se látszik. 

A Cseje patakba szakad a Kincses árok, hol régi felhagyott bányák vannak, s hogy Buda 
vezér rejtett kincsét keresi a nép. 

Küsmőd felé pedig Fülemér nevü oldal van, melyet őshangzatu szép nevéért említek fel. 

Etéden alól Kőrispatak következik. Kőrispatakon alól a tér egy részét ma is Diósfalvának 
nevezik. Hagyomány szerént előbb a falu ott feküdt s csak később költözött föllebb, az ott volt 
kőrisberkek közzé, honnan neve is származott. Az első ide települő a hagyományok szerént 
egy Dömös nevü ember volt, ki a ma is meglevő és népes ily nevü családot alapitá; ezen 
Dömös pedig valószinüleg a Ketsetnél leirt s tatárok által feldult Dömöslakáról jöhetett ide. A 
Dömös név a határ elnevezésekben is uralgó, hol Dömösuttját, melyen jött, Dömös sarkát hol 
nyugodott stb. feltaláljuk. Hogy Dömös uramat vagy utódait uj telephelyén is felkeresték a 
tatárok, mutatja a falutól északra lévő Tatárok utja nevü helyelnevezés; hanem a mint a 
hagyomány mondja: a Szilasáj szikla-barlangjaiba vonult képet hiába ostromolták; mert az e 
menhelyén oly hősileg oltalmazta magát, hogy a tatárok megszaladtak. 

A kőrispataki unitária ecclesiának van egy urvacsorához való óntányéra, melynek belső felén 
e felirat jön elő: s. o. fe. v. j. m. a. 1713. külső kerületén pedig ez: Supra Ital P. D. FR. 
Sombori Cantoris Sax. Nat. Unit, Offeri Coetus ejusdem Nat. et Rell. 

A kőrispataki erdőkön átvonuló tündérek utját már fennebb, Gagy leirásánál láttuk. 

Kőrispatakon alól félóra távolra van Bőződujfalu. E faluban még most is van vagy 30 
szombatos család, sőt mióta Ernyéről is az ott levő néhány család átköltözött, egész Erdélyben 
csak itt vannak követői ezen hajdan igen elterjedt s annyit üldözött hitfelekezetnek; s hogy 
egészen el nem enyészett, azt főként az üldözés előidézte ellenhatásnak lehet feltudni. Ezek 
egész a rajongásig ragaszkodnak hitökhez, régi szokásaikhoz, körülmetélkednek, a szombatot 
megünneplik, csak maguk, vagy zsidó rabbi által levágott hust esznek; csak egymás közt (s 
kivételesen az izraelitákkal is) házasodnak, szombaton nem pipáznak, nem főznek, pénteken 
estve, nap lemenetkor már senki a mezőn nincsen, házaikban titkos kamaráik vannak, ott 
gyülnek össze, ott tartják könyveiket, ott imádkoznak, ott rejtegetik féltékenyen üldözött hitök 
tiltott szertartásait. Különben külsőleg nagyrészt unitáriusok, katholikusok és reformatusok is, 
s ezek ünnepeit is szinből megtartják; az unokák egymással házasodnak. Másként igen 
szorgalmas, jó módu, becsületes és erkölcsös emberek, s ez által érdemelték ki a nép között 



azt az elnézést és becsülést, melyben általánosan részesülnek; mert a székelynél hit dolgában 
nincsen toleránsabb nép; csak ne legyen, ki vallásos érzelmeiket sértse, és felbujtogassa, egy 
faluban akárhány vallásfelekezett hivei békében elélnek egymás mellett. 

Általánosságban a szombatosokról ennyit tudni elég; de a ki titokteljes felekezet alakulásáról, 
szervezetéről, kifejlődéséről és jelen viszonyairól bővebb ismeretet akar szerezni, annak 
számára itt egy rövid ismertetést adok:* 

XXXI. A Partium. 
Tájékozás. Nagy-Solymos. Ördögborozda vonala a partiumban. Karisfal lánczolata. Várhegy. 
Törökvár maradványai; alakja; regék; kincseslyuk. Kis-Solymos. Rózsás ponk. Szentegyházas 
bércz vagy Csonkaház. Augustinovics emléke. Tegezhajtó. Tatárerdő. Leányhalom. Szent-
Erzsébet. Pécsi Simon. Puszta. Szent-Erzsébeten algymnasium. Régi templom. 

Azon vikvok (hegyes völgyes, hápa-hupás) vidék, mely Bőződ völgyén alul, a két Küküllő 
között van, Pártium nevet visel; hihetőleg azért, hogy ezen több, Küküllő megyéhez tartozó 
falu által megszaggatott s vegyes népség által (sok jobbágyság volt e falukban) lakott rész 
csak később lön a székelyföldhez, illetőleg Udvarhelyszékhez csatolva. 

Ezen, körülbelül 4 négyszög mfld. kiterjedésü, hegyes vidéknek két fővölgyülete van, 
melyeken két ellentétes irányban folyó patak törtett le, mert e vidék mind a két Küküllővel jó 
viszonyba kivánván lenni, mindkettőnek egyformán adózik. E patakok a Bőződtől nyugatra 
eső hegyekből eredő Solymos pataka, mely mellett a Két Solymos, Oláh Andrásfalva (megye) 
Sz.-Erzsébet és torkolatjánál (a szintén megyéhez tartozó) Sárd fekszik, hol egyszersmind 
Udvarhelyszék határvonalát alkotva, a nagy Küküllőbe ömlik. 

A másik Zsákod pataka. Ez az előbbivel párhuzamosan és ellentétes irányban a Kis-
Küküllőbe foly. E mellett van Magyar és Oláh-Zsákod (az utóbbi megye) Hidegkut, Pipe, 
Véczke, Székelyszállás, Csöb, Bordos (már a Küküllő völgyén,) s mellette jobbról Rava, balról 
Sz.-Demeter. Ez eldugott völgyek kevéssé vonzó küllemüek, de azért mégis fogunk nehány 
érdekes tárgyat és pontot találni. 

Legelőbb is tegyük vizsgálatunk tárgyává Solymospataka völgyét. 

E patak, a már Bőződnél emlitett Lócztetőn és mellék hegyein eredve, délnyugati irányban 
szeli át e kopár pala-hegyeket. Eredetén egy órával alól Nagy-Solymos, és kissé alább kelet 
irányból lejövő Kis-Solymos pataka völgyében Kis-Solymos rejtőzködik, vegyük ezeket 
rendre. Nagy Solymosba a reformatusok temploma régi volt, de 25 évvel ez előtt lerontatván, 
anyagjából uj templom épült; csak is régi tornya maradt meg, melynek alólról felfelé 
keskenyedő roppant falai a 15-ik századra utalnak. E torony egyik ajtaja a mór épitészet patkó 
idomu nyilatával bir. Egyik harangja régi, minden körirat nélkül. Solymos már a XIV-ik 
század elején Solumus néven mint önálló egyházmegye jön elő.*A pápai dézmák regestruma 
1332. évi rovatában 680. lapon igy: Beda sac. de Solumus solv. 3. ban. ant. Azonban ebből 
csak azt lehet kivenni, hogy Solymos, de hogy a kettő közül melyik, nem lehet biztosan 
meghatározni. 1727-ben nov. 20-án N.-Solymoson tartatott ráthothi Gyulaffi László főkirály-
biró azon nevezetes székgyülése, melyen jogtörténelmileg igen nevezetes végzések és 
törvények hozattak az adó repartitiója, katonaság átvonulásáról, a törvénylátás módjáról, 
postálkodásról, a falusi előljáróságok szervezetéről, e mellett büntetések szabattak a 



dohányzók, káromkodók, éjjente dorbézolók, erdő égetők stb. ellen.*Ezen törvények egész 
terjedelmükben közölve vannak „A nemes székely nemzet constitutioi” czimü gyüjtemény 
117–130. lapján. Nagy-Solymos határán ujból feltaláljuk a Körispataknál és Bőződnél észlelt 
Tündérek utját, mely itt már Ördög borozda név alatt a vizválasztó hegységnek Bőződ-uta 
nevü csucsára kap fel, innen Urvár völgyén (hol régi cserép-és téglatöredékek vannak) 
átvonulva, felcsap a Kopaszra; onnan a ravai erdőnkön, az Omlás nevü erdőn a csőbi 
Nagyvölgyön és Somosbérczén át a zsákodi Baglyasra, Szépágycseréire, onnan a buni 
erdőkön át a nádasi és bródi határokra. Tehát e földtöltés, melynek sáncza a Nagy-Küküllőre 
néző oldalán van, Firtos tájáról indulva (talán az oroszhegyi fő Ördögutjával összefügve) 
átszeli a Két-Küküllő közti vidéket s levonul a megyékre; hogy vonala meddig követhető, 
nem tudom. És ezt ekként azért részletezem; mert előttem senki nem tárgyalta, mivel pedig 
ugy ez, mint a Székelyföldet átszelő (Kakasborozda, Ördögutja, Rabsonné utja név alatt 
ismeretes) fővonal létczélja is eddig meghatározva, értelmezve nem volt, nem fogom én se e 
kényes kérdést megoldani; itt ott sejtelmeket állitok fel, melyek az előbbi véleményekhez egy 
másik nézetet csatolnak; de, ha végeredményes eldöntést nem hozhatok is, legalább ugy a fő, 
mint mellék-vonalokat, hol azokkal találkozom, pontosan kijelölni elnem mulasztandom, 
hogy majd, midőn a hazai tudományosság figyelmét ezen régi müveletekre is kiterjesztendi, 
midőn szakértők azt vizsgálat alá veendik: legyen ezen iratom irányt adó, mely legalább 
tájékozásul, s utmutatóul szolgálhasson az e téren kutatni akaró régészeknek. Solymoson a 
rege az róla, hogy az ördög roppant ekéjével azért szántotta e barázdát, hogy a Küküllőt oda 
vegye be, de Isten nem segélé e szándékában, s nem tudván ekéjével megfordulni, müvét nem 
is létesithette. 

Nagy-Solymoson másik, figyelmet érdemlő tárgy a Törökvár. 

A Nagy- és Kis-Solymos völgyét elválasztó Karisfal nevü hegylánczolat legmagasabb csucsát 
Várhegynek nevezik. A hagyomány azt tartja, hogy itten a törököknek volt vára, hol egy 
hatalmas török pasa lakott, ki az egész vidéket rettegésben tartotta, s a szép nőket, ha módját 
ejthete elrablá. Hogy pedig e magas hegycsucson valóban volt vár, arról kétségtelen jelek 
kezeskednek. A nyugati oldalon, hol lankás hegynyak köti egybe a várhegyet e Kovács-
bükkivel, tehát a legkönnyebben megközelithető oldalon, a hegynyakat egy széles mély sáncz 
szeli át; e sánczon belül, falormozat elhantolt gátonya látszik, mely itt ott megszakadva körül 
futotta a hegynek körte alaku, 500 lépés kerületü fennlapját. Északi karaja közelében van egy 
bemélyedés, mely a vár kútjának lenne helye és e kutat a néphit oly mélynek állitja, hogy a 
bele dobott récze a Kis-Solymos patakába jött ki. A várnak keletre néző, csucsba záródó 
végénél ujból át volt a hegy metszve; a többi oldal falmeredeken hanyatolván le, ily sáncz 
szükségfeletti volt. Ez utóbbi átmetszeten kivül mély üreg van, hol (mint mondják) magas 
torony állott, és alább a hegymeredek oldalában, csaknem megközelithetlen hegyen van a 
Kincseslyuk. Egy néhány öl mély, bányaszerüleg, ember kéz által kivájt üreg, hová a törökök 
roppant kincsüket elrejték, melyet most büvös bivalok és agarak őriznek (a néphit szerint,) sőt 
azt is mondják, hogy ez az üreg messze elágazó tömkeleg volt régen, mely azonban 
összeszakadozván, most az ott lévő roppant kincs örökre rejtve van. A vár beltere tele van 
kincskeresők által ásott üregekkel; egy pakulár talált ott gyémánttal kicsepegtetett, kisasszony 
kézre való arany ölyvet (karperecz, valósággal ölyv karikát jelent, mit a kutya nyakára 
tesznek.) E várból a törököket, a hagyomány szerint, a magyarok bejövetelükkor üzték el, a 
vár bevétele után őseink a Nagy-Solymostól nyugatra eső Bálványos nevü helyen tettek 
győzelmi áldozatot. 

És most pillantsunk be Kis-Solymosra, mely falut, miként Nagy-Solymost is unitárius és 
reformatus elegy népesség lakja. E faluról azt jegyezhetjük fel, hogy Koncz Boldizsár az 



unitáriusok X-ik püspöke, ki a most is kézi könyvül szolgáló nagy kátét s több igen kedvelt 
könyörgést irt, itten született, és azt is, hogy a mult század végén hires iskolája volt itt az 
unitáriusoknak, melyben a jeles Augustinovits Pál tanulmányait kezdte.*Unit. vall. tört. 
Székely Sándor 184. lap. Ez iskolát e tájt jánosfalvi Csoma István vezette, s 40 évi 
tanárkodása alatt oly nagy hire volt, hogy nem csak a vidék unitárius népsége küldötte ide 
fiait, hanem a távolabb Homorod mentéről, sőt a szomszéd Segesvár és Szász-Kézdről is 
számos tanoncz járt ide, s több jeles ember került innen ki, kikből felemlitjük: 
Augustinovicsot és Mihály Jánost, Udvarhelyszéknek hires királybiráját, kit fennebb 
jellemeztem. Fájdalom, ez iskola Csoma halálával hanyatlani kezdett s ma a szokásos falusi 
iskolák szomoru állapotjára devalvalodott. Hát az a Vasvár nevü negyed Solymosban, mit 
jelent? Azt, hogy nemcsak itt, hanem a szomszéd Gagyvize völgyében is a falu azon részét, 
hol a kovács czigányok, a falu szegényei, s tolvajai laknak, rendszerint Vasvárnak nevezik; 
midőn én, mint olyan szenvedélyes várkutató, e nevet hallám: uj felfedezés ötletétől 
lelkesülten kértem, hogy vezessenek el a vasvárba, s mily nagy volt csalódásom, midőn a vélt 
várrom helyett az emberiség romjaira találtam, kik szennyes kunyhóikban félmeztelen 
cinismussal küzdenek a nyomor és nélkülözéssel. 

Mondják, hogy K.-Solymos két faluból alakult, e faluknak még nevét is elfeledé a 
hagyomány, legfőlebb fekhelyeiket tudja csak megjelölni. Egyik a várhegyen felül 
Rózsásponk nevü helyen, másik Kis-Solymoson alól a völgy baloldalán feküdt. A dombot, hol 
temploma állott, most is Szent-egyházas bércznek és Csonkaház-nak is nevezik; jelenleg az 
unitáriusok temetője. És az a magas diszgula ott, a többi egyszerü sirok közül kiemelkedve, 
miféle? Az egy oly ember siremléke, kit érdemei méltán magasan emelnek embertársai fölé; 
egy oly ember emlékköve az, ki életében arra munkált, hatott és gyüjtött vagyont, hogy 
halálakor nemzetét nevezze örökösének; de az ily ember nem hal meg, az él nemzedékről 
nemzedékre műveiben, alapitványában, annak nevét századok mulva is áldólag említi a haza. 
A diszgula, melynek rajzát mellékeljük: Augustinovits Pál siremléke, – azon hazafiué, kinek 
alapitványa már 60,000 frt tőkére nőtte ki magát. S van-e tér, hol üdvösebben, századokra 
kihatóbban lehetne müködni, mint a nevelés terén? 

 

AUGUSTINOVICS PÁL SIREMLÉKE. 



Az ily áldozat, mely a szellem és értelmiség érdekében hozatik, fiuról-fiura örökké kamatozó 
s az ily embereket méltán nevezhetjük nagynak; az ily neveket méltán helyezzük a nemzeti 
Pantheon kitünőbb helyére, hová a haza nemtője kitörölhetlen betükkel vési be a haza 
jóltevőinek nevét. Én, ki a mult nagyságának romjait kutatom, ki a régi dicsőség széthullott 
babér-leveleit gyüjtögetem, s igyekezem a haza oltárára illesztendő koszoruvá kötni, nem 
lehetek kegyeletlen a közelmultnak érdemei, és a haza nagy szellemei iránt sem, s azért 
tisztelettől áthatott szivvel közelitém meg Augustinovics siremlékét, melyet a nemzeti 
kegyelet emelt a nagy halott sirja fölé.*Augustinovics Pál születéshelye felett, ha nem is annyi 
mint Homéré felett, hanem mégis néhány helység versenyzett, mindenik magának 
tulajdonitván az ottan születés dicsőségét. Atyja, a hasonnevü Augustinovics Pál, valószinüleg 
a bemenekült lengyel unitáriusok ivadéka. 1756-ban jun. 24- én Szent-Gerliczén tartott 
zsinaton szenteltetett fel papnak s neveztetett ki gyepesi lelkésznek, honnan H.-Szent-
Mártonba, Gagyba, onnan Szent-Ábrahámba 1777–1871, végre Kadácsba tétetett át, neje 
szent-ábrahámi Mátéfi Lydia volt, ettől született Szent-Ábrahámon 1763-ban a nagygyá lett 
Augustinovics Pál. Szent-Ábrahámon (és nem H.-Szentmártonban vagy Gyepesen, hol atyja 
paposkodott) azért született, mert anyja haza jött szüleihez lebetegedni; különben is e tájt 
meghasonlásban élvén férjével. Pálon kivül még egy fia, Sámuel és két leánya Lidia és 
Susanna született. Ezen Sámuelnek fia a most is Kis-Solymoson élő Augustinovics Pál, ki 
magtalan lévén, e család utolsó ivadéka. – A sirkő, mint mellékelt képünkből megitélhetni, 
elég csinos, magassága a három ölet megközeliti, keleti oldalán a családi czimer (szablyát 
tartó oroszlány), alatta e felirat: 

Kis-solymosi 

AUGUSTINOVICS PÁL 

királyi főkormányi tanácsos 

főszámvevői hivatali elnök 

És az erdélyi unitárius status föcurátora 

S ifjai nevelésének örök hálát érdemlő alapitója 

EMLÉKE. 

Meghalt 1837-ben october 6-án, fáradhatlan munkás 

életének 74-ik esztendejében. 

Alatta cserkoszoru diszitményes talapján ez: 

Béke e kő alatt nyugvó becses poraira! 

A kis-solymosi unit. ecclesia birtokában két igen szép régi pohár van, mindkettő ezüstből, 
gazdagon aranyozva. A nagyobbik – mely igen szép hólyagos művel van a XV-ik század 
modorában diszitve – 29 centimeter magas és minden felirat nélküli; a másik, mely 
poháridomu, csak 15 centimeter magas, felső karimájának kerülete 22 cent. Ez utóbbin 
féldomborműben a paradicsom van bevésve; s rajta lévő három alak Ádámot, Évát s az őket 
paradicsomból kiüző angyalt ábrázolja. Mindenik alakot fa választja el, az Ádám és Éva 
közötti a tiltott fát mutatja az incselkedő kigyóval. Az alakok lábainál állatok: oroszlányok, 
tigrisek, ökrök stb. vannak bevésve. Az egész igen szép bevégzett műve a XIV. századnak, s 
igy az üregeibe szétszórva bevésett M. R. 1632. nem csináltatása, hanem adományozása évét 
jelölheti. Hogy miként kerültek ez egyház birtokába, arról semmi adatunk nincsen. Mindkettő 
képét melléklem. 



 

A Kis-Solymos és Szt.-Ábrahám közti hegység egy helyét Tegehajtónak (régen 
Tegezhajtónak) hivják; egy mást Tatárok erdejének, mely elnevezések régi, most feledett 
eseményekről vehetik elnevezésöket; de nem feledett a gagyi út melletti Leányhalom, hol egy 
tolvajok által meggyilkolt ártatlan leány van elhantolva, s kinek sirhantját minden ott elmenő 
egy oda dobott galylyal vagy kővel növeli. 

Solymoson alól, a Küküllőmegyéhez tartozó, Oláh-Andrásfalva, azon alól Szent-Erzsébet jön, 
– azon falu, mely 1332-ben már S. Elyzabeth néven, mint önálló egyházmegye szerepel.*A 
pápai dézmák regestruma 681. lapján igy: Nicolaus sac. de S. Elyzabeth solv. 3. ban. ant. A 
739. lapon: Nicolaus sac. de S . Elisabeth 1. ban. ant. És mit kereshetnénk Szent-Erzsébeten 
mást, mint Pécsi Simon emlékét! Ezen egyszerü falu volt a nagy férfiu kétszeri 
számüzetésének helye; itt forrott a tevékeny főben, miután a politikai cselekvés teréről 
leszorittatott, a vallási rajongás és hitujitás eszméje; itteni magányában forditgatta le a 
zsidóbibliát és Talmudot magyarra*Pécsi Simon, ki ország canczelláriuságig emelkedett, 
disgrátiába esvén, a kővári várba záratott; onnan kezességre kibocsáttatva, és sz.-erzsébeti 
jószágát visszakapva, oda belebbeztetett, ugy, hogy e falu határát elhagynia nem volt szabad, 
s itt volt Bethlen Gábor haláláig. Rákóczi alatt ujból szerepelni kezdett, jószágait visszanyerte, 
de szombatosságáért ujból notáztatván, másodszor is Sz.-Erzsébetre belebbeztetett, s ezen 75 
jobbágyos kis birtokában, a zsidó bibliát magyarra forditva, halt el. – Kemény Ján. 
önéletleirása (magy. tört. emlékek) 408 és 409. lap. – Egy ősömnek, Orbán Eleknek, a mult 
század elején irt végrendeletében, a véle rokonságban volt Pécsi Simonról érdekes adatokat 
kaptam, s azt mint életirásának kiegészitő részét ide igtatom. Pécsi ifjonta származott 
Erdélybe, s Sz.-Erzsébeten iskolatanító lett, és magántanítója az akkori Sz. Erzsébet birt Eösi 
Tamás három fiának, de e fiuk rendre mind elhalálozván, Eösi a kedvét és szeretetét megnyert 
Pécsi Simont fejedelmi concessióval fiának fogadta, s peregrinatiora bocsátotta. Ő naplót 
bocsátott ki visszatértekor, mely akkor időben nevezetes könyv volt. Eldődöm e könyv 
birtokában volt, de Gravén más könyveivel együtt, Gyergyó-Szentmiklóson, hová neje 
menekült volt, e könyvet is elpusztitotta, hanem e könyvből Orbán Elek emlékezete után a 
következőket jegyzette emlitett testamentumába, (melyet eredetiben az erdélyi muzeumba 
tettem le): Pécsi Erdélyből Bukarestbe ment, hol a vajda mellett 2 évig volt, onnan 
Konstantinápolyba a Nagyvezér mellé, honnan 1 és 1/2 év mulva Carthagó vidékére ment, hol 
2 évig időzött. Visszautjában Romában, Nápolyban sokáig mulatott, a spanyol és franczia 
udvaroknál is megfordulván, 18 évig peregrinatio után tért meg Erdélybe, nagy tudománynyal 
annyira, hogy 17 nyelvet beszélt. Az akkor Görgényben mulató fejedelemhez ment, honnan 
szeretett fogadott atyjához sietett; de a fejedelem oly nagy örömet talált utikalandjainak 
elbeszélésében, hogy semmiképen nem akarta elbocsátani, s midőn Eösi megbetegedvén, 
utánna küldött: a fejedelem hintóval küldötte Sz.-Erzsébetre, hol Eösi Tamás 3 órával 
megérkezte után meghalt. Eösi minden javai Pécsire szálltak, s Kornis Farkas leányát nőül 
vevén, annyira a fejedelem kegyébe esett, s nagy tudománya által oly tekintélyt nyert, hogy 
nemsokára országcancellariussává nevezte ki a fejedelem, s kora legnevezetesebb 
diplomatájává lett stb. s a lebilincselt ész és tevékenység azon vallási forrongást idézte elő, 
melyet aztán teljesen elfojtani minden üldözéssel és nótázással sem lehete. 



Szent-Erzsébeten késziték el koporsóját ezen félreismert nagy talentumnak, mely más 
viszonyok és körülmények közt s más irányeszmék körében korának legnagyobb emberévé 
nőhette volna ki magát. A Balázsi István, Udvarhelyszék főtisztje által alapitott akkor jeles 
sz.-erzsébeti unitárius al-gymnasiumban kezdette tanulmányait; onnan ment külföldi 
egyetemekre, s midőn vagyonától megfosztva, mint szegény számüzött ide belebbeztetett, 
akkor ő ez iskolát ujból felelevenitette, de később szombatos iskolává alakitván át, 
megszüntettetett.*Unit. vall. tört. Székely Sándor 93., 96. és 163. lap. És midőn a hosszas 
szenvedés által megtört test, a nagy lélek porhüvelye, összeroskadt, akkor Szent-Erzsébet, 
mely menhelyet adott az üldözöttnek, sirt is nyujta a haza- és hit kiátkozta szerencsétlennek, 
mert Pécsi és neje Kornis Judith is itt Szent-Erzsébeten temettettek el,*Mint kitetszik ezen 
czimü könyvecskéből: Illustrae Faeminae Judithae Kornisiae spect. et Magn. Di. Simonis 
Pecsi de Szt. Erzsébet Smi. Regis Hungariae Principisque Traniae Intimi Consiliarii 
desideratissimae conjugisfunebris laudatio habita ad tumulum ejusdem in Szt.-Ersebeth a 
Valentino Radecio Superintendente (unitárius püspök Radecki) pred. cal. april. A. D. 1621. 
Claudiopoli Typis Heltauis excudebat Joannes R. Makai Anno 1621. in quarto. – És ugyan 
akkor egy másik könyvecske: Epicedium a Johanne M. Varsolcio Lectore scholae 
Claudiopolitanae in Szent Ersebeth in funere Illustrae Faeminae Juditae Kornisiae recitatum. 
Claudiopoli Typis Heltauis exc. Joannes R. Makai A. D. 1621 in quarto. – Pécsiről is 
általánosan az a hiedelem, hogy Szent-Erzsébeten halt el és temettetett is el, bár a szombatos 
traditiok – mint látók – azt tartják, hogy ő Konstantinápolyba ment ki üldözött hitfeleivel s ott 
halt volna meg. de mi hiában kerestük e sir-hantokat; hiában a házat, hol a martyr szenvede, 
semmi látható emléke nem maradt fenn, nevéről mit sem tud, s hol feltehetőleg Pécsi Simon 
laka állott, a templomon alól – honnan a régi Kemény curia*Sz.-Erzsébet I. Rákóczi György 
Pécsi özvegye Barabás Katátol visszavevén, Kemény Jánosnak adományozta, s most is 
Kemény birtok. (Lásd Kemény József gyüjt.) lerontatván, a falu déli végéig költöztetett le – 
most czigányok laknak, a helyet pedig Pusztának nevezik, miként puszta azon emlékkert is, 
melybe virágfüzért kötni jővék. 

Ha Pécsi emlékét tárgyazó kutatásom meddő volt, szerencsésebb valék régészeti tekintetben, 
mert Sz.-Erzsébet templomában egy eddig senki által nem sejtett régi épületet fedeztem fel. 

E templomnak csak szentélye van meg eredeti alakjában, két keskeny metszetü, halhólyag 
ékitményes ablaka csucsives, a harmadik át van idomitva és igy átalakuláson ment át a hajó 
többi ablaka is, hol csak a két elcsapott három karajivü ajtó maradt meg eredeti alakjában; ez 
oldalajtó is egy később épülhetett elő-pitvarhoz mozdittatott ki. 

 

BARCSAI ÁKOSNAK A SÁRDI UNIT. EGYHÁZM. BIRTOKÁBAN LÉVŐ TÁNYÉRA. 



De ezen kevés eredeti alak is meggyőzhet arról, hogy ez egy a XV. század kezdetén épült 
késő-gót izlésü templom, mit igazol a szentély elő zár-kövén lévő ezen körirat is. 

 

(Anno Domini millesimo CCCCII. 

A völgy torkolatban lévő Sárd unitárius ecclesiájának birtokában egy nyolcszögü aranyozott 
tányér van, párkányát dombormivü virágok ékitik; fenekén szintén bevésett müvü czimer, 
melyet királyi korona föd, a czimer paizsban, dombon levő koronára támaszkodó átnyilalt kar, 
mellette nap és hold, körülte ez irás: 

ACHA. BAR. D. G. PRI. TRAN. PAR. RE. HV. DO. ET SIC. COM. 

Karama alsó szélén ez áll: Marosi István és Konrád Judith conferal, a Sardi Unitária 
ecclesiának Anno 1782. E tányér 17 lat nehéz, egészen ezüst, gazdagon aranyozva, s mint egy 
Barcsai Ákostól fennmaradt becses müemléknek, rajzát ide csatolom. 

Sárd már 1301-ben előfordul egy cserelevélben (Lásd Udvarhely leirásánál.) 

Sebesi Boldizsár I. Rákóczi György portai orátora sárd-i volt. 1662-ben Apaffitól Nagy Judit 
nyer jószágot Sárdon, Héjasfalván, Solymoson és Szt.-Ábrámon.* 

XXXII. A partium másik völgye. 
Magyar-Zsákod. Unitárium templom régi harangja. Zsákodi iskola. Váruta hegyese. Sárkány 
csorgó. A sárkány és a buni Bethlen. Oláh-Zsákodon Csetyecze. Véczke. Tatárvár. Hagya 
völgye. Régi falu. Harangoskut. Székelyszállás. Csöb. Himosvölgye. Bordos régi harangja. 
Beke Dániel. Rava. Sz.-Demeter. Temploma. Kastélya, mostani állapotja, története. Regék. 
Balássi és Gyulaffiak. Visszatérés Udvarhelyre. 

A Nagy-Küküllőbe siető Solymos pataka torkolatjától csuf meredek hegyeken átvágunk az 
ezen patakkal párhuzamosan, de ellentétes irányban futó Zsákod vize völgyébe. 

E patak eredetétől nem messze, a belé jobbpartilag szakadó Vágás árka szük, zsákszerü 
völgyében (honnan neve is eredhetett) fekszik Magyar-Zsákod. 

Ezen falu egy 1325-ben kelt okmányban Zákud néven elő fordul, ugyanis András gróf 
(Thylegd László fia) apósával Opour gróffal (Sárás fiával), megegyeznek Margit asszonynak 
(András gróf hugának) hozománya felett, mely 100 ezüst márcára menő követeléséért András 
gróf átadja Lászlónak a Küküllő megyében lévő Hujlakot.*Ujlak mint praedium még létezett 
1662-ben, mikor Apafi Daczó Jánosnak adományozá Sárddal, Zsákoddal és más jószágokkal. 
Ez adománylevelet lásd Kemény József gyüjt. Lib. I. Reg. Apaf. pag. 397. Ennek 
szomszédositásánál előjön Zakud, Simonnak Bonis fiának birtoka.*Ezen okmány hiteles 
trans. B. Apor Karoly birtokában, honnan kivonatilag közlöm. 1333-ban a pápai dézmák 
regestrumának 754-ik lapján Sakod néven mint önálló egyház-megye van bejegyezve, mikor 
nevezett évre Mátyás nevü papja 20 uj denárt fizet. 



1596-ban már Horváth birtok, Kornis Gáspár nejével Horváth Annával kapja, 1662-ben 
Daczó János bir Zsákodon.*Kemény Józs. gyüjt. Lib. I. Reg. Apaf. pag. 397.  

Ma főbirtokosok a Horvátok, s azok közt a derék Horváth János. Udvarhelyszéknek 1848-ki 
kormány biztosa. 

E falu minden régisége mellett is csekély nevezeteséget mutat fel, de jól keresve még is 
találunk figyelemre méltót. 

Ilyen az unitáriusok régi harangja (melyen e körirat olvasható: 

 

(Anno Domini millesimo 500 sexto.) 

Jelenben Zsákodon nevezetes azon szép emeletes épület, mely a katholikus templom*Régen 
egész Zsákodot és Veczkét mind unitáriusok lakták, a katholikus Horvátok hóditották át a 
kath. hitre. alatt büszkélkedik, nevezetes legalább előttem azért, mert a Zsákod iskolája, és 
pedig oly falusi iskola, minő a Székelyföldön bizonnyal kevés van, és ez iskolát a két 
Horváth-testvér, István és János, épittette a nép hozzájárultával, s czéljuk azt gazdag 
alapitvánnyal ellátva, elemi iskolává emelni. Hogy ezen elszigetelt, s minden fővonaltól távol 
eső, elzárt vidéken ez iskola mily fontos szerepre van hivatva, azt felesleges mondanom is, 
egy egész népes vidék szellemi ébredésének van itt alapja megvetve, és hogy a nagylelkü s 
hivatásukat átértett alapitók mily szolgálatot tettek ezzel a hazának, azt itt felesleges 
felhoznom; légyen áldás munkájukon. 

Zsákodtól nyugatra egy magas kopár hegyet, honnan tiszta időben a Torda hasadékáig lehet 
látni, Váruta hegyesinek neveznek. Várnak ott most semmi nyoma, bár az eke (mert e vidéken 
a magas hegytetőket is szántják) sok cserépdarabot forgat fel. A nép azt mondja, hogy óriások 
laktak ott, de a rege mellett a vár lételéről még történelmi tudomásunk is van annyi, hogy az a 
fennemlitett 1325-ben kelt egyezménylevélben, Hujlak szomszédositásánál, szintén emlitve 
van, mint régi vár, hol előfordul Euzakud földje és a Siründauth utja, mely egyenesen délre 
megy a régi várnak (versus meridiem ad antiquum castrum), tehát már ekkor is régi, 
valószinüleg rom volt: az azóta felette átviharzott 5 és 1/2 század még romjait is eltakarta, s 
ma csak a népregék tartják fel emlékét, mely tovább füződve azt mondja, hogy a Várhegy déli 
aljában levő mocsárokban egy nagy sárkány tanyázott; a hegyoldalban forrás buzog fel, 
melyet ma is Sárkány csorgójának neveznek; a forrás alatt mészkőszikla, melyben gyönyörü 
levélkövületek jönnek elő, e sziklát is a hagyomány szerint sárkány rakta össze lapuból s 
ráfuván, kővé változtatta. De sárkány uramnak ennél rosszabb szokása is volt, mert, hogy 
békében maradjon, hogy az arra járó embereket fel ne falja, minden évben a vidék legszebb 
leányát kell néki adóba adni, mignem a buni Bethlennek egyik őse, egy hirhedett hős 
vállalkozott e veszélyes szörnyet elpusztitani, és azzal megviván, meg is ölte; ekkor kapta a 
néphit szerint a grófságot, s czimerül a koronás kigyót. 

Még Oláh-Zsákodon is (mely megyéhez tartozó kis oláh falu Zsákodon alól egy balparti szük 
völgyben van) a Baraboly és Kaleszi Gyisore patak közt van egy Csetyecze nevü magas hegy; 
itt is várat keres a hagyomány, bár annak most semmi nyoma, de cserép-, tégla- és 
fegyverdarabok itt is találhatók.  



Zsákodon alól Véczke következik; a patak martoldalában nagy mennyiségü kőszénréteget 
láttam; következtetve itt bizonnyal nagy mennyiségü ily gyúanyagot rejteget a jövő nemzedék 
számára a gondoskodó anyatermészet. Véczkén alól a Zsákod pataka és a Sorok árok közt 
magas bércz-él vonul le, ennek legmagasabb csucsát Tatár várnak nevezik, pedig nincs ott 
más, mint egy szabályszerü kerek dombocska, melynek közelében sok nyilvesszőt, 
lándzsadarabot találtak; a Sorok árkán tul ezzel csaknem párhuzamosan fut le a Szt.-
Demeternél beszakadó Hagya pataka. Itt a hagyomány szerint régen Hagya nevü falu feküdt, 
melyet a Tatárvárban lévő tatárok feldulván, megmaradt lakói Udvarhely közelében 
telepedtek le, s ott Hogya vagy Hodgya nevü falut alapiták. Ezen most elhagyatott völgyben 
hüvelykvastag edényeket találnak; ott van a Harangos kut nevü forrás, hová a hogyaiak a falu 
veszedelmekor harangjaikat és kincsöket betemették volna. 

 

A SZENT-DEMETERI KASTÉLY NYUGATI OLDALRÓL. 

Véczkétől félórára van Székely-szállás, szerény kis falu, mely a hagyomány szerint 200 évvel 
ezelőtt alapult. Alább a Zsákod patakába jobb partilag szakadó hasonnevü patak szük 
völgyében van Csőb.*Az 1604-ki lustrában Chieb név alatt. Csőb vize a Székely szállás 
között egy kis völgyecskét a székelyszállásiak Himos völgyének, a bordosiak Mestervölgyének 
neveznek, itt is a hagyományok szerint régen tatárok által feldult Himos nevü falu feküdt; itt 
is van harangos kut, hová harangjaikat eltemették. 

Alább a Zsákod pataka völgyének K.-Küküllőre nyiló torkolatjában fekszik Bordos. E falut 
régen unitáriusok lakták, a mi kevés katholikus volt Szt.-Demeterhez tartott. Az unitariusok 
VIII-ik püspöke Beke Dániel bordosi pap volt, ki az akkori magyar, szász és lengyel 
unitáriusok között való viszály miatt Kolozsvárra nem mehetvén, püspökségét is egy évig 
(1637-ig) bordosi ecclesiájában folytatta.*Unit. vallástört. Székely Sándor 137. lap. Az akkor 
tisztán unitárius lakosok közt a B. Henterek (kinek jobbágyai) sok proselitát csináltak, ugy 
hogy 1781-ben a templomot is elvették az unitáriusoktól, s most megforditva Szt.-Demeter 
filiája Bordosnak. 

Ezen régi templom ujra épittetett, de azért mégis van ott egy régiség: nagyobb harangja, 
melyen ezen körirat van: 

 

(O Rex glorie veni cum pace.) 

E felirat majuskel betüi mutatják, hogy ezen harang a 14-ik század közepén öntetett. 



Még két falu van a pártiumban, egyik a Bordostól jobbra, szük völgyben elrejtett Rava; 
másik, a tőle balra levő Sz.-Demeter. 

Hogy Rava régi telep, mutatja neve, de az is, hogy bár a Küküllőbe szakadó patak 
torkolatjában kényelmes, jó helye lett volna, még is messze berejtőzködött szük, sáros 
völgyébe. Rava régen is unitárius volt, és most is egészen az; itt tartatott 1812-ben azon 
unitárius synodus, melyen Körmöczi János püspökké választatott.*Unit. vallástört. Székely 
Sándor 174. lap. A ravai unitárius megye birtokában van Beke Dániel püspük urasztali pohara 
e felirattal: Csináltatott Sepsi Sz.-Györgyi Beke Dániel pap által 1633-ban; tehát püspökké 
választására előtt 3 évvel ravai pap volt. 

S most végezzük be e szakaszt a partium utolsó és legérdekesebb falujával, Szt.-Demeterrel. 

Szent-Demeter a Jarasza aljában a Kis-Küküllő partmagoslatán igen festőileg fekszik. Keleti 
végénél, egy dombon van szép régi temploma, s ezzel festői ellentétben tulfelén a Gyulaffi 
kastély gyönyörü csoportja, mely óriási fenyvesek és hársak árnyában a legfestőibb pontok 
egyikét tárja fel, mint azt mellékelt képünk mutatja. (Lásd az előbbi oldalon.) 

S bármennyire vonz is ez ódon kastély magához: az elsőséget még is a szent épületnek, a 
templomnak adjuk, annál is inkább, mert az is nagy régészeti becscsel bir. 

Ez egyike legépebben megmaradt egyhajóju gótizlésü épületeinknek, mely az átmeneti 
korszak jellegét tünteti elő; mert keskeny, hosszukás ablakai körivesek; ilyen a diadaliv is, 
boltozata, – mely ugy a szentély, mint a hajónál teljes épségben van, igen bevégzett mü, 
csinos tagozatu hevederek és gerinczekkel, melyek egyszerü gyámkövekre nyugasztvák; 
azonban régészeti tekintetből legérdekesebb a torony alatti főkapuzat, melyek 
féldomborművel ékesitett kerete byzanczi modorban van idomitva, s melyet 
legfelfoghatóbban képének ide csatolása által magyarázhatunk meg. 

 

A SZENT-DEMETERI EGYHÁZ FŐKAPUZATA. 

Az egyház közelében oly rendkivüli nagyságu cserfa van, melynek törzskerülete 5 öl. 



Ezen ezredéves jó öreg árnyában szokták a Boldogasszony napi bucsukor, midőn e vidék 
katholikus népessége ide összeseregel, az egyházi szónoklatot tartani, itt szólott a néphez 
Haynald püspök is itten jártakor. 

Szebb helyet isten dicsőitésére ugyancsak választani nem lehetne mint ez, honnan egyike a 
szebb kilátásoknak tárul fel. 

A tulsó dombon a fenyőkoszoruba foglalt ős kastély szeszélyes bástyáival, alatt a 
kelementelki szép tér, hol országgyülésre,*Bocskai Erdély fejedelmének és székelyek 
grófjának megválasztatván, 1605. Gyulafi Lászlót, mint helytartóját beküldé, ki máj. 8-ra 
Maros-Vásárhelyre országgyülést hirdetett, de azon hirre, hogy Rácz György Medgyesről 
rájok akar csapni, a gyülést bennebb Kelementelkére tették át, hol a Bocskai mellett való 
felkelést kimondák. Kővári Erd. tört. 4. k. 170. lap. s harczra gyült az ország, és a Kis-
Küküllő kies völgyén a szőlő koszoruzta hegyek közt festőileg szétszórt faluk le egész Korod-
Szent-Mártonig. Fenn a havasoknak égig nyuló csucsai. Zord nagyszerüség a szelid égalj 
kellemével párosul itt; a tél szülöttje, a fenyves a puha égalj terményével a szőlővel füződik 
egybe. A szép táj felett Isten mosolyg ragyogó szemével, s áldásait éltető napsugárokban 
özönölteti le e szép földre. 

S most vegyük szemügyre Szt.-Demeter kastélyát. E kastély egyike honunk legérdekesebb, 
legszebben fekvő épületeinek. Egy 30 láb magas partmagaslaton (melyet látszólag egykor a 
Küküllő folyt körül) messze látszó regényesen fekszik a kastély szép zöld fenyvesek, roppant 
hársfák keretében. Zöld lombok közül kiemelkedő magas tornyai, phantastikus alaku bástyái a 
legfestőibb képet mutatják. 

Ez épület négyszög, 90 lépés oldal hosszal, tág udvarát magas széles védfalak, szeszélyes, 
különböző kor jellegét viselő épületek környezik, északi oldalát hosszu, belül folyosós, kivül 
apró kis ablakos épület tölti be, mely egy rideg kolostor küllemét viseli, falait fresco-
festvények boriták, melyeket a magukat ide befészkelt Bezirk-hivatalnokai édes semmit 
tevésök perczeiben, csupa unalom üzésből, levakargatták. 

E hosszu épület nyugati végéhez van támasztva egy most teremmé átalakitott templom, 
melynek polygon szentélye a kastély vonalán kivül szökel, s mintegy szögbástyáját képezi. 
Az ide egyenes szögbe támaszkodó nyugati oldal a kastély legrégibb, s talán egyedül eredeti 
részét képezi; a lőréses 5 öl magas falak közepén egy kapu-bástya van, mely lőrésekkel és 
zuzmüvekkel (pechnasse) ellátott ódon épület azon kort juttatja eszünkbe, midőn minden lak 
ugy épült, hogy szükség esetében várerőd is lehessen.  

E kapubástya ablakrámái czifrán vannak kivésve, egyikén B F betük és 1635 év-szám 
olvasható, s igy feltehetőleg ezen kapubástyát az akkor tájatt e kastélyt birt Balázsi Ferencz, 
Udvarhelyszék főtisztje épithette. Ez oldal végén (tehát a dél nyugati szögletben) magas 
hatszögü torony emelkedik fel, melynek udvarfelőli falába berakott kőbe vésett BHA betük 
olvashatók. 

Ez oldal előtt már a kastély vonalán kivül annak szélességével biró kereszt alaku pinczék 
vannak, melyekbe felülről alkalmazott kis üregeken hat a világosság. Ezekről, bár ujabb 
épitkezés, a nép mégis azt tartja, hogy a kegyetlen Gyulaffi föld alatti börtönei voltak, hol 
alattvalóit kinoztatta. 



A kastély déli oldalát ujabb koru vagy egészen átalakított épület sor, keleti oldalát magas, 
izmos védfalak zárják be; délkeleti szögén most lerombolt másik kapubástya állott, melynek 
felvonó hidja még e század elején is meg volt. 

Ez rövid topografiája e kastélynak. – Él a nép között az a hagyomány, hogy itt legelőbb 
barátok laktak és ha megengedjük, hogy itt ugyan csak a falu szent neve által is némileg 
igazolt kolostor állott, akkor annak nagyon réginek kellett lennie, mert a kastély kertjében szt. 
László és Robert Károly érmeit találták. – Azonban ez csak hagyomány. Történetileg 
legrégibb adatunk Sz.-Demeterről 1436-ból van, Kemény Lőrincz (Demeter fia) kitünő 
szolgálatainak jutalmául a szt.-demeteri királyi birtokot, (possessio regalis) 
adományozza.*Ezen adománylevél közölve van egész terjedelmében a Tudgyüjt. 1840. évf. 
IV. k. 21–23 II. Ezen 1436. nov. 5. nonáján kelt adománylevélben Zsigmond király 
előszámlája, hogy midőn Prágában haldokló ágyán feküdt, s az üdvösség utjára elkészülve 
már a szent gyónást is végezte, Kemény Lőrincz Gyerui Demeter fia a szarvas sebességével 
(honnan a Kemények szarvas czimere) hegyeken, vizeken, sötét örvényeken atnyargalva, s 
életveszélyes utat téve, elhozta szent-mártoni prepostot Stoch Jánost, a hires orvostudort és 
tanácsost, ki Isten kegyelméből az ő nagy tudományával kigyógyitott halálos betegségünkből, 
azért ezen és más számos érdemei jutalmául adjuk nevezett Kemény Lőrincz és utódainak 
Erdélyben lévő királyi birtokunkat Szent-Demetert (possesionem nostram regalem Zent 
Demetri vocatum partium Transilvanorum) stb. Meg van ez okmány masolata Kemény Józs. 
kéziratgyüjt. Ms. 4. 

Hogy a kastély mikor és ki által épittetett, arra sincsen adatunk; a néphagyomány azt Balázsi 
és Nyujtodi által épittetti, s még egy harmadikat, Csákit is hozzájuk ád. Ezen három kis 
kényurat népzsaroló, kinzó, kegyetlen embereknek jellemzi. A kastély egész pompájában 
elkészült; messze földön nem volt annak párja. Feloszták pedig egymás között akként, hogy 
mindeniknek külön lakosztálya és kutja volt. Balázsi a keleti szárnyat; Nyujtodi a nyugotit; 
Csáki a templom környékét birta; a pompás lak s egybe zsarolt roppant kincsök 
felfuvalkodottá tevék ez urakat, s egykor azon istentelen beszédre fakadtak, hogy: Ők nem 
bánják akár ki lakjék a menyben, csak ők e kastélyban lakhassanak.” Nem kellett egyébb a 
gonosz léleknek, mert az harmadik éjfélen pontosan megjelent, és a három büszke, 
istenkáromló urat járomba fogva, roppant vasekéjével körül szántatta a vidéket, s most is ott 
van a csöbi és zsákodi erdőkön az ugy nevezett Ördög borozda, melyet ekként szántatott az 
ördög, kik akkor tájat künn háltak a marhákkal, hallották az éj sötétében, midőn az ördög 
rézostorával olyat csattintva, hogy a vidék megcsendült belé, elébb Hi Csáki, azután Balázsit, 
és Nyujtodit nógatta. Később a csőbiek még hosszu vasát is megtalálták az ördög ekéjének; s 
az oly nagy volt, hogy 9 szekeret utolsó szegig megvasazván belőle, még egy fejszére való 
megmaradt.*E regét Kővári is közli: „száz. tört. rege” czimü gyüjteményében.  

Másik hagyomány szerént Balázsit egy lengyel zsidó nevelte, s roppant kincset hagyott rá, 
melyből e kastély épült; de a zsidó-nevelés csak hamar roszra vezette, mert a szombatosságra 
hajolván, s a vidéket is arra téritvén, notáztatott, s vagyonát veszté. 

Történetileg annyi bizonyos, hogy a Balázsiak Báthori Gábor adománya folytán birták e 
kastélyt; ezen véczkei, sz.-demeteri és kis kendi mellék-névvel biró családból két Ferenczet 
láttunk feltünni: sz.-demeteri id. Balázsi Ferenczet, ki Bocskai, Rákóczi Zsigmond, és Bethlen 
Gábor korában is szerepel, s gyakran küldetik mint követ a portára*Toldalagi Mih. 
Emlékiratai Erd. Tört. ad. I. k. 224, 225. s k. lap. és Bécsbe; s az ifiabb Balázsi Ferenczet 
Udvarhelyszék főkapitányát, ki 1635 táján itt lakik. Benne a sz.-demeteri Balázsi család fiága 
kihalván, leánya Balázsi Erzsébethtel e kastély 1547 tájatt ráthoti Gyulaffi Lászlóra szállott. 



1660-ban Gyulafiné már özvegy. A Barcsay pártján lévő gyalakuti Lázár György (tanácsos, 
helytartó és itélőmester) özv. Gyulaffi Lászlónéhoz menekül Sz.-Demeterre, de Kemény 
János vérengző vezérét, Kiss Andrást ellene küldvén, ez a szegény Lázárt kihurczoltatta a 
kastélyból és ott felkonczoltatta.*Bethlen Ján. Hist. Lib. III. Gyulaffiné Kornis Gáspárhoz 
megy másodszor férjhez; de gyermekei Kornistól nem lévén első férjétől levő fia II-ik 
Gyulaffi László örökli Sz.-Demetert és birják a Gyulaffiak e kastélyt 1754-ig,*II. Gyulaffi 
Lászlót gyanu szerint nejének Gyerőffi Borbárának anyja étette meg, neje gróf Kornis 
Istvánhoz megy férjhez. A kastélyt III. Gyulaffi László birja, kinek kiskoru fiát, az utolsó 
Gyulaffit ablakon ejté ki dajkája, ezekből láthatni, hogy mily tragikus esetek érték és üldözték 
e családot. III. Gyulaffi László Eszter nevü leánya Eszterházi Dánielhez ment, ennek leánya 
Révaihoz, ennek leánya gr. Traun Károlyhoz. midőn az utolsó Gyulaffit, mint mondják, 
megvesztegetett dajkája a sz.-demeteri kastély ablakán kiejtette, s benne a ráthoti Gyulaffi 
calád fiága kihalt Erdélyben. A kastély leányágon Eszterházi, Révai és Traun grófokra 
szállott, kiktől mostani birtokosa gr. Tholdalagi vette meg. Az érdekes emléképület jelenleg 
elhanyagoltatva, a mulandóság szellemével vivja a halálharczot: a most még kevéssel 
helyreállitható ős kastély, a zsidó haszonbérlők kezében, ma-holnap romhalommá fog 
átváltozni. sz.-Demeter nevezetes embereinek sorában fel kell jegyeznünk a 16-ik században 
élt Bogathi Miklóst, ki Balázsi Udvarhelyszék főtisztjének volt Sz.-Demeteren székelő udvari 
papja 1579-ben, később pécsi és kolosvári pap. Ezen kitünő tehetségü ember több azon 
korban nevezetes munkát irt, s a többek között sz. Dávid zsoltárait magyarra forditotta.*Láss 
róla többet Bod Péter Athenása 45. lapján, hol teljes neve Bogáthi Fazakas Miklós, munkái 
közt felemliti Plutarch után forditott munkáját a tökéletes asszonyról és a menyei jelenésről 
irott kéziratban maradt könyvét.  

Bevégzők e szerint a partiumot is, és most ujból visszatérünk központunkra Udvarhelyre, 
hogy e széknek még meg nem járt déli részét is megutazzuk. 

XXXIII. Udvarhelytől Homoród-Szent-Pálig. 
Vigyázóhegy. Árvádfalva. Patakfalva. Kuruczszeg. Papdomb. Gáronpatoka. Gáronfalva. 
Kénos. Veresmart. Tihadár. Kénosi Sándor Pál. Gál Ferencz. Bába fergeteg. A Homorod tere. 
H.-Sz.-Márton. Az unitárium templom. Biró Gábor emléke. Biró család. Sótelepek. Római 
nyomok. Lokod. Gyepes. Remete. E falu keletkezése. Abásfalva. Keményfalva. Recsenyéd. 

Az utazásban annyi szellemi élvezet, oly sok figyelmet megragadó öröm van, hogy az, ki a 
vándorbotot egyszer kezébe vette; az, ki a természet mindenhatóságában, nagyszerű 
müveleteiben örömet, éldeletet talál: annak figyelme, érdekeltsége ritkán szokott kifáradni; 
mindig uj tárgy, uj vidék tárul fel, mely a vizsgálódó szemet magához ragadja, 
gyönyörködteti, mely a lelket kellemes behatások bölcsőjébe ringatja, mely a tudás- és 
ismeretvágyat felcsigázva, az elmét folytonos érdekeltségben tartja. 

S hol lehetne az utazás érdekesebb és gyönyörködtetőbb, szivet és észt egyaránt 
megragadóbb, mint szülőföldünken, mint a szeretett haza vidékein, hol minden hanthoz egy-
egy emlék, egy-egy történeti esemény van kötve; hol minden tér, minden rom, minden 
helység egy-egy lap, egy-egy betü a nemzet történetéből, elmult dicsőségnek, elmult 
nagyságnak, elmult győzelmeknek s hazafias fájdalmaknak megtestesült emlékei; s ki ne 
lelkesülne fel, midőn az ősök vére és sirhantjai által szentesitett földön lépdel; midőn a régi 
dicsőség göröngyeit tapodja, hol zsarnokság és szolgaság ellen annyiszor küzdött a hazát és 
szabadságot szerető székely nép?! 



Megkezdett utazásunk első kirándulásai oly jól sikerültek, annyi szellemi élvet nyujtának, 
hogy fáradalmait kissé kipihenve, ujból felvevők vándorbotunkat, az annyi szép és nevezetes 
pontot felmutató Homoród vidéke felé intézendők lépteinket. 

Udvarhelyt elhagyva a brassói országuttól átszelt Gáronpatak szük völgyületébe tértünk, 
melynek Budvárral szemben lévő elő-fokát Vigyázóhegy-nek nevezik, hol feltehetőleg e 
várnak egy őrállomása lehetett. 

A szük völgyben előbb Árvátfalvát értük, melynek nevét a hagyomány onnan származtatja, 
hogy legelőbb három árva leány települt oda. Fennebb a völgyfőnél van Patakfalva, a 
Ferenczi család ősfészke. Patakfalva a pápai dézmák regestrumának 1332-ik évi rovatában 
(680. lapon) Villa Potok néven van bejegyezve, s Lumbasius nevü papja 2 régi banalist fizet. 
A már ekkor önálló egyházmegyét képezett falunak régi temploma a falutól délre levő 
Papdombon feküdt, s csak is 1804-ben szedték le a falu közé beköltöztetett uj templomnál 
anyagját felhasználandók. E templom még a reformatio után is sokáig matere volt a szomszéd 
Telekfalva és Sándorfalvának. 

A Papdomb tetőn állott a Ferencziek őscuriája is, alapfalai és a régi nemesi lakoknál divatos 
halastavak medrei most is látszanak. A falu egynegyedét Kuruczszegnek nevezik, egy itt 
lakott kurucz családról, melylyel a patakfalvi ördög története van egybekötve; s mivel 
Patakfalváról ugy sem tudunk egyéb nevezeteséget feljegyezni, elmondjuk e jellemző 
történetkét. 

A Rákóczi-forradalom legyőzetése után, midőn a haza szabadsága mellett fegyvert ragadott 
székely népet iszonyuan zsarolták, katona-beszállásolásokkal nyomorgatták, volt Patakfalván 
egy Szabados Péterné nevezetü asszony, özvegye egy a haza harczaiban elesett kurucznak. Ez 
asszonynak volt egy ügyefogyott fiacskája, de ki azon ügyességgel birt, hogy hüvelykével a 
kavicsokat akként tudta pattogtatni, hogy mindig czélt talált. Katonákat szállásoltak a szegény 
asszonyhoz; fia anyja utasitása szerint beült a gog (gocz, pestalya=kemenczealja) alá, s onnan 
kezdette kavicsait a katonák homlokára pattogtatni; ezek nem tudva, hogy honnan 
származnak, ördög müvének hitték, s rémülten szaladtak el. Csakhamar nagy hire futott a 
patakfalvi ördögnek; a tisztség kiszállott investigátióra, a fiu ezeket is elpattogtatta, s végre 
papot hoztak, hogy ez üzze el tömjénnel és imával az ördögöt. A fiu erre is szórni kezdte 
kőkartácsát. Már ez is, bibliát és szentelt vizet eldobva, futásnak eredt, midőn a tisztek egyike 
rajta kapta müveletén az eddig számba sem vett fiucskát, s miután ez bevallotta, hogy anyja 
parancsára tevé: az anyát tollakkal megrakva, Udvarhely piaczán pellengérre álliták; mellékre 
ragasztván, hogy: Ez a patakfalvi ördög. Ekkor nyerte a család a kurucz nevet. Ezen 
történetecske hallatára lehet, hogy lesznek, kik alkalmat vesznek maguknak, hogy minket 
barbaroknak kiáltsanak, de hát ilyes esetek a régi babonás korban máshol nem fordultak elő? s 
mivel az a régi kor előitéleteit, babonáit teszi nevetségessé, és a székely leleményeséget oly 
jellemzőleg ismerteti, fölemlitését nem tartám feleslegesnek. 

A Patakfalva között letörtető csermelyt Gáron-patak-nak azért nevezik; mert fenn e 
patakfőnél a Kénos feletti Veresmart nyugati aljában Gáronfalva nevü helység feküdt, mely 
tatár- vagy mongol-duláskor pusztult el; a helyet, hol feküdt, most is Faluhelyének hivják, s e 
század elején még gyümölcsfák voltak ott. A nép magyarországiak által hordott kincset hisz 
ottan elrejtve lenni. 

Patakfalvától a kénosi hegyre másztunk ki, melynek csaknem tetején Bud hegyéhez hasonló 
gyüleg-szirt-hegy aljában fekszik a gyümölcsfák zöld lombjai alá rejtőzködött Kénos. A csiki 



kronika szerint a Főharkász-nak nevezett öregebb Gyula itt lakott*Minerva folyóirat 1830. 
évf. 4. k. 137. lap. , és itt végeztettek ki a rabonbáni korban a nemzet törvényei ellen 
vétkezők,*Ha valaki az ezen módulag hozott törvényt áthágta, az a rabonbán áldozata előtt, a 
rabonbán és a nép szemeláttára, béle felhasittatván, megöletett. Ez a szokás idővel annyira 
csinosabbá változott, hogy a szomszédvölgybe napkeletre rendeltetett a kinzás és vesztés 
helye, hol azután közel egy kis falu épülvén, a mai napiglan is Kinosnak vagy Kénosnak 
neveztetik. Tud. Gyüjt. 1835. évf. 3. k. 9. lap. azért is nevezték a falu feletti félelmes 
sziklaüregekkel tarkázott hegyet Véresmartnak, mert csak későbbi átidomitással lett 
Veresmart és a falut Kénosnak. Kénosba települ később Sándor István főrabonbánnak az 
idegen származásu Katalintól született Gergely nevü fia is, ki a csiki kronika (283. l.) szerint 
Kenurt (Kenus helyett) az elhalt rabonbán földét, hol Apold (Upolet) a rabokat kinoztatta, 
nyerte el. Az ide telepitett Sándor Gergely alapitotta Kénosi Sándor családból való volt az a 
hires Sándor Pál, ki 1679-ben mint követ küldetett a portára, hol azonban a hét toronyba 
vettetvén, 11 évig raboskodott; midőn egy török pashánál lévő nőrokonának közbejárása által 
megszökvén és felgazdagodván, Tököly táborával váratlanul megjött s török öltönyben 
bekopogtatott őtet sirató és fel nem ismerő nejéhez Kénosba; mint ezt Fogarasi a Nemz. Társ. 
1838-ki évf. márcziusi számában oly szépen irta le.*Ezen Sándor Páltól származnak le a 
Kénosi Jakabok, s Jakab Lajos Udvarhelyszék 48 előtti főjegyzője éppen Sándor Pál ős 
curiájában lakik.  

A falu északi végében lévő jelentéktelen romokat Gál Ferencz curiája maradványának tartják. 
Ez a Gál Ferencz korában (a 16-ik században szerepelt) igen nevezetes ember volt. Előbb 
Udvarhelyszék főjegyzője, később ország directora; ő volt, ki a nótázott Zolyomi Dávidot az 
1632-ki fehérvári országgyülésen, bár eredménytelenül, de oly jelesen védelmezte.*Kővári 
Erd. Tört. V. k. 17. lap.  

De én nem csak a mult emlékeit, nem csak a történelem embereit, hanem a népélet 
mozzanatait is figyelemmel kisérem, s hol a népéletben valami jellemző sajátságot veszek 
észre, azt ismertetni kötelességemnek tartom, mert a népszokások, népünnepélyek mindig egy 
nép jellemének főbb vonásait tüntetik elő, s én, ki e kedves nép iránt nagy előszeretettel 
viseltetem, ki azzal folytonos érintkezésben lévén, oly sok nemes és szép tulajdonát ismerém 
fel, vétkezném mint székely, vétkezném mint iró és honfi is, ha azt hideg közönynyel 
mellőzném, ha a nép lelkületének ezen jelenségeit észlelésem tárgyává nem tenném. 

Kénosban két, máshol nem levő ily népszokást találtam. Egyik a regélők ősrégi nótája, 
melylyel karácsonkor az uj házasokat megtisztelik, s melynek szépen okadatolt leirását 
találjuk a Vadrózsák 1-ső k. 268. és 532-ik lapján, – kedves olvasóimat oda utalom. Másik 
nem rég keletkezett vallásos szokás Kénosban az, hogy az ó-esztendő végestvéjén az egész 
falu fenn van éjfélig; ekkor mind a templom udvarára gyülnek, ott elfujják az ó-esztendő 
utolsó napjára való zsoltárt; a pap a toronyba hág, onnan rövid beszédet és könyörgést mond, 
mire eljövén az éjfél, a nép rágyujt az ujévi zsoltárra; a fiatalság a papot haza kiséri; 
megköszöni ezen szivességből tett közremüködést, s azután szétoszolva, reggelig mulatoznak, 
hogy az ujévet éberen kezdjék. Ezen szokás nehány év óta magától keletkezett, a népéletből 
fejlett ki, s már is a szomszéd unitárius falukban terjedni kezd, – mert Kénostól kezdve a két 
Homoród vidékét tiszta unitárius népség lakja, csakis Szent-Mártonban van egy utolsó 
foszlánya a calvinismusnak, és e nép nagyon becsületes, szorgalmatos és kiválóan erkölcsös, 
csin- és vendégszerető. Különben a vendégszeretet, az idegeneknek ellátása a székely népnek 
egy fő- és igen szép jellemvonása; nincsen bizonynyal Európában egy nép is, mely ezen ős 
patriarchalis erényt oly tisztaságban megőrizte volna, mint a székely nép, s ez talán a 
Székelyföldön is sehol oly eredetiségében meg nem maradt, mint a Homoród vidékén. Egy 



nap több falut kutatván fel, s több székely házhoz térvén be, kénytelen voltam minden 
szabadkozásom és ellenmondásom daczára 2 ebédet és 3 ozsonnát elkölteni; mert mig a 
férfiaktól puhatolództam, addig a gazdasszony hihetetlen serénységgel ebédet rögtönzött, mint 
valami büvös tündér, s szép tiszta asztalon párolgott az izletes étel, piroslott a szives 
fogadtatás jelképe, a palacsinta. Hiában volt minden szabadkozás, hogy már ebédeltem, hogy 
képtelen vagyok többet enni sat., nem használt semmit, ha megsérteni nem akartam a szives 
háziasszonyt, ki a kinálgatásban a kecses ajánlgatásban kifogyhatatlan volt, ennem kellett; s 
ekkor poharat töltve, átadá a gazdának, hogy köszöntse el, a vendégnek, hogy fogadja. És ez 
ünnepélyes hangon, ritka szép kifejezésekben tolmácslá őszinte érzeményeit s áldá istenét, 
hogy házukhoz vezettettem. – És a fürge gazdasszony oly ingerkedőleg kinálgat, ösztönöz, 
hogy végre is az ember visszautasitani nem tudja, s midőn ő kifáradt, akkor a gazdának 
mondja: Ne legyen olyan tácsó (hallgatag, ügyetlen), kinálja nó; a jószivüséggel valóban 
csaknem megölik az embert; pedig e nép szegény, roppant erőfeszitéssel, páratlan 
szorgalommal műveli keveset jövedelmező kopár földeit; de mit Isten adott, annak jobb 
falatait kiválasztva, magától elvonva, örömest osztja meg az utassal, házát megtisztelő 
vendégeivel.  

A Kénos feletti magas Veresmarttól kezdve egy fennsik terül el egész az Udvarhely feletti 
Szarka kőig. E dus legelőt nyujtó fennsik egyik dombocskáján feküdt hajdan Tivadar vagy 
Tihadar nevü ős falu, melyet mongolok vagy tatárok dultak fel. Látók Udvarhelynél azon 
hagyományt, hogy életben maradt lakói e városba települtek, a kénosi hagyomány pedig azt 
mondja, hogy a tatárok azt ugy elpusztitották, hogy csak egyetlen ember maradt életben, ki a 
szomszéd völgybe rejtőzködve mint remete élt, s a tőle származó család népesité a kis falut, 
mely a menekülő magányosról Remete nevet kapott. Másík hagyomány szerint lakói dögvész 
által pusztultak el; csak két leányka maradt életben, egyike Patakfalván másik Kénosban 
nevelkedvén, ott is mentek férjhez s e két falu között oszlott fel Tihadar határa is. 

A dombtetőn, hol Tihadar feküdt, a templom helyit is mutatják, melynek némi csekély 
nyomai csakugyan látszanak. 

Kénos tájékán gyakran veszélyes szélrohamok uralkodnak, az ugy nevezett ”Bába fergeteg”, 
mely még az embert is földre sujtja, szekereket felforgat, s innen ered azon babonás hit, hogy 
az éjjel ott járókat boszorkányok tánczoltatják; ezen veszélyes szélrohamok kopáriták el e 
vidéket, néha egész erdőknek százados fatörzseit kisodorván és szétszórván. 

Kénostól a Kis- vagy Innenső-Homorod szép terére lejtettünk le, hol az öt völgytorkolat 
összefolyásánál*Homorod, Gyepespatak, Kénospataka, Lokodpataka, Remetepataka. igen 
szépen fekvő Sz.-Mártonba értünk. 

Mi e faluban az utas figyelmét kiválóan magához ragadja, az a rozzant várfalak, s magas 
bástyák által környezett unitárium templom, mely ugy régészeti, mint történeti tekintetben 
méltán figyelmet érdemel. – Mellékelt képünkben bemutatott ezen templom egyike szebb és 
épebb régi épületeinknek, mely az átmeneti korszak, tehát a XIV-dik század kezdetére viheti 
fel keletkezési korát. Ez elméletnek ugyan ellent mondana az egyház boltozata, mely ugy a 
szentély mint a hajóban telyes épségben megtartatott, s mely a késő gót-kor 
szövedékboltozatát mutatja, a késő gót-kor modorában tagozott gerinczekkel, melyek 
csörlődött idomu gyámkövekre vannak levezetve; de mivel minden egyébb, a szerkezettel 
technicai egybefüggésben levő idom az átmeneti korszak jellegét viseli, azt kell feltennünk, 
hogy az egyház csak később boltoztatott be, vagy boltozata később nyert, ily idomitást. Hogy 
pedig ez ne legyen önkényes feltevés, lássuk a ritka épségben fennmaradt egyháznak 



műszerkezetét. Ez is egy egyhajós épület bár nagyobb a szokott községi templomoknál, mert 
szentélye 16 lépés, hajója 21 lépés hosszu, és mindenütt 10 lépés széles, ugy hogy a 
sokszöggel záródó szentélyt a hajótól csak is az átmeneti korszak alig csucsives diadalive 
választja el. A hoszszentély déloldali két ablaka csucsives, diszmüvezete egyiknek a kettős 
lóheriv feletti szívidom, másiknak a kettős lóher-iv feletti négy levél rózsa. A hajón levő 
ablak diszmüvezetét egyenesen a három lóher-iv képezi. Ez ablakok béllete tagozatlan s az 
átmeneti korszak modorában középről kajácsosan ki- és befelé szélesedő. De legdöntőbb e 
templom két kapuzata. A déli oldal-kapu köives, nyilatának bélletét egy testes hengertag 
köriti, mit széles mély horony s ezt lemezzel páritott külső henger követi, hogy pedig az árny 
hatása még szebb legyen, a horony fenekét is három épszögü lemezzel tagozták. A nyugati 
főportale teljesen megfelelő ennek, csakhogy körives nyilata magasabb, s külső 
hengertagjához egy helyett két épszögü lemez van csatolva. Mindkét kapu e szerint a 
románkor hanyatlásával kezdődött, átmeneti korszak müve, és e korból való a hoszszentély 
déli oldalán lévő papiszék, mely vakalakitásu 6 körives bemélyülést mutatják azt is, hogy a 
szentély padozata emeltettett. Hanem van egy sajátságos és még részemről sehol nem látott 
czifrázat a hoszszentély északi oldalának diadalivhez közel eső részén, mely a fal lapjából 
kiemelkedő három egymás feletti épszögü megtörésekkel alkotott lépcsőzetszerü rézsutos 
czifrázatot mutat s mely nem lehetett más, mint ornamentika. 

 

HOMORÓD-SZENT-MÁRTONI UNITÁRUM TEMPLOM. 

A külső oldaltámok (öszvesen 14) felül rézsutosan vannak leszelve, s úgy itt, mint 
oldalmegtörésüknél – a kajácsos leszelés alatt – horonynyal tagozva. A homlokzat szögletén 
lévő két diagonál oldaltám annyival ékesebb a többinél, hogy ezek alsó megtörésénél csinos 
mérmű van bevésve; a déloldalin e mellett egy összetekeredett kigyóalakjának dombormüve 
is látható. 

Ezen egyház a hagyományok szerint abbássági székesegyház volt régen, mit a közel 
Abásfalva neve mellett némileg igazolna a 6 személyre készült szentélyszék is, mivel ily nagy 
személyzetü papság egyszerü falusi egyházba nem igen alkalmaztatott. Azonban ezt támogató 
semmi biztos adatunk nem lévén, ez csak hagyomány és feltevés marad, hanem az 
kétségtelen, hogy 1332-ben, tehát a templom épitési korszakával egy időben, Szent-Márton 
már mint tekintélyes önálló egyházmegye szerepel.*A pápai dézmák regestrumának 
bejegyzése szerint, hol a 678. lapon e van: Abraam sac. de S. Martino solv. 8 ban. ant. A 737. 
lapon (1333. évi rovat): Abraam sac. de S. Martino solv. 10 banales ant., oly összeg pedig ez, 
minőt csak is a legnagyobb megyék fizettek; mi mutatja, hogy már e korban Szt.-Márton nem 
utolsó helység volt. És az is bizonyos, hogy még a reformatio után is sokáig központi megyéje 
és temploma volt a vidék falúinak, melyhez Abásfalva, Keményfalva, Gyepes, Kénos, Remete 
és Lokod is tartoztak.*Filiái közül legelőbb Gyepes szakadt el 1614-ben, legkésőbb Lokod 
1815-ben. E faluk közösen épiték és tarták fenn a templomot környező várkastélyt, azért, 
hogy vész-idején oda gyülve, ugy szent templomukat, mint éltüket és féltettebb vagyonukat 
oltalmazhassák; és mert együtt épitették, még az elszakadás után is joguk volt e kastély 



menedékét igénybe venni.*Kitetszik ez Radeczki unitárius püspöknek a karácsonfalvi gen. 
visitatio alkalmával, 1625-ben kiadott deliberatumából, melyben a kastély nagyobbitásán 
dolgozni vonakodó elszakadottak részére, e kastély védelme és oldalbejárata biztosittatik. 
Ezen – a megye levelei közt meglévő – okmányban a toronyközeli iskoláról is emlités van 
téve, tehát e kastély nem csak védelmet, hanem müvelődést is nyujtott. E kastély erős magas 
falaival, 7 bástyával,*A kastélyfalak és bástyák aló kidülledő, felül behuzodó falaikkal a XV. 
századi vár-épitészet jellegét viselik. 250 lépés kerülettel birván, elég terjedelmes volt arra, 
hogy nagyobb számu védcsapatot is befogadjon, és elég erős arra, hogy azoknak vész idején 
védelmet és biztos menhelyet nyujtson. 

A kastély idoma kerek, csakis déli oldalán rug ki szögletbe. A falak vonalából kiszökellő 
bástyák egy kivételével (mely ötszögü) mind négyegy bástyák, kétsoros lőréssel, s azon 
sajátságos elrendezéssel, hogy ugy a keleti mint nyugati oldalon két-két bástya van közvetlen 
egymás szomszédságában. Az északi oldalon volt kapubástyára épült a torony; boltozott 
folyosója még most is meg van tartva. 

Ilyen e várkastély s kegyeletes és becsülendő azon gondolat, miszerint a hivek gabonát 
gyüjtenek, hogy ezen őseiknek annyiszor védelmet nyujtott várkastély omladozni kezdett 
falait kiujitva, megmentsék az enyészettől. 

Ismerjük már a templom és kastély épitészetét. A mennyire lehetséges, fel kell még 
deritenünk annak multját is. 

A megye levéltárában meg van Apafinak egy 1681-ben kiadott szabadalom-levele, melyben I-
ső Rákóczi Györgynek 1606-ban kiadott privilegiuma alapján a homorod-szt.-mártoniaknak 
megengedi, hogy templom-kastélyuk védelmére, – hol minden harczos időkben magokat és 
javaikat védelmezve, biztos menhelyre találtak – egy becsületes előkelő nemest (primort) és 5 
gyalog pixidariust válasszanak, hogy ezek bárminemü egyéb hadi szolgálattól mentesitve, e 
várkastély biztonsága felett őrködjenek, s harcz idején is honn maradva, annak biztonsági 
őrizetét képezzék. Felemlittetik ez okmányban a többek közt az is, hogy Báthori Gábor alatt a 
törökök nagy csordája öntvén el a hazát, a szent-mártoniak várkastélyukba vonulva, hősileg 
oltalmazták magukat; életüket megmenték ugyan, de lakjaik feldulattak s más több károkat is 
szenvedvén, akkor tisztelt emlékezetü Gábor fejedelem sót adományozott a szent-
mártoniaknak, hogy ostrom által rongált kastélyukat kiigazitva, onnan ezután is magokat, 
családjaikat, javaikat oltalmazhassák stb. 

Hogy pedig ezen ódon, már romladozásnak indult falak máskor is láttak duló ellenséget, azt 
tanusitja a templom hátulsó karzatán lévő ezen felirat: 

Hic chorus per manus gentium barbarorum nefarias Turcorum et Tartarorum destructus, in 
gloriam unius Dei Patris denuo reaedificatus impensis Georgii Szász Anno Dni 1664. 

Tehát vagy Ali Pasha 1661-ben, vagy a Kemény János veszedelme után 1663-ban Erdélyen át 
Budára vonuló törökök dulhatták fel e templomot. 

A karzatra egy czifrán kimetszett régi zászlónyél van mint szent ereklye feltüzve. Az 
emlékzászló lefoszlott róla, de az egyház jegyzőkönyvében lévő inventarium annak feliratát 
megvédte a megsemmisüléstől. Az ottani jegyzés szerint a zászlón e felirat volt: 



„Itt nyugszik nemzetes Biró Gábor uramnak virágzó életének 23. esztendős korában, Tatárok 
fegyverétől sok sebei után vitézi módon elhervadott teste 8. 8-bris 1691.” 

Egy hőskölteményre méltó fiatal hősnek emlék-zászlója ez, kinek dicső emlékét a 
feledékenységtől megóvni hazafias kötelesség. 

Biró Gábornak hagyományilag megőrzött érdekes története ez.*Töredékesen közölve volt a 
„Mulattató” 139. lapján. 

A 17-ik század közepe táján egy jeles nemes, Biró István élt Sz.-Mártonban, ki Rab előnevet 
azért kapott, mert 5 évig tatárfogságban; a jeles honfinak nejétől Dózsa Sófiától két jeles fia 
született: Sámuel és Gábor. Sámuel Bécsben az udvarnál volt, Gábor pedig özvegyen maradt 
anyjával itthon gazdálkodott. Szép levente volt ő, s oly hosszu hajzattal birt, hogy összefont 
üstöke sarkantyujáig ért le; gyöngéd anyja magas székre ültetve mindig maga sajátkezüleg 
fésülte meg, de a nőies szépséggel biró ifju Achilles volt, kit vésztől féltő anyja hiába 
rejtegetett el mint Pyrhát Scyros szigetére mert hőssé vált ő jelleme és lelki erejénél fogva, 
mihelyt arra tér nyilt. Egykor bátyja látogatására Bécsbe menvén, a császárnak ugy 
megtetszett, hogy mindenképpen ott akarta marasztani; de Gábor, – kiben a haza- és fiui 
szeretett nagyobb volt a tetszvágynál – haza jött szülőföldére, éppen a tájat, midőn Tököly 
Zernyestnél beütve legyőzte Heislert. Egy csapat török mindent dulva s pusztitva vonult fel a 
Homorod völgyén. A rémült nép az annyiszor oltalmat nyujtott sz.-mártoni kastélyba vonult, 
midőn pedig a falvakat égető török közelgett, Biró Gábor a fegyverfoghatók élére állván, 
kirohant s oly hősileg harczolt, miként csak egy Achilles, egy oroszlány szivü Richárd. A sok 
tarfő, mint sarló előtt a kalász, ugy omlott iszonyu csapásai alatt; de végre is a szám és vad 
düh győzött, bajtársai már mind elhullottak körülötte; nagybátyja Biró Dávid, ki más csapat 
élén rohant, a falu közötti mocsárokba szorittatva elesett; a megmaradtak szétszáguldottak, 
csak ő egyedül álla még mint hadisten, küzdve százak ellen sokáig győztesen; végre lovát 
lövik el alatta, ekkor gyalog harczolt, mindent lesujtó szablyájának csapásai elől a 
legbátrabbak is hátráltak, egyedül egész tábort uralgott, s kivágván magát Lokod felé 
menekült, mert anyja a toronyból kétségbeesetten kiáltá, hogy mentse meg magát. Ő engedett 
az anyai szózatnak, de sorsát még sem kerülheté el, mert a Kénos és Lokod völgye között 
előfokon, melyet Zendesnek hivnak, hosszu haja a szederindákba megakadva elbukott s a 
nyomában lévő tatárok összevagdalták. 

Elesett a hős, elhullottak bajtársai, a tatárok ostromolni kezdték a kastélyt, de a bennlévők egy 
Orbán Borka nevü asszonytól vezéreltetve oly hősileg oltalmazták azt, hogy a tatárok minden 
erőfeszités daczára is azt be nem vehették. Borka kiállott a várbástyára, s szalmatekercset 
mutatva lekiáltott: mi ha ilyennel élnénk is, felnem adjuk magunkat.*Orbán Borka neve egy 
hihetőleg általa birt kertben Gyepes és Szent-Márton közt maig fennmaradt, mert az Orbán 
Borka kertjének hivják, s ma is mint hires amazonról beszél róla a néphagyomány. A tatárok 
vagy ezen bátor elhatárzástól megrettenve, vagy valamely segédcsapat által fenyegetve 
elvonultak. Biró Gábornak kesergő anyja az egész néptől kisértetve kiment a Zendesre, 
honnan áldozatul esett fiának sebterhelt tetemét kibontott nagy hajába burkolva behozták, s a 
nép kivánatára a templom szentélyébe temették el, a nép leányai pedig az emlitett zászlót 
könnyek közt himezve tüzték a hős sirjára. E zászlót eltépte az idő, de a hazáért, övéi 
biztonságáért magát feláldozott hős emléke él a nemes és hős tettekre lelkesitő 
hagyományokban, s mindenki szent ihlettel közelg az emlékzászlónak puszta nyeléhez is, 
mert az egy szép megható történeti episodnak őrizi emlékét.* 



A szent-mártoni Biró család egyike volt a nevezetesebb és nemzeti történelmünkben szerepet 
játszott székely primor családoknak. 

E család a nyujtódi (Háromszéken) Beczektől származik le, az első ismeretes családfőnek 
tekinthető egyén az 1470 körül élt Becz Domokos volt, kinek két fia közül Imre Nyujtódon 
maradt, ennek volt utóda azon Becz Imre és Tamás, kik Báthori Endre szomoru sorsát oszták 
Pásztorbükkinél, s kikben a Beczek háromszéki ága ki is halt. A családfő Becz Domokosnak 
Jakab fia, azonban tovább folytatta a családot. Ez egy csudaszülött, ki már csecsemő korában 
összetöri a dajkája kezéből kiragadott ezüst kanalat, felnővén korának legjelesebb bajnokává 
lesz, s mint székely fővezér (főkapitány) vesz részt II. Ulászló harczaiban, ő érdemkoszorus 
viadora a tornáknak, s mivel legyőzte Maximiliánnak a magyar leventéket fitymáló goliáth 
viadorát, a királytól „Biró” (megbiró vagy győzelmes) nevet, mellé a sz.-mártoni uradalmat, s 
czimerül – mivel erős és müvelt volt – oroszlányt és tollat nyer. A czimer oroszlány-
jelvényéhez hű hösöknek egy hosszu sora dicsőiti e családot, mint Biró István, ki a sebesült II. 
Rákóczi Györgyöt a fenesi csata vészeiből kihozta, egy másik István, ki 5 évig lévén tatár 
rabságban, Rab előnevet nyert; Pál egy jeles hős, ki Rákóczi szerencsétlen lengyelországi 
hadjáratában pusztult el; és egy másik Pál, ki Rákóczi Ferencz forradalmakor 1704-ben 
Sárkánynál tőrbe keritett sergét. oroszlányi bátorsággal vágta ki és menté meg. Végre az 
1691-ben elvérzett Dávid és e család Achillese a fennebb bemutatott Gábor. 

A hősök mellett voltak, kik a czimer toll-jelvényének voltak bajnokai, kik a tudományok által 
jeleskedtek. Balázs és Imre (talán Becz Jakab fiai), kik az 1509-iki országgyülésen 
képviselték a székely nemzetet. György, ki Báthori Gábor titoknoka, Sámuel, ki 1715 körül 
főtanácsos és Mózes (Gyerőffi Kata férje) udvari korlátnok. Most ezen család Szent-
Mártonban lakott unitárius ága kihalt, katholizált másik ága, megtartva a sz.-mártoni előnevet, 
Bethfalvára költözött át. 

Ezen család leszármaztatási adatait Sándor István veterán irónk sziveségéből nyertem, ki a 
családi levéltárból, s főként Biró Sámuelnek, most eltévedt halott beszédéből irta ki. Ezen 
kivül Sándor Istvántól sok érdekes, főként a Homoród vidékére vonatkozó adatot kaptam, 
miért itt nyilvános elismerésemet és hazafias hálámat nyilvánitom. 

És ez ódon falak itt, melyek most az idő terhe alatt roskadoznak, és e templom, mely régi 
századok müemlékeként fennmaradt, gyakran látták a harcz viharjait tombolni, s gyakran 
daczoltak az ellenségnek dűhével, azért ki a mult emlékeit becsüli, tisztelettel közelit e 
romokhoz, melyek a történelem dicsőség-tárházaihoz tartoznak, melyek dicső tettek emlékei 
felett őrködnek. 

A hagyomány e templomhoz még a vallásos kegyelet nimbuszát is csatolja, mert ott régen a 
kereszténység első századaiban alakult abbásság székhelyét keresi, s e templomot azon 
korban épültnek mondja lenni. 

A vár egyik bástyájára épült magas tornyában egy régi harang is van e körirattal: 

In gloriam unius supremi Dei et eius Filii, Nasare (talán Nasareni) Aetilipus (Philippus) 
Stephano Bathasare (Balthasare) A. D. 1666. Georg. Mergeler Coronen. me fudit. 

A hagyomány egy másik régi harangról is emlékezik, melynek nem volt párja Homoród 
vidékén. Ezt a törökök Konstantinápolyba vitték, s a néphit szerint most is szól a hét halmok 
városában. 



Szt.-Mártonnak Homorodon tuli részét Bükk-Szt.-Mártonnak vagy egyszerüen Bükkfalvának 
is hivják, mivel régen a felette lévő hegyet nagy bükkerdő koronázta. Itt mutatnak egy 
egyszerü szalmás házat, hol Gedő János, jeles tudósunk született. Gedőt megelőző egy másik 
nevezetes iró is került ki Szt.-Mártonból, s ez a 17-ik század közepe tájt szerepelt szent-
mártoni Bodó János, ki korának legelső költője volt. Legnevezetesebb munkája az 1638-ban 
Kolozsvártt megjelent ”Tékozló fiu”. Irt ő sok más vallásos és közhasznu költeményeket 
(vasról, sóról, vadászatról,) melyeknek csak emléke maradt fenn Turi Mihály 
verseiben.*Toldi „A magyar költészet tört.” 232. lapján. Bükkfalva felett van a Biró család 
sirboltja, és a völgyben lenn a nagy malom közelében némi sánczok, mit Tatárszállásnak 
neveznek. Mondják, hogy itt volt a tatárok erőditett táborhelye, s mutatják a gödröt, hova a 
legyilkoltakat behantolták. 

Különben Homorod Szent Márton a két Homoród mellékének legvirágzóbb községe, mit 
leginkább nagyon látogatott országos sokadalmainak lehet feltudni.*Homoród-Sz.-Márton 
sokadalmait Ugron Pál, Kováts László és Lukácsfi Elek közbenjárásukra és kérelmökre 
engedélyezi I. Ferencz Bécsből 1808-ban jan. 29-én maga, gr. Teleki Sámuel és gr. Eszterházi 
János aláirása alatt kelt okmány által. Engedélyezett pedig három országos sokadalmat, elsőt 
sz. Valens napjára vagy febr. 24-ére, másodikat Nep. sz. János napjára vagy máj. 16-dikára, 
harmadikat keresztelő sz. János napjára vagy augustus 29-ére. A főkormányszék kihirdette azt 
1808. év sept. 8-án tartott ülésében. Az okmány hiteles másolata meg van Baróthon 
Zathureczki Lászlónál. Homoród-Sz.-Márton sokadalmai nagyon látogatottak, a két Homoród 
mentén csak is ezen egyetlen vásáros hely lévén. Baromvásárai árszabályozók a Székelyföld 
nagy részére nézve.  

Szent-Márton és a szomszéd Abásfalva vidéke oly sódús, hogy a házak pinczéi sósziklákba 
vannak vésve, de Isten ez áldását nem szabad használniok, hanem meszsziről (Parajdról) 
hozott sóval kell élnie. Pedig hogy a rómaiak, sőt később a nemzeti fejedelmek alatt is só-
müvelet folyt itt, erről tanuskodnak a felhagyott bányaüregek és egy a falu határán talált 
fogadalmi oltártöredék, melyen e felirat jön elő: 

PR. SAL. VICTOR 

IMP. D. N. M. AV. 

REL. SEVER. AL. 

ANDR. PIL. F. 

Torma Károly felfejtése szerint: 

Pro salute victoria 

Imperatoris domini 

Nostri M. Aurellii Severi 

Alexandri Pii felicis.  

Ez és a Szt.-Pálnál lévő római maradványok kétségtelenül mutatják, hogy a rómaiak ezen 
természettől áldott helyeket felkeresték s a deákizálók még a szomszéd Lókod nevét is a latin 
Locotól származtatják. A csiki krónika szerint Keneos alrabonbánnak elüzött Ivány nevü fia a 
Lokott havasára vonult, s ott terjeszté családját. Ez feltehetőleg Lokod lehetett, melynek 
környékét még nem rég rengeteg erdőségek boriták. 



Szt.Márton mellett egyesül a Homoróddal az északi irányból lefolyó Gyepespataka, ennek 
szük völgyületében fekszik Gyepes nevü fal, mely a sz.-páli Kornizsok legelője volt. 
Legelőbb ezen család pásztorai települtek ide, s mivel szép zöld gyeppel gazdag volt a völgy, 
arról lett a keletkezett falu neve Gyepes. Az ezzel összefolyó Remetepatak völgyében messze 
fenn a havasok közt rejtőzködik Remete. Ez is régen a Kornisok legelője volt. Egy pásztor 
engedélyt nyert urától, hogy oda magának lakot épithessen, s ez öt fiával oda települve, 
alapitá e falut, mivel pedig távol a lakott vidéktől magánosan mint remeték éltek, remetéknek 
nevezték el, az ujtelepet pedig Remetének. Más hagyomány szerint a feldult Tihadár egyedül 
megmaradt lakosa települt ide, s ada lételt e falunak. Az, hogy e falu lakói nagyrészt (a sz.-
páli jószághoz tartozó) jobbágyok voltak, az első hagyomány mellett bizonyit. Remete is mint 
a Homoródvidék minden falui unitária ecclesia volt, de egy udvarhelyi származásu Agotha 
nevü katholikus pap, ki a téritésekben nagy örömét találta, saját költségén (a mult század 
végén) templomot épitett, ingyen paposkodott, s ekként hóditá át a katholikus hitre Remete 
lakóit. 

És most tekintsünk be a Homoród felvidékén rejtőzkedő falukba. 

Sz.-Mártontól egy órányira a Lővétéről látogatott Várhegy nyugati aljában fekszik Abásfalva, 
régen Abbásfalva, mivel a hagyományok szerint a szt.-mártoni abbásnak volt ottan majorja, s 
az a feletti oldalt, hol régen erdő volt, ma is Abbás-erdejének nevezik. E kis falu igen csinos; 
lakói jóllétnek örülnek, mit a nagy mérvü juhtenyésztésnek köszönhetnek; azért mondják, 
hogy bárányzáskor az abásfalviakkal nem igen lehet beszélni. 

Abásfalván felül kis negyedórányira van a Kis-Homoród utolsó helysége: Homoród-
Keményfalva. E falu déli végén templomrom van, mely e század első felében bontatott le, s 
épitettett ujra a falu közt. A hagyomány szerint midőn az lerontatott, 20 hián éppen 1000 
esztendős volt, azonban ez idő számitásban egy kis tévedés lesz, mert bár a templomnak 
meglévő alapfalai félkör apsisu szentélyre engednek következtetni, miről ha feltesszük is, 
hogy az román izlésü templom volt, még is épités idejét a XII-ik századon tul vinni nem 
tudhatnók. A keményfalvi ecclesia egy urvacsoránál használt kenyér szelő kés birtokában van, 
melyek 1657. J. N. R. J.*Jesus Nasarenus. Rex Judeorum. felirat olvasható. 

Ez Keményfalva minden nevezetessége. De van a falun felül az összeszoruló Homorod 
völgyében egy büszke sziklaszál, melyet Hollókőnek neveznek; ebben tágas üreg van, mely 
harczos időben a lakosok menhelyéül szolgált. Néhány történeti hagyomány van e szirttel 
kapcsolatban, mit felemlitetlenül nem hagyhatok. Tatár dult e völgyekben, a rémült nép a 
Hollókő üregeibe menekült, a tatárok nyomban követték őket, de ott állt a sziklaormon 
Lakatos, a vidék hirhedett hőse, s két csővü fegyverével irányba vette vezéröket, az elől 
száguldó veresbelü Khánt, (veres öltönyben lévő); eldördült a puska, a bérczek 
visszhangozták a dörrenést, s a vezér lefordult lováról, a tatárok pedig a még soha nem hallott 
puskaszótól (mert ez a lőfegyver feltalálása korára esik) megrettenve, vissza száguldottak. Az 
ekként megmenekült nép diadalmenettel vezette be a faluba megmentőjét. Ezen Lakatos 
dédunokája volt ama Lakatos János, kinek hőstetteiről ismét száz meg száz adoma él a nép 
száján. Lássunk néhányat! Csik szép terén tatár dult, midőn ez a bolygó hős Csik-Taplóczára 
betérvén, egy házba nyitott, hol hét tatár nyilat kovácsolt. 7 nyil repült a belépő hősre, de ő 
lebukván, egy sem találta, ekkor félelmes szablyáját előrántva, csakhamar tokánnyá faragta a 
hét tatárt. E hős csin után lovára pattanva tova száguldott, a nyergére füzött tatárfülek és 
zsákmányul nyert fegyverekkel, de más hét tatár nyomában volt, s nyilzáport szórt a repülő 
hős után. Ő hirtelen az Oltba mártá lombos szürét, s roppant hideg lévén csakhamar oly jég-
pánczél fagyott rá, hogy a tatárok nyilai visszapattantak arról, s midőn a kifáradt tatárok 



beérnék, négyet közülök levágott, a többi elmenekült; de Lakatosunk vezetőjüknek szép 
aranyszőrü paripáját magával haza hozta, s azzal ment a holdvilági csatába, hol sebterhelten 
kimerülve, már-már az ellen kezébe esett, midőn egy laboncz, kivel hajdan Bécsben jártakor 
barátságban élt, felismervén, megmenté. 

A Lakatos család ma is Keményfalva első családai közzé tartozik, s Lakatos János hős tetteit 
büszkén regélik el. Igy menti meg a feledékenységtől a néphagyomány a hősök emlékét, 
ekként száll szájról szájra tisztelt neve azoknak, ki a hazának szolgálva, kik embertársaikat 
védve éltek, ekként halhatatlanitja a nép hőseit. 

Ismerjük már a Homoród felvidékét. Forduljunk vissza, annak nem kevésbbé érdekes 
alvidékét is átkutatandok. 

Sz.-Mártonon alól Recsenyéd következik. Ki ne ismerne a példabeszédet, hogy: megszorult 
mint a recsenyédi kutya, mely onnan ered, hogy a Homoród rakonczátlan egy folyó, mely 
tavaszi kiöntéseivel Nilként termékenyit; de gyakran elusztatja az összetakaritott szénát is. 
Egy ily árviz alkalmával történt, hogy egy mereklyén (kis boglya) alvó kutyát az árviz 
meginditván, az iszonyu vinyogást vitt végre, s végre is eluszott. Recsenyéd az 1614-ki 
Lustralis könyvben Rechienied néven van bejegyezve. 

A Homoród melléki faluk igen csinosak; többnyire cseréppel fedett kőházakat, szépen 
berendezett életeket (udvar, bennvaló) lát az utas, s szorgalom előidézte jóllét jeleivel 
találkozik; népe szép, erőteljes, békében szorgalmas földművelők, a harczban hősök. 
Öltözetük hasonló Udvarhelyszék más vidéki nép öltözetéhez, csakhogy csinosabb kis 
karimáju kalapot viselnek. A nők kiválóan szépek. 

XXXIV. Homoród-Szent-Pál. 
A Sz.Pál alatt római castrum. Béla bán vára. Régi pénzek. A Kornis-kastély romjai. Kornis 
család. Régi harangok. Paulinus kolostor. Sótelep. Régi sóbányák. Sz.-Pál mellett vivott 
csaták. Sz.-Péter. Városfalva. Adomák. Zsuzsa vára. Kápolna. Poosutja. Poospataka. Esztena 
tetőn várrom. Kőkoporsó. Jánosfalva. Tankófalva. A Székelyföld határa. Darócz régi 
nagysága, ennek emléképülete, nagyszerü temploma és más régiségek. Kacza temploma. Itten 
vivott csaták. Székely sirok. Petek. Pálos. 

Recsenyéden alól negyed órára van Homoród Sz.-Pál, minden szent neve mellett derék 
unitarius község. Classikus földet tapodunk itt is, hol meg kell állapodnunk; mert ezen falu 
régi nagyság romjaira épült, a mennyiben oly romokat takar itt a föld, melyeket csak az utóbbi 
időkben, a kőhalmi ut vágásakor (1854-ben) fedeztek fel,*Ekkor találtak 1 sing hosszu és 3/4 
sing széles, 5 hüvelyk vastag téglákat, melyeken a legiojegy meg volt, és egy srófosnyelü 
vasdárdát, s bár az ut szélére félretétettek, azok a tudományosság roppant kárára onnan 
elvesztek. Hja az 1854-ben volt, midőn sok egyéb is veszendőben vala. oly maradványokat, 
melyek mindeddig senki által észlelve, meghatározva nem voltak, s melyek bizonynyal 
megérdemelnék a figyelmes vizsgálódást és utánásást. 

Az unitárium templomtól vagy száz lépésnyire kelet irányban id. Zoltán András telkén 
egyenes szögletbe végződő kiemelkedése van a talajnak, melynek szögén ásást téve, régi fal 
maradványaira akadtunk. Az emlitett gazda pinczehelyet ásatván több egymásba dugott 
cserép tölcsért, téglával kirakott padozatot talált, melyeket fájdalom! mind beépitett háza 



falaiba. E maradványok arra látszanak mutatni, hogy itt római fürdő volt, mert az egymásba 
illesztett tölcsér idomu cserepek, a nyert magyarázat szerint, a római melegvezető csövek 
furni, tubi alakjával birtak. 

Az emlitett szögletnél megtöretett fal egyik szárnya, a templom alatt elvonulva, kimegy a 
mezőre; másik délre menő vonala a falu derekát szeli át; mellette a külsáncz szabályszerü 
bemélyedése tisztán kivehető; a fal, bár mindenütt föld fedi, csak csekély mélységü ásásra is, 
e vonal bármely pontján feltalálható. 

Egy másik ezzel párhuzamosan futó fal, mely a külső védvonalat alkothatá, a falu keleti 
szélén lévő partmagaslaton vonul el; fal ugyan itt sem látszik, csak a talaj szabályszerü 
kidomborodása jelöli vonalát, azonban e vonalon bárhol is ásatást téve, a földréteg alatt tégla 
és kövekből készült vastag és tömör fal alaprakatára lehet bukkanni, sőt már többször találtak 
római érmeket is, melyek fájdalom, Bezirker és aranyműves kézbe kerülvén, a tudományos 
buvárlatra nézve elvesztek. 

Ezen kevés észlelhető maradvány, ezen homályos de mégis értelmezhető nyomok arra 
mutatnak, hogy Szent-Pál egy tekintélyes római álló tábor (Castrum stativum) fölé épült; ezt 
bizonyitják az eddig talált töredékek, ezt mutatkozó négyszög alakja, ezt a talaj idoma. 

Rendszeres ásatások bizonynyal érdekes felfedezésre vezetnének, s talán ezen titokteljes 
romok mivoltáról felvilágositást nyujtanának, de mig ilyen létesithető lesz, addig a kutató 
csak a sejtelmek fonalával lépdelhet a multnak e titokteljes tömkelegében. 

Hanem a kevés is, mi eddig felmerült, támogatni látszik azon fennebb kifejezett nézetemet, 
hogy itten egy római erőd állott, mely az akkor müvelet alatt lévő Homoród-melléki 
sóbányákat és a Ponte veterétől (Heviz) ide vezető római hadutat fedezte, mivel pedig a 
bányák müvelete sok kezet foglalkoztatott, feltehetőleg e castrum védelme alatt valamely 
colonia is állhatott, mert hogy a rómaiak hatalma idáig felhatott, a szt.-páli nyomokon kivül a 
H.-Szt.-Mártonon és Karátsonfalván lévő római feliratok is bizonyitják, azért igen 
valószinünek látszik azon feltevés, hogy Ponte veterétől római út vonult fel a Kis-Homoród 
völgyén, az itteni sótelepekhez, hogy Szt.-Pálnál a sómüveléssel foglalkozók telephelye, és ez 
ut vonalt fedező álló tábor feküdt, sőt még az is valószinünek tetszik, hogy ezen út nem szünt 
meg a Homoród völgyénél, hanem valószinüleg a Gáron völgyén átszállt a Küküllő völgyén 
ment Castra Stenarum felé, melyet Segesvár környékén keresnek, mig másik ága a martonosi 
és énlaki Castrumok utmutatása szerént átvonult a Kis-Küküllő völgyi Sóváradhoz, s onnan 
Mikházára, hol a Maros- és Nyárád-menti főutvonallal jött kapcsolatba. 

A mi pedig a szt.-páli maradványokat illeti, ugy látszik, hogy a rómaiak nyomába a székelyek 
is letelepültek, s magoknak ez akkor tekintélyes romokból erőditett lakot emeltek. Erre utalna 
az, hogy a falu felső végén most is egy helyet Béla bán várának neveznek, mivel a 
hagyományok szerént ily nevü székely vezérnek volt itten vára,*A Béla család elszegényedve 
most is meg van Karácsonfalván. sőt az, hogy Szt.-Pálon nagy mennyiségü Kálmán, László és 
Béla pénzek találtattak,*Melyekből Farczádi Sándor ur az erd. Muzeumnak feles példányokat 
küldött általam. arra mutatna, hogy talán Béla és László is mint Erdély herczegei 
megfordultak a bágyi vár szomszédjában lévő ezen helyen, nemcsak hanem Béla bán várával 
kapcsolatban lévő egy hagyomány még azt is sejtetti, hogy Béla herczeg itten is lakott az 
üldöztetések korszakában. És a régi hősök nyomába a hit bajnokai is megjelentek, mert Szt.-
Pálon a hagyományok szerint a Paulinus szerzetnek is volt egy zárdája, s a falu nevét is onnan 



származtatják. E szerzet zárdájának alapfalai még a mult század végén is megvoltak a falu 
végében, de kövei kiszedettek s felépitettek. 

Sz.-Pál, Bágy és Recsenyédnek anyamegyéje volt régen. 1333-ban már önálló 
egyházmegye,*A pápai dézmák regestruma 1333. évi rovatában 738. lapon: Blasius sac. de S. 
Paulo solv. 1 ban. ant. s mint ilyennek volt temploma is, az ennek helyére nem rég épült ujnál 
csak a csucsives toronykapu és két harang maradt fenn, mindkettő régészeti és történeti 
becscsel biró, azért mindkettőnek köriratát ide iktatom. Nagyobbikon 

 

(Dominus Nikolaus Cornis fecit fieri 1542.) 

A mint látjuk ezen köriratban a betük nincsenek tulságosan elferditve, hanem vagy 
tudatlanságból, vagy czélzatos mysticismusból itt ott kivannak cserélve, például a Fecit 
fierinek betüi össze hányva s egy I ki is van hagyva, azt kell hinnem, ez azon minden felirat 
olvashatását bonyolulttá tenni szerető kor szellemében készakarva történt, mert az ugyanazon 
évben öntetett kisebb harang körirata tiszta, hibátlan, csak egyetlen betü ferdités s egy 
kihagyás fordul elő: 

 

(Sante (sancte helyett) Yohanes (Joannes helyett) Evangelista 1542.) 

S már a régészet terén lévén, lássuk e falu legnevezetesebb régiségét, a falu déli végénél fekvő 
Kornis kastély romjait. E regényes rom minden erre utazónak tekintetét magához vonza, s 
nem egy, kit a mult emlékei érdekelnek, fel is keresi azt; ott vannak a fáradalmát kárpótló 
romok, de azoknak multjára világot vető adatot hiába kér a történelemtől, a hazai 
ismeretektárát hiába lapozza át, nem fog semmit ott találni, mi tudnivágyát kielégitse; azért 
én, ki e szép föld szépségeit ismertetni, ki a mult titkait – hol lehet – leleplezni indulék, 
elmondom mit e romokról tudok. Nem sok az, mit a jó akarat kipuhatolhata, de azt mondja a 
példa beszéd: jobb valami, mint semmi. 

Szokásom szerént legelőbb csatolom e rom képét, melynek hátterében a nemsokára 
meglátogatandó bágyi várhegy tünik fel, sasfészekként oda helyezett falujával. Most pedig 
lássuk ez ős kastély romjait közelebbről. 

E kastély emeletes négyszög épület, keleti oldalán kiszökellő előtornáczzattal. Körives 
kapuszemölde felett egy most eltünt felirat volt, melyet biztos egyén másolata után ide 
iktatok: 

Rara quidem virtus quam non fortuna gubernat. 

Quae manet stabili quum fugit illa pede 

(Tru. L. V. eleg. 14.) 

alatta: 



Sculpsit Benedictus Magyari 1579. V-Dar-lig. 

Ez alatt lévő unitárius Kornis czimer K. F. betükkel, mely betük Kornis Farkast, e kastély 
épitőjét jelölik. Ezen lényeges felirat, mely épités koráról és épitőjéről tudomást nyujta, most 
eltünt, csak is a felső emelet egyik szép táblázatu körives ablakán látható még az 1578. 
évszám és egyik ablak-szemöldén e felirat: 

Timor domini expellit peccatum. 

Ez épület alsó vivfolyosós és lőréses osztályában, mint szintén az emeletben is, az ajtók és 
ablakok a renaissance stylnek azon correctebb müalakokat felmutató kőkeretelésével 
ékeskednek, minőket az udvarhelyi csonka vár épületében láthatánk. 

A földalatti boltivezetek mind terméskőből készülvék, innen (most részben beomladozott) 
alagut vezetett ki a mezőre. 

Csak néhány éve, hogy e kastély még lakható állapotban volt, de fedeléről nem lévén 
gondoskodva, maholnap össze fognak omlani a századok viharával daczolt falak. 

 

A HOMORÓD-SZENT-PÁLI KASTÉLY ROMJAI ÉS A HÁTTERÉBEN LÉVŐ BÁGYI 
VÁRHEGY, BÁGYGYAL OLDALÁBAN. 

Ezen középületet négyszögben épült erős rovátkos várfalak környezték vagy 2000 � öl 
kiterjedésben. E tömör s a kastélynál jóval előbb épülhetett falakhoz, belülről tágas 
vívfolyosók és lakosztályok voltak támasztva, négy szögletében erős bástyák emelkedtek. 
Jelenleg csak a keleti és déli várfal áll, vagy két öl magasságban két szögbástyájának 
romladozott vázával. A többi oldalfalak és bástyák leromboltatván, csak körvonaluk kivehető. 
A mi meg van, az is szabad rombolásnak levén kitéve, ma-holnap lerontatik és széthordatik. 

Pedig e kastély, ezen enyészettel küzdő falak nevezetes emlékek néma őrei, honunk egyik 
legnevezetesebb családjának, a Tivatulus székely őstől leszármaztatott h.-sz.-mártoni Kornis 
családnak*Nemz. Társ. 1841. 1. félév 5. sz. lévén lakhelye. E család hagyomány szerint 
eredetileg H.-Almáson lakott, onnan szálltak ide egy Béla leányra. Lássuk e család néhány 
kitünőbb egyéniségét. 

Kornis Miklós Zápolya tanácsosa, ennek leányát Katát szárhegyi Lázár István veszi el, kitől 
Lázár Druzsina, Bethlen Gábor édes anyja születik. 

Miklósnak fia az e kastélyt épitő Farkas, székelyek főkapitánya, ki Báthori Istvánt 
Lengyelországba kiséri, s kit e kor vértigrise Mihály Vajda 1600-ban Gyulafehérváron 



kivégeztetett*Bethlen Farkas Hist. XI. k. 2. lap. és mint ha e család végromlását esküdte 
volna, e szörny kivégeztette egy évvel később annak 12 éves fiát Miklóst is, másik fia 
Sigmond sógorával Székely Mózessel vérzik el 1603-ban Brassónál. 

Ferencz, székelyek főkapitánya, az udvarhelyi vár birtokosa, sógora Pécsi Simon által a 
szombatosságba bevonatván, II. Rákóczi György által Margit és Borbála (Paczolai Péter 
özvegye) leányaival együtt nótáztatott, Sz.-Pált, Szt.-Pétert, Bágyot 1644. sept. 25-én buni 
Bethlen János kapta.*Kemény Józs. App. Dip. XVIII. Kornis Margit később Rhédeyhez 
menvén férjhez, atyja jószágainak egyrészét visszanyeri ugyan; de Szt.-Pál a Bethlenek keze 
közt maradt, kik most is birják. 

Szt.-Pál mellett igen gazdag sótelepek vannak. A Homoródnak itten kiszélesedő tere egészen 
sósziklákon nyugszik. Csak néhány lábnyi földterület boritja azt, s azon alól már tömör kősó 
jön elő. Maga a szt.-páli sóskut is sósziklába van vésve. Soda is (melyet mi nagyrészt 
külföldről hozatunk) nagy mennyiségben jön itten elő. 

Hogy a rómaiak ezen sót aknázták, annak csalhatlan jelei vannak. De még a nemzeti 
fejedelmek alatt is müvelet alatt voltak, több magánosnak lévén itten szabadalmazott 
sóaknája. Hogy 1614-ben Bethlen Gábor alatt még használatban volt itt a sóvágás, kitetszik 
nevezett fejedelemnek egy rendeletéből, melyben Kornis Ferencz udvarhelyi királybirónak 
megengedi, hogy a Bornemisza Zsigmondnak kibocsájtott zálagos disznójói jószágért a szt.-
páli határon 400 frt értékű sót vágasson (Benkő Sp. Tr., maga az okm. közölve van Erd. tört. 
Adat. III-ik K. 333. lap); most használhatlanul hever itt a drága kincs, mely belszékelyföld- és 
a szászföldnek is oly keze ügyébe esik. 

De nemcsak a természet kincseiben, nemcsak a mult romtöredékeiben gazdag Szt.-Pálnak, 
hanem a történet könyes szemü geniusa is megjelenik itten, hogy fáklyájával megvilágitsa az 
itt lévő nagy nemzeti sirt, mely alatt annyi nemes honfi porladoz, mert itt verte szét 1519-ben 
Zápolya János a fellázadt székelységet, itt hajtá végre a visszatorlásnak kimélytelen 
bosszuját,*Mig Zápolya a tolnai és bácsi országgyülésre járt, a székelyek Hagymási Miklós 
székely ispányi helytartó ellen fellázadtak. Zápolya benn terem s H.-Szent-Pál és Darócz 
között megveri, tekintélyes emberekből álló főnökeiket kivégezteti, s törvényellenesen a 
felkeltek jószágait lefoglaltatta. Kővári Erd. tört. 2. k. 145. lap. és ott a Sz.-Pálon alól 
domboruló halmok alá vannak a szerencsétlen véráldozatok elhantolva. A székely sóhajtva 
szánt végig e hantokon, ekéje hősök porladozó csontjait, egy-egy tört szablyát fordit fel a 
véráztatott földből, szablyát, mely a megsértett nemzeti jog védelmi harczában törött szét, s 
mégis azok kik jogért küzdöttek, bünösként itéltetének el. Ide is mint sok helyre illenék egy 
nemzeti emlék. 

Szt.-Pált és Pétert a vallási fogalom is egybe foglalta s miként az erkölcsi világban e két szent 
páritva van, ugy itt a Homoród völgyében is együtt találjuk őket, a mennyiben Szt.-Pálon alól 
alig 1000 lépésnyire Homoród-Szt.-Péter következik. Egybe volt csatolva e két falu a vallás 
köteléke által is, a mennyiben Szt.-Péter Szt.-Pálnak testvér községe, ez amannak filiája 
volt,*Csak a mult század végével szakadva el, lett önálló egyh. községé. egybe még a 
szolgaság által is, a mennyiben Szt.-Pétert is a szt.-páli Kornisok jobbágyai lakták. 

E faluban alig találunk más felemlitésre méltót, mint az unitárium templomot, mely a késő gót 
kornak a XV-ik században épült szerény emléke, mint ezt csucsives nyugati kapuzata, 
(melynek felső felét henger tagozat ékiti) és vesszőmüvel ékes átszelt lóherivü mellék-ajtaja 
bizonyitja. 



A Kis-Homoród völgyében még csak két faluja van a Székelyföldnek, ezek a folyam két 
partján egymással szemben épült Városfalva (balparton) és Jánosfalva (a jobb parton). 

Legelőbb is Városfalva név eredetét kellene felderitenünk; azonban erre nézve alig találunk 
még elfogadható hagyományt is, mert azon feltevést, hogy e falunak régen várkastélylyal 
erőditett temploma lett volna, s arról nevezték volna Várasfalvának, semmi maradvány nem 
igazolja; temploma uj, s tornya is, mely a régibb templomból felmaradt, csak 1695-ben épült. 
Kellett tehát e falu, mint a Székelyföld végső, s határszélén feküdt helységének területén egy 
várnak lenni valahol; de ilyet minden törekvésem mellett is kinyomozni nem tudék, mert a 
falun alól a Homoród közelében levő Zsuzsa vára*A hagyomány azt tartja, hogy itt Sándor 
Zsuzsának volt vára, kincset keresgél ott a nép, s azt hiszi, hogy ott éjjelenként tündérek 
tánczolnak és tánczoltatják meg az arra járókat. nevü helyen semmi legkisebb nyomra sem 
akadhatunk, s ha volt is itt a Homoród áradatai által könnyen eltemethetett valamely 
erőditvény, az mint térhelyen fekvő legfellebb csak római castrum vagy őrhely lehetett. 

Fennebb tehát a hegyeken kezdék keresgélni, és itteni kutatásaim valamivel több eredményre 
vezettek, mert a falun alól lefolyó Poos pataka*E patak egy Poos nevü székely ős nevét 
örökiti, a határon előforduló Poosutja is egy eredetü ezzel. fejénél lévő Esztena tető nevü*Igy 
neveztetve arról, hogy a Kornisoknak volt ottan Esztenája vagy juhakla. magas hegyormon 
két, emberkéz emelte halom van egymástól 200 lépés távolra; ezek közül jelentékenyebb a 
délrebb fekvő Hegyes tetőnek nevezett, melynek átmérője 20 lépés, s melynek szélein falrakat 
nyomai mutatkoznak. Öreg emberek emlékeznek, hogy e fal még ölyni magason állott, s igy 
nem lehetetlen, hogy e helyen – mely alig van száz lépésre azon három halomtól, melyek a 
Székelyföld véghatárát s a Szászföld kezdetét jelölik – régi időben állhatott valamely határvár, 
melynek zömtornyát alkotta a fennebb leirt Hegyestetőn lévő toronyerőd, Várasfalva pedig 
azon időben, midőn itt vár állott, nem mostani kényelmes helyén, hanem itten fenn a 
Hegyestető fejénél*A Szászpatak alkotja most a határvonalt ez oldalról a Székely- és 
Szászföld között. feküdt, hol most is nagy mennyiségü vastag cserépdarabokat lehet találni, és 
a felette lévő vár vagy őrtoronyról nevezték Várasfalvának, mely nevét később is, midőn a 
völgybe leköltözött, megtartá. Ez ős telepnek temetője ott lehetett a közeli Magyaros tetőn, 
hol nem rég egy kőkoporsót találtak.*E kőkoporsó fele része ma Bedő Sándor urnál van 
Városfalván, másik fele Pünköstinél Karácsonfalván, a koporsóban egy ezüstbe foglalt 
carniolgyürüfő volt, melyre ló volt metszve. Várasfalva 1317-ben már nagyon tekintélyes 
megye, midőn Corradus Varosio plebánussa 20 budai marchát fizet a pápai dézmákba,*Lásd 
Teiner Monumenta 1. k. 455. lapján, hol igy jön elő: Archidiaconatus de Thilegd in diocesi 
Traniae. Corradus plebanus de Varosio solv. 20 marcham budens. Ez tehát nem más, mint 
Városfalva lehetett, azonban ugy látszik, hogy papja az egész vidék dézmajárulékát 
szolgáltatta be, mert ily nagy összeget egy megye – bár mily tekintélyes lett légyen is – nem 
fizethetett. de ugy látszik, hogy később ellenség dulásai annyira elpusztitották, hogy a XV. 
század végén kicsinyke helység volt, melyet csak 5 törzscsalád lakott, nevekedést a fennebb 
feküdt Tankófalva feloszlásakor nyert, melynek lakói ellenség vagy a rakonczátlan Homoród 
áradatai által elzavartatva, Városfalvára települtek.*Ezek idetelepülése annyira bizonyos és 
élénk emlékében volt a lakosoknak, hogy jól tudták, melyik család jött Tankófalváról, s 
melyik őslakója Városfalvának, s ezt annyival inkább tudni lehetett, mivel, Tankóvalva a 
Kornisoké lévén, – az onnan ide települtek azután is 1848-ig a Kornisok, illetőleg Bethlenek 
jobbágyai voltak. Tankófalva fekhelyét még ma is Tankónak nevezik s mutatják a helyet is, 
hol Városfalvával közös temploma feküdt. Ezen megyés templomon kivül egy kápolnája is 
volt Tankófalvának azon önálló dombtetőn, mely a dályai patak torkolatja előtt fekszik, s 
melyet még ma is Kápolnának neveznek. E domb temetője egy kiveszett, vagy jobban 
mondva beolvadt nemzetiségnek, mert ezen (jobbágy lakta) vidékén sok oláh lakott, kik e 



dombra temetkeztek; azonban a felszabadulás egyenlősitvén a népet, azok önkényt minden 
legkisebb erkölcsi vagy más pressió nélkül áttértek az unitárius hitre, és teljesen székelyekké 
lettek annyira, hogy ma ezen falukban egyetlen keleti vallásu sem lakik. 

Városfalvának is volt egy kápolnája a falun alóli Felhágó nevü helyen, melynek alapfalai még 
ma is látszanak. 

Még felemlitem Városfalváról, hogy az a Zsidó patak beszakadásánál fekszik, és azt, hogy itt 
is fenn maradt azok ősi szokás, míkép az előkelőbbek és a csatákban kimultak sirjaira zászlós 
kopját helyeznek, s azoknak sirjába a temetéskor bele lőnek. Legfőbb nevezetesége ez 
igénytelen falunak pedig az, hogy itten született 1683-ban Szent Ábrahámi Lombárd Mihály 
az unitáriusoknak legnagyobb püspöke, ki a 18-ik század kimélytelen űldözései között, oly 
ügyesen kormányozta az unitária vallás rongált és elsülyeszteni czélzott hajóját, hogy az 
megviselve bár – de törve nem – révpartra juthatott; ki eltekintve a vallásnak tett nagy 
szolgálataitól mint iró és mint hazafi egyiránt nagy volt, s korának oly jeles férfia, hogy az 
utókor csak tisztelettel állhat meg a helyen, hol ő az emberiség, nemzeti művelődés és hazája 
üdvére született.*Lásd életirását „Keresztyén Magvető” 1861. évf. I. k. 157 és köv. lapjain.  

Városfalvával csaknem szemben (valamivel alább) a Poklosülő patak Homoródba 
szakadásánál fekszik Jánosfalva.*Mely nevét a hagyományok szerint a legelőbb ide települt 
Jánosi Györgytől kapta, kinek emléke a határrészek elnevezéteiben fenn van tartva. E falu 
derék székely lakóinak az a tulajdonsága van, hogy nagyon sebesen beszélnek, és a szót 
elharapják, miért sokat is élczeskednek velök a szomszédfalusiak, mint például, egykor két 
Jánosfalvi beszélgetvén a székház előtt, egy más vidéki kérdé társától, hogy vajon nem tudja-e 
hogy azok miféle nyelven beszélnek? Sebes beszédök mellett még más adomákkal is üldözik. 
Ilyen a kecskebehajtás története. Ugyanis egykor nagy csapat gólya csapott le a rétre, a 
jánosfalviak az est homályban azokat a városfali kecskéknek hivén, miután a hajtópénz 
fejében jót áldomásoztak, kiindultak, de nagy volt bámulatok, midőn a vélt kecskék szárnyra 
kelve elrepültek s azóta nevezik, a gólyákat jánosfalvi kecskéknek. S több ilyen, melyek 
elvégre is nem egyebek mint a székely élczeskedési kedv játszi szüleményei, melyek 
czéltáblájául e vidék Jánosfalvát mint határszéli végfalut szemelte ki, egész ártatlanul, ugy 
mint Udvarhelyszék felvidéke Oláhfalut, alvidéke Gagy-ot. De minket Jánosfalvára nem az 
élcz viszketege, hanem inkább a régészeti szenvedély vezet, mely itten tért nyer Jánosfalva 
ódon templomának észlelésénél. Ez a késő gótkornak egyik bevégzettebb müve, s főként 
meglepően szép szentélyének igen jól combinált hálóboltozata, mely ugyanazonos a 
csütörtöki kápolna alsó osztályának boltozatával.*Lásd Mürégészeti kalauz II. k. 82-83. lap. E 
boltozatnak a késő gótkor modorában (két horony és csucsán átszelt három szög) tagozott 
gerinczei diszes gyámkövekre nehézkednek, melyeknek diszpaizskái mind más más 
diszművezetet mutatnak. Igy a (polgyon) szentélyzáródás egyik gyámkövén füge, másikán 
rózsa, az ezt követő párnál, a jobb oldalin (heráldicailag) egy kutya, a baloldalin egy korona 
van, felette későbbi bevésettel 1522. A hosszentély első párjánál, – hol 5 gerincz van minden 
gyámkőre csoportositva, – jobbról egy buzogányt tartó kar, balról ezen meghatározhatlan 
symbolicus idom. 



 

A hosszentély 2-ik párjánál jobbról buzogányt tartó kar, balról átnyilazott sziv, és végre a 
csucsives diadalivnél lévő végpárnál, a jobb oldalin ágon-ülő madár, a baloldalin ilyen kulcs: 

 

A szentély keskeny, hosszukás ablakai körivesek, kitördelt diszmüvezetöknek látható 
nyomaival. 

A hajó szintén megtartá régi boltozatát, mely jóval egyszerűbb a szentélyénél, de hogy 
egykoru, azt gerinczeinek hasonló tagozata is mutatja. Megmaradtak kapui is, ezek közül a 
déli mellékkapu vesszőmű ékitette átszelt lóherivvel záródik, a nyugati főportale körives 
nyilatát két épszög közzé helyezett hengertag veszi körül. Külső oldaltámjai a szt.-
mártoniakkal ugyanazonosak. Az egésznek hossza 22 (10 a szentélyre) szélessége 9 lépés. 

Im itt van ezen, a XV-ik század elején épült templomnak mürégészeti rövid leirása, melyből 
megitélhetni, hogy az egy műgonddal bevégzett és teljes épségében fenntartott emléke azon 
tőlünk távol eső kornak.  

E templom közelében (észak nyugatra) néhány éve sajátságos földalatti üregeket fedeztek fel. 
Ezek felülről ölnyi mélységre keskenyen (kürtőszerüleg) mennek le, onnan kezdve pedig 
fokozatosan szélesednek, ugy hogy 2 öl mélységü, (fenekén 1 1/2 öl átmérőjü palasziklákba 
műértőleg vésett) üregük leginkább pezsgős üveg idomával bir. Miután bennök semmi tárgyra 
nem találtak, bajosan lehet eredeti rendeltetésöket meghatározni. A lakosok a naponta 
feltáruló ily üregeket pinczének használják. 

Fennebb a Köveshegy oldalában pompás kőbányák vannak; a könnyen pattintható s 
szilárdsága mellett könnyen faragható finom szencsés homokkővel nagy kereskedést üznek a 



jánosfalviak s azt Kőhalomig, Udvarhelyig sőt tovább is elhordják. A kőfaragás mestersége 
annyira fejlődött, hogy sirköveket, oszlopokat is készitenek. 

Hogy ezen pompás épitkezési anyag már régebben is ismeretes volt, s hogy azt hajdan talán 
még a rómaiak korában is bányászták, mutatja az, hogy fennebb egy a rómaiak modorában 
nyitva müvelt ily bányában félig kifaragott nagy oszlopot, s több köbre metszett követ 
találtak. 

Jánosfalván alól foly le egy kis csermely, a Tópataka. E volt régen a Székelyföld határvonala, 
mint összetaláló a tuloldali Szász patakkal. Ezt jelölte ki az 1664-ben kiküldött országos 
comissio is.*Hogy 1664-ben országos bizottság küldetett ki, mely a jánosfalvi és daróczi, 
illetőleg a Székely- és Szászföld közti határszélt kijárja, lásd a Comp. Cons. III. R. 13. T. 6. 
Art. Ezt jelöli tájrajzi fekvése s elnevezése is, mert a patak balparti oldalát máig is Székely 
oldalnak nevezik, s mindezen hatalmas érvek daczára ma a határszélt nem a patak alkotja, 
hanem az fenn van a Székelyoldal feletti domb tetején. Mint mondják, a darócziak erővel 
foglalták el ezen darabkát a kurucz világ után. 

Ha ők foglaltak, akkor mi is foglalunk, de foglalunk minden erőszakoskodás nélkül a legjobb 
indulattal, s hisszük, hogy ilynemü foglalásunkért nem fognak szász atyánkfiai is neheztelni 
reánk, mert a mi foglalásunk a szellemi téren történik, midőn a területükön lévő székely sirok 
látogatására menve, egyszersmind a Nagy-Homorod völgyébe eső két falujokat, Daróczot és 
Kaczát is vizsgálódásunk tárgyává teszszük. 

A Jánosfalvától rövid félórára fekvő Darócz (Draas) már András királynak 1224-ben kiadott 
adománylevelében, mint a szászföld határa terra Daraus név alatt emlitve van. A határszélen 
csakhamar város épült, mely egyike volt a szászföld tekintélyesebb városainak; de idők 
folytán duló harczok és dögvész annyira elpusztiták s megfogyaszták lakóit, hogy az egykor 
hires város ma jelentéktelen faluvá deválválódott, de fennmaradt egykori nagyságának egyik 
legékesebben szóló kőtáblájaként nagyszerü egyháza, mely az emléképitészetnek egyik 
legszebb példánya hazánkban, mely nagyszerü müalkotásaival még akkor is jelölné, hogy 
itten egykor tekintélyes és gazdag város állott, ha azt a történelemből nem tudnók is. 

A régészek eddig Erdélyben csak is egyetlen román izlésü egyházat ismertek, a harinait s 
többnek lételét határozottan tagadták. Én kis körre szoritott utazásaimban szerencsés voltam a 
román épitészetnek több müemlékét felfedezni kisebb községi templomaink között. Itt pedig 
váratlanul annak egy valójában nagyszerü példányára találtam. És azt kissé tüzetesebben 
ismertetni annál is inkább kedves kötelességemnek tartom, mert az eddig nemhogy ismertetve 
lett volna, de sőt még a régi müemlékeiket szorgalmatosan egybegyüjtött szász irók figyelmét 
is teljesen kikerülte. 

Valamint a helységnek egykori nagysága megnyirbáltatott, ugy nagy mübecsü emléképülete is 
nagyon megcsonkitva jött le korunkra, mintha ez is lépést akart volna tartani alkotóinak 
sorsával, vagy mintha az utódok a régi nagyság e szemrehányó jelképét szégyenelve, jeleni 
kicsinységökhez készakarva idomitották volna. Valójában alig képzelhető egy nagy münek 
kicsinykésebb és értelmetlenebb megcsonkitása, mint a minőt itt végbe vittek. Az ily 
müveleteknél a XIX-ik századnak el kell pirulnia a XIII-ik század előtt, mert a mit amaz 
nagyot alkotott, azt müveltséget szenvelgő korunk csak megszentségteleniteni s vandal 
kezekkel megcsonkitani tudta; mit ama távol kor alkotni tudott, azt korunk még megtartani 
sem volt képes. S ezen azt hiszem minden müvelt lelkületü ember előtt indokoltnak vélhető 



feljajdulásunk után lássuk a mi fennmaradt, hogy annak utmutatása nyomán tudhassuk mi 
volt. 

Legelőbb is a szentély az, mi nemcsak átalakult, de teljesen ujra épittetett, mert azon belül 
polygón, kivül egyenes záródásu szentély csucsives ablakával, egészen uj oda toldás a tisztán 
román izlésü hajóhoz. 

Ezen 23 lépés hosszu és 9 lépés széles hajó minden egyes része a kifejlett román kor 
correctebb alkotását mutatja. Mindkét oldalán magasra helyezett körivvel záródó kettős 
ablakok vannak (négy mindenik oldalon); ezeknek kettős nyilatát közepen álló oszlopka 
választja el, négyszögü s felfelé szélesedő fejezetének szögletein kihajlitott levéldisz van; 
ilyen csaknem egészen kikerekitett két oszlop áll az ablakbéllet mindkét oldalán a henger 
tagozta félkör iv hordozására. 

Minden ily ablak közt egy, s igy öszvesen öt pillér pár emelkedik, mely a négyeg szögleteinek 
leszelése által van nyolcz szögüvé alakitva, s melyeknek feltehetőleg igen diszes kapiteljei az 
ujabb alkotásu törpe donga-boltba vannak betemetve. E pillérek magassága és helyzete, az 
ablakoknak magas elhelyezése, sőt a minden két pillér között félkörivvel alakult vállivek 
(Arcaden) most is látható nyomai tisztán mutatják, hogy az egyház eredetileg három hajós 
volt. A mellék hajók egykori lételét, még kétségtelenebbé teszi a déli küloldalon még most is 
megmaradt két gyámkő, s a válliveknek kivülről még tisztábban felismerhető befalazása. És 
hogy a mücsonkitás teljesebb legyen, minden befalazott válliv helyére, egy egyenes záródásu 
törpe ablakot vágtak, mi nem kevéssé sérti a müvészi öszhangzatot kereső szemet. 

Félkörivvel tetőzött válliv vezet a közép hajószélességével biró torony csarnok-ba 
(Thurmhalle), mely szerencsére megmaradt eredeti épségében és szépségében. Eredeti 
boltozatának két horony közti körte-tagozta gerinczei, a szögletekbe állitott oszlopkákról 
emelkednek, mely oszlopkáknak talapzatát a módositott attikai oszlopláb, az oszloptőt alól 
felül egyenvastagságu henger, fejezetét az antik román izlés modorában kajács és arra 
fektetett abacustábla alkotják. 

A boltozat közepén a négy diagonál gerincztalálkozási pontján zárkő van, melyet virág-
ornamentica ékit. Ezen toronycsarnokkal délről egy mellékosztály függ egybe, melynek 
boltozata még dúsabb szerkezetet mutat, s mely valószinüleg kápolna lehetett a katholikus 
korban, mert keleti oldalán, hol oltára állhatott, mindkét szögletben két egymáshoz illesztett 
oszlop van, diszes korinthizáló kapitellel, mig a más két szögletben csak egy-egy oszlop áll. 
Boltozata ugyan beomlott; de az oszlopok lemez és kajács alkotta vállkövén felül megmaradt 
a gerincznek egy kis töredéke, mely két kisebb henger közé foglalt testesebb hengerrel van 
tagozva. Ezen kápolna egy déli oldalán lévő körives ablakocska által volt világitva. Egy ennek 
megfelelő ily kápolna volt a tulsó északi oldalon is, mely azonban lebontatott. E kápolnák 
egyike pedig keresztelési, másika temetési kápolna lehetett, melyeknek ilyen elrendezése 
hazánkban tudtommal csak is a lőcsei parochialis templomnál jön elő.*Mert másutt az ily 
kápolnák önállólag vannak az egyház közelében elhelyezve.  

És e kápolnák ily elrendezésben eltérést találunk a Királyhágón túl kifejlett és 
műépitészetünket jellegző azon (provincialismusi) szabálytól, mely szerint a tornyok alatti, 
(ha két torony volt,) – vagy a tornyok mögötti (ha egy torony volt, mint itten) osztály, egybe 
volt foglalva s mintegy folytatását képezte a mellékhajóknak, mi a térnek okszerü 
felhasználását és az épületnek tetszetős meghosszabbitását eszközölte. Ezen szabálynak itteni 
nem alkalmazása mutatja, hogy ezen egyházat a szászok bevándorlásuk után csakhamar a 



Németországból hozott épitészeti fogalmak benyomása alatt épitették. De mivel e kápolnák 
ily elkülönitett helyzetökben is a mellékhajóknak csak folytatását képezhették, ezeknek 
mértékarányai (6 lépés hosszuság és szélesség) egyszersmind a most eltünt mellékhajók 
nagyságát is jelölik, és igy azok belvilága 6 lépés volt, mi szerencsés és szabályszerű 
arányban is állott a középhajó 9 lépésszélessége- és 23 lépés hosszával. 

Ez egyház főékességét azonban a torony alatti főkapuzat alkotja, mely Erdély minden 
portaléji közt (talán még a szászsebesit sem véve ki) a legkitünőbb, s a késő román 
épitészetnek egyik legkiválóbb műremeke; oly szép és nagyszerü hogy nemcsak ez, hanem 
bármely székesegyháznak is diszére válnék. 

Belnyilatának jelölése körives ugyan, de maga az ajtónyilat lóherivvel záródik; az ekként 
keletkezett ivmezőn (tympanum) dús növény-disz közé helyezett két griffnek, kitünő 
domborműve diszeskedik. Nagy mélységgel biró béllete öt épszög fokozaton át keskenyedik 
az ajtónyilat felé, minden épszögben kerekded faltő vagy oszlopka áll, ezeknek kidülledő 
fejezetét a jobboldaliaknál finom metszetü növénydísz ékiti, mig a baloldaliak fejezete 
korinthizáló. E fejezetekre a megforditott attikai láb módozatából eredt vállkő*Mely kis 
henger-horony és lemezzel páritott nagyobb henger vagy torusból van alkotva. jön, mely az 
oszlopfejezetek kikerekedését és az épszögek bemélyülését követve igen szép árnyhatást 
előidéző zig-zágot alkot. E vállkövekre következik a felkörivzáródás, mely megtartja ugyan 
az alsó főszelvény csoportozatát, hanem részleteiben különbözik az ajtóbéllet tagozatától, a 
mennyiben az 1-ső, 3-ik és 5-ik faltőre nem az annak megfelelő hengertag, hanem egy közép 
horony által elosztott két kisebb henger jön, a többi azonban megfelel az alsó tagozásnak s 
épszögre mindenütt épszög, faltőre hengertag jön. A homlokzat falának szinvonalán kivül 
szökelt és valószinüleg a többinél diszesebb oszloppár teljesen eltünt. 

Az e kapuzat, illetőleg az e kapuzattal egybefüggő toronycsarnok feletti négyeg-torony 
eredetileg jóval magasabb lehetett, mit mutat az is, hogy csekély hanglyukakon kivül semmi 
más ablak nincsen rajta. Most csak három osztálya van meg, melyek közül a legfelsőt (de csak 
északi és déli oldalán) a késő románkor gazdagon tagozott félkörfriese disziti. 

Im itt van műrégészeti leirása ez egyháznak, mely hazai műemlékeink közt nagyon diszes 
helyet foglal el, s mely ily nagyon megcsonkitott állapotjában is egyike az oly kevés számban 
fennmaradt ujabb románkori műalkotások remekének.*Tudjuk, hogy az ujabb román korszak, 
mely külföldön már a XI-ik században virágzott, nálunk mint távoleső vidéken a XII. század 
vége felé kapott fel, és igy a daróczi egyház épitési korát a szászok bejövetele és a 
diplomanyerési korszak közötti időszakra, körülbelől a XII. század végére vagy a XIII. század 
kezdetére tehetjük.  

Az egyházat 6 bástyás*Ezen bástyák négyje négyszög, a kelet oldali öt szög, a délkeleti 
szögletén lévő nyolczszög. erős várkastély környezi, a többinél testesebb kapubástya az 
északnyugati szögletben van, hosszu fedett folyosóján hogy meg volt a szokásos rostélyajtó 
(Herse grilles) azt a bástya Falthor elnevezése is bizonyitja. 

Az egyházban egy 5 láb hosszu két kézmarkolatu pallos van, lángot utánzó pengével. Ezen 
érdekes régi fegyverhez két hagyomány van kötve; egyik, hogy a darócziak pallos jogának 
(jus gladii) volt jelvénye, másik, hogy a szászok bejöttekor két ily pallost vittek előttük, 
melyek egyikét Szászvároson, másikát Daróczon mint két határszéli városban tették le.*A 
szászvárosi lételének semmi nyoma nincsen.  



És most lássuk a két Homoród völgyének utolsó faluját, a Darócztól 3/4 órára fekvő Kaczát 
(Katzendorf), mely a pálosi patak Homoródba ömlésénél fekszik, s német nevét onnan nyerte 
– Kemény József szerint, – hogy az Árpádházi királyok alatt vadmacskaprémmel adóztak 
lakói. 

Kacza temploma is egykoru vagy nem sokkal későbbi a daróczinál, csakhogy annál jóval 
kisebbszerü. A polygon-záródásu szentély itt is későbbi oda-toldásnak mutatkozik lenni, mert 
a körives diadaliven hátul minden a román styl műalkotását mutatja; igy körives vállivek 
különitik el a magas középhajót az aránylagosan törpe mellék-hajóktól, a csinos szerkezetü 
kereszt-boltozat körtetagozatu gerinczei és hevederei a középhajónál testes hengerre 
levezetve, egyenesen vannak elszelve, mig a mellékhajókban kivájt (canelirt) gyámkövekre 
nyugasztvák. Zárkövei között néhány igen csinos van, a középhajó egyikén áldó kéz, az 
északi mellékhajó első zárkövének egyik osztályában oroszlány, másikában egy kalapács. A 
második zárkőven egy kehely mellett e három betü: vagyis H. I. S., mi Hominum Jesus 
Salvator-t jelent. 

 

A harmadikon félhold melletti 8 kis kereszt. 

Ablakai mind átalakultak, de megmaradt nyugoti főportaléja, mely máskor kielégitett volna, 
de most a daróczi után nagyon kisszerünek tetszett, különben ez is a románkor műalkotásai 
közé tartozik, nyilata ennek is körives, bélletét egy épszög és két kerekded faltő tagozza, 
melyeknek esetlen négyszög fejezetei közül csak is a két belső van diszitve, egyik mérművel, 
a másik körives bemélyitésekkel. A béllettagozatnak megfelelő ivzáródást egy külső, két 
kajácsalkotta párkányzat veszi körül, mely a napitelek irányában szividomu gyámkövekben 
végződik. 

A templomot négy toronyszerűleg felmagasuló zúzmüves bástyákra támaszkodott s kettős 
fallal ellátott erős várkastély övezi. 

A Kaczánál beszakadó Pálospataka völgyében fekszik az oláhok által lakott Pálos és a 
magyarok által lakott Petek. Hogy az elsőt miért hivják németül Königsdorf-nak, arra semmi 
adatot nem kaphattam. Petek neve valószinűleg az ősidőkben ottan lakott Petki családról 
származik, s lakója még ma is, ha kérdik hogy hová való? nem azt mondja, hogy peteki, 
hanem petki, mi mutatja, hogy Petek Petkinek későbbi módositása. De ne feledjük jöttünknek 
valódi czélját, azon sirhantokat, melyek székely őseinknek ezreit fedik, s melyeknek 
meglátogatásáért e ”határsértést” követtük el. Azon korban, midőn Erdély fejedelemsége a 
Bethlenek és Bocskaiak fényes korszaka után annyira lesülyedt volt, hogy a török kötéllel 
fogott Erdély trónjára fejedelmet, ki utóvégre is nem volt más, mint a Portának adószedője, s 
ki a törököktől pénzért gyötörtetve, kénytelen volt a népet is zsarolni, akkor, midőn Barcsai 
Ákos a békót fejedelmi trónnal cserélte föl, a székelység a török által felerőszakolt ezen 
uralkodót nem akarta elismerni. A fejedelem kegyetlen testvérét Gáspárt küldötte a ”lázongó” 
székelyek megfékezésére. A kiküldött vezér Kőhalomban és a közeli falukban helyezte el 



sergét. A csikiak és háromszékiek Székely Sámuel vezetése alatt szervezve magokat, elejébe 
jöttek s véletlenül rácsapván a Kaczán elszállásoltakra, azok nagy részét levágták; de 
győzelmi örönmük nem sokáig tartott, mert Barcsai Gáspár többi seregével rájok ütvén, sokat 
közülök levágott, a többi szétszórta.*Hogy a Köpecznél egybegyülekezőket ujból legyőzze, s 
azután vadkegyetlenül megcsokittassa a kézrekerülteket. E csaták leirását lásd Bethlen János 
Hist. III. k. 10. rész. Kik e gyászos polgárharczokban mindkét részről áldozatul estek, azok ott 
a Kaczán alól domborodó halmok alatt porlanak. 

És vér áztatta Kacza virányait a Rákóczi forradalomkor is, mert Kaszás, kurucz vezér, 
csapatját elárulván, a labonczok éj idején a Kaczában gondtalanul nyugvókat meglepték, 
közülök sokat levágtak, s a sirhantok ujból néhánynyal szaporodtak. 

Fájdalmas érzettel keresők fel a hősöknek feledett sirját, kik nagy és dicső eszmétől, a 
szabadság szent érzetétől lelkesedve áldozák éltüket, kik a haza szebb jövőjén, a 
népszabadság felvirágoztatásán müködve, azért küzdve estek áldozatul. 

A véráldozatnak ily szent helyeit nem szabad felednünk, mert a jövő szabadságának magvai 
ottan vannak elszórva, mert az utóivadék ily helyeken tanul meg élni halni a hazáért, s most 
miután emlékfüzért illeszténk a hősök sirjaira, térjünk vissza Szt.-Pálra, hogy onnan a bágyi 
várhoz ránduljunk. 

XXXV. Bágyi vár és környéke. 
Bágy a falu. Oromtető. A bágyi vár látható maradványai. Alaprajza. Regék, hagyományok. 
Bágy-Telekfalva alakulása. Lokod. László király a bágyi várban. A bágyi vár kulcsai. Kilátás. 
Szabárcs. Szent László. A Cintoromban lévő régi templomromok. A telekfalvi kőlyukak. 
Telekfalva. Tamafalva. Sándorfalva. A telekfalvi barlangok erőditései. Tatárharczok. Regék. 

Szent-Páltól nyugotra egy kopár, két csucsos hegy magasul fel, bizár alaku kopasz kegy, mely 
az egész vidéken uralog, s mely messziről egy fekvő teve alakját ábrázolja. Ez a bágyi 
várhegy. A hasonnevü falu csaknem e hegy tetején, a déli csucs aljában fekszik, gyönyörü 
regényesen nehány ezer lábnyira a Homoród szinvonala felett, s nevezetes szép szövetü 
pokróczairól, miket a bágyiak gyapjuból szőnek, s azzal messze vidékre kereskedést üznek. 

Bágynak volt egy régi harangja, mely ujra öntetett. Temploma a késő gót korból (XV-ik 
század) való, teljesen átalakulva lévén, ezt is csak egyes töredékekből ismeri fel a szakértő. 
Ilyen a segrestyének most befalazott átszelt lóherivü ajtaja (Platter Kleeblattbogen), ilyen 
kanyar csucsives nyilattal biró szentségházacskája, ilyen csucsives főportaléjának most a 
templom keritésben heverő két oldalköve, melyen a körtető és horonytagozás felismerhető. 
Az ablakok teljesen átalakitvák, a boltivet uj fölep helyettesiti. 

Bágyon nagyon sok gyümölcs, kiválóan sok dió terem, azért a kertek zöld lombjai által körül 
keretelt falu a távolból igen festői képet mutat. Közvetlen a falu felett sajátságos eocengyüleg-
szikla, az ugynevezett Orom tető emeli fel gula idomu csucsát; e sziklákban régen barlang 
volt, mely most összeomlott. 

A vértanuilag elhalt Török tanár Bágy szülöttje volt.*Felakasztatott 1850-ben Maros-
Vásárhelyt. 



De siessünk a hegytetőre, hová a bágyi vár érdekes romjai vonzanak. 

A hegy fennlapja északra lejtősülő oly nagy térséget képez, hol 5–6 ezer ember könnyen 
foroghatott. 

E fenntér minden oldalról megmászhatlan meredeken hanyatlik le, csakis a nyugati oldalon 
kanyargólag felvonuló, most is meglévő várutján volt megközelithető. 

A vár e tetőlapnak délnyugati szögében épen a falu felett feküdt. 

Alakja oly szabálytalan négyszög, melynek hossza 52 lépés, szélessége 46 lépés, négy tömör 
kerek bástyával (AAAA Lásd alaprajzát) szögleteiben. 

 

Ezen belvár két végéhez két, egymástól alak és nagyságra eltérő külerőd volt támasztva. Ezek 
szabálytalan háromszögüek. Az 50 lépés hosszu keleti szárnyerőd (B) nagy ötszög bástyában 
(C) végződött; a nyugati 30 lépés hosszu szárnyerőd (D) egy testes négyszög toronyerődben 
(E); ez alatt volt látszólag a vár egyedüli bejárata (F). 

Ezen szárnyerődök falai északról a belerőd falaival párhuzamosan futva, egy külső védfalat 
(HHH) alkottak, mig a déli oldalon csakis a belvár szögletéig voltak vezetve. Az egészet mély 
sáncz (KKKK) övezte. E várnak alakját leginkább felfoghatóvá teszi mellékelt alaprajza. 

És e várnak még egy másik külvédvonala is volt, egy a hegy fennlapját körülfutó sáncz, 
melynek védelme alatt a várhoz tartozó katonai telep tanyázhatott harczias népek modorában 
sátrak alatt; hogy pedig az itt lakott nép nemcsak dicsőséggel táplálkozott, hanem a mellett 
földmüvelést is üzött, azt mutatják a hegy lapályosabb részén még most is felismerhető 
mesgyék. E hegyen több dús forrás buzog fel. Régebben, midőn erdő boritá, e források még 



vizdúsabbak lehettek, s ennek következtében a most terméketlen avar dúsabban teremhetett. 
Hogy pedig e kopár hegyet egykor erdők boriták, azt a talaj hullámzatossága mellett tanusitja 
az is, hogy az ottani legelők most is ”erdő” elnevezésekkel birnak, sőt öreg emberek még 
emlékeznek e hegyet boritott nagy erdőségekre, melyeket e század elején fergeteg döntött 
halomra.*Jeleni bágyi lelkész, Veres Ferencz nem kis bajjal kivitte, hogy a lakosok a bágyi 
várhegyet makkal beültették, s igy remélhetjük, hogy ott ujból erdő fog felnőni. Minden arra 
mutat, hogy e várat a rokontalanul ideszorult székelyek épitették, s egyike volt az ős 
Székelyföld határvárainak. Midőn Erdélyt Tuhutum elfoglalta, ezáltal a haza birtoklása 
biztositva lévén, a székelyeknek sem kellett többé az önfenntartás harczait küzdeni, s ekkor 
lassanként levonultak hegyeikről a termékenyebb térségekre. A bágyi vár lakosai is elhagyták 
sasfészküket, s alább költözve Bágyot és Telekfalvát alapiták, mond a hagyomány. 

De azért a várak sem maradtak teljesen lakatlanul, a tekintélyesebb hadfőnökök, és főbb urak 
fennmaradtak ottan, hol őrizetet tartva őrködtek a földmüveléssel foglalkozó nép biztonsága 
felett s visszaélésből és az Európa minden országaiban terjedni kezdett feudalis eszmék hatása 
alatt nem egyszer lettek az ily várurak a vidék népének zsarolóivá és elnyomóivá; hogy az ily 
behatástól a bágyi várat birtoklott Sándor család sem volt egészen ment arról a hagyományok 
s népregék tanuskodnak. Igy a bágyiak azt mondják, hogy e várat a honfoglaláskor egy Bági 
nevü hatalmas fejedelem épitette s vára körül lakott udvari népe alapitotta Bágy falut. A 
lokodi rege ezt tovább füzve azt mondja, hogy e várat egy Sándur nevü hatalmas ur lakta, ki a 
bünösöket halálra kinoztatta a kénosi hegyen, honnan Kénos neve is eredne. 

Hogy a Sándor család e várat a XI-ik században csakugyan birta, arra a csiki krónikában 
adatot is találunk, hol emlitve van, hogy 1060 körül nem sokára azután, hogy a (Csik) rákosi 
mezőn a fiuleányság törvénye hozatott, Sándor István egyik leányát Druzsilát egy derék 
férfinak, Kálmán Lászlónak adta nőül. Lakodalmuk a bágyi várban tartatott s jelen volt az 
ünnepélyen (az akkor üldözött s Erdélybe menekült) László herceg is. Szóba hozatván pedig 
ez alkalommal a székelyektől nem szivelt uj törvények, Druzsilla ezen a nőnemet felemelő 
törvényekre akart a nemzet áldozó poharával inni, midőn a kisebb rabonbánok maradékai 
közül való Bourzonnak nevezett férfi, kiragadván a menyasszony kezéből a poharat, ellent 
mondott ezen törvényeknek. Ezért Sándor István nagyon felharagudott s kardot rántván 
átütötte az ellenkező férfit.*Lásd Magy. Tud Gyüjt. 1835. 3. k. 18 lad. Ekként magyarázta ki a 
székely kronika homályos szövegéből Zsombori, s igy közölte utána Kővári is „Erdély 
régiségei” 139. lapján. Szabó Károly a székely kronikáról irt jeles értekezésében (Uj magyar 
muzeum 1854. évf.) azt mondja, hogy itt a kronika szövegéből több lap kiszakadva lévén, 
összezavartatott az értelem is, s a bágyi vár történetének kezdetével, a hibás másolók 
összeirták Kálmán király fiának Bussilával, a sicilliai király leányával tartott lakadalma 
leirását, melyben a sicilliai helyett használt „Siculus” szó ugy a krónikairót, mint annak 
magyarázóit félre vezette. 

Ez az első és egyszersmind utolsó adat, melyet e várról birunk. Igen valószinü, hogy e várat is 
miként Budvárát a mongolok dulták fel. A vár feldulatását a néprege fantastikus alakba 
öltöztette. Egy gazdag de kegyetlen ur lakta e várat, ki az embereket, alattvalóit, jobbágyait 
minden ok nélkül puszta időtöltésből is kinoztatta. Volt néki egy igen szép, de rosz leánya, ki 
elcsábitotta a fiatalokat csak azért, hogy legyen atyjának kit legyilkolnia. De végre 
megsokalta az ég az itt folyt gazságot, s egy sötét szélvészes éjjelen gonosz lelkeket bocsátott 
e várba, kik atyát és leányát széttépték s testüket a madarak eledeléül dobták ki. 

És e regében az erkölcsi vonatkozás mellett némi történeti czélzás is rejtőzhetik, mert 
feltehető, hogy e várat egy a nép felett zsarnokoskodó kényur, talán a fennebbi regében is 



emlitett Sándur lakta, ki alattvalóit azon vad kor szokásai szerént kinoztatta, zsarolta, az 
igazság Istenétől ráküldött bosszuálló gonosz szellemek lehettek duló mongolok, kik egy sötét 
éjjen meglepték, s a várt hatalmukba keritvén a kegyetlen urat leányával együtt szétvagdalták 
stb. Egy tatárrabságba került székely, kiszabadultakor irásban hagyta, hogy a 
várveszedelmekor hová rejtették a kincset. 

Ez irat a mult század végén a bágyiak kezébe kerülvén, az egész falu kiment kincset keresni, s 
az ekkor még magasan állott falakat aláásván, azok düledezni kezdettek, pedig mint öreg 
pásztorok mondják, ez időben még oly boltozott szobák volták, hova vihar elől nyájaikkal 
behuzódhattak. A kincsszomj által megkezdett rombolást tovább folytatta a vandalismus, mert 
a mult század évtizedében az ábránfalvi Ugronok lerombolták a vár magasan állott falait, s 
annak elhordott anyagjával Ábránfalvai udvarházat, s más gazdasági épületeket emeltek; mit 
ők ott hagytak, azt a falusiak hordották el. Ma e kimélytelen rombolás nyomában nem maradt 
egyébb, mint a falaknak földből alig kiemelkedő alaprakata, és a sánczok bemélyülései. Még 
néhány század, s e csekély maradványok is nyomtalanul el fognak tünni, s azért hazafias 
kötelesség a mult ezen tisztes maradványainak legalább emlékét megvédeni a 
feledékenységtől, az által, hogy mostani romtöredékeit constatirozzuk. A bágyi vár 
maradványaihoz tartoznak azon régiségek is, melyek a Bágyban lakó Bencze család 
birtokában vannak, s melyek már századok óta apáról fiura szállva szent ereklyékként 
őriztetnek. Ez 10 régi kulcs, melyek mindig mint a bágyi vár kulcsai emlittetnek a család 
legrégibb végrendeleteiben. A család kétfelé oszolván, a kulcsok is megoszlottak; az egyik 
félnek jutott 5 kulcs elveszett; de megmaradt a Bencze családnál még 4 kulcs, egy 
Tatárbisoknak nevezett 12 hüvelyk hossu nagy bicsak, és egy nyilvessző, melynek egyik 
tollát a rozsda lerágta. Hogy ezen érdekes régiségek is, – mint annyi más – nyomtalanul el ne 
tünjenek, azoknak négyszeresen kisebbitett rajzát melléklem. 

 

A BÁGYI VÁR KULCSAI S MÁS RÉGISÉGEI. 

A várhegytől északkeletre egy hason idomu kisebb csucs van. Ezt Dimén hegyének hivják. Ez 
ormón nagy mennyiségben terem a gyalog borostyán (Daphne Kneoron), melyet legalább ily 
nagy mennyiségben csak itt és a Ders közeli Ramocsán találtam, s azért a nép azt Ramocsa 
virágnak is nevezte el. E hegy oldalában fakadnak a Herczegkut, Hidegkut és Medgyeskut*Igy 
neveztetve vagy a Medgyeságról, vagy arról, hogy megygyfák lehettek régen a forrás 
környékén. nevü dus források. Ez utóbbi száz ölnyire önmaga ásta földalatti csatornán folyt, 
mig nemrég a felette járó marhák azt beontották. 

A Diménhegy északi bütüje (hegyfoka) alatt fekszik, a már Sz.-Márton leirásánál emlitém, 
Lokod, mely a hagyományok szerint akkor, midőn a vár a Sándorok birtokában volt, a várurak 
azon lókertje vagy ló-kötője volt, hol harczméneik legeltek. A ménes-pásztornak gyönyörü 
leánya volt, kibe a lovait látogatni jött várur beleszeretett. E viszony eredménye egy szép 
fiucska lett, kit az ur természetes fiának ismervén el, az egész lókertet neki adta. Utódai 



alapitottak aztán a falut, mely lókötőről Lokod nevet nyert. Ezen azzal indokolt hagyományt, 
hogy Lokodon ma is legelterjedtebb a Sándor család, némileg lerontja a csiki krónika, mely az 
első ide települőt Iványnak, Kenur Rabonbán fiának mondja, ki Upolet (Apolt) korában több 
tolvajt megfeszittetvén, a többiek által elzavartatott s Lokott havasán telepedett meg. Kérdés, 
valjon nem ez az Ivány épitette-e Bágy várát, mely régi iratokban Lokott vára név alatt is 
emlittetik, s melyet a lokodiak ma is lokodi, és nem bágyi várnak neveznek. 

A vár elpusztultával a Sándor család Csikba költözött át, a várterületet pedig Bágy és 
Telekfalva feloszlották egymás között Lokod kizárásaival, miért aztán ez utóbbi falu sokáig is 
perelte az osztakozó két falut, osztályrészt követelve a várhoz tartozó területből.*E pert – 
melyet Lokod azzal indokolt, hogy ők is a várőrizetnek utódai – Lokod elveszitette.  

Látók e várnak mostani maradványait, elősorolók annak homálylepte történetéből mindazt, 
mit a történészet és hagyományok letarolt mezején csökézhettünk (tarlózhattunk, Dakkvidéki 
szó), azonban e mult emlékei által szentesitett hegytől megválni nem tudok addig, mig az 
innen feltáruló nagyszerü kilátás élvezetében nem részeltetem kedves olvasómat. 

A kilátás, mely ezen magas, kopár, a vidék több hegyeit uralgó hegytetőről nyilik, elbüvöli a 
szemlélőt. Az talán páratlanul szép, és mutatja, hogy őseink némi széptani fogalmakkal is 
birtak; de ki tudna egy ily látványt hűn leirni, megkisértem legalább annak körvonalozását. 
Egy szép esős éjt követett gyönyörü reggelen jöttem e hegyre, midőn a lég átlátszóan tiszta, 
midőn a legtávolabbi tárgyak is oly határozott tisztasággal festődnek le, oly gyönyörü 
szinpompában ragyognak, midőn a havasokat hátrahagyott ezüst fellegfoszlányok ékitik, 
midőn a nap vidor sugárözönével önti el a felvidult természetet. Ott magasult fel észak-
keleten a büszke Hargita, aljában a két Oláhfalu tündöklő tornyaival, Sz.-Keresztbánya 
füstölgő gyáraival. Az onnan letörtető folyók kies völgyeiben, s a völgyeket határozó 
bérczeken vagy 35 falu festői csoportozata, e faluk között vagy 8*A két Oláhfalu, Oroszhegy, 
Firtos-Váralja, Pálfalva, Sükő, Atyha, Kénos. olyan, melyek mindenike legalább 3000 lábnyi 
(tenger felett) magasságban mint sasfészkek trónolnak büszke hegyormokon. 

A Hargitából, ezen központi havasból ugy fel Gyergyó, mint le Erdővidék felé gyönyörü 
sötétkét havassor nyulik el, hol az délkeleten a Mirke és Rika zöldelő lánczolatai mögé 
hanyatlik le, ott ezen eget támogató azur falt folytatólag felötlik a Háromszéket körülövedző 
havaslánczolat, mely a Bodza nagyszerü havascsoportjával ütközik egybe, felötlik ott a kettős 
csúcsu Szilon, a kúpalaku Nagy-Tatár, s felötlenek a gyönyörüen kicsipkézett Csukás 
tündöklő csucsai, nagyszerü szögbástyák, melyeknél a határszélt fedező havassor csaknem 
egyenes szögletben megtöretve a déli Kárpátok fejtik ki megdöbbentően nagyszerü alakjaikat. 
Látszanak ott a persányi hegysor felett a nagykőhavas, Keresztyénhavas és Feketehalom 
eltörpülni látszó csucsai, mert ott hátok mögött a Bucsecs és Királykő óriás alakjai tünnek fel, 
mint az ég folyosójának ezüst fátyollal ékeskedő csudás oszlopai. Azon alól a havasok 
egymással vetélkedve tornyosulnak félelmes magasságig, mignem a Negoi és Szurul-nál 
magasságuk tetőpontját érik el. Ott nyulnak el azok a festői redőzetekben meredeken 
lehanyatló fogarasi havasok, oldalaikon ezüst felhő-foszlányokkal, melyek a most hiányzott 
havat, a havasok e tündöklő fejékét helyettesitik, s ha az ezen varázsképeken gyönyörködött 
szem tovább tekint, felismerheti a távol homályában a hunyadmegyei havasokat, s ezek 
megtörésénél a büszke Retyezádot, ezen délnyugati bástyáját bérczes hazánknak; azután pedig 
követheti a nyugati havasok sorát a Kecskekőtől a topánfalvi havasokig, a Székelykőig és a 
tordai hasadékig, mely mint a havasoknak nyitott szája tátong; szóval Erdély két harmada – 
mint képlapon festődik le, a Kárpátoknak nagyszerü ezüst-azur keretében. 



S most megválok tőled, te annyi gyönyört nyujtó kopár hegy, tovább folytatandó 
vándorlásomat. 

A bágyi hegyből egy nyugatra hajló hegylánczolat huzódik el Dálya felé. Ezen 
hegygerincznek Ábránfalva*Mely az „Ábrán nem”-ről neveztetett. feletti legmagasabb 
csucsát Szabárcs-nak nevezik. A hagyomány szerint itt sz. László királynak volt egy 
vára.*Hihetőleg az üldöztetés korában bujkálhatott itt. Bár figyelmesen felkutattam e hegyet, 
ott semminemü vár- vagy épületnyomra nem akadtam. E hegynek Égére (falu) néző aljában 
egy kaszálót most is fejedelem földjének neveznek. A hagyomány szerint itt voltak régen a 
várőrizet szántóföldjei; s végre sz. László itt laktának némí bizonyitványa az ide közel évő 
Szent-László nevü falu is. 

Ezen falu a Szabárcsból nyugatra kinyuló és festői omladványokkal ékes Kőhát alatt a Petre 
és Geges patakok keskeny völgyében fekszik. A völgyet határozó dombok mindenikén némi 
figyelmet érdemlő rom van; az Ábránfalvára nézőt (kelet) Haranglábhegynek hivják, itt egy 
Ábránfalvával közös torony és kápolna romjai; a nyugat oldali dombot Haloványtetőnek 
hivják, itt szabályszerü vonalban helyezett mély gödrök látszanak, melyeknek rendeltetését 
nem tudnám meghatározni. E hegy aljában Cintorom-nak nevezett hely, hol régi templom s 
más mellete állott épület (hihetőleg kolostor) alapfalait lehet felismerni. A hagyomány azt 
tartja, hogy ottan szent László által épitett templom és kolostor állott, melyet ezen fejedelem 
Szabárcs várából sokszor látogatott meg, s ez sokáig anyatemploma volt a közelbenfekvő 5 
falunak. (Ábránfalva, Telekfalva, Sándorfalva, Miklósfalva és Otzfalva.) – Szent-Lászlón 
játszó gyermekek néhány év előtt nagy mennyiségü régi érmet találtak, de fájdalom, azok 
ezüstmüves kohójába kerültek. Ezek megsemmisülte fölötti fájdalmunkat némileg enyhitheti 
egy megtartott becses régiség – vagyis a ref. egyházközség birtokában lévő régi kehely, 
melynek képét, és feliratának fac-simile-jét mellékelem. 

 



 

Istum calicem F. O. (fecit operare) Petrus U. (Ugron) 

A kehelytő felső gyürüjén egyes betük M. A. R. P, N., melynek Maria roga pro nobist 
látszanak jelölni. Az alsó gyürün J. R. x. A. betük, melyek vagy ”Maria” felül hiányzó betüit 
és X-et, mi Kristust jelenthet, vagy pedig ”Jesus Rex Christus Ave-t jelölnek. 

És e kehely nem annyira alakja, mint növényfonadékos felirata által nevezetes, mely a XV-dik 
század elejéből való. Van e mellett Sz.-Lászlónak egy régi harangja is ezen körirattal: 

Gener. D. Paul. Vgron de Ábránfalva sed, Siculicalis Udvarheli vice capitanei et judicis. Regi 
In honorem Dei Opt. Max. 1616. 

Az ezen kis patakokból összegyülő Nagypatak völgyében fekszik alább Miklósfalva*1629-
ben Nagy Balázs miklósfalvi curiáját és jószágát Markosfalvi Mártonnak adja el 200 frtért. 
Kemény József in aff. 362. N. Ugyanez évben Markosfalvit Bethlen Gábor megerőstti nejével 
Bögözi Borbálával kapott (atyja végrendeletében hagyott) miklósfalvi, kisfaludi, farkaslakai, 
bőgőzi, odzfalvi, árvátfalvi, kányádi, dályai, egei, jázdfalvi, szentlászlói, telekfalvi, 
recsenyédi, h.sz.-mártoni, udvarhelyi, bethlenfalvi részjószágaiban, melyeket neje atyja 
Bőgözi András hagyott végrendeletileg neki. Ugyanott. – 1653-ban Markosfalvi Márton 
fiának Ádámnak magva szakadtával fiscusra szállt miklósfalvi és kányádi részt Rákóczi 
György Orbán Ferencznek, a fejedelmi tábla assessorának és nejének Toldalagi Zsuzsánnának 
hagyja. Kemény József in aff. 363. A. – 1659-ben Orbán Ferencz magva szakadtával Kemény 
Boldizsár nyeri el. Azután visszaszáll az udvarhelyi várhoz, s ezzel a Kornisokra, kiktől a 
várral együtt Udvarhely városa vette meg.; – és még alább torkolatjában Otzfalva*Oczfalva 
1629-ben Ozdfalvának hivatik, – lásd fennebbi jegyzetet. egy délirányu mellékvölgyében 
pedig Kányád, melyről a következő szakaszban. 

A bágyi várhegynek észak-nyugati sarka alatt, a Rétpataka völgyében Bőgőzkő alatt fekszik 
Sándorfalva, egy másik ezzel egybetalálkozó völgyecskében Telekfalva. E falu helyére, – 
hagyomány szerént – egy a bágyi várból való Balázs nevü vitéz települt, kinek a szép források 
által öntözött völgyecske megtetszvén ”telek”-helyet foglalt ottan magának, később a vár 
őrizetből s másunnan is többen települvén oda, falu keletkezett, mely Balázs vitéz első 
telkéről Telekfalva nevet nyert.*Az első települőnek emléke most is fenn van tarva Balázs 
kertje, Balázs erdeje, Balázs tava elnevezésekben, különben valószinübbnek tetszik, hogy 
Telekfalva nevét a régi székelyek „Telek” nemről vette.  

Hol a Rétpatak völgye a telekfalvi völgygyel összeütközik, ott egy helyet ma is Tama 
falának*A székelyek falvát röviditve falának mondják. neveznek, itt ily nevü falu feküdt 
régen, mely a tatárok által feldulatván, lakosai Telekfalvára huzódtak. 

Hogy az uj telek hamar népesült, és hogy várőrség katonáitól származott lakói nagyon 
harcziasok és bátrak voltak, kitetszik abból, hogy azok uj lakhelyök közelében is 
gondoskodtak oly védhelyről, hol az ellenség támadásai ellen magukat biztosithassák; mert a 
falutól északra eső Somoserdő sziklaoldalába védbarlangokat véstek, s azokat 



külvédmüvekkel is ellátva, oly védhelylyé alakiták át, hol a tatárok többszörös ostromaival 
diadalmasan daczoltak. 

A nevezett hegy szikla-csucsa alatt lapályos hegy-lonka (hegy-terrasse) van, melynek 
oromszélén – félkörben alakitott – hatalmas töltés vagy mellvéd vonul el, ágyu elhelyezésére 
alkalmas bemetszésekkel ellátva. Az itten szerepelt ágyukból három egészen 1848-ig 
Telekfalva birtokában volt, mikor felszereltetve, a szabadság dicső harczaiban szolgálatot 
tettek, de éppen ezen ágyuk létele ellentmond azon hagyománynak, hogy e védhely a IV-ik 
Béla alatti mongol duláskor ezek ostromával daczolt volna, mert akkor a lőfegyverek még 
nem voltak feltalálva, hanem a telekfalviak győzelmes ellentállását s önvédelmét valamely 
későbbi török- vagy tatárjárás idejére kell, hogy tegyük. 

Az emlitett, kivülről mély sáncz övezte s különben is a hegy meredeksége miatt bajosan 
megközelithető mellvédnek*Ezen mellvéd alján 14 lépés széles, magassága 2–3 öl. egyik 
vége a hegycsucs sziklafaláig, másik (keleti) vége egy kinyuló, Őrhegynek nevezett előhegyig 
nyult. Az Őrhegy pedig egy magas csucs, melyről a Küküllő és Homoród vidéke felé is 
messze kilátás nyilik, e hegycsucson háborus időkben, – mond a hagyomány – mindig őr 
állott, kinek fehér és veres zászlója volt, s midőn az őr-tornyon fehér zászló lengett, akkor a 
lakosok elszéledve a mezőn nyugodtan folytatták munkájokat; de midőn az éber őr veres 
zászlót tüzött fel, akkor a vidék lakói fegyvert ragadva vonultak a védhelyre, s ekként az 
ellenség soha sem lephette őket meg. 

A leirt mellvéd azonban csak külső védvonalát alkotta a védhelynek, mert azon belül 40 lépés 
távolra egy az előbbivel párhuzamosan futó, s kivül sánczövezte gátony vonul el, a 
falrakatnak csalhatatlan nyomaival. Ezen belső védfal háta mögött egy második fekmentes 
lonka van, oly kiterjedésü (vagy 100 lépés átmérővel bir), hogy ottan nagyobb számu nép is 
letelepedhetett. Ennek háta mögött falmeredeken emelkedik fel a Somos erdőnek 
sziklacsucsa*Az egész hegy tömör kavicstorolványból (conglomerat) áll. melynek bajosan 
megközelithető oldalában*E barlangok a felső lonka szinvonalán 10 öllel feküsznek feljebb, s 
oda sziklába vésett keskeny ösvényen lehet csak feljutni. És igy e barlangok 
végvisszavonulási helyét képezték ezen hatalmas védhelynek, oly végső erődét, mely az 
előmüvek bevétele után, önállólag is oltalmazható volt. tátongnak a telekfalvi barlangok sötét 
üregei. Összesen 3 barlang van. Az első (nyugatról) 12 lépés hosszu, 7 lépés széles. Az e 
mellett lévő második vagy közép barlangnak szerkezete igen jeles. Sziklába vésett kapu*Öreg 
emberek még emlékeznek arra, hogy a középbarlang vasajtaja meg volt, sarokhelye most is 
látszik. vezet egy 19 lépés hosszu előcsarnok vagy folyósóba, melybe három különböző 
nagyságu szoba nyilik. Az előcsarnok nyugati végével egyenes szögletbe más, 15 lépés széles 
folyósó ütközik, melybe ismét más három üreg vagy szoba nyilik. A harmadik barlang 
kiterjedése hasonló az elsőjéhez, magasságuk 8–10 láb. Hogy pedig ezen barlangokat 
emberkéz véste a sziklába, vagy legalább azokat idomitotta, azt szabályszerüségük 
kétségtelenné teszi. 

Ezen annyiszor menhelyet nyujtott, ezen annyiszor hősileg védett üregek most elhagyattak, 
tövis és kökény bokron nőtték be azoknak környezetét, s hol egykor hősök tanyáztak, hol 
dicső harczok vivattak, most csak ravasz rókák laknak, csak vihar elől oda menekülő 
vadászok és pásztorok látogatják, csak egyes ide tévedő utas keresi fel, kinek a telekfalviak 
büszke önérzettel beszélik el az ottan vivott hősies harczokat, s a tatároknak ottan valott 
kudarczait, kiket most hősies ellentállás, majd ügyes csel és rászedéssel távolitottak el. Igy 
mondják, hogy egykor tatár csapat dulta a környéket, vezérük nagy csengetyüs lovon vágtatott 
csapatja élén Telekfalva elhamvasztására, de az őrhegyi vész jelek által előre értesitett népség 



védhelyén volt már, az ágyuk megtöltve, midőn egy telekfalvi hires tüzér fogadást tett, hogy 
első lövéssel elejti a vezért, el is dördült ágyuja s a vezér harangos lova felbukott.*A 
tatárvezér csengettyűjét e győzelem emlékéül a toronyba helyezték, ott van az most is mint 
második harang.  

Ezen szerencsés jellövésre eldördültek a többi ágyuk és apró fegyverek is, s a golyózápor 
általi tizedelt, vezérvesztett csapat eszeveszetten száguldott vissza. Máskor ismét kőlyuki 
erődébe vonult a vidék népe egy tatár csapat elől s ez ostrom alá vette a védhelyet, de a nép 
oly hősileg védte magát, hogy tizszeres ostromrohamot vert vissza; látva a tatárok, hogy 
ekként nem boldogulhatnak, ostromzárolták a védhelyet. A benn lévőknek élelme már 
fogyatékján, lőkészletök ellövöldözve, midőn ezen válságos pillatban Sári, egy otthon hagyott 
leányzó (vén leány) nagy tököt vevén elő abba szemet, orrot és szájat vágott, s 
retekszeletekből rémletes fogakat illesztett bele. Ezt pedig egy póznára szurván kitömött 
roppant bábra illeszté s ő maga is alája bujva, nagy guzsalylyal kitette az Őrhegyre. 

A tatárok megpillantván ez óriási szörnyet ijedten kérdék, hogy ki vagy? ”Én – felel ez sivitó 
hangon – a halál anyja vagyok, ki az élet fonalát nyujtom és szaggatom, ha rögtön nem 
távoztok, életetek fonalát szaggatni kezdem, s ti mind elpusztultok.” Mit hallva az ostromló 
csapat rémülten futott szét, az ekként megmentett telekfalviak pedig diadalmenettel vitték 
falujokba Sárit, hol nagy örömünnepet ültek. Szép történeti rege ez, mely a mythosi párkák 
elméletével látszik egybefüggésben lenni. A mellvéd közelében egy Kőkútnak nevezett forrás 
buzog fel. A barlangok előtti lonkákat és a hegytetőt is nagy mennyiségü somfa boritja, 
honnan a hegy neve (Somerdő) is eredett.  

Tájékozásul melléklem a barlang és védmüveinek alaprajzát. 

 

A TELEKFALVI VÉDBARLANG ALAPRAJZA. 

XXXVI. Udvarhelyszék déli határfalui. 
Dálya patak völgye. Ége. Dálya, régi temploma, harangja. Jásfalva, néveredete. Fehér barátok. 
Ders, néveredete, régi temploma, harangja. Petki János és a Petki család. A Petkiek kastélya. 
Tökfejü Pálok. Pénzespatak. Ramocsa. Fejedelmi vadászat. Muzsna. Likoldali barlangok. 
Őrhegy. Vaskapu száda. 

A bágyi vártól délnyugotra eső helységek szűk völgyületeiben – melyek vizeikkel a Homoród 
és Küküllőnek adóznak – több falu rejtőzködik, melyek Udvarhelyszék déli határát 
szegélyezik. Ezeket, mint innen leginkább kezünk ügyébe esőket, szintén felkeressük, mert 
elvem az vala, hogy a vizsgálódásom alá vett Székelyföldnek egyetlen legigénytelenebbnek 
tetsző helységet is megnézetlenül, felkutatlanul ne hagyjam, mert meggyőződtem, hogy 



gyakran a legfélreesőbb helységekben is találhatni érdekes dolgokat, mert nem pusztán 
mulatási vágy adta kezembe a vándorbotot és tollat, hanem azon törekvés, hogy hazámnak 
ezen legismeretlenebb, legfélreesőbb szögletét minden tekintetben ismertessem, s hogy ez 
által a honisme és a hazai történelem rögös utjait tőleg telhetőleg egyengetve, a közérdeknek 
némi – bármi csekély – szolgálatot tehessek. 

E vala vezérelve törekvéseimnek; ez azon lelkesitő sugallat, mely nem kevés fáradságot 
igénylő feladatom teljesitésében lankadást nem ismerő kitartást és erőt adott nekem. 

A Szent László feletti Kőhát déli oldalának előhegyeiből két patak fakad fel. Egyiknek, – 
mely előbb keletnek, s azután délnek fordulva, Városfalvánál ömlik a Homoródba – 
völgyében fekszik Ége és Dálya; másiknak – mely ellentétesen előbb nyugatnak, s azután 
északnak tartva a Küküllőbe ömlik – völgyületében fekszik Jásfalva és Kányád. Vegyük ezen 
más ős elnevezésöknél fogva is érdekes falukat rendre. Egének, mely régi okiratokban Ige név 
alatt fordul elő, neve indokolatlan marad előttünk; de az alább fekvő Dálya nevét azon Dálya 
nevü Székely rabonbántól nyerhette, ki a csiki kronikában a későbbi székely rabonbánok közt 
emlitve van. 1309-ben Dálla név alatt fordul elő s Hermán nevü papja az erdélyi káptalannak 
a pápai legatushoz küldött jelentésében emlitve van.*Lásd Fehér Cod. Dip. T. VIII. vol. IV. p. 
43. 1332-ben Daya és Saya néven mint önálló egyházmegye szerepel*A pápai dézmák 
regestrumában a 679. lapon igy: Clemens sac. de Daya solv. 3 ban. ant. A 737. lapon: 
Clemens sac. de Saya solv. 2 bau. ant. A Saya név az olasz dézmaszedők ferdítése lesz. 1435-
ben Dályai János panaszt emel Geréb János és fia Miklós ellen, dályai jószágában tett potentia 
miatt.*Lásd Fejér Cod. Dipl. T. IX. supl. p. 492.  

Dályának mint régi helységnek régi temploma is van, mely nem annyira épitészete mint a 
szentély boltozatát boritó – s nem csak a Székelyföldön, hanem hazánkban is páratlan – fresco 
festvénye által kitünő. 

E templom épitési korát, – a mint szentélyének polygon záródásából, és a szentély 
boltozatának kehely idomu gyámkövekre nyugasztott épszög tagozatu gerinczei és 
heveredeiből megitélhetjük, a csucsives styl legfejlettebb korszakára vagy is a XIV. század 
közepére tehetjük*És igy a szentélyzárodás felső felébe bekarczolt 1624. évszám nem épitési 
korszakát, hanem legfölebb kiigazitását jelölheti ez egyháznak. s kétségtelenül e korból 
származik a boltozatát boritó fresco is, és daczára is régiségének az mégis annyira ép, 
szinezete oly élénk, mintha azt nem néhány századdal, hanem néhány évtizeddel ezelőtt tette 
volna oda a művész ecsetje; mert az koránt sem valamely kontárkéz mázolása, hanem valódi 
belbecscsel biró bevégzett mű, a fresco festészetnek egyik kiválóbb remeke, mely a növény és 
virág ornamentica legfantasticusabb alkotásait mutatja fel. A zöldszinbe kivitt festés, a 
növénydisz dus szövedékét s annak értelmes stilisátióját állitja elő, csak itt ott van egy-egy 
emberi alak mint gyöktartó belészővé, egy-egy szép női fö mint virág bimbó alkalmazva. 
Legérdekesebb azonban, heraldicai becséért, azon nyolcz élénk szinekkel festett czimerpaizs 
miatt, melyek a hosszentély bolt sűvegeibe vannak két oldalon négyesleg elhelyezve. 

Ezek elseje jobbról (heraldicailag) koronával ékitett négy osztályos czímer. Közepén egyfejü 
sas, külosztályainak kettejében koronás oroszlány. Harmadikában 3, negyedikében 4 folyam-
szalag.*Ez Zsigmond vagy Ulászló király czimere.  

Másodika, a régi székely czimer (szablyát tartó kar, mely szablyába sziv, korona és medve fő 
van tüzve) szögletében nap és hold. 



Harmadika, a Brassó czimeréül használt koronázott fagyökér. 

Negyedike, egy 3 tornyos várkapu, Kolozsvár czimere. 

A baloldaliak elsejében ökörfő nap és holddal szarvai közt (Moldvai és székely czimer 
összetétele). 

Másodikában egy középpontról kiinduló 3 rózsa levél.*Talán Rosnyó három rózsás czimerét 
jelképező.  

Harmadikában öt gombos korona felett keresztbe tett két egyenes szablya.*A keresztbe tett 
két egyenes szablya és korona Szeben czimere, csakhogy Szeben ismeretes pecsétjein a 
korona a szablyák felett van, itt pedig megforditva, alattuk.  

Negyedike veres talajon lévő 4 fehér folyam szalag.*A magyar czimer egy része.  

Ezen fresco festvény a szentély és hosszentély oldalfalain is folytatva volt, itt azonban 
bemeszeltetett, ugy elmozdittatott a hajónak külső oldaltámok feltételezte boltozata is, s azt 
ma 1630-ban készült, czifrán kifestett koczkás deszka fölep helyettesiti.*A középen lévő 
koczkában, az ángol gótikában annyira kedvelt két lecsüngvény közt e felirat van: 
Aedificatum est hoc lacunár in anno salutis 1630. die XIX novembris; tovább a curatorok és 
edilisek már olvashatatlanná kopott nevei. – Van egy régi harang is ezen körirattal: 

Jesus Nazarenus, Rex Judeorum venit in mundum et homo factus est. M Paulus Neidel me 
fecit in Anno Dni 1643: 

És van cinteremében egy régi sirkő, melyet Ders leirásánál fogok ismertetni. 

Most pedig lássuk a másik völgy két faluját. Az alig 20 házat számláló Jásfalva 
hagyományilag nevét onan vette, hogy régen a rabonbáni korban egy hires ijász nyerte e 
helyet jutalmul oly nyil lövésért, mely az ellenség vezérét terité le. Utódai alapiták e falut, 
mely előbb Ijászfalva, később Jásfalva lett. 1584-n Petki János kap itten jószágot.*Kállai a ns. 
székely nemzet eredete 279. lap. Régi okiratokban, sőt még az 1702. összeirásban is Jásdfalva 
néven szerepel.  

Alább ugyan e völgyben, illetőleg ennek a Petek felől jövő völgygyel való 
összetalálkozásánál, fekszik Kányád. Ezen két falu közt régi templom állott, melyről az a 
hagyomány, hogy azt még a fehérbarátok – kiknek ottan kolostora volt – épitették; alig 70 
éve, hogy azt a kányádiak leszedve uj templomot épitettek falujokban. A régi templomból 
hozott harangjokat – melynek körirata talán utasithatott volna – 1848-ban ágyunak adták be, 
azonban a szerzetesek itt létét követelő hagyomány némi támogatására ott van alább a barát 
dülőnek nevezett hely, és egy kápolnapatakának nevezett csermely, mely mellett, hagyomány 
szerint a szerzeteseknek állott hajdan kápolnájuk. E falu Kanad néven már 1332-ben 
előfordul.*A pápai dézmák regestruma 679. lapján igy: Stephanus sac. de Kanad solv. 2 ban. 
ant. A 737. lapján (1333. év rovat) Stephanus sac. de Kanad solv. 2 ban. ant.  

Kányád pataka Miklósfalvánál szakad egybe a Nagypatakkal. Ennek már ismert völgyét 
elhagyva, az ismeretlen Derspatak völgyébe térünk, hol a sok tekintetben érdekes határszéli 
falut Derset találjuk. Ders nevét Kállai ily nevü rabonbántól származtatja.*A ns. székely 
nemzet ered. 81. lap. – Különben a Ders mint családnév azután is szerepel, igy egy 1263-ki 



határjáratban (Lásd Fejér Cod. Dipl. IV. 3. 163) előfordul egy Ders nevü egyén. 1245-ben a 
Gewr nemből való Saul fia Ders, ki Béla királyt Dalmátiába kiséri hü szolgálatáért Zerdahelyt 
nyeri (ugyanott VII. 3. 28). 1300-ben kelt adománylevelével András király Verbelch felét adja 
Feliciánnak. Marcel gróf fiának, ebben is Ders, Pousa Felicán testvére emlitve van. (Lásd 
ugyanott VI. 2. 252.) Ugy látszik, hogy itt régen a katholikus korban, (mert most unitáriusok 
lakják,) espereség is volt, mert László király 1274-ben augusztus 22-én dersi esperes, Miklós 
Magisternek az addig fehérvári várhoz tartozott Eurygházt adja hü szolgálatai jutalmául.*Lásd 
ezen adománylevelet Urkb. z. Geschichte Sieb. I. k. 104. lap.  

1591-ben Sárdi Simon jószágot vált ki Dersen.*Kitetszik azon szerződésből, melylyel etédi 
részjószágát azért adja el Kendi Ferencznek, hogy a dezsit kiválthassa. E szerződés meg van 
Kemény József kézirat gyüjt. in aff. 362. B.  

Petki Farkas Báthori Kristóf főcancellárja, s sebesi és lugosi bánja, ki Rákóczitól 
liberbáronatust nyert, királyhalmi praedicatumát dersire változtatta, mit utódai megtartottak, s 
ugy ő mint utódai gyakran tartózkodtak Dersen.*Kállai ugyanott 267. lap.  

Igy Dersen lakott az a Petki János, ki gyakran járt Bécsbe és Lengyelországba követségekbe, s 
ki a székelyeket Bocskai részére megnyerte. Az erdélyi hadak főgenerálisa Gyulaffi László 
1605-ben Baczonban megbetegedvén, Petki Jánost nevezte ki székelyek generálisává, rábizta 
seregének vezényletét. A Segesvártt megszállva tartó Rácz György Petki zaklatására Csonka 
János vezérét küldötte feles rácz csapattal; hanem ezt Petki csufosan megszalasztván, 
bosszujában Dersre tört, s ott Petki kastélyát, és a falu templomát feldulta; de midőn 
zsákmányterhelt serege az erkedi völgyen haladna, a Petki által utána küldött csiki kapitány 
Mátyus rájuk csapott, s a ráczokat csak nem utolsó emberig levágván, magát Csonkát is 
foglyául ejtette. Petki mint az Ecla curatora, a templomot kiujittatta s a Csonka előcsapatja 
által elvitt harang helyet ujat öntetett.*Bethlen Farkas Hist. és hagyomány szerint.  

Dersben halt el 1612-ben Németi Gergely, a botfalvi templomkastély ostomakor kapott 
sebében.*Erdély tört. adat. IV. k. 180. lap.  

És Dersre vonult vissza az országos gondok és a haza szolgálatában megöregedett Petki 
János, hogy ottan nyugalomban élje le napjait, de Mikó Ferencz szerint, nem élvezhette 
kedvelt dersi magányát, mert a Báthori Gábor elleni ügybe sodortatván nótáztatott, s nem 
élvezhette Bethlen Gábor általi felmentetését, mert ekkorra már elhalt, s Dersen temettetett el 
nejével Kornis Katával együtt. A vezér és nagy hazafi sirkövét ma hiába keressük, de 
megtaláljuk nejéét, ezt is nem Dersen, hanem Dálya czinteremében, hová egy dályai ember, 
saját sirjára helyezendő, átvitte. 

A csinos sirköven felül babér koszoruba foglalt czimer volt, mely onnan kifaragtatott. 

A köven e van körirva: 

Dixit Dominus: Ecce ego aperio tumulos vestros et educam vos ex tumulis vestris. Ezech. 37. 
v- 12. 

A czimeren alól pedig ez: 

     D. O. M. S.  



Obiit 1637 21. octob. 

Magnifica cubat heic cum lecta Johanni, Petki K… isium (Kornisium) Katharina decus 
Quinquaginta et sex praeclare vixerat Annos sede terdeno et septimo at hujus obiit Barbara 
defunctae gnata et laudata Georgi Apafi vidua hec jam m…ta (monumenta) facit A. 1641. die 
8 april.*Apafi Györgyné, ki ez emléket csináltatta, Petki Borbála, ez elhunytnak leánya volt. 
A dersi unitárium templom padozatában egy sirkő van, melynek feliratát a rajta tapodók léptei 
teljesen elkoptatták; de ott van a pelikán, mi mutatja, hogy az valamelyik Petki ősnek sirköve, 
nem lehetetlen, hogy éppen a jeles Petki Jánosé, ki ugy mint diplomata, hadvezér és író is 
jeles és kitünő volt, eltünt emlékköve; de megmaradt az, melylyel önmaga örökité nevét s az 
Silius Italicusnak Petki János által magyarra forditott jeles müve, mely Kolozsvártt 1610-ben 
ezen czim alatt jelent meg: „Az virtus és voluptásnak egymással való vetélkedések.”  

Petki János után még kitünt a dersi petkiek közt István, ki Rákóczi alatt tanács ur, csiki 
kapitány, később Béldi Pállal helytartó volt, s kit Ali Pasha fejedelemséggel is megkinált. 
János fiának – ki csiki kapitány volt – fia az a Dávid, kit Leopold gróffá tett, s ki a szerény 
hangzatu dersi előnevet a hangzatosabb királyhalmival cserélte fel.*Kállai a ns. székely 
nemzet ered. 276. lap. A dersi jószág pedig a Szaláncziakra ment át leányágon.*Bornemisza 
Anna Apafi Mihályné 1664-ben a kolozsmonostori convent előtt protestál a Szalánczi Gábor 
posteritásai által birt dersi jószágért, s azt fia részére visszakövetelte. Lásd Kemény Józs. 
kéziratgy. In aff. 362. x. De ugy látszik, hogy ennek semmi sikere nem volt, mert e jószág 
tovább is a Szaláncziak kezén maradt s a leányokkal sokfelé eloszlott.  

A nagy Petki Jánosnak valamint sirköve, ugy Dersen volt fényes kastélya is nyomtalanul 
eltünt, de még is találtam két töredéket Dersen, mi e nagy honfinak és nejének emlékét védi, 
egyik egy nagy szél-vitorla (a mostani volt Bethlen udvar tetején), mely már sajátságos 
alakjáért is megérdemli, hogy rajzát mellékeljem. 

És még inkább azért, mert az miként évszámja is (1609) jelőli, egykor Petki fényes kastélya 
felett büszkélkedve mutatta a szél irányát. 

 

A másik egy – szintén a volt Bethlen udvarban álló – kis cserfakapu, melyen e felirat 
olvasható: 

1617. Ge. ac Mag. Do. Ca. Kornis. 

melyszerint azt Petki János neje, Kornis Kata csináltatta. 

S most a jeles Petki emlékének szentelt e nehány sor után lássuk Ders legfőbb nevezetességét, 
diszes régi templomát. 



Dersen átalánosan el van terjedve azon hiedelem, hogy e falu régen a Kis-Homoród melletti 
Darócz helyén feküdt, Darócznak szász lakói pedig itten laktak, hanem később közös 
megegyezésből kicserélték falujokat, és e hit oly erős a népben, hogy 1848-ban a dersiek 
Daróczon e fekhelycserére vonatkozó adatokat feltételezvén, Daróczra erőhatalommal 
rámentek s levéltárokat – bár eredménytelenül – kikutatták. 

És igen örvendenék, ha e helycserének a hagyományokon kivül más biztos adatára is 
akadhatnánk, mert akkor méltán magunkénak tulajdonithatnók a daróczi nagyszerü román 
egyháznak épitési érdemét; de ezt biztos okmányok és adatok nyomán nem tehetvén, meg kell 
elégednünk a mostani dersi templommal, és ez is olyan, hogy nincsen miért megszégyeneljük 
magunkat, mert ha nem is mérkőzhetik a daróczinak müértékével; azért a régi müemlékeink 
közt kiváló helyet érdemel, s megvan azon érdeme népünknek, hogy mikor a daróczit a 
müveltnek kürtölt szászok megcsonkitják s elidomtalaniták, akkor a dersit a barbárnak kiáltott 
székely sértetlenül megtudta tartani. A dersi egyház egyike a csinosabb és a közönséges 
községi templomoknál nagyobb gótizlésü templomoknak, mint azt következő mérték arányai 
is mutatják. Szentély-hossza 15 lépés, hajó-hossza 27 lépés, és igy egész hossza 42 lépés. 
Szentélyszélessége 9 lépés, hajó-szélessége 11 lépés.*Mind e mértékek belvilágát jelölik csak.  

Ugy a polygon záródásu szentély, mint az attól törpemetszetü csucsives diadalivvel 
elválasztott hajónál meg van még az igen szép szerkezetü szövedék vagy hálóboltozat, 
melynek a késő gótkor módorában tagozott gerinczei szép idomu, s diszmüvezetes paizsokkal 
ékes gyámkövekre vannak levezetve. Ezen dombormivü diszitések lehetnek csupán 
ornamenticai művek, de lehetnek symbolicus jelentésüek, s azért azokat itt lehető rövidséggel 
ismertetni szükségesnek hiszem. 

 

A DERSI UNITÁRUSOK RÉGI EGYHÁZA. 

A szentélyzáródás első párjának egyikén keblét szaggató pelikán,*A pelikán a Petki-czimer 
lévén, annak a templomban való előfordulta mutatja, hogy a Petkiek e templom épitésére 
befolytak, s hogy ezen család már a dersi predicatum felvétele előtt lakta e falut. másikán egy 
eke. A második pár egyikén felől nap és hold, alól egy egyenes szablyát tartó lefelé forditott 
kar, másikán ostyával tetőzött kehely. 

A hosszentély első párja egyikén koszoruzott fő, mely kezével szemeit födi, másika 
ékitménytelen. A második párnak egyikén nyelvet kiöltő női arcz, másikán ágfonadékos 
madárfészek. A végső pár egyikén ekevas, másikán kehely (a hit és munkásság symboluma). 

Összesen öt csucsives ablaka van (a déli oldalon); három a hosszentélyen, kettő a hajón, 
ezeknek tagozatlan, középről ki- és befelé kajácsosan táguló béllete mellett, igen szép és teljes 
épségben megmaradt diszmüvezete van, mely a kettős csucsivben alkalmazott lóherivvel 
alakult mindeniknél, s csak is az ezek feletti tető-kitöltésben különbözik egyik a másiktól. 



A hajó hátulján diszes kőkarzat van, mely nyolcszög oszlopokról emelkedő csucsives 
vállivekre (Arcaden) van nyugosztva. Mind két ajtaja csucsives, tagozatlanul kajácsosan 
kihajló béllettel. A templom többi részének figyelmes diszletezéséről következtetve, azt kell 
hinnünk, hogy ezen kapuk bevégezetlenül maradtak. 

Az egyház belsejével készen lennénk. Legfeljebb még a hajó északi oldalfalában lévő félkifli 
idomu bemélyitést kell emlitenünk, melynek rendeltetését meghatározni alig tudnám. De 
diszes belseje ne mellőztesse el e templomnak mellékelt képünkből is látható sajátságos, s 
csak itt és Zabolán látható külépitészetét. 

A boltozat felett a falak még jó ölnyire magasulnak fel, a diszes korona-párkányzat (melyet 
horony és két henger-tagozat ékit) alatt az épület egész körületen köridomu, felfelé metszett 
lőrések vannak, s azokon alól a falak szinvonalán kivül szökellő tágnyilatu félkör fries, mely 
az egész épületet körülfutja; hol a fries fogai, a külső oldaltámokkal egybe esnek*Összesen 18 
oldaltám van. azokra, hol pedig ilyek nincsenek, fokozatosan keskenyedő gyámkövekre 
(Consolen) vannak levezetve. 

Hogy pedig ezen félkör fries nem csak puszta ékitményül, hanem védelmi szerkezetül is volt 
oda csinálva, azt a felette lévő lőréseken kivül mutatják magok a félkör nyilatok is, melyek a 
régi zömtornyoknál szokásos zúzmüvek (Machicoulis) modorában vannak készülve, s belőlről 
padozattal ellátva, és igy az egyház maga volt az azt környező kastélynak donjonja, vagyis oly 
végvisszavonulási helye, mely még a kastély eleste után is önálló és védhető hatalmas erődöt 
képezett, honnan szurokkal, kővel és golyózáporral lehetett az ellent pusztitani és távol 
tartani. 

E templomot egy szabálytalan négyszögidomu, öt erős bástyával ellátott várkastély környezte, 
mely még most is épen fennáll, őt régi védelmi hivatását még most is folytatja, a mennyiben a 
lakosok gabonáját és féltőbb holmiját védi tüz és tolvajok ellen, minden lakosnak ott kimért 
helye lévén, hová a szászok szokása szerint záros szúszékokban*Nagy fedeles faládák, 
melyekben leginkább gabonát tartanak. beteszik féltőbb holmijukat. 

Az egész egy felelős kastélyőr felvigyázata alatt áll. 

E kastély egykoru lehet a templommal, (XV-ik század kezdete) bár azon semmi más felirat 
nincsen, mint ezen déli bástyáján lévő – ujitást jelölő – chronostichon: 

Hexameter scriptus dicit quis labitur annus 

Hec tegitur cocto dum citadella luto (1782). 

A kastély délkeleti szögletében van a czifra tornáczozat környezete nyolcszögü, gulacsucs 
fedéllel tetőzött torony, melyben a Petki János által öntetett harangot találjuk ily körirattal: 

Joanes Petki Regni Transilvaniae cancellarius et siculorum Generalis Capitaneus M. Paulus 
Neidel propter utilitatem me fieri fecit. An. Do. 1607 Mense Augusti 21. 

Egy másik harangja, melyen: 

Cristoph Buczi 1647. 



volt körirva, ujra öntetett.*Körirata csak a megye visitationalis jegyzőkönyvében maradt meg.  

1661-ben Ali Pasha dulásakor a dersiek kastélyukat védelmi állapotba helyezték, s a 
fejedelem Apafihoz is folyamodtak, hogy védserget küldjön. Folyamodványukban 
hivatkoztak arra, hogy Apafi Györgyné jogán nem idegen Dershez.*E kérvény oct. 11. kelt. 
Közölve van egész terjedelmében a Nemz. Társalkodó 1835. évf. 276–277. lapján. A 
kérvényben többek közt e van: „Üdvezült Apafi Györgyné asszonyunk után Nagyságod 
idegen ur Dershez nem lévén, méltóztassék kérésünket meghallgatni s nyomorult 
kastélyunkhoz bizonyos őrzőket adatni, hogy mü is Isten és az Nagyságod szárnya alatt 
maradhassunk meg.”  

Még Derzsen felemlitem már ős nevéért is az Uza kútja nevü forrást, és a Tökfejü Pál 
családot. Székelyföldön mindenütt meg van a nép között az a szokás, hogy mindenkinek van 
egy mellékneve is, mely a székely élczeskedő természeténél fogva gyakran igen jellemző 
gúnynév, s akárhányszor van az az eset, hogy az egyén valódi neve elvész s örökre rá és 
utódaira ragad a gúnynév. Azonban a Tökfejü Pálok neve nem ily eredetü és nem is jelöl az – 
mint jelentése feltételezné – valami együgyüt, vagy mint a székely mondja giligogyit (buta, 
ostoba, ügyefogyott), hanem annak igen tisztességes történeti alapja van. Ugyan, midőn a 
haza és szabadság-szeretetben és dicső tettekben nagy Rákóczi, fegyvert ragadott az eltiport 
magyar haza felemelésére, ”szabadság és haza” jelszóval fénylő zászló alá gyült a székelység 
is, és mindvégig hűn harczolt a nemzeti ügy mellett. E korban Ders is megadta a maga 
contingensét. Az árulás miatt szerencsétlenül végződött holdvilági csatánál Dersről többekkel, 
két egymást igen szerető testvér Pál Mihály és Pál Lőrincz is jelen volt. Mihály menekült, de 
testvérét hiába kereste a futók közt, s azért visszatért a csatatérre, hogy legalább holttestét 
felkeresve, tisztességesen eltemesse. A mint ottan keresné, hát Lőrincz testvére a törökbuzák 
(kukuricza) közül jön ki széthasitott koponyával. ”Jaj lelkem Lőrinczem, ki bánt ily csúful 
veled?” kiált reá. ”Hát az a három német, kik ott a malomba mennek be”, felelt ez. ”No 
semmi, csak hogy élsz” mond Mihály, hamarjában pedig egy fejéhez találó tököt leszelvén, s 
kétfelé hasitván, testvére fejére huzta; ez a sebet összeszoritván, a vérzés megállott, mire 
Lőrincz csakhamar felüdült. ”Nó jer most boszuljuk meg”, mond Mihály és beesteledvén szép 
csendesen a malomhoz huzódtak, hol a három laboncz a molnárral borozgatva, iszonyuan 
szidták Rákóczit és a magyart; de ezt nem sokáig tehették, mert Mihály és Lőrincz reájok 
törvén, mind a négyet összeapritották, azután pedig szépen haza ballagtak Dersbe, hol Lőrincz 
töksisakját mindaddig viselte, mig sebe begyógyult; de sajátságos sebszoritójáról a Tökfejü 
név ráragadt, s róla utódaira is átment. 

Még van egy példabeszéd, mely szerint a dob azt pergi, hogy: Dersre ne! Dersre ne! valamint 
a trombita azt harsogja: Jeddre ne! Jeddre ne! – Mindkettőnek egy eredete van, hogy midőn 
az insurrectiót onnan származtatják, hogy midőn az insurrectiót Napoleon ellen szervezték, az 
összeiró biztosokat kik nagy derendotiával*Nagy hihóval, lármával, büszkén, 
méltóságteljesen. , dobszóval jöttek Dersre, és trombitaszóval Jeddre – a nép megszalasztotta. 

Dersről Musna felé menve, egy a Derspatakába jobbpartilag szakadó csermelyt 
Pénzespataknak hivnak. Itt régen még névleg is feledékenységbe ment falu feküdt, melynek 
lakói Dersnek Felszeg nevü negyedében telepedtek. Ezek birják nagyrészt most is az ott lévő 
földeket. A néphit azt tartja, hogy ott sok kincs, arany csákány, arany hegedű, stb. van elásva, 
nemtők őrködése alatt. 



Alább van délre Lászlóhegye, mely sz. László emlékét őrzi, és a Here, melyet – az 
Udvarhelyszéken sokat hivatalnokoskodott – Veress család (melynek utódai ma is élnek 
Dersben) birt. 

Még alább a baloldalon van a hires Ramócsa. Nevezetes is e hegy növényzeti tekintetben, 
mert annak fennlapját a szóteljes értelmében ellepi a ramócsavirág (gyalogborostyán, daphne 
kneoron), mely ily nagy mennyiségben sehol a világon nem tenyészik, s midőn májusban 
virágzik, akkor a biborpirostól minden szinben váltakozó szinpompában tünik fel az egész 
hegy, a légillattárral van eltelve, s kik a természet ily kiváló helyein üdülést találnak, fel is 
keresik azt most, s felkeresték régen is. Egykor valamelyik fejedelem vadászott e vidéken, 
mondja a hagyomány, a székelyek kapitánya (talán valamelyik Petki) a Ramócsatetőn nagy 
vadászebédet rendezett tiszteletére. A kedvderitő bilikomok nedvétől a hős dallam hallásától, 
a természet üde szépségétől elragadtatott fejedelem teljes jó kedvében azt mondta az őtet 
megemberelő kapitánynak: ”A hely, mit három óra alatt meg tudsz kerülni, tiéd lesz,” és ő a 
Ramócsát kerülve meg, nyerte el. Abból, hogy e helyet egész az utóbbi időkig a Dániel család 
birta (nem rég vette meg a falu), azt lehetne következtetni, hogy a hagyomány által névtelenül 
emlitett kapitány valamelyik Dániel előd volt. 

A nyugati irányban haladó és a Ramócsát körül kanyargó Derspatakával alább Musnapataka 
egyesül. Ezen utóbbi nevét tartva még darabig a Küküllővel fut párhuzamosan, mig alább a 
szederjesi patakot is felvéve, Héjasfalván felül ömlik a Küküllőbe. Jelenleg nekünk még csak 
is a Musna patakával van dolgunk, mert annak völgyfejében van elrejtve a szeszélyes 
kilyukgatott, és festőileg kicsipkézett Likoldala nevü sziklahegy alján Musna, a 
Székelyföldnek végfaluja. Ezen régi faluban, melynek Herman nevü papjáról már 12 3-ban 
emlités van téve*Ezen pap neve előfordul egy ez évről kelt, és az erd. püspöki dézmákról 
szoló okmányban közli. Fejér Cod. Dipl. T VII. vol. III. supl. p. 100. , alig találunk 
feljegyezni valót. Mint Petki birtok, Petki Borbálával Apafi Györgyre száll, özvegye hadban 
lévő fia költségeinek fedezésére 1644. apr. 15-én Kénosi Ferencznek adja el.*Lásd Kemény 
Józs. kéziratgyüjt. in aff. 362. P.  

Musna mindkét temploma uj, hogy azonban ott, hol most a reformatusok temploma van, 
hajdan régi egyház állott, arról az uj templomban beépitett átszelt lóherivvel záródó kapuzat 
kezeskedik. 

A falu felett északra a már emlitett Likoldala nevü hegy magasul fel, melynek függőlegesen 
lemetszett, csaknem megközelithetlen oldalában sorba helyezett 6 üreg van a gyülegsziklába 
bevésve. Mondják, hogy ez üregek tatárjárás alkalmával a lakosoknak védhelyéül szolgáltak. 
Mutatják a helyet, hol a főüreget elzáró vasajtó sarkai voltak, igen a bemélyedést, hol a 
védhelyet vizzel ellátó kut volt. Hogy ezen most csak szoba nagyságu üregek régen sokkal 
tekintélyesebbek lehettek, feltehető, ha a vizsgálódó az ottani hegyomlásokat tekintetbe veszi, 
hogy pedig azok e megközelithetlen helyen biztos menhelyül szolgáltak a szorongatott 
lakosoknak, az a hadtanilag erős pont fekvéséből kitünik. 

A hegy fekvése és idomzata igen sokban hasonlit a telekfalvi fennebb ismertetett Somoserdő 
oldalában lévö hegyüregekhez. Ugy látszik, hogy e vidék lakói egyáltalában szerették a föld 
üregeibe-rejtőzködést, midőn vész dúlt, és ellenség tombolt a lakott vidékeken. Azért látjuk 
Máréfalvától kezdve az ily jellegü védhelyeknek egy hosszu sorát ezen gyülegszikla alakzatu 
hegysorban (Máréfalva, Kénos, Telekfalva, Musnánál vannak ily helyek). Most azok nem 
védik az üldözött lakosokat, legfeljebb az üldözött vadaknak nyujtanak menhelyet, s a vidék 
festőiségére, regényes szépségére vannak hatással. A musnai Likoldalon tul egy magas 



hegycsucsot, honnan a fogarasi és brassói havasok, a Hargita és almási havasok közti terület 
felötlik, Őrhegynek, odább az erdő egy helyét Vaskapu-szádának hivják, hogy miért hallgat a 
hagyomány. 

S most a Székelyföld határfalvái átkutatására tett ezen kitérésünk után, forduljunk vissza a 
Homoród terére! 

XXXVII. Nagy-Homoród tere. 
A Nagy-Homoród tere. Kövesbércz. Karácsonfalva. Neve. Templomai, Római nyomok. Nagy 
Dimén József. Bélmező. Rézút. Fejedelmi asztal. Merke-tető. Szász őlő hely története. 
Hagymás vára. A szegény leány sirja. Karácsonfalvi barlang. Homoród-Almás. Neve. 
Alakulása. Régi templomai. 

Ezen érdekes kitérésünk után visszasiettünk Szt.-Pálra, honnan a Kis-Homoródnak már 
átkutatott völgyéből, a Nagy- vagy tulsó Homoród terére vágtunk át. Szt.-Páltól keletre 
vannak a sóbányáknak felhagyott, de azért féltékenyen őrzött öblei, és egy nagy térség, 
melyet egészen a veresszinü kövér levelü sónövény (Salicornea) borit, minek a nép gérafü 
nevet adott. 

Ezen megközelithetlen mocsárok fejénél a Kornis halas-tavak nádfogta medrei, libuczok és 
gémek kedvencz költő-helyei terülnek el, hogy vészes ingoványok védik az ember irtó dühe 
ellen. Ott repkednek s visitoznak ők egész kedvtelve, e térnek bus magányát ijjesztő zajjal 
töltvén be, ott sétál méltósággal a nagy kalános gém, a békafaló városfalvi ketske, (gólya) a 
hápogó vadrécze, s a sivitó vizi szalonkák ezrei, melyek zajos fülsértő hangversennyel töltik 
be ezen vészes mocsárok légkörét, sőt gyakran pelikánok, darvak, s más ritka válfaju 
vándormadarak is csapnak le ezen biztos, ember előtt elzárt helyre. 

De nemcsak mint vizi állatsereglet tanyája, hanem mint a vizi flora gazdag füvészkertje is 
érdekes e hely, s annak szakértők általi felkutatása bizonnyal nem lesz haszon nélküli. 

Én, mint más teren kutató, tovább vonulék s a két Homoródot elválasztó Kövesbércz tetejére 
siettem honnan feltünt a Nagy-Homoród tere festőileg sorozott falvaival, imposánt 
környezetével. 

A szembe felmagasuló sötét Rika lábainál Oklánd, felül rajta a büszke Merke-tető, lábainál 
dombon ülő két templomával oly szép képet mutató Karácsonfalva, s ott, hol a zajló 
Homoród a havasok közül kitörtet, a kerek kopár Szármány hegy aljában oly regényesen 
fekvő Homoród-Almás, a körvonaloztam táj felett pedig az öreg Hargita kéklő lánczolata. 

Egy térségen született ember előtt a mi girbe görbe országrészünk, – hol örökösen fel és le 
kell lejteni – unalmas lehet; de mi, kik bérczek között születtünk és nőttünk fel, szeretjük az 
ily vidéket. Nem akarjuk elvitatni itt a délibábos pusztának, a határtalanság ezen jelképének 
nagyszerüségét, költőiségét: de a hegyes havasos vidéknek is meg van tagadhatlanul érdeme, 
megragadó szépsége. Ott örökös egyformaságban szövődnek egymásba az egy küllemü 
lapályok, a nap visszatükrözés nélkül kel és hanyatlik le. Itt minden nyomon változik a 
láthatár, minden perczben más küllemü vidék, s szép kilátás változkodó panorámája ragadja 
meg a figyelmet, gyönyörködteti a szemet és lelket. Ott lomha iszapos folyók nyujtóznak 
egykedvüleg zajtalanul a szomjas homokbuczkák közt; itt vigan nyargaló kristálytiszta 



patakok csörtetnek le. Az egymásba olvadó völgyületeket szép hajlatu, zöld erdők koszoruzta 
hegylánczolatok választják el, a tereket égretörő fantastikus havascsucsok szegélyezik, 
melyek a feljövő vagy leszálló napnak sugarait ragyogóan tükrözik vissza, melyek a földet 
éggel látszanak összekötni, melyek a gondolatot égfelé ragadják. 

A hegyes havasos vidéken a nagyszerü és szép kezet fogva jár, a lélek édes meglepetések 
varázs országába mereng; az ember minden lépten bámulja a teremtés nagyszerüségét. Ott a 
figyelem kifárad, itt örökös érdekeltség és éberségben tartatik; ott talán dusabb kalászokat 
lenget a szél, itt fáradságos munkával lehet a földet megadóztatni; de a hegyek felülete fát 
szolgáltat, s keblökbe nemes érczeket rejtett el a teremtő, melyek az ember kutató kezére 
várnak. S azért ne tudassék hibául fel nekünk, ha mi ezen talán térségi embertől unt vidéken 
minden lépten fellelkesedünk, minden bércz tetőről egy-egy kilátásnak körvonalozásával 
állunk elő, mert gyermekségünktől fogva ekként idomult a mi izlésünk és széptani fogalmunk; 
de a szép kilátás mellett ne feledjük a Köves-bércz más nevezetességeit. – E hegy nevezetes 
földképződési tekintetben is, mert az egész hegylánczolat homokgyüleg (conglomerat) 
sziklából áll, a homokrétegek között nagy, még a Feleken levőket is felülmuló forogványok 
(kőgömbek) jönnek elő, mely ritka neptunialis képződés még nincsen elégé indokolva a 
geologusok előtt. 

A hegytetőn kápolna is állott régen, melynek keletkezési regéjét majd elmondandjuk. Eltakart 
alapfalai most is látszanak, s hogy régi épület volt, mutatja az, hogy 1845-ben egy pásztor ott 
ásogatva nagy mennyiségü Mátyás- és Ulászló-érmet kapott. 

De eleget időztünk és okoskodtunk e hegytetőn, szálljunk le az e hegy keleti aljában fekvő 
Karátsonfalvára. 

Karátsonfalva nevét Benkő József (Specialis Tran.) Gratianiból származtatja.*Timon 
Karatsoniának nevezi. Én azt hiszem, hogy az igazságot megközelitőbb leszármaztatás, ha azt 
székely ős törzsek Ábrán nemének Karátson-ágából,*E törzsek táblázatát lásd e kötet elején, 
az előismertetés szakaszának jegyzékében. (mely itt a Homoródvidéket lakhatta) 
származtatjuk. 1332-ben Villa Karachni, 1333-ban Villa Karasun néven mint önálló 
egyházmegye fordul elő,*A pápai dézmák regestrumában a 679. lapon: … sac. de villa 
Karachni solv. 3 ban. ant. A 739. lapon: Joannes sac. de villa Karasuu solv. 2 ban. ant. 
melyeknek Szt.-Gratianushoz semmi közök, hanem inkább a Karácson névhez közelitők. 

Karátsonfalvát nagy részt unitárusok lakják ws ezek a mészkereskedés és szorgalmas 
földmüvelés előidézte jólétnek örvendnek. Az unitáriusoknak a falu alsó részében ugynevezett 
”Sión hegyen” fekvő temploma igen érdekes, átmeneti korszakból való müemlék. 

Legérdekesebb a templomban a torony alatti külső kapu, mely a köriv átszelletéből alakult 
nyilatával, és igen szép művészi véső alól kikerült trachyt kőtáblázatával egyaránt figyelmet 
érdemel annyival is inkább, mert annak szemöldén évszámot találunk, s igy felső részének 
rajzát mellékelni nem látom feleslegesnek. 

 



De azt kell hinnem, hogy ezen diszes kapu később csináltatott, mint a templom maga, mert az 
annak szemöldén lévő évnél (1495) sokkal régibbnek itélem az átmeneti korszaknak első 
tizedében épülhetett, csaknem egészen román izlésü egyházat.  

Ugyanis a torony aljának nagyságával biró előcsarnokból szép körives kapu vezet a templom 
17 lépés hosszu 10 lépés széles hajójába, mely 7 öl magas lévén, aránylagosan tul emelt, s 
felül koczkás régi festvényü deszka-föleppel van fedve. E hajó déli oldalán három kicsiny 
körives ablak van, (az északi oldalon lévő nagy ablak csak ujabb időben nyittatott,) és egy 
igen szép táblázatu csucsives mellékajtó. 

A gót izlésü csucsiv csak is ez egyetlen kapu által, (mely később is alakulhatott át) van 
képviselve, mert a szentélybe vezető diadaliv egészen körives. A 10 lépés hosszu, 8 lépés 
széles szentély igen csekély magasságu, ugy hogy a hajó magasságának csak alig feléig hat 
fel. Apsisa félkörben végződik, s két kis, alig 6 hüvelyk széles, két láb magas ablakocskája, 
(melyek egyike a volt oltár háta mögött be lévén rakva, csak kivülről látható) szintén körives, 
vagy alig észrevehetőleg csucsives. A körivnek ezen uralgása arra enged következtetni, hogy 
e templom az átmeneti korszak elején, tehát a XIII-ik század végén épülhetett, és hogy 
csucsives oldalkapuja, s elütött három levél ivü hátulsó főkapuzata csak később idomittatott 
át, és hogy az azon lévő évszám ez átidomitást és nem az egyház épitésidejét jelőli. Kivül a 
leomladozó vakolat alól régi fesco festvények nyomai tünedeznek elő. 

Hogy e templom kezdetben a katholikusé volt, azt felesleges mondanunk, később az egész 
falu áttérvén az unitárius hitre, a templom is átment a hivekkel, s abban vagy két századon át 
békésen is imádták istenüket. De a nemzeti fejedelmek alatt kegyelt, s országosan elterjedt 
vallás Mária Therézia alatt a felül kerekedett katholikusoktól üldöztetvén, 1777-ben, bár egész 
Karátsonfalván csak öt beszármazott katholikus volt, ezek egy kis kápolnájukban tartott bucsú 
alkalmával elhatározták a nagy templomnak visszafoglalását. A jezsuiták által fejbujtogatott 
havasalji katholikus falukból nagy számu nép gyült le e templom foglalásra. A titokban forralt 
sötét tervről mitsem sejtettek a lakosok. 

De egy unitárius legény titokban a katholikus megyebiró (egyház községbirája) leányához 
járván, ott egy csomó keresztet, s képet látva kérdezősködik, a leány titkon megsugja 
szeretőjének a tervet. Ez nagy Diménhez futva, tudatja, ő pedig lóra pattanva, befutja a két 
Homoród unitárius faluit, s felszólitja a vallás védelmére. Mielőtt azonban megérkezhettek 
volna, megtörtént a támadás, a templomhoz gyült hivek papjok*Szabó Sámuel. s két amazoni 
hősiességgel vivő leányának vezetése alatt feltarták az első rohamot s a templom elébe 
felállitott keresztfát e két leány kifeszítve, ugy dobta le, hogy széttörött. Ez alatt megérkeztek 
a vidéki unitáriusok, s véres küzdelem után (melynek több emberélet esett áldozatul) 
visszanyomták a támadókat. A megfutamitottak Sz.-Pálról katonaságot hoztak át, de a derék, 
becsületes tiszt a pap intésére visszavonult s igy a további vérontás elhárittatott. 

Mely eset a kormányszéknek feljelentetvén, azon rendelet jött, hogy a nagy templom 
maradjon az unitárius kezén; de a katholikusok számára (kik csak ötön voltak, mint emlitők) 
kápolnájuk helyére uj templomot épitsenek, mit 1200 forinttal fel is épittettek, s ma is áll a 
falu felső felében a Tamásó Mártontól, vagy mások szerént Márton Jánostól régi időben 
ajándékozott helyen; mely Tamásónak regéje ez: 

Régen élt egy Tamásó nevü ember, kinek egy becsületes szász legénye volt. Egykor a legény 
egy zseb tallérral jött haza, mit gazdájával megosztván, midőn ez kérdené, hogy hol kapta? azt 
felelte, hogy ott hol kapta, még elég van. El is vezeté gazdáját a Bélmező völgyébe lévő török 



város romjaihoz, hol nagy üst pénzt mutatott Tamásónak. Ezen rosz lelkü ember hogy más 
meg ne tudja e kincs hollétét, hátulról főbeütötte a szász legényt (a helyet ma is Szász-ölő 
helynek hivják) a kincset pedig haza vive sok jószágot vásárolt össze; de gazdagsága között 
lelkiösmerete nyugodni nem engedte, elment azért meggyónni vétkét. A gyontatóatya 
bünveszéklésül azt rendelte, hogy templomhelyet adjon, s Romába zarándokoljon. El is ment 
s hét évig ül Romában mint bünbánó. Egykor egy barát hozzá menvén mondja: Feleséged 
holnap reggel férjhez megy Tamásó Márton. Szeretnél-e otthon lenni? ”Hisz az lehetetlen, 
milyen messze vagyon én házamtól” mond ez. ”Igérd meg hogy három kápolnát fogsz az ur 
tiszteletére épiteni, s én haza szállitlak ez éjen.” Miután Tamásó arra megesküdött: ”Feküdj 
le” – mond a büv mesterséget tudó barát – ”reggel a Kövesbércz tetején fogsz ébredni.” S 
minő csuda? Hát reggel csakugyan ott ébredett fel, de ébrülte nem volt örömteljes, mert 
betekintvén oly rég nem látott falujába, házánál násznépet pillant meg, mely éppen feleségét 
volt elinditandó, hanem le kiáltván hogy ”várják meg Tamásó Mártont is” a násznép 
álmélkodva ment szét, ő pedig csak halála hirével elcsábitott feleségével kibékülvén, azután 
boldogan élt; de örömei közt nem feledte igéretét, s a három kápolnát megépitette, és pedig 
egyet a mostani kath. templom helyére, másikat a Kövesbércz tetejére (mint fennebb látók), 
harmadikát az oklándi határszélre, hol a helyet még ma is Kápolnának hivják. 

Hát a katholikus templom mellett lévő Paradicsom mi légyen? Azt is mindjárt felfejtjük; 
mindenek előtt a Nagy Dimén Józsefet kell bemutatnunk az olvasónak. Ez egy óriás alkotu, 
lelkületileg is nagy ember volt, szegény fiu, ki gyermekkorában pásztorkodva gyakran 
tánczolt pénzért, azután néhány évig iskolába is járt; de csak syntaxisig végzett és oly rosz 
nagybetüjü irása volt, hogy az élczet szerető székelyek szerént sötétben tapogatva is ellehetett 
olvasni. 

Szegény volt, ősi kis telkét, hol rozzant törpe háza állott (melynek ajtaján csak kétrét fért be), 
részint csere, részint perlekedés, de erőszakos fortély által is megnagyitá*Egy nagy darab 
közhelyet ugy szerzett meg, hogy a falu igért neki annyi helyet, mit egy ekével felszánt, ő 
körülszántatott egy nagy helyet. Nagy ünnepélyességgel egész Homoród vidékét kalákába 
hiva, takaritotta be, ökröt süttetett, hordót lövetett ki, s ezek bizonyságtétele mellett s a rosszul 
fogalmazott engedély alapján elfoglalta és birta. , a templom mellett szép nagy kertet szerzett, 
melyet Paradicsomnak nevezett el, hol nagy házat kezdett épiteni, melyet azonban bevégezni 
sohasem tudott. Ezen maholnap a nép előtt mythosi alakot öltő ember a mult században élt, 
óriási ereje, roppant ügyessége, magas értelmisége a diplomátikai cselszövényei által oly 
tekintélyt szerzett magának, minővel kevés ember birt. Ez ember egy kissé több tanulással egy 
szellem óriásává nőtte volna ki magát, s korának legfényesebb jelenségévé válandott volna, 
igy is Nagy Diménnek hivja a nép, s nagy is volt ő kis körében kivitt nagy tényei által, nagy a 
nép szeretetében és becsülésében. Róla egész könyvet betölthető episodok keringnek a nép 
száján. Jelemzésére lássunk azokból néhányat 

Ő dullóságot (szolgabiró) viselt s mint ilyennek olyan tekintélye volt, hogy inkább függtek az 
emberek tőle mint a főtiszttől; bármely rosszul folyó pert megváltoztatott, ha a birák 
részrehajlók vagy hanyagok voltak, réájok ijesztett; mindenkinek igazságszerete és szigora 
által imponált, azért a nép, ha valamely igazságtalanságot akartak elkövetni, Dimén forumára 
appelált. De nemcsak a nép hanem a tekintélyesebb emberek és tisztviselők is szerették, mert 
mint népdictátornak befolyása által mindent kivihettek a néppel, s tribunus plebisi vetojával 
senki daczolni nem mert. A nép közül azok, kik protectióját keresték, fejpénzt fizettek, s 
egész adókönyve volt, hol védenczei bejegyezve voltak. Midőn kiszállott, a nép örömmel 
fizette ezen önkéntes adót. Főként a czigányokat pártfogolta, ezekből a szászok helyett jó 
fizetésért katonákat állitott, üldözés ellen oltalmazta, azért a czigányok köménymaggal 



adóztak néki, s midőn meghalt, a protectoruk halála miatt vigasztalhatlan mórék ezt 
énekelték: 

Meghalt a szegény Dimén 

Nem kell neki több kömény. 

Egykor a főtiszt a rikai utat vizsgálván Dimén is kisérte. Az ut és hidak roszak voltak. 
”Pirongassa meg a járási dullót Dimén uram” – mond a főtiszt, s ő rárivall a dullóra: 
”Hallja-e kend dulló ur, hát ily rosz utakat kell tartani, ilyen olyan teremtettét, 
megérdemelné, hogy lecsapják, az is bolond volt, ki ily embert dullónak tett.” Eléggé 
megpirongatta már, Dimén uram, mond a főtiszt (ki a dullót maga tette volt.) 

Sőt még a gubrenium előtt is oly nagy tekintélye volt, hogy Bánfi, a kormányzó, levelezett 
vele, s meg van (Pünköstinél) ezen kormányzónak egy Diménhez irt levele, melyben a 
székelység gondját, melynek szivét markában hordozza, hathatósan ajánlja. 

József császár is megkedvelte volt, ügyes talpraesett feleleteiért, szép martialis termetéért, 
életre való élczeiért annyira, hogy székelyföldi utazása közben mindig magával hordozta. 

Balán-bányához menve, midőn a Pásztorbükke alatt haladnának, mint hü Cicerone visszaszól 
a bakról, s mondá: 

Hic unus princeps occisus fuit! – Quare? – kérdi a császár. 

”Quia malus fuit” mond Dimén. Hájts! kiált a kocsira a magyarul rosszul beszélő József 
császár. 

Máskor a Rikán menve át, kérdi Diméntől: Sunt latrones in silvis Domine Dimén? – Sunt 
djesztul (oláhul elég) Domine Rex – felel a latinul rosszul tudó Dimén. 

E tájatt volt is négy elhirhedett rabló a Rikában: Czifra, Niczuj, Bozzos (Borzos) és Bokrétás, 
kik egész Székelyföldet remegésben tartották, nemcsak, hanem még a szomszéd 
fejedelemségekbe is becsaptak. Egész népfelkelések és hadjáratok rendeztettek a nélkül, hogy 
azokat hálóba keriteni sikerült volna. Dimént, ki a lehetetlent is gyakran lehetővé tette, 
nevezték ki elfogásukra. Ennek létesithetésére Lurcza nevü majorral (juhász) szövetkezett, 
kinek havasi tanyáján ezen rablók mulatni szoktak. Hirt vevén ettől, válogatott legénységével 
felments elrejtőzködött. Az egyetértő Lurcza fejni küldötte a rablókat, mig az alatt 
fegyvereikből kiszedte a golyót, s midőn Dimén előrohanására ezek fegyvereikhez rohantak, 
azokat bántalmatlanul süték támadóikra; hármat elfogtak, de az óriási erővel biró Czifrát 
sehogy sem lehetett megközeliteni, nehéz réz csákányának villámcsapása mindenkit 
visszariasztott; hanem midőn százak nem mertek, Dimén mert, megrohanva, bár Czifra egy 
ütésére eltántorodott, de egy percz alatt Czifra feje Dimén szablyája alatt hullott szét, a 
csákányt pedig, melyet ekként nyert, mindig magával hordozta,*Most is meg van Barabás 
Mihály birtokában Karácsonfalván. s midőn nagy tarka lován roppant csákányával megindult: 
mindenki tisztelettel és félelemmel kapta le fövegét. E mellett tiszta tüz lelkü hazafi volt. 
József császár halála után az alatta készült összeirást ki vitte szombatfalvi rétre, hol 
ünnepélyesen megégette. A fegyvernek Udvarhelyszéken való felnem adhatásában is nagy 
tényező volt. 



Két ép oly óriás termetü fia volt, László és Ferencz. László huszárkapitány, Ferencz királyi 
táblai ülnök, s midőn egykor Dimén szokásos ezüstgombos világos kék magyar öltönyében 
két fiával együtt Bánffy kormányzó látogatására ment, Kolozsvártt a piaczon végig 
mentökben kigyült a nép bámulatára; Bánffy büszkén nézte erkelyéről, hogy hozzá tértek be, s 
ebédet rendelt tiszteletökre, a főváros pedig sokáig Diménről, fiairól és az apának csudás 
tényeiről beszélt. 

De a szerencse és emberek e kegyeltjét, a mindenható népdictatort egyszerre a sors üldözőbe 
vette. Katona fia Briennél elesett. Ülnök fia betegen érkezve haza, a Paradicsomban meghalt, 
mire a szerencsétlen, gyermekeiben élő atya élte elsötétült. Búsan ült ő mozdulatlanul 
kapujában, nagy lánczos tajtpipájával, a nép pedig látva a búredőzte félelmes arczot, nem 
mert arra menni. Nemsokára ő is követte fiait és egészen kihalt családját a sirba vitte, mert 
tarkáján nyargalva egykor lebukott, s a fagyos földbe ugy üté fejét, hogy rögtön meghalt 
1820. aug. 21-én. Elkezdett curiájának falai leomladoztak, a Paradicsomban pedig egy 
emlékkő nélküli nagy sir domborul. E sir alatt nyugszik a nép nagy halottja, a ”Nagy” 
melléknevet nyert Dimén József. De ha emlékkő nem disziti is e sirt, azért Dimén emléke élni 
fog örökre a nép szivében, és a nép költészetével táplálkozó hagyományokban.*Javait 
Pünköstiék örökölték, mivel Ferencz fia egy Pünkösti leányt vett volt el. Az elősorolt, s száz 
meg száz adatok élnek a nép száján. Sándor István szivességéből is kaptam néhányat. 
Karácsonfalva lakói büszke önérzettel mutatják a Nagy Dimén lakát és Paradicsomát, mely 
siralomhelylyé változott végre át. 

Karátsonfalva közt törtet le egy kis patak, ennek a Merke tetőaljáig felnyuló Bélmező völgyei 
nevü völgyületében a hagyományok szerint egy dákus, mások szerint török város feküdt; hogy 
csakugyan volt ott valami, mutatják a talált urnadarabok, orsóhegyszerü arany drótok, 
könycsepp fogó korsócskák (Lacrimatoria) és ottan talált régi érmek.*Azok elvesztek; 
mondják, hogy egyikén Lucilla Augusta, másikon Constantinus felirat volt. Ezen 
maradványok arra mutatnának, hogy ott valami római necropolis (temető hely) volt, mert 
hogy a rómaiak a Nagy-Homoród völgyében is megfordultak bizonyitja azon eltört fogadalmi 
oltár, mely a Köves bércz aljában egy szántófölden találtatott (Barabás Mihály udvarán van), s 
melynek rongált feliratából most csak a következő betük olvashatók. 

S. C. W. 

IANO PB. COS. 

V. L. M. P. 

A Bélmezőben rejtett kincset hisz a nép, mivel a magyarok bejöttekor elmenekülő lakosok 
egyike azt kiáltá a hegyről vissza, hogy hová a nap először süt, ott három hordó pénz van 
elásva; eleget is ástak utána anélkül, hogy feltalálni sükerült volna. 

A Nagy-Homoród és a Vargyas vizválasztóját képező és az almási barlang bérczeit a Rikával 
egybekötő hegy-lánczolat legmagasabb csucsát Merke tetőnek nevezik egy ily nevü (Dózsa 
Zandirhámjában is előforduló) székely vezérről, kinek a hagyományok szerint ottan vára volt. 
Ez a Merke vagy Mirke a hagyományok szerint, az Almás feletti várban lakott Álmos 
fejedelem kapitánya volt, nagy hős, ki az elszaporodott tolvajokat könyörtelenül üldözte, de 
egykor magános vadászat alkalmával egy nagy tolvajbanda által meglepetvén és legyőzetvén, 
az Almás feletti hegyormon lábától térdéig, karjától könyökig, órától és fülétől 
megcsonkittatván, kegyetlenül felakasztatott, uratlan vára pedig romba dölt. Várnak ott semmi 
nyomát nem találtuk, de a régi szántóföldek mesgyéi mutatják, hogy ott csakugyan szántóvető 



emberek laktak egykoron. A tetőről páratlanul szép kilátás nyilik Udvarhelyszék és 
Erdővidékére, alább pedig egy igen szép havasi tó visztükrözi a kék eget. 

Az e hegyre vezető utat Rézút-nak, alább egy tisztást Fejedelem asztalá-nak neveznek; azért – 
mint a hagyomány mondja – hogy Rákóczi fejedelem bölön-vadászatok alkalmával oda 
vonatta fel sátrát. 

Midőn Karácsonfalván meghallám, hogy ott az erdőkben várrom van, – nagyon megörültem, 
mert várlánczolati combinatiomban hiányzott egy középvár, mely a bágyi várat a Rika által 
fedett erdővidéki várakkal egybekösse. Ezen középvárat a karácsonfalvi Hagymásvárában 
hittem feltalálni, de ez alkalommal csalódtam, mert az ugynevezett Szenasságon (a falutól 
másfél órára délkeletre) lévő Hagymásvára nem tölté be az igényeket, mert magasabb 
bérczektől lévén uralogva, sem Erdővidék, sem a bágyi vár nem látszik ide, különben is egy 
jelentéktelen köritett szögü négyszög erősség, mely csak is 160 lépés kerülettel bir, s mivel a 
magasan fekvő beltért köritő gátonyban még ásogatás után sem találtunk falnyomokra, azt 
kell hinnem, hogy az csak is földvár volt. Kincskeresők sokat ásogattak itten, mely 
alkalmakkal sok vastag, durva anyagu cserépdarabot feszegettek ki a földből. E várat, bár 
kisszerü, mégis óriásokkal épitteti a hagyomány. A várhoz menő ut mellett egy sir van, 
melynek hantját minden ott elmenő oda dobott kő- vagy galylyal növeli; a hagyomány szerint 
egy szegény árva leány jött itt haza a baróthi vásárról, egy keringő gazember csatlakozott 
hozzá, ki hagymával tölt átalvetőjében kincset hivén, agyonütötte a szegény leányt. A nép 
eltemette, s a halálát okozott hagymáról, az egész vidéket Hagymásnak nevezte el. Sirját 
pedig kegyeletes tisztelettel hantolják mindig nagyobbra. 

Alább a Rika közé benyomuló völgyecske ingoványaiban gyeptőzeg közül fekete szinezetü 
(hihetőleg naphtát tartalmazó) gyógyforrás buzog fel, mely az esős időt megzavarodása által 
jelölvén, e vidéknek időmérőjéül szolgál. Karácsonfalva erdeiben nem rég egy barlangot 
fedeztek fel, de mivel az kútszerüleg mélyül be, megjárhatatlan. 

Most, miután ismerjük Karácsonfalvának és vidékének minden nevezeteségét, látogassuk meg 
a félórával fennebb fekvő Homoród-Almást. 

Itt a méltányosság kötelmei szerint legelőbb is alázatos engedelmet kell Almástól kérnünk, 
hogy legfőbb nevezetességeitől, ha nem világ-, de legalább is országhirü barlangjától és 
nevezetes várhegyétől őt megfosztva, azokat más helyen tárgyaltuk, pedig a lövétei 
kirándulásunknál ismertetett várhegy, hol a hagyomány Álmos vezér várát keresi (mint ott is 
emlitők), Almás elnevezésének is főtényezője vala, mert e falu első neve Álmos volt, s csak 
később, midőn a historiai hagyományokról megfeledkezett szomszédfalusiak gunyképen 
álmosoknak nevezték őket, idomiták át Almásra. Almás néven fordul elő már 1332-ben és 
pedig mint tekintélyes önálló egyházmegye.*A pápai dézmák regestrumában 678. lapon 
ekként: Petrus sac. de Almas solv. 6 ban. ant. A 737. lapon (1333. évi rovat): Petrus sac. de 
Abnas solv. 2 ban. ant. Ezen utóbbi azonban csak elferditése vagy rosz leirása lehet az 
Almásnak, minőt a magyarul nem tudó olasz dézmaszedők sok helytt követtek el. 

Almás 2000 lelket számláló unitárius falu,*Az unitáriusok XIV. püspöke, Gergely Mihály, 
almási volt, ki épen a leopoldi kötlevél kihirdetése napján választatott meg. Székely Sánd. 
Unit. vall. tört. 144. lap. s mint a Székelyföld minden nagyobb községei, az egyesülés, 
összeolvadás szellemének köszönheti lételét, mert ez a hagyomány szerint következő apró 
szétszórt 7 faluból alakult: 



1. Varjas, mely a barlang közelében feküdt, hol kápolnájának maradványai az Erős aljában 
még most is látszanak, mint azt a barlang leirásánál tárgyaltuk. 

2. Kakod, szintén a Vargyas folyónak egy mellék – ily nevü pataktól átfolyt – völgyében. 

3. Benesfalva, hol most is Beneskertjének hivják a helyet. (Almás közt.) 

4. Almás, hol most a templom áll. 

5. Benczőfalva, a falu derekán, hol most is meg van a Benczőfalva nevü utcza. 

6. A 11 házat számláló Czikefalva, és 

7. a még ennél is kisebb Tankófalva (Tankó család sokáig virágzott Almáson.) Hogy e kis 
elszórt faluk mikor csoportositák magukat egy helyre, nem lehet tudni; a hagyomány a 
kuruczvilág kezdetére teszi. 

E faluknak hihetőleg közös főtemploma, a mostani falu déli végétől vagy 200 lépésnyire – 
egy jobbparti domboldalon feküdt, épen szemben Czikepatak völgytorkolatával, hol az 
ilynevü falu állott; bonthatlan szilárd alapfalai most is meg vannak, s az eke roppant sok 
embercsontot forgat fel ottan. E templom igen nevezetes és tisztelt szentély volt; a 
hagyomány még azt is mondja, hogy azt a Jeruzsálemből visszatérő pápa maga szentelte 
volna fel. Az ut, hol a pápa Sz.-Márton felé átment, ma is Római utnak hivatik. Dobóról (most 
elpusztult falu Fülén felül) jártak ide a barátok imádkozni, s szent János napkor nagy 
búcsumenet jött Dobóról ide, mikor a barlangközeli Leshegyen vonultak Varjasra, Kakodba, 
Benczőfalván át e templomhoz. Azonban a lakosok áttérvén az unitária vallásra, az uj hit 
papja beült a parochiába és a templomba; de a barát ekkor sem akarván tágitani, György nevü 
első unitárius pappal ökölviadalra kelt, s csak legyőzetése után engedett. A búcsujáratok 
azonban Dobóról ide még darabig tartották magokat, mig nem egy Csala Péter nevü ember, 
kinek szénafüvét letiporták, kaszásaival megszalasztá az áhitatoskodókat, s ettől kezdve 
megszüntek ezen bucsújáratok is. Ennyi, mit a megye jegyzőkönyve által is részben igazolt 
hagyományok alapján Almás multjára vonatkozólag tudhatunk, ujabb nevezetességeként 
felemlithetjük e falunak iskoláját, melynek alig találhatjuk Székelyföldön párját. Az egy 29 öl 
hosszu, 6 öl széles igen csinos épület, ebben van összepontositva a lelkészi és mesteri lak és 
az iskola, hol 80–100 tanitvány tanul az ujabb czélszerü tanrendszer szerint, és ezen több ezer 
forintba kerülő diszes épületet az ecclesia önerején, lelkes főcuratora Daniel Gábor 
buzditására létesité, s midőn jóra, nemesre fogékony népünkben a közmüvelődés felé való ily 
törekvést, ily áldozatkészséggel párult hazafiasságot látunk, akkor csak örömmel kell a honfi 
kebelnek eltelni, akkor a biztos jövő iránti bizalom és hit által áthatott szivvel kell hogy a 
költővel felkiáltson: 

Hazám, te élni fogsz! 

XXXVIII. Oklándtól Kőhalomig. 
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A hűség jutalma. 
Rege Erdélynek régi idejéből 
(Másolatja egy a zsombori levéltárban talált 
kéziratnak.) 
Kőhalomszék napkeleti végén fekszik a meglehetős népes falu Zsombor, melynek lakosai a 
régibb időkben szászokból állottak, de ezek kihalván, nagyobbára az 1454-dik esztendőben 
uralkodó iszonyu dögvész alkalmával magyarok foglalák el az ő helyöket, kik a körülbé fekvő 
helységekből, kiváltképen Felső-Fejérvármegyében fekvő, a gróf Bethlen család Alsó-Rákos 
nevü falujából ide vonák magokat, szabadságot és termékeny mezőket találván a szászok 
földjén, melynél fogva időtelve a dögvész után megmaradott kevés szászok is bevevék a 
magyar nyelvet. 

A falu megett északra egy jócska nagyságu hegy emelkedik fel, melynek alja, mint az ide való 
protestans zarándokok szent nyugvó helye (temető) földi futásunk végére emlékeztet 
komolyan; fejét pedig a hegynek ékesítik egy régi német várnak maradványi, hol jelenleg 
gabonát szalonát, s egyéb portékát tartanak a falusiak. A vár a mint most ott áll, régi kinézést 
majd egészen elvesztette, mivel az egyetlen egy, még fenn álló 3–4 ölnyi magasságu kerités 
fala mintegy 20 esztendővel ez előtt végbement kijobbitáskor, mésszel behányatott és 
megfejérittetett. A régi időben kettős fallal és egy sánczczal volt körülvéve, melyeknek 
egykori lételéről még csak egy a földben találtató alap kőfalak bizonyitnak. Ebben az eredeti 
állapotjában elég erős is vala a vár, hogy ama boldogtalan régi időkben, szerencsétlen 
eldődeinknek tágas menedékhelyül és bátorságos oltalmul szolgáljon. 

Midőn 1421-ik esztendőben ismétlen (ujból) vért szomjuhozó ragadozók csordája pusztítván 
és égetvén mindenfelé, a szerencsétlen hazát által járná, ebbe a régi várba szaladának a 
környék megrettent lakói, oltalmat és védelmet keresvén a közelgető pogány csordák dühe 
előtt. Az egybeszorult és tódult, segedelmet óhajtó szerencsétlenek serege közt egy ifju 
magyar nemes ember is találtatott, a mint a rege tartja egy homorod. szt. mártoni Lebei János 
nevü gróf*( Hihetőleg csak primor volt, mert a székelyek között akkor nem voltak grófok. Az 
ő nevéből eredne a ne lebegj (ne kaczérkodj) székely szó. Különben, hogy Robert Károly 
korában Szt. Mártonon Lebée nevü család élt, arra biztos történeti adatunk van (Lásd 
Kőhalom leirásánál az ezt követő fejezetben.) Az 1324. előforduló Lebée Lászlónak lehetett 
utódja ez a Lebei László. forrón szeretett, nem régen magának eljegyzett drága nőével 
egyetemben, a kinek a barbarusok közelgetésétől több mint egy okból félni kellett. Éppen 
olyan kellemetes és szép vala ez, mint gondos ura élete iránt, e pedig ahoz való szeretetből 
annyi bátorságot vett vala magának, hogy vezérül ajánlaná magát a vár kicsiny őrizetének. 
Elkövetkezék a rettenetes nap, melytől sok ideig reszkettek; a várra rohanának a kegyetlen 
csordák számtalan sokasággal és vad dühösséggel, nagy rebegést okozó lármával és zajjal 
jelentvén magokat. Kétségbeeséssel és magok egész elszánásával oltalmazák a megtámadtak 
régi kőszíklafészköket, oroszlány módjára harczolt elől az ifju vezér számba sem véven a 
testéből csordogáló vért. De hiába, a sokaság győzedelmet vőn, a Murád Bey csordája lerontá 
a védelmező falaknak egy részét, nem kedveze még a csecsszopónak sem, anyjának emlőin is 
folytató a gyilkolást, a maga gyönyörüségére vért szomjuhozó vad indulattal. Rettenetes volt a 
nézés, azt beszéli a rege, hogy szinte*Szinte=csaknem, majdnem. térdig állott a meghült 
keresztény vér a vár sötét járásaiban (folyósóiban); kevesen maradának meg életben, a kiknek 



t. i. szerencséjök vala a zavarban elszaladni, mások pedig rabszolga lánczokban huczoltatának 
el. Az első közé tartozott az ifju grófné, az utolsók közé maga a vitéz vezér. 

Megértvén a kesergő asszony urának szerencsétlen sorsát, eladá javait, és elutaza napkeletre, 
hogy forrón szeretett társát, – ki a szaraczenusok nyomorusággal és gyalázattal teljes 
fogságába hevert – élete koczkáztatásával is megszabadítsa. Elérkezvén Jeruzsalembe tovább 
megyen onnét hü szolgájával, kí az ő kincseit viszi vala. A gyenge szép grófné keresztül járja 
Syriának égető pusztáit nappal a nap hévségétől égettetvén, éjszaka a hideg harmattól 
eláztatván, a várhoz juta Eufrates folyó vizénél, melyben férje lánczokban sínlődött. A vár ura 
megpillantván a szép magyar nőt, magának kivánja tartani. De megtántorithatlan hűséggel 
ragaszkodik ez urához, és ellene áll minden megkisértéseknek, minden fenyegetéseknek, 
minden kínoknak. Végtére megilleti a nagy hűség a barbarust, igéri, hogy szabadon bocsátja 
társát, de három nehéz feltételek alatt. 

Elsőbben el kelletett mennie, hogy a szaraczénus atyafiát kikérje, ki az Eufratesen túl, egy 
pogány vad nép keze között halálfia vala.*Vészes rabságban volt. Által kel tehát a nagy 
folyón, megilleti könyörgéseivel a vadnak szivét és elhozza a férje kegyetlen urának az ő 
atyafiát. Másodszor lekellett ereszkednie egy töredékeny csolnakban valamely magas 
rettenetes vízomlásról.*Zuhatag. Imádkozva lépett a csolnakba, ezren állának a parton, a 
nemes asszonynak bátorságát csudálván és elkerülhetetlen halálán bánkódván; midőn a 
csolnak lassan az omláshoz érkeznék, befedi könnyeivel áztatott fátyolával szemeit, leesik 
imádkozva térdeire, s lezuhan ugy a zugó habokba. És az Isten angyalai szárnyaikon hordozák 
a csolnakot, sérelem nélkül lépik ki a martra*Mart = a folyóknak meredek oldala. az 
egybegyült sokaság örömkiáltásai közt térvén vissza a várba, melynek sötét tömlöcze kedves 
urát magába zárta. 

”Menj – azt mondja most a szarcenus – szabaditsd meg őt magad” kezébe adván nagy 
kevélyen az ura fogházának és lánczainak kulcsait. Elviszi aztán a vas kemény rostélyhoz, 
mely a tömlöcz tornyát körülvevé, és a melyet éh oroszlányok, a bemetelnek őrzői, prédára 
vágyakodó körmeikkel megragadván fogaikkal harapnak vala. Megnyitja félelem nélkül az 
ajtót, a ragadozó kegyetlen állatok arra rohannak azonnal; de ő leborul, buzgón imádkozván 
térdeire esik, és imé mellette feküsznek egyszeribe*Rögtön, azonnal. az oroszlányok, 
csendesen békességesen nyájaskodván, mint valamely bárányok, gyenge kezével az egyikre 
támaszkodván, azok közül felkel, kinyitja a tömlöczöt, eloldja drága urának lánczait, és 
kiviszi, a kit megszabaditott, a napvilágra, melyet amaz öt esztendő óta nem látott vala. Által 
járja véle a kietlen pusztákat, bátoritja, mikor kétségbe akar esni, megehető gyökereket keres 
néki, a forrásba, melyet találnak, bemártja fátyolát, hogy az égető hévségben néhány csepp 
vize legyen annak megenyhitésére. Végtére eléri vele Jeruzsalemet, majd Ptolemais városát is, 
hajóra ül ott, és megérkeznek ismét ketten szerencsésen hazájokba. 

Mi vala hüségének jutalma? Hűségtelenség. Fájdalmainak bére? Még nagyobb fájdalom. A 
meleg éghajlat elégette vala az ifju dámának*Urhölgy, mi a francza Madameból eredhet. 
gyenge arczáját. A sok félelmek elüzték vala annak szép rózsáit, a könnyek meggyengiték 
vala szemeinék tüzét. Az öcse (huga helyett), egy ifju gyönyörü kisasszony, nála lakott. 
Szerencsés vala a ház, egyetértvén egymás között annak tagjai. 

A gróf minden nap látta Máriát – annak hivták a felesége öccsét – ennek vig pillantásai, 
vidám szép magaviselete, kedves mosolygásai szeretetet gerjesztének szivében. Harczolt 
ugyan szenvedélye ellen, de mindennap gyengébben, mikor Erzsébet elébeszélte miképen állt 
a vadak között, hogy suhant le eltébolyodva a félelmes vizomláson, mindenkor gyülölte 



magát hűségtelen voltáért, és bánatnak könnyeit hullatá. De haszontalan*Oknélküli. vala az ő 
bánatja. El kellett volna inkább távoznia, mit sem a vétekkel tusakodnia. Mária látta az ő 
kinjait, észrevevé milyen félelmesen igyekezik gyötrelmeit felesége előtt elrejteni, és kéré 
erősen bizadalmáért azt vélvén, hogy megenyhitheti, lecsendesitheti ugy az ő fájdalmait. A 
gróf félre voná magát egyedülvalóságába. A jó leányzó nem monda le azonban 
reménységéről, hogy még megvigasztalhatná őtet, elméne mindennap hozzája, mig végtére a 
rettenetes titkot kitekeré*Kivette, kierőszakolta. belőle. Szeretlek Mária! – kiálta vadon 
felindult érzékekkel, – s már most engedj meghalnom.” 

Elfutának mind ketten egymástól, az egyik vad kétségbeeséssel, a másik szörnyü ijedséggel, 
csak napok mulva látták meg ismét egymást a boldogtalanok; mindeniknek homlokán függött 
a gonosz lelkiismeret fekete fellege. 

Még erős vala Mária a grófnak nem a maga keserüségét, de mégis szeretetét eltitkolni. 
Hallgatott a gróf is, de minden nappal emésztőbb lőn kinja, és a Mária ereje gyengébb, 
végtére az ágy fenekére szegzé a grófot a legkeményebb szivbeli fájdalom és betegség. A 
szerencsétlen Mária nem hagyhatta el őt, hogy a nénje ne vigyázzon mellette, a mit az nagy 
gyengesége mellett is örömest cselekedni kivánt. A gróf Máriára függeszté olyankor halvány 
szemeit, és mondá végtére: ”Mária nyomjad csak egyszer a te ajkaidat az én szájamra, azután 
meghalok.” ”Oh élj!” – kiálta Mária mintegy magán kivül lévén – szeretlek.” Azután mellére 
borula és elájula. 

Erzsébet grófné a nyitva lévő ajtóban ezeket mind hallotta volt, vissza tántorogva erőtlenül a 
maga szobájába, vevé a lánczokat, melyekből az urát megszabaditotta vala, és hullata azokra 
keserves könnyeket, nagy kedvetlenség támada nemes lelkében; de a szeretet meggyőzé azt 
hamar, és elvégzé*Elhatározá. magában, hogy hallgasson. Más nap reggel tudósitást vőn, 
hogy az ura jobban volna. Jól tudá, hogy a szerencsés szeretet gyógyitotta volna meg őt. Egy 
ünneppel ünneplé meg az ő meggyógyulását. Azon ünnep napnak elsején elvezeté őt 
legtitkosabb szobájába, körülfogá ott testét,*Megölelé. tréfálkozván fogságának lánczaival, 
azután megölelé lankadt karjaival és kérdé tőle ”Ezek a lánczok hozzám kötik, e mindörökké 
szivedet?” A gróf egyik térdére esék és elévéve rettenetes nézéssel egy tőrt, mondván: ”Én 
meghalhatok éretted, a mint te érttem akartál meghalni.” Azután megesküvék a grófnénak 
kétséges kitételekkel, melyekkel a maga halálára czélzott, örökös hüségére. Tovább folytatá. 
”El kell mennem egy barátomért harczolni.” A grófné kéré, hogy maradna még egy nehány 
nap otthon, mivel hogy igen gyenge és erőtlen volna, és közelebb a halálhoz, mintsem 
gondolná. Ajánlá egyszersmind néki öccsét Máriát s melléhez hajolván hideg arczájával, hogy 
a halál szinét és könnyeit elrejtse. Már arra kéré, hogy kisérje el őtet egy klastromba, hol 
ifjuságában élt, ott akarna néhány nap barátnéjának, a fejedelemasszonynak karjai közt 
mulatni. Elkiséré oda a gróf, de nem tére vissza jószágába, hogy egyedül ne lenne Máriával. 
Nyolcz nap mulva jelenté neki a fejedelemasszony feleségének halálát, elküldvén 
egyszersmind annak utolsó leveleit, melyek azt a kérést foglalák magokban, hogy el ne hagyja 
a hugát és emlékezzék meg az ő kivánságáról, ajánlásáról. 

A grófné nem halt vala meg. Egy kápolnát épitett előre megkészült sirja mellett, és ott élt mig 
a keserüség rövid idő mulva véget vete nemes életének. 

A fejedelemasszonyság egy emlékeztető jelt*Siremléket. emeltetett neki, melyre ezen szókat 
metszette: 



”A szeretet erősebb a halálnál, erősebb a háládatosságnál, magok a lánczok sem köthetik 
meg.” 

Ezen kézirat egy nép ajkán élt történeti regének hü leirását adja, azt e század elején irta le 
Zsombornak egyik lelkésze ugy, miként neki egy öreg zsombori gazda elbeszélte, a kézirat 
alatt T. M. betü van, mely a nevezett lelkész nevének előbetüit képezi, s valójában nagy 
szolgálatot tett nemzeti irodalmunknak azáltal, hogy ezen gyönyörü regét, ezen gyöngyét a 
népköltészetnek, megmenté a feledékenységtől. Mi annak szövegébe semmi változtatást nem 
téve, nyujtjuk tiszt. olvasóinknak. 

Zsombor lakóiból, a szászokkal lévő százados együttlét sem tudta a vendégszeretetet kiirtani, 
azt ők főleg magyar utas irányában egész a pazarlásig gyakorolják, elannyira, hogy még a 
fogadós sem akar fizetést elfogadni. 

Nyelvünket tiszta szabályos kiejtéssel beszélik, azon sajátsággal azonban, hogy az ittegyen, 
ottogyan kifejezést gyakran szövik közbe, minek ugyan ittné, ottné, együtt, val vel stb. 
jelentése van. 

Zsomboron lévén, nem tehetők, hogy az ide oly közel levő kőhalmi várhoz elne ránduljunk, s 
azért uti tervünk akként módositók, hogy Kőhalmon át Rákos felé menjünk Erdővidékre. 

És igy a Homoródot, melyet a Hargitán felfakadni láttunk, elkisérni vállalkoztunk azon 
pontig, mig ő testvérével a Nagy-Homoróddal egyesülten, az Olt hullámai közé merül el. 

És a nemes szász nemzet meg fog engedni, ha féltékenyen örzött Sachsenlandjának határait 
ekként sértjük meg. Ártatlan foglalás, melyet nékünk főként ezen foglalási s elcsatolási 
korszakban megfognak engedni, hisz mi ez által inkább a haza szivéhez óhajtjuk ölelni, nem 
pedig eltaszítani őket, kik tőlünk válni akartak; hisz mi inkább testvérileg öleljük édes 
Székelyföldünkhöz azokat, kik a haza e részét kiszakitani, elidegeniteni ohajták, a szentirás 
szavai szerént kenyérrel dobva azt, ki minket kővel dob, magunkhoz ölelve azt, ki tőlünk 
elpártolni akar.*)Ez a Bachrendszer gyászors emlékü korszakára van vonatkozással, midőn a 
szászok kijelenték, hogy ők nem a magyar birodalomhoz, hanem egyenesen az osztrák 
császársághoz tartoznak. 

Zsomboron alól, attól félórányira van Mirkvásár*A zsomboriak Mirkvasá-nak hivják. Valjon 
ezen név nincsen e kapcsolatban Mirke nevü székely őssel, kinek várát a karácsonfalvi 
Mirktetőre helyezi a hagyomány. (Streitford) hajdan, mint neve is bizonyítja, magyar falu, de 
a tatárok által feldulatván, szászok települtek oda. Mirkvásáron magas kerek kürtök vannak 
divatban, melyek bizár alaku fedélzetükkel, mint megannyi tornyocskák néznek ki. 

Temploma igen érdekes, főként magas négyszög bástyákra támaszkodó templomkastélya igen 
erős, fel és le irányuló lőrésekkel, s ormózatán kiszökellő zúzművekkel (pechnase), mik 
igazolják a rajta lévő 1517. és 1541 évszámot, mely korra épitésideje bizonyosan felvihető. A 
közepén lévő templom is ezen korból valónak látszik; bár most az izléstelen kiigazitások, 
illetőleg elidomtalanitások által egészen új szinezetet nyert. 

Mirkvásáron alól az ut dombra hág fel, ez a két Homoródot elválasztó hegysornak végfoka, 
honnan felötlik a két testvér Homoród egyesülésénél oly festőileg fekvő Homoród nevü nagy 
szász falú, melynek erős bástyákra támaszkodott kettős falzatu várkastélya, a benne lévő ódon 
templommal igen festői csoportozatot mutat. E templom ugy látszik román stylben volt 



épitve, de ma már felismerhetlenné tétetett a sok hozzátoldás s kiigazitás által. A szokásos 
nyugati homlokzatnál van régi tornya, mely eltörpül azon másik magas, s 14 lépés 
oldalhosszal biró donjonszerü torony mellett, mely a templom szentélyére épittetett reá. 
Mondják, hogy a torony alsó osztályában még most is meg van a beépitett szentély boltozata, 
melyet kiválóan szép fresco-festvények boritnak, de én azt – zárva lévén – nem láthattam 
meg. A kastély falán 1657. évszám mutatja az erőd keletkezési korszakát. 

A két Homoród összefolyásánál még egy harmadik folyócska, a nyugati irányból lefolyó 
Kosbach vagy Müllenbach szakad be, s csakhamar feltünt szemeink előtt Kőhalom büszke 
fellegvárával. Negyedóra alatt e város rosz kövezetén döczögtünk. 

Oklánd. Oklánd a fegyverfeladás korában. Ilona kövinél vasbányák. Zsombor. A zsombori 
evangelikus magyarok. Zsombor vára. Mirkvásár. Homoród. 

Karácsonfalván alól negyed órára van Oklánd, (Timon Olkanája). Sikó Miklós jeles 
festőmüvészünk Oklándon született. 

A fegyverfeladáskor Erdővidékről a commissio Udvarhelyszékre jövén, Oklándon mint első 
faluban meg is kezdette az összeirást és felesketést, sorakoztatták is a katona-képeseket, 
hanem a falu okosa, Márton Péter, a közelébe állitott Kálmán nevü eszelős fiunak azt sugta, 
hogy: ”Mutasd meg, hogy jó katona vagy, s lőjj az urak lába alá.” Ez követte az adott 
tanácsot, a bizottság pedig ugy megszeppent, hogy Oklándról gyorsan távozva – többé vissza 
nem tért; azért midőn Márton Péter meghalt, nagy Dimén sirjába lövetett, mint oly jeles 
embernek, ki Udvarhelyszéket a fegyverfeladástól megmenté. 

Oklándnak Szent-Pál felé nyuló határrészében Ilonkakövinél régen vasbányák voltak. 1703-
ban Pekri Lőrincz egyezkedik Oklánddal a felett, hogy e bányát müveltethesse, kötelezvén 
magát, hogy az ecclesia számára évenként egy mázsa vasat ád (ez egyezmény Dániel Gábor 
birtokában van), hanem ugy látszik, hogy a Rákóczi mozgalmak előidézte zavarok, s azt 
követett üldözések gátolták Pekrit e bánya miveletében, és ott van az most is, a jövő munkás 
kezeire várva. 

Oklánd közvetlenül a Rika aljában fekszik, de mi a Rika által megtéritett s délnyugatra 
kanyarodó Homoród völgyében megpillantván az egy hegycsucson festőileg fekvő zsombori 
vár-at, elhagyók a Rikát s e szép rom felé irányzók lépteinket. H.-Ujfalun át Zsomborra 
értünk, hol megháltunk, hogy a nap költekor látogassuk meg ezen meglepően szép romot. 

Zsombor*Zsombor nevét ilynevü Erdélyben települt ős nemzetségtől származtatja Horváth 
István „Magyar gyöknemzetségek” czimü Pesten 1820-ban megjelent munkájában A székely 
krónika 278-dik lapján is előfordul Zsombor, hol a van feljegyezve, hogy Apor Sándor 
főrabonbán Szent Istvántól nyert segélylyel legyőzvén Gyulát, és az ős vallás védőit, leányát 
Zelát Zsombor urhoz adta nőül. Ezen Zsombor lehetett e falu alapitója. Zsombort 1502-ben 
Sükösd Gáspár erőszakkal elfoglalja, miért Ulászló király emlitett évben commisionalist küld 
ellene. Lásd Kemény Józs. notitia Hist.-Dipl. pars. I. pag. 199. Ez legrégibb adatunk 
Zsomborról. határfaluja az itt kezdődő Kőhalomszéknek, de azért még itt magyar keblek 
dobognak, magyar szót hall s páratlanul szép magyar nőket lát az utas. E falut magyar 
lutheránusok lakják, kik bár a szászos viseletet és épitési módot elsajátiták, de azért 
nemzetiségüket s azzal hazafias érzelmeiket hün megőrzék, mit annál inkább méltányolhatunk 
és bámulhatunk, mert ezen lutheranus hontársaink, (kik a hét faluban és szász székekben 
20,000-nél többen vannak) a szász hierarchiától függvén, s szász hatóságok hatalma alatt 



élvén, – ezek mindent elkövettek, azoknak elnémetesitésére s beolvasztására; de hála papjaik 
jó érzelmének, sikertelenül. Ezen községek, ezen övéiktől elszakitott, elhagyatott árva nép 
sokszor folyamodott, hogy ugy közigazgatásilag, mint vallásilag csatoltassanak a magyar 
érdekekhez, hogy megmentsenek a felettök zsarnokoskodó szászok kimélytelen üldözése és 
zsarolásától; de mindeddig ezen a mi viszonyaink közt nagy horderejü kérdés eldöntetlenül 
maradt. Hinni akarom azonban, hogy egy jövő magyar országgyűlés sürgős teendői közé 
sorolandja ezen kérdés megoldását, s védpaizsa alá veendi ezen elszakitott testvéreket. Mi, 
mint kezdeményezők, leirásunkban ezennel a Székelyföldhöz csatoljuk. 

Az emlitett vár a falu mellett északról önállólag felmagasuló hegytetejét koronázza, ezen 
minden oldalról kerekded meredeken lehanyatló hegynek csekély terjedelmü fennlapját 
egészen elfoglalja a távolból oly szépen felötlő s idecsatolt képünkön bemutatott ódon vár. 
Hegyét csigaszerüleg körülkanyargó várútja igen ügyesen volt felvezetve. 

 

A SZÁSZ-ZSOMBORI RÉGI VÁR. 

Ezen még most is meglehetős ép állapotban lévő vár jelentéktelen nagyságu. 50 lépés 
átmérőjü ötszög udvarát magas, fogrovátkos és lőréses falak környezik. Északi oldalán belől 
nyitott kis bástya szökel ki a falak vonalából. Délnyugati szögletén egy magas 
négyszögbástya magasul fel, melynek sokkal ódonabb kinézése van, mint a vár többi falainak. 
Ezen főbástyához van támasztva a várnak – most gabona-raktárként használt – emeletes 
épülete, melynek alsó osztályába vezet a szük vaspántos várkapu, egyedüli bejárata e 
fekvésénél fogva erős várnak. A felirat, mely e kapu felett volt, most olvashatatlan. A vár 
délkeleti szögletéről gyönyörü panorámai kép tárul fel. 

E várról semmi adatunk nincsen, még épitési korát se tudjuk biztosan meghatározni, és más 
okmányok hiányában a luth. lelkész, Rozsondai ur szivességéből nyert, e vár és falu 
átalakulására és történetére némi világot deritő következő regét mondjuk el. 

XXXIX. Kőhalom. (Reps.) 
Ptolemeus Romadivuma. Kozd. Köhalom, temploma, harangja, fürdője, botanicus kert. A vár 
műrégészeti ismertetése. A veres királybiró története. A várhegy csúcsa egy szekrényben. 
Kilátás. Bezirker. Stein a forradalom alatt. Lázius Argidiuma. 

Kőhalom helyén Lazius Ptolomeus Romadivumát keresi.*Republ. Rom 1. 929 lap. A 
magyarok bejöttekor a hagyomány szerint Kozd vagy Koos nevü város vagy helység épült 
oda, mely a mongolok által feldulatván, a szászok a régi város romjaira vagy kőhalmára 
épiték a mostani várost. Ez egy 4000 lelket számláló csinos mezővároska, melynek lakói, 
mint Székelyföld szélén lakók, tudnak magyarul s rokonszenveznek is velünk. 



Piaczán van egy romladozásnak indult templom a késő gótkorból, minden műbecs nélküli 
épület; de van tornyában egy igen nevezetes harang, melyen e körirat van: 

 

(Sancti Spiritus dicit nobis gracia Anno Dui MCCCC8VIII.) 

Nevezetes e körirat azért, hogy a római számok közé az arab nyolczast látjuk beirva, oly 
korban, midőn az arab számok a feliratoknál még Európa más országaiban nem fordulnak elő. 

Nagyobb harangja szintén régi, azon ferde latin betükkel e körirat jön elő: 

O Rex glorie Jesu Christe veni cum pace Mag. Johannes Neidel Coronensis. Judice Regio 
Davide Lit. Past. Bar. Filk. Coss. Jakobo Bek. Anno 1627. 

Van ezen kivül Kőhalomban a Ferenczeseknek egy szépen fekvő kolostora, egy jól 
berendezett sóskénes fürdője, melyet Büdöskútfőnek hivnak* 

E fürdöt Jákobi ur vette meg, s csinosan beallitotta, gőzmelegitést, csinos fürdöszobákat 
rendezett. E gyógyforrás makacs görvélyes, csúzos és köszvényes bajokban, továbba 
chronikus érczmérgesések, higanykor, chr. tüdöbajokban is igen kitünö hatásu. Forrása, mely 
a vár sziklaaljából fakad fel, kimeríthetlen bövségü. Frisen merítve tiszta, sósizü záptojás 
szagu, hoszszas állásban tej-zavart kap az elrepülö kén és szénsavas szesztől; hévmérséke 6–
9, alkotrésze: 

Egy polgári fontban (16 uncia) állandó alkatrész 207,590 gran 

1. kovatskő savany (kiesels.)     0.445 gran 

2. agyagföld, vasoxid és phosphorsavanynyal     0.145 gran 

3. kénsavanyos mész     2.334 grna 

4. chlorcalium     2.104 gran 

5. chlormagnesium     2.088 gran 



6. clorcalium     25.136 gran 

7. chlornatrium     168.476 gran 

8. Egyszerü szénsavanyos mész     3.072 gran 

9. Egyszerü szénsavanyos magassága     3.901 gran 

Öszvesen     207.701 gran 

Repülő alkatrészek: 

1. Szabad szénsavany csak annyi mennyiségben, mi a mész és magnesia szénsavanyos savát 
bicarbonatumba átváltoztatni képes. 

2. Kénvizéleg magánál a forrásnál határozva 2.098 gran és igy a chlornatrium tulnyomólag 
találtatván, az acheni s mehádiaival rokon, s némileg sósfürdő jellegü is. 

és egy botanicus kertje (Steinburg tulajdona), hol Erdély florája képviselve van, s hol Héviz 
és Gáltról nehány érdekes műtöredék is látható. 

Ennyiből áll a város megemlitést érdemlő nevezetessége. De mi az utas figyelmét magára 
ragadja, mi régészeti, történelmi és épitészeti szempontból egyaránt nevezetes, az Kőhalom 
fellegvára, mely bizonynyal egyike honunk legépebb, legszebben fekvő régi várainak; mint 
azt mellékelt képünkből is megitélheti. 

 

Kőhalom piacza és vára. 

A város felett közvetlenül egy 1498 láb magasságu önálló bazalt-csucs*Partsch és más 
geologusok is annak határozták. Neugeboren ellenben sötét porfirnak mondja lenni. tornyosul 
fel, mely mint óriási gula furta át magát a föld felrétegén, s mely mint egy előfutója a Hargita 
roppant trachyt tömegének. 

Ezen conicus alaku bazalt szikla felfelé keskenyedő meredek oldalát három sorban 
csigaszerüleg kanyarogják körül a várnak ódon magas falai, melyek onnan a sziklákból 
látszanak kinőve lenni. Nehány uj cserépfedélzetü ódon bástya, nehány fehérre meszelt ujabb 
épület hozzájárultával, ezen egymásfölé lépcsősleg emelkedő, meredek sziklára aggatott falak 
igen imposans csoportozatot képeznek. De mielőtt a vár részletesebb vizsgálatába 
ereszkednénk, jó lenne annak épitési korát meghatározni. Fájdalom erre vonatkozó semmi 
adat birtokában nem vagyunk, a várfalakon legfigyelmesebb kutatásaim sem tudtak mást, 
mint későbbi kiigazitásokat jelelő feliratokat felfedezni; hanem a falak szerkezete, a vár 
épitészete s a sziklahegynek cyclopsi munkával kivitt idomitása arra mutat, hogy e vár jóval 



előbb épült a róla található első történeti adatnál, mely csak is 1324-ig hat fel, mikor Róbert 
Károly kedvelt erdélyi vajdája Tamás, a szebeni ispánságot is magához ragadván, azért szent-
péteri Henning szász gróf fellázadt ellene; miért Tamás vajda harczra kelt, s Kőhalom várát 
ostromolja.*Kővári Erdély tört: II. k. 10. lap. Azonban ugy látszik, hogy Kővári hibásan 
nevezi ezen vajdát Tamásnak, mert Fejér C. Dipl. T. VIII. vol. II. p. 589–599 egy okmányt 
közöl, melyben épen az emlitett 1324-k évben nem Tamás, hanem László erdélyi vajda a 
kuholmi vár alatti táborból okmányt ad ki, melyben az e vár alatt hősileg harczolva elesett 
szent-mártoni Lebée László (István fia) szent-mártoni jószágát, a szintén királyi sergekben 
vitézkedő Mihálynak, Pál testvére és Tumpa Mihály Ampur fiának trascribálja. Hanem ugy 
látszik, hogy a szász forrongás csak elfoglalta volt ezen álladalmi várat, mert 1357-ben 
Keuhalm vára, mint királyi vár emlittetik, s Lajos király ez évben kiadott parancsában rendeli, 
hogy ezen és más királyi váraknak parancsnokai, várnagyjai ügyeljenek arra, hogy a 
hatóságuk alatti helységek a tizedet a fehérvári káptalannak adják.*Szereday Not. Cap. Alb. 
46. lap. És ugyan Lajos 1380-ban Budáról rendeletet küld a kőhalmi királyi vár (castrum 
regale Keuhalm) parancsnokának, hogy Bun községnek jogellenesen lefoglalt dézmáját a 
fehérvári káptalannak adja vissza.*Ugyanott 56. lap. Szereday Not. Cap. Alb. 46. lap.  

Tehát az királyi vár volt, s igy a szászoktól épitésének követelt dicsőségét meg kell 
tagadnunk. 

1421-ben törökök dulják fel Kőhalom várát.*Eder in Felm. p. 65. Ez körülbelől utolsó 
történeti adatunk e várról, pedig igen valószinü, hogy ezen jelentékeny hadtani pont, s erős 
fekvésénél fogva csaknem bevehetlen erőd a nemzeti fejedelmek eseménydús korszakában is 
szerepelhetett, s nem egy ostromot állhatott ki; de nem volt történésze, ki a hozzá fonódó 
eseményeket feljegyezve az utókórnak átadta volna, vagy ha van is (a mint lehet) a kőhalmi 
levéltárban erre vonatkozó adat, azt senki még fel nem kutatta és közre nem bocsátotta; e 
szerint történetét tovább nyomozni nem tudván, lássuk e várnak mostani állapotját. 

Emlitém már, hogy a vár bazaltcsucsa minden oldalról függélyes meredeken van leszelve; 
csak is északi oldalán függ egybe egy lapályosabb hegynyak által a Kőhalom feletti 
fennsikkal. E volt az egyetlen pont, honnan a hegy megközelithető volt, s azért ez oldal 
merősitésére főfigyelem is volt forditva, mert itten egy szabálytalan négyszög idomu elővár 
van (100 lépés hosszu keletről nyugatnak, 90 lépés széles északról délnek), mely az erőd többi 
sziklacsucsra fektetett részénél jóval alább feküdvén, azt alsó várnak is nevezhetjük. Ezen 
alsó vár északi homlokzatának közepén volt a főbejárat, egy félfedelü négyszögbástya alatt, 
mely előtt még más külső védmüvek és a hegynyakot egész szélességében átszelt mély sáncz 
volt, melyre felvonó hid ereszkedett a külső védmüvekből. Az észak-nyugati szögletben egy 
négyszög-, az észak-keleti szögletben egy ötszögbástya áll, ez utóbbi és egy közelében lévő 
másik négyszögbástya között másik gyalog kapu is volt, melyhez a város felől meredeken 
emelkedő lépcsőzeten lehet feljutni. 

Az alsó vár fogrovátkos falai, s erős bástyái által környezett alsó udvar menedekesen 
emelkedik északról délnek, közepén van egy nagyon mély, igen bő és jóvizü kút, melynek 
oszlopcsarnokos tetőzete és az azon volt – Bethlen Gábor alatti ásatását bizonyitó – felirat 
már eltünt.* 

Szeli János zsombori lelkész 1777-ben Benkő Józsefhez irt levelében e feliratot közli, s mivel 
az némi történeti becscsel bir, én is ide iktatom: 



Habenas regni moderante smo ac potentissimo principe ac Dno ppe Gabriele Bethlen Dei gr. 
R. Imperii Transilvaniaeque principe partium Reg. Hungariae Dno siculorum comite ac 
Opuliae Ratiboriaeque duce, munia Gubernatoris fideliter exequente Illustri ac. Mco Dno Dno 
Stephano Bethlen de Iktar comite comitatum Hunyadiensis ac Marosiensis perpetuo smi 
principis intimo consiliario ad Gubernacula Reipublicae Kőhalmiensis sedentibus Gen. prud. 
atq. ampmo Dno Davide Weirauch Judice Regio, Civium magistro Jacobo Fabricio, sedis 
Judice Michaele Sol, Reg. substituto Luc Pál villico Jak, serario Johanne Lamperti, Math. Pel 
Judopp Notario Marth. Bausz ect Deo duce comiteq. opus hoc fontale pia desideratione 
multorum vobis expertitum 26 die martii Anni MDCXIII. feliciter auspicatum et 29 aug. 
ejusdem anni prospere ad umbilicum perductum est. 

Ezen alsó vár délnyugati szögletében van azon körives nyilatu kapu*A kapun e felirat: Anno 
1659 fundatur et erigitur industria prudentum ac circumspectum Dominorum Georgii 
Cellionis Judicis Regii. Petri Roth mag. civium et Marc Falk sedis Judicis. De hihető, hogy 
ekkor csak e kapu épült, egy régibb feltehetőleg összeomlott kapu helyére, mert az azzal 
összerugó várfalak régibb jellegűek. melyen át a felső várba lehet jutni; könnyen most, mert a 
kapunyilat ajtó nélkül tárva áll, de bajosan régen, mert a kaputól keletre egy hatalmas 
ötszögbástya emelkedik, az egész várnak legnagyobb és legtekintélyesebb védmüve és 
épülete, mely egész testével kiszökelve az alsó vár területére, öt emeletéből sűrün nyiló 
lőréseivel és zúzmüveivel (machicoulis) fedezte nem csak az emlitém kaput, hanem teljesen 
uralogta az alsó várat is. 

A felső vár ismét két részre oszlott. Alsó része nem más, mint a sziklacsucs oldalában 
mesterségesen bevésett 10–15 lépés szélességü karima vagy gyürüzet, mely csigaszerü 
kanyargással futja körül az egész hegycsucsot 500 lépés kerületben. Ennek függélyesen 
leszelt oromszélére vannak fektetve a 2–4 öl magasságu, 3 láb szélességü várfalak, melyek 
sok helytt be- és kihajlitódnak, miként azt a sziklahegy alkotása szükségessé tette. E falak a 
hegyet megkerülve a fennebb leirtam ötszög donjonhoz mennek, hanem itt, hol a falak 
kiindulási pontjával egybe találkoznak, nem szünnek meg, hanem egy ujabb sziklavésetben 
folytatódnak a kapu felett vagy 20 lábnyira emelkedett szinvonalán a függélyes sziklának; 
nemcsak, hanem itt – most csak alapfalzatáról felismerhető – két bástya is állott, melyek a 
felső várba való feljutást teljesen lehetlenné tették; mert még azon esetben is, ha az ellen az 
alsó várat elfoglalta volta, s a felső várnak – az ötszög zömtorony fedezte – kapuján sükerült 
volna is áthatolnia, akkor egy szük, alig 10 lépés szélességü utra jutott, melyet egyfelől a 
fölibe épitett két bástya, másfelől a külső várfalak vonalába eső más két bástya fedezett, 
melyekből a szük helyen csak kis számban rohanható, s a rostélykapu leeresztése által a külső 
segélytől elzárt ellent kövekkel is agyonzúzhatták volna; és hogy az emlitém négy bástyát ily 
hadtani combinatio létesité, azt már az is mutatja, hogy azoknak nem csak ki-, hanem befelé is 
voltak lőrései és zúzmüvei (machicoulis). 

A külső várfalakhoz épitett bástyák fennebb fekvőjének felső emelete várkápolnául 
használtatott. Azzá valószinűleg csak a későbbi kor vallásos kegyelete alakitá át, mert az oda 
felvezető s csinosan boltozott lépcsőzet egyik lépdéjébe bevésett M. T. 1620 csak ezen 
átalakitást és nem a bástya épitési korát jelölheti. 

A kápolna alatt sötét üregek vannak, melyeknek alsó osztálya föld alá sziklába van bevésve, s 
csak is egy kis függélyes üregen át kap szük adagra mért levegőt és világosságot. Ezek a 
hagyomány, de építészetök által is börtönöknek vannak jelölve, s főként az alsó osztályban 
lévők eléggé iszonyuak arra, hogy az ember még most is borzalommal lépjen oda be, hol az 
isteni irgalmaságot esdeklő helyhez a kápolnához oly közel voltak az emberi 



könyörtelenségnek ijesztő helyei, a börtönök, hol Isten imádásával a gyötrött emberek 
szomorú lánczcsörgése vegyült egybe hol a tévedők szabadságukkal együtt a mindenkinek 
ingyen osztott lég és világosság élvezetetétől is el voltak zárva.  

Ide, ennek falaiba volt talán bevésve ezen Kővári által (Erd. Rég. 167 lap) leirt rabkronika: Én 
Bánfi András itt fogva voltam 164…(az utolsó évszám lekopott). Bár Szeli – Benkőhöz irt 
levele*E levél meg van eredetiben Kemény József kéziratgyüjteményében. szerint e feliratot a 
kapuhoz támasztott köven olvasta. Én sem itt, sem a kapunál nem találhattam meg. Ugyan 
csak a kőhalmi várba, s talán ide záratta volt be Bethlen Gábor Orend Mártont, a lázongó 
segesvári consult.*Fundgruben II. 110. lap. 

A felső vár ezen alsó osztályának városra néző keleti oldalán két bástya van, ezek között 
pedig több osztályu, mar omladozó épületsor, melyek régen a királybirónak, székbirónak, 
jegyzőnek voltak lakjai. Volt ott székház és tanácsház is, hol – Szeli szerént – háborus 
időkben gyüléseztek és tanácskoztak. 

Ezen épületek egyikében és az észak-keleti bástyában sok fegyvert találtak; itt volt 
felakasztva két nagy bilincs is, melynek nép ajkán forgó – az 1834-ki Volkskalenderben és 
Kővári által is közlött – regéje következő: 

Török pusztitá e hazát, egy rabolva duló csapat beüt Kőhalom vidékére is. A királybiró 
Hedvig*Szeli János Benkőhez irt levelében ezen királybirót Weinrauch Dávidnak nevezi, 
tehát az ugyanazonos lenne a kut feliratában is előforduló királybiróval. – kit a néprege Veres 
királybirónak hiv, – megütközik velök, de szerencsétlenül, mert legyőzetvén, az ellenség 
kezébe esik, s fogva viszik Stámbulba. 

Az annyi keresztyén foglyot falai közé zárt Jedikulé sötét börtönébe dobatott. Itt magányában 
buslakodva, hazája és családja után epekedett, ha néha kiereszték is fris léget szivni, a tenger 
csak vágyat ébreszte keblében, s a honvágy fájdalmait nagyitá. Egyszer a szék darabontja, 
most fogolytársa, Menenges jelenik meg, s mond ”Uram! én, mikor akarod, haza viszlek.” A 
királybiró bús mosolylyal tekintett rá, s tovább búsult, de ez másodszor, harmadszor is ismétlé 
ajánlatát. Ekkor Hedvig eszébe veszi, hogy e darabont bübájos hirben állott otthon is, s 
elfogadja ajánlatát. Ez komolyan meghagyva, hogy bár mi történjék is, szemeit fel ne nyissa, 
köpenyegére ülteti maga mellé, mikor valami bűvszót kimondván, a köpenyeg felemelkedett, 
s sassebességgel röpité légi vándorainkat, ugy, hogy ők estvére a Kőhalom közelében lévő 
Seeburgban*Itt a tóparton kolostor állott, mely büvös utasaink leszálltakor elsülyedt, helyén 
szép rét keletkezett, hová aztán Seeburg nevü falu épült. szálltak le. A kiszenvedett rab 
csakhamar kedves övéinek körében találta magát, bilincseit mint a mult napok gyászos 
emlékét, felakaszta a vár fegyvertárában. 

Az ezen udvaron lévő bástyák a szomszéd falukról vannak elnevezve, hihetőleg harcz idején 
azon faluk tartoztak azokat őrséggel ellátni. 

De lássuk a felső várnak legfelső részét. Emlitém már, hogy a kősziklában mesterségesen 
kellett helyet vágni arra, hogy a felső vár leirt alsó osztálya elhelyezhető legyen; ezen 
bemetszés a szikla lemetszését is szükségessé tette, s igy támadott egy 20–30 láb függélyes 
magasságu, falmeredeken leszelt oldalokkal biró sziklacsucs, melynek tetőormát koronázzák a 
felső várnak legfelső védmüvei. Ezek önmagokban is egy önnálló erődöt képeztek, s 
épitésöknél számitva volt arra, hogy azon esetben, ha az alsó vár és a felső vár alsóbb osztálya 



az ellenség kezébe jutna, ezen legerősebb felső vár még akkor is tarthassa magát, s a 
várvédőknek végső visszavonulási helyet biztosítson. 

Bejárata – hová a sziklába vésett keskeny uton lehetett feljutni – délnyugati szögleténél volt, 
kis keskeny kapuja zuzmüvekkel s felülről leereszthető rostélykapuval volt ellátva, mit a 
kapuvéset most is jelöl. E kapu egy előváracsba vezetett, mely két bástyára támaszkodva, 
háromszög idomban (120 lépés kerülettel) a hegycsucs déli kinyulását töltötte be. Ezen 
előváracs egy tekervényes tömkeleg volt, kicsiny keskeny falak közé szoritott folyosói akként 
lévén alkotva, hogy a helylyel ismeretlen eltévedhetett, s midőn azt hitte, hogy előre hatol, 
épen azon pontra tért vissza, honnan kiindult, csak ezen – a védők fegyvereinek kitett – 
szövevényes folyosókon át lehetett meredek falak közé szoritott ösvényen, a legfelső 4-ik 
kapuhoz jutni, és ezen át a legfelső fellegvárba, mely 170 lépés kerületü, hosszukás idomban 
északra hegyesen kimenő erőd, miként a sziklahegy fennlapjának alakja azt meghatározta. Itt 
már a falak függélyesen leszelt, s megközelíthetlen szíklaoromra lévén fektetve, alig 1 és 1/2 
öl magasok, néhol csekélyebbek is és semmi bástyával – mi megközelithetlenségöket tekintve 
felesleges is lett volna – nem birnak.*E falaknak Garat felől való oldalán e feliratot olvasta 
Szeli: 1619 Exstruxit opera et industria ampl. senatus Rupensis; de ezen felirat is csak ujitást 
vagy kiigazitást jelölhet, mert épen a várnak ezen része lehet a legrégibb keletü első vár, 
melyhez idővel a többi csatoltatott.  

Ezen legfelső vár központján a sziklahegy vég csucsa vagy 2 ölnyire kiemelkedik, ezen 
sziklacsucs a fölibe épült kis bástya, vagy házikó faliszekrényében van becsukva. 

Eredeti volt mindenesetre azon gondolat, hogy a sziklahegy tetejét szekrénybe zárták, de még 
eredetibb volt az a német Bezirks-Vorsteher, ki a Bach szatrapaságok korszakában 
ráparancsolt a városra, hogy ezen romba dült házikót felépitsék számára. A parancs bár mily 
önkényes, bár mily jogellenes volt is, azon korban ellenmondás nélkül teljesittetett, a város 
kiujitá a házat s a Bezirker oda tette át lakását. Veréb a sasfészekben! 

Bár a 19-ik század jogfogalmaival ellenkezik, hogy valaki magának erőszakkal házat 
épittessen, mindazonáltal be kell vallanunk, hogy ez a civilizátor ugyancsak jó izléssel birt, s a 
természet szépségei iránt fogékony volt, mert hogy a helyzet nagyon költői volt, hogy az 
innen feltáruló kilátás elragadó, azt senki sem merné eltagadni, s hogy németünk – kinek 
naponta fel kellett ide hágni – jó tüdővel birhatott az is kétségtelen; feltehetőleg valamelyik 
tiroli urnak lehetett egykor zerge vadásza, hej mert a gyors felemelkedés és hatalomra 
jutásnak volt az boldog korszaka, mikor Gács-, Cseh- vagy Németországnak bármelyik 
rongyos proletáriusa ur és hivatalok, élet és vagyon felett rendelkező pasha lehetett nálunk. 
Ismetem én timárlegényből lett kerületi főnököt, láttam egy az egész környéket bekondult 
Armerreisenderből röktönzött járásbirót, inasból lett tanácsost, börtönből kikerült 
törvénybirót, háromszor veszszőt futott katonából lett árvabírót. Jaj akkor az egyén erkölcsi és 
értelmi becsére nem sokat ügyeltek, a német nyelv tudása volt a talizmán, mi az embereket a 
hatalom polczára emelte. De hagyjuk ezen tragi-comicus kort! Gyönyörködjünk inkább mi is 
a kőhalmi vártetőről kilátásban, melyet én körvonalozni fogok itten. 

Keletre az alsó rákosi szoros és a Rika zöldlombos lánczolata felett, a Hargita, Mitacs és a 
távol Nagy Csomágnak kéklő csucsai tünnek fel, délre a hévizi és magyarosi erdőségek felett 
a roppant Busecs, Királykő s a Barczát környező többi havasok elmosódó könnyüded alakjai 
lebegnek. Délnyugotra a Gyirgyeltő és Evendt közti völgy nyilat felett a fogarasi és 
Verestoronyi havasok lánczolata képezi a láthatár zárvonalát. Északra, a vártetővel egy 
magasságban igen regényesen fekvő Sövénység. És ott terül el a várhegy keleti aljában a 



nevető városka (Kőhalom) egyenes zsinorra huzott utczáival, csinos négy szög piaczán lévő 
ódon templomával. A hegy nyugati aljában pedig a Kozdbach átfolyta steini térség, hol 1849-
n 700 rosszul fegyverzett honvéd 5000 oroszszal egész napon át hősileg harczolt, s azokat 
vissza nyomta. Ott Stein háta megett táborzott az előre nyomulni nem tudott orosz hadsereg, s 
20 Vilmos huszár minden éjjel megszerezte magának azt az időtöltést, hogy közibök vágva az 
egész tábort felverte, s mindig néhány muszka sisakot hozott vissza Kőhalomba diadaljelül; 
mit minden éjjel ismételve oly zavarba hozták az orosz tábort, hogy az vissza huzódott s 
Kőhalomba a 700 hős honvéd mind végig fenntartá magát, midőn pedig a szent ügy, melyért 
küzdöttek, már veszve volt, két nagy orosztábor által körülözönöltetve kivágták magokat, s 
Antos Ferencz vezetése alatt a muszkák folytonos kartács tüze közt vonultak fel a Homoród 
terén, hol midőn már a honért mit sem tehettek, feloszlottak. 

Bár merre menjen is e bérczes kis hazában a vándor, mindenütt dicső hős tettek emlékével 
találkozik, minden lépten szent földet tapod, melyet a szabadság dicső védelmében kiontott 
honfivér öntözte. Letünt a nap, mely dicsőségének fénysugaraival árasztá el nemcsak e hont, 
hanem egész Európát, dicső, nagyszerü harczok, világrenditő győzelmek után a szolgaságnak 
sötét éje következett; de az nem tarthata soká, mert annyi nemes áldozat, s oly szent törekvés 
eredménytelen nem lehet s a szabadság fénytüzének feltünő sugarai, a viradtat jelölik. 

A kőhalmiak még most is áhitattal emlékeznek a vidéköken kivivott győzelmekre, a 700 
honvéd és 20 Vilmos huszárról oly csudákat beszélnek, melyeket Ariosto egy nagyszerü hős 
költeményre tudott volna anyagul felhasználni. 

Lázius*Rep. Rom. 1. k. 930. lap. a Kőhalom közelében lévő Argetmant Ptolemeus 
Argidaumja helyére épiti, de Lazius minden rendszer nélkül irt, s a helyeknek még ujabb 
elnevezéseit is kedvtelve ferditette el, mint Reps-et is Repiczam-nak keresztelte, s igy nem 
lehet tudni, hogy ő Argetmanja alatt miféle helységet értett. 

XL. Héviz és környéke. 
Ponte Vetere. Római hid az Olton és az ezt fedezett castrumok. Héviz. Gr. Bethlen Kata és 
Bod Péter emléke. A hévizi forrás. Malmok és barlangok. Héviz geologiája. Lakói. Héviz a 
forradalom alatt. A hévizi római castrum maradványai. Vizvezető. Ugra, régi magyar falu; 
temploma; az itt volt római castrum. Kilátás. 

Kőhalomból az egyesült két Homoród, onnan az Olt terére értünk. 

A méltóságos, már itt hajókázható folyam sziklahegyek közüli kitörése után, ujból 
természetes déli irányát követve hömpölyög. Jobb partján a Homoród beszakadásánál 
gyönyörüen fekszik Szász Ugra, (szászul Gált) bal partján kissé fennebb Héviz. 

Két egyszerü falu, melyek mégis kiérdemlik az utas figyelmét, mert szorgalommal müvelt 
földjeikből Róma emléktöredékeit forgatja fel az eke; egyes kőbetüit azon távoli kornak, 
midőn Róma hatalma uralkodott e földön. 

Héviz és Ugra között vezetett át az Olton a Peutingeri táblákban*Ez egy Septimus Severus 
uralma alatt 201–211. K. u. készült katonai földabrosz, mely a római katonai utakat, az azok 
vonalán eső táborhelyeket, coloniákat jelöli, s melynek egy példánya a bécsi cs. könyvtárban 
meg van. megjelölt Ponte vetere vagy Ponte vetus (Ravenas szerént ponte Betere), mely hid 



Pretoriotól 9 római mfre (millia) esett*Egy római millia 1250 passum=1006 austr. öl. 5 római 
milliare=egy ausztriai mértföld. az Apullumból Acidiván át Pretorioba és Arutelába vezető 
katonai uton. 

Hogy pedig e hid valójában létezett, s hogy az itt Héviz és Ugra között állott, azt nemcsak az 
emlitém katonai földabrosz, hanem szemmel látott maradványok is bizonyitják. Öreg emberek 
még emlékeznek, hogy Ugra közelében az Olt partján egy 5 öl széles tégla fal – római hidfő – 
állott, most már hiába keressük azt, az áradozó folyam elsodorta; de látszanak még most is két 
felől az ezen hidat fedezett Castrum stativumok (állandó tábor helyek) elvitázhatlan 
maradványai, melyeket felkeresni indultam el. 

Mielőbb is a jelentékenyebb romai maradványokat felmutató Hévizre irányzám lépteimet. 

Az Olt vizén komppal átszállva, a felső Fehérmegyéhez tartozó (unitarius és reformatus 
magyarok által lakott) Hévizre ér az utas. Hogy Héviz helyén egy Aquarum vivarum nevet 
viselt római colonia feküdt volna – mint sokan vélik – csak is sejtelem. Ezt bizonyitó semmi 
adatot vagy rommaradványt nem tudunk felmutatni. Ugy szintén azt sem lehet határozottan 
állitani, hogy a hospitalitáknak Calida aquán levő sz. háromság-kolostora, melyről 1186-ban 
III. Urbán pápa egy bullájában emlités van téve, Hévizen lett volna. Régi okmányainkban ez a 
Calida aquai sz. háromság-kolostor többször emlittetik, Fejér és Kemény József kétségbe 
vonják annak az erdélyi Hévizen lételét. Pedig épen Fejér Diplomatikai Codexében*Fejér 
Codex. Dipl. Tom. VI. vol. II. pad. 79. van egy okmány 1298-ról, mely azt látszik támogatni, 
hogy ezen kolostor ugyancsak az erdélyi Hévizen volt, mert emlitett évben András királyhoz 
folyamodványt ad be Akus Magister fia Mihály, hogy Feyregház és Heen-i lakatlan földeket 
neki transcribálja. A király a hévizi szent háromság kereszteseit (cruciferi sti Trinitatis de 
Calidis aquis) küldi ki a nevezett jószág kijártatására, minek következtében a kolostor priorja, 
frater Jakab ki is küldötte Pál társát (consorcium) e műtételre, Ki nevezett helyeket, a király 
küldötte Tywan Fábiánnal megjárván, Akus Mihályt introducálják is abba. 

De mivel a kijáratási és beiktatási Fejér által közölt okmányban Feyregház és Heen (mi nem 
lehet más mint Fejéregyház és a közel fekvő Denndorf régen Heendorf) a Küküllő mellé 
(juxta Crysium) helyeztetnek, azt nem járathatta ki Királyhágón tul lévő kolostor 
kiküldöttjével, hanem igen is az ide nem messze feküdt hévizi kolostor emberével. És hogy 
ily kolostor 1311-ben volt Hévizen azt egy másik, Szeredai által közölt okmány is 
bizonyitja.*Series Epp. Trans. p. 43. 1312-ben Héviz, Calida Aqua név alatt mint Fogaras 
várához tartozó helység Dobka Lajosnak adományoztatik. I. Rákóczi György korában Sükösd 
György birja Alsó-Rákost és Hévizt. Ez a Sükösd 1636-ban Literáti Istvánnak ad Hévizen egy 
rész jószágot (Literatinak nőágon való utódai a Kis és Derzsi családok Hévizen.) 

Sükösd György egyetlen fia Székely Mózessel elesvén, a fejedelemre ekként visszaszállott 
Hévizt és Ugrát Apaffi 1667-ben Nagy Tamásnak, Rákost Budai Péternek 
adományozza.*Ezen adományleveleket lásd Kemény József gyüjt. a kolozsvári muzeum 
levéltárában. Nagy Tamásról szállott a Bethlen, Haller és Kálnoky családra, kik ma is birnak 
itt. 

Héviz az Olt balpartján egy szük medermetszetben fekszik, melynek balparti magaslatán az 
egymás mellé csoportositott udvarházak a távolból igen festői képet mutatnak. Ez udvarok 
közt legnevezetesebb az ódon kastélyszerü Haller-udvar, mely mostani romladozott magas 
falaival, s tág udvarát körül ölelő védfalaival, szeszélyes kapubástyájával már magában is elég 
nevezetes müemlék arra, hogy képét ide csatoljam; de kétszeresen nevezetesé teszi azt azon 



hagyomány, hogy a keresztesek fennebb emlitém kolostora és temploma e helyen feküdt, s 
hogy a mostani kastély annak romjaiból épült, még tiszteltebbé teszi azon tudat, hogy gr. 
Bethlen Kata, korának e legnagyobb asszonya, a fenkölt lelkü irónő, és a tudományok 
nagylelkü pártolója e most romlásnak indult kastélyban lakott,* 

Nagy nemzeti bün lenne, ha ezen martyrnő emlékének itt néhány sort nem szentelnék. A 
Rákóczi forradalom elnyomása után egy végzetteljes korszak következett, a nemzet 
megtöretve hütelen lett önmagához, főként a főnemesság lett hűtelen a nemzeti 
hagyományokhoz, s miként az öreg Apor jellemzőleg mondja: a nájmodi leszoritott mindet, 
mi magyaros volt; a külföldieskedésnek a magyart eredetiségéből következtető ezen szolgai 
utánzása nem csak a külsőségekben, de a szellemben is mutatkozott, elnémult a nemzeti 
fejedelmek alatt virágzott nemzeti irodalom, s elfeledé édes anyanyelvét a magyar, csak 
néhány pap irt még magyarul a gyengébbek kedveért, mint Soos Ferencz mondja. 

Ezen végzetteljes sötét korban született Bethlen Kata (1700-ban Bonyhán nov. 25-én, atyja 
Bethlen Sámuel, anyja Nagy Borbála), ezen magasztos példánya a mult szebb kornak, kit a 
vészes ragály érintetlenül hagyott, ki gúnyt s csufoltatást keresztényi türelemmel szenvedett. 
Diocletian martyrjaiban nem lakott több vallásos buzgalom, erősebb hit, mint e gyenge szelid 
nőben, ki emelt fővel nézett a multba, büszkén mutatott a jövőbe – mond szilágyi (a Vértanuk 
384. lapján.) 

Atyját elveszitve, szigoru anyja mostoha testvére Haller Lászlóhoz erőszakolta, férje, a 
püspök, rokonai rábeszélés, fenyegetés és durvasággal is mindent elkövettek, hogy 
katholizálják, de ő rendületlenül megmaradt hitében. Férje 1719-ben elhalván, 1722-ben 
Teleki Józsefhez ment másodszor férjhez, ekkor a kath. püspök Antalfi karhatalommal szakitá 
el első férjétől való gyermekeit, vigaszul Telekitől egy fia s nem sokára leánya született; de 
1735-ben férjét s még azelőtt mindkét gyermekét elveszté, maga is annyira beteg lévén, hogy 
a halálhoz közel volt, ezalatt a szivtelen rokonok katonákkal őriztették betegágyát, 
felgyógyultával, hogy tőlük meneküljön, kiadta a Teleki jószágok felét, ezutáni élete betegség 
és folytonos lelki küzdelem volt, mostoha és saját leánya is ellene támadtak, gunyolták, 
üldözték, s éppen e szenvedések, ezen elhagyatottságban tünt ki e nő lelki fönsége. Hévizre 
visszavonulva vallásának, jótéteményeknek, a tudományoknak és nemzete felemelése nagy 
munkájának élt, többet 20 ref. egyháznál felsegitett, Hévizen templomot, iskolát épitetett, 
papot tartatott, szegény gyermekeket növeltetett, melyek közt volt a halhatatlan Bod Péter is. 
Ezen kor tudósaival, mint Kölcséri, Simoni és Boronyai, folytonosan érintkezett, maga is 
tanult füvészetet, gyógyászatot azért, hogy a vidék betegeit saját házánál, sajátkezüleg 
ápolhassa: „Udvara” – mond Bod Péter – „olyan volt, mint jól rendezett klastrom, élete mások 
előtt példa és világos tükör”. Több jeles magyar munkát, mint Bod Péterét, – ki hat évig volt 
udvari papja – Kereszturi Pál „Egyenes ösvényét”, Nádudvari Péter ”Egyházi szónoklatait” 
saját költségén adta ki, sőt maga is irt imákat, melyeket „Védelmező erős paizs stb.” czim 
alatt kinyomatott, s melyek tiszta magyarsággal és látnoki kenetes hangon vannak 
szerkesztve. Önéletleirását is kéziratban hátra hagyta (most nyomatja Pap Miklós), melyből 
csak a szenvedő, büneitől tisztulni vágyó nőt ismerhetjük, de nem azon magasztos nőt, ki e 
szomoru napokban hazánknak védangyala volt. Szép könyvtárát az enyedi iskolának hagyta, 
magasztos lelke 1759-ben szállt el. – Sírja felett mely feledve van ma – a nagy Bod Péter 
tartott bucsúszónoklatot. – (Bővebben lásd életleirását: Vértanuk a magyar tört. 381–593. 
lapjain.) 

és itten lakott és itten dolgozott Bod Péter, ki Bethlen Katának volt udvari papja; ki a magyar 
irodalomnak első legtevékenyebb munkása, a magyar tudományosság fölkent apostola volt. 



Olvasóim bizonyosan nem tagadják meg becses figyelmöket, midőn ezen jótékonyon hatott 
nagy emberünk emlékének itt nehány sort szentelek. 

Bod Péter Erdély Kazincya volt, sőt még annál is több, ő a Nagy és méltán ünnepelt 
Kazinczynak mestere, előfutója volt, mert Kazinczy még gyermek volt midőn Bod Péter egy 
csomó könyvet össze irt, és pedig irt magyarul, szabatos szép tiszta nyelven akkor, midőn 
Mária Therézia mindent eldeákositó és németesitő korszakában édes anyanyelvünk csaknem a 
holt nyelvek sorába jutott volt, midőn az ugy a politika, és vallás, mint a társadalom teréről 
számüzve volt, magyarul irt ő akkor, midőn honunk értelmisége annyira megfeledkezett nagy 
multjáról, hazafias kötelmeiről, hogy szégyenleni kezdette nemzeti viseletét, leborotválta 
hagyományos bajuszát is, irt magyarul akkor, midőn a Kárpátok közt alig hallatszott magyar 
szó másutt, mint a szegény földész kunyhójában, midőn a nemzeti szellem elnyomva, a 
nemzet-müveltségi törekvés nevetségessé volt téve. 

Az elsülyedésnek, az elsatnyulásnak ezen sötét korszakában Bod Péter, az egyszerü 
reformatus lelkész, keblére ölelte az üldözött nemzetiséget, s csendes magányában vagy 56 
kötet magyar könyvet irt, melynek fájdalom alig egy harmada jelent meg nyomtatásban, pedig 
vallásos, és irodalomtörténeti munkái mind egyig közbecscsel birnak, irmodora szép tiszta, 
nyelvezete átmeneti korszakot képez a régi, már-már feledett, és az elsatnyulásból csakhamar 
uj életre ébredett magyar nemzet uj irodalma közt, melynek ha első mestere Kazinczy, de 
megváltója, alapitója kétségtelenül Bod Péter volt, azon egyszerü, korában félreismert lelkész, 
ki szerény falusi magányában, minden tehetségét, minden idejét, s magától elvont csekély 
jövedelmét arra forditotta, hogy elsülyedt nemzeti irodalmunkat kiemelje, hogy megmutassa 
kétkedő korának, hogy nem csak latinul hanem magyarul is lehet gondolkozni és irni, s itt 
keletkezik a reformatus vallásnak magyar vallás elnevezése, mert midőn a latin nyelvet 
felkarolt s kizárólag azt terjesztő és pártoló katholikus papság megveté, számüzé édes 
anyanyelvünket: a protestánsok lelkünknek ezen eldobott legdrágább kincsét felkarolták, 
gondozták, és megmenték ezáltal a nemzetet a megsemmisüléstől; mert a nyelv palladiuma a 
nemzeti életnek, a nyelv által fejtett tudományosság alapja a szabadságnak, a szabadság 
talpköve a nemzeti nagyságnak. 

Bod Péter volt ki ez alapot előteremté, ki a gyenge beteget visszahozva a sötét sír széléről, 
keble hevével felmelegité, s megmentve adá át a nemzetnek félreismert kincsét. Ő volt a 
viharos éjben irányt jelölő szellemi világitótorony, ki nemzeti életünk vészfenyegette hajóját 
biztos révpartra jutni segité. 

Szent azért az ő emléke minden magyar előtt, nagy ő, oly nagy, minőt keveset tud felmutatni 
irodalomtörténetünk, egy fénycsillag ő nemzetünknek borus egén. 

Bod Péter Felső-Csernátonban (Háromszéken) 1712-ben szegény szülőktől származott, 
tanulmányait Nagy-Enyeden végezte, honnan a kegyes gr. Bethlen Kata küldötte külföldi 
egyetemekre. Vissza jőve a lelkes nőnek Hévizen udvari papja volt, itt és Magyar-Igenben 
(hová 1749-ben vitetett papnak s hol 1769-ben halt meg) irta nagy mennyiségü munkáig, és 
azokat nemcsak irta, hanem gondozta azon időben még nagy felügyeletet igénylő 
kinyomásukat, nemcsak, hanem azokat széthordozta és elhelyezte, s ezen körutjaiban 
nyelvünk és nemzeti irodalmunk szeretetét arany száju szent Jánosként terjeszté. Hathatós 
buzditó szavaival felrázta a nemzetet önfeledett lethargicus álmából. 

Én azt hiszem, hogy kegyeletes kötelességet teljesitek, midőn a kastélynak – hol Bethlen Kata 
lakott, hol Bod Péter dolgozott, hol a két nagy szellem karöltve müködött nemzeti nyelvünk 



felélesztésére – képét közlöm, a tisztes, és tiszteletet érdemlő romok vihar lyukgatta 
szalmafedél alatt sorvadoznak, s kimélytelenül elhanyagoltatva ma holnap össze fognak 
omolni; mentsük meg legalább e lapon azoknak emlékét. Héviznek egy másik nevezetes papja 
is volt, kinek emlékét Bod Péter maga örökité meg*Magyar Athenás 71. lap. ez Dioszegi 
János, ki innen Sárospatakra tétetvén át, ott forditotta magyarra s adta ki 1732-ben 
Grotziusnak a keresztyén vallás igazságáról irt hires könyvét. 

 

BETHLEN KATA KASTÉLYA HÉVIZEN. 

Most pedig nézzük meg Héviz másik nevezetességét, azon forrást, mely a falunak nevét adta, 
s melynek messzeföldön nincsen párja. 

A falu keleti végében, attól alig 400 lépésnyire egy szép köridomu terecske közepén buzog fel 
e forrás oly vizbőséggel, hogy kifolyása onnan 300 lépésre malmot hajt. 

A forrásnak buja vizi növényzet között felbuzgó 10 négyszög ölnyi tava igen szép tünemény, 
szebb volt az midőn a völgykarajt gyönyörü csererdő környezte; de ezen páratlanul szép 
árnyas erdőt a forradalom alatt ugy elpusztitották a románok, hogy most még nyoma sem 
maradt. Vandal népnek barbar tette itt az ős Róma nagyságáról regélő romokkal szembe. 
Hiába hivatkoztok ti e népre! hiába akarjátok a ti szellemi meztelenségteket a római togával 
eltakarni, azon nép mindenütt nagy dolgokat müvelt, s teremtett, hol nem is létezett uralma 
polgárosodást, müveltséget terjesztett mindenhol, ti csak a létezőt tudtátok eddig lerombolni. 
Róma szégyenlené rokonságtokat, a haza fájlalja, hogy oly fiai vagytok, kik szivének 
legnevesebb vérével fertőztettétek meg magatokat, kik a hon szabadsága és törvényei ellen 
fordulva nyomdokaitokon mindenütt csak romokot és vérfoltokat hagyátok. Isten bocsássa 
meg büneiteket. 

Héviz forrásának örökösen egyformán felbuzgó vize télen nyáron egyiránt 12 fok 
hévmérsékü, s azért soha sem fagy be. Innen eredhet Héviz elnevezése is. Az emlitett első 
malomnál egy hatatalmas kőgát zárta el a völgyet, mely azt tekintélyes halastóvá alakitotta át; 
most e gátlás közepe át van metszve. 

Alább a falu között a Bogáth pataka foly véle össze. Összeömlésök után mint magányt kereső 
két szerelmes föld alá bujnak, s ott néhányszáz lépés hosszu alaguton, zuhatagokban rohannak 
alá. – Ezen mésztuff szirtekbe vésett folyosónak fénylő fölepéről a legszebb idomu stalaktitok 
csüngnek alá; de az ember mintegy megirigyelve ezen nagyszerü búvhelyet, elfogta onnan a 
patakot, s az alagut fölibe épitett malomhoz vezetve, ott most egymás fölibe helyezett 5 
kereket forgatnak mérgesen a szép szikla folyosójukról eltéritett hullámok. E malom ott a 
szikla élen igen festőileg fekszik. A malom felett függőlegesen lemetszett salakos bazált 
sziklák emelkednek. Egyáltalában Héviz vidéke igen érdekes földképződési tekintetben is, 
mert itt a vulcanicus és neptunicus közeteknek sajátos összekeverése észlelhető. A tömör 



réteges pala, és nagy mennyiségben előforduló mésztuff képviseli az utolsót, sőt a patak által 
kimosott kőszéndarabok ily közetre is engednek következtetni. A vulcanismus főfészke a 
Héviztől keletre felcsúcsosuló kupidomu Tölgyes, melynek kráterszerü teteje egy kialudt 
tázokádót mutat, körülte nagy mennyiségü salakos bazalt lyukacsos könnyü darabjai 
hevernek, melyek távolabb tömör bazaltba mennek át. 

Héviz szászokkal érintkező vég magyar helység. Lakói nem bátrak, s azért az élczeskedő 
székelyek a félénk emberről szokták mondani, hogy ”Olyan mint a hévizi ember, a 
bugyborékoló korsótól is megijed, mely példabeszédnek az az eredete, hogy valamikor egy 
vérengző medve pusztitott Héviz vidékén, egy hévizi földész villájába akasztott korsóval 
elindult az erdőre szénagyüjteni, egy szép forrásnál megtöltvén korsóját megindult, de a korsó 
bugyborékolni kezdett, mit emberünk a medve mormogásának hivén, futni kezdett, futásában 
a korsó méginkább bugyborékolt, ő még eszeveszettebben szaladott, mig nem kimerülten 
összerogyott. 

Példabeszédnek csak megjárja, de azért a héviziek még sem olyan gyávák, mint azt a 
példabeszéd elhitetni akarná, mert 1848-ban egy nagy oláh tábor vette körül a falut, s a hidast 
(Komp, mit Hévizen Hio-nak neveznek) elfoglalván, azt minden közlekedéstől elzárták, a 
szegény népen pedig iszonyu zsarolást vittek végbe, sokakat kinoztak, legyilkoltak, az 
udvarokat és az egész falut felprédálták. Egy hévizi azonban az éj sötétében átúszott az Olton, 
s az erdővidéki parancsnoknak Móritz őrnagynak hirt adván, ez egy csapat huszárral az 
ürmösi erdők ösvényein elő törve rácsapott a több ezerből álló oláh táborra, azt szétriasztotta, 
s a héviziektől segittetve nagy részét az Oltba fulasztotta, ekként megmenté Hévizt és a 
vidékekről oda összehordott zsákmányt. A felszabadult héviziek aztán szervezkedtek s mind 
végig emberül megvédték magokat az oláhok ellen. 

Forradalom óta ezen tiszta magyar faluban nagyon sok izraelita telepedett ugy, hogy 
példabeszéddé vált, hogy ”Ha három zsidó Hévizen keresztül megy, kettő ott ragad.” Van is 
ott szeszgyár vagy 6, s azért a nép nagyon iszákos, s jószágaik lassanként zsidó kézbe 
kerülnek. 

Lássuk most Héviz római emlékeit. Negyedórára a falutól (délnyugott irányban) épen 
szemben Szász Ugrával egy római Castrumnak még jelentékeny maradványai láthatók. 

E castrum az Olt partmagaslatán fekszik, és mint fennebb látók, az azon átvezetett hidat 
fedezhette. Alakja hosszukás négyszög, két hosszabb oldala (keleti és nyugati) 250 lépés, 
rövidebb más két oldala 200 lépés. Ily terjedelmü belterét még most is ölmagasságu, 4 öl 
széles gátony szegélyezi, melyen ásást téve mindenütt kettős fal alapjára akadhatni. Ezen 
castrumnak látszólag mindenik oldalon egy, s igy öszvesen 4 bejárata volt. Beltere most 
szántóföld, az eke sok tégla- és cserépdarabot forgat fel, mi ottan volt épületekre enged 
következtetést vonni, sőt e romtöredékek közt sok fehérrel erezett veres márvány (minő az 
almási barlangnál és az alsó rákosi szorosban van) is fordul elő, mi mutatja, hogy e várban 
diszépitkezés, talán a castrum véd istenének temploma állott. 

Mivel pedig az ezen castrum közéli földek romtöredékekkel boritvák, feltehető, hogy itt a 
castrum védelme alatt colonia is létezett. 

A vár északkeleti szögletéből egy kiemelkedő vonal huzódik Hidegkut felé. E vonal 
felásatván, abból 151/2 hüvelyk széles 211/2 hüvelyk hosszú téglák kerültek ki, melyeknek 
oromszéle egymásba illeszthető rovattal birt, két széle pedig fel van hajtva. Ez egy vizvezető 



vonala lehet, mert tudjuk, hogy a romaiak coloniaikhoz messziről és nagy munkával is 
elvezették a fris forrásvizet, s a folyóvizet nem igen itták. 

Ezen téglák szélein három félkörből alakított jegy van, középen ezen bélyeg mi Ala I-ma 
Alpinorumot jelent s ez ismét azt bizonyitja, hogy ezen hadosztály volt itt álomáson. 

 

Ennyi mi e castrumból látható, s csuda, hogy még ennyi is fennmaradt, mert 15 század óta 
küzd az enyészettel, 15 százada, hogy az emberek széthordják romtöredékeit, a hévizi és ugrai 
templomok, e faluknak lakházai nagyrészt innen hordott anyagból épültek, sirkövet az egész 
vidék innen viszen, az e várban s környékén talált nagy mennyiségü urnák, fegyverek, régi 
pénzek pedig mind a Bruckenthal muzeumba vándoroltak, ugy egy roppant bronz kés is, mely 
egy óriási szobornak lehetett töredéke. Valószinü, hogy a szobor itt van valahol a földbe 
eltemetve, s ha majd rendszeres kutatások tétetnek, remélhetőleg még sok érdekes 
műtöredéket sikerűlend felfedezni. 

Hogy e romok csak 90 évvel ezelőtt is jelentékenyebbek voltak, kitetszik Huszár Mihály 
hévizi lelkésznek 1776-ban Benkő Józsefhez irt leveléből, melyben a többek között ez ál: A 
vár van a falutól ad occidentem, ruderái mind megvannak hol fél, hol több öl magasságban, az 
itten talált, az én és Vásárhelyi uram keze közt lévő moneták, Gordinus, Philippus, 
Dioclecián, Maximus Imperatorok pénzei, későbbit nem láttam. Sok faragott követ hordottak 
el onnan idetova, az udvarban van egy ily inscriptióval 

DOM…EXA…RKTA…FUS…C*E levél meg van gróf Kemény József gyüjteményében. 

Ezen felemlitett kő pedig fogadalmi oltár és még most is meg van a Kálnoky udvarban 
Hévizen, azonban lekopott feliratából csak ennyi olvasható: 

E X A TE 

V. S. L. 

Ily kevés, mit a balparton találhattunk, tekintsünk most át a jobbparton lévő Szász-
Ugrára.*Miklós bán és Péter alvajda 1360-ban az Olt melletti Ugrán adják ki azon itéletüket, 
mely a lápusi szászok és Almakereki János közti határkérdést eldönti, s melyetLajos király is 
1366-ban Fehérvártt kiadott okmányával megerősit. Közölte Fejér Cod. Dipl. IX. 3. 567. E 
falu egy hegyoldalban gyönyörüen fekszik, lakosai most szászok, pedig ugy ezen falut, mint a 
közeli Tikost ágostai hitvallásu magyarok lakták, s alig 40 éve, hogy egyik vasárnap szászul, 
másik vasárnap magyarul tartották az egyházi szónoklatot, régi oltárukon még most is magyar 
felirat van, a megye egy régi (nagy-váradi kiadványu) magyar biblia birtokában van, a 
legtisztább magyar családnevek, mint Tompa, Fazakas, Vaska, Pap uralgók; de fájdalom, ezen 
általunk elhagyatott, a szász hierarchia nyomása alatt nyögő testvéreink már egészen 
elszászosodtak nyelv- és érzelemben is, és nemzetünkre nézve menthetetlenül el vannak 
veszve. 



Templomuk a falu déli végén igen regényesen fekszik, s bár régi, de annyira át van alakitva, 
hogy az átmeneti korszak egykor diszes épületére alig lehet ráismerni. A templomot 
fogrovátkos várkastély környezi. E kastélyt ostromolta és bevette a II. Rákóczi György 
letételére bejött fővezér.*Lásd történeti kalászok 51. lap. – Kiadta Thaly Kálmán.  

A templomon hátul, attól mély árok által elválasztott magaslaton, egy 100 lépés hosszu, 60 
lépés széles erődnek lehet homályos alapvonalait felismerni. Ez egy második – a nyugati 
hidfőt védett – Castrum stativum maradványa, mi mutatja, hogy a rómaiak ezen – az Olt, két 
Homoród és kőhalmi völgy egybeszakadásánál lévő – pontnak hadtani fontosságát felfogták, s 
az Arutelából, Pretoriohoz és az erdővidéki Veczelhez vezető völgyeknek ezen központját, és 
a közlekedést biztositó Olt hidját hatalmas védmüvekkel erőditék meg. 

E vár maradványai csak néhány évtizeddel ezelőtt is jelentékenyek voltak, öreg emberek még 
emlékeznek öles falak és egy fennállott szoborékes kapuról, azok részben ujabb 
épitkezésekhez használtattak fel, részben Kőhalomba szállittattak, hol Steinburg urnak 
botanicus kertjében, az emlitett portaléhoz tartozott több töredék és faragványos kő látható. 

A castrum terét most szántják, s annyira elegyengették hogy a talajnak csak csekély 
emelkedettsége jelöli a váralapfalainak vonalát, csak nagy mennyiségü tégla- és 
cseréptöredékek utasitják a kutató utast. 

E romokból épült a szász-ugrai evangelikus templom, melynek egyik oldal-támjában egy 
megrongált állapotban lévő kő van befalazva, melyen e felirat kivehető: 

 

Ezen bár csekélynek tetsző felirat nagy horderővel bir, a mennyiben egy adat arra, hogy a 
macedoniai legio nemcsak Apulum és Salinae-ben tanyázott, hanem a Ponte-Vetere-ig nyuló 
katonai útvonalon is el volt helyezve. Az előforduló Donatus név pedig ezen castrum épitési 
korára enged következtetést vonni, mert a római történelemből kipuhatoljuk, hogy Julius 
Donatus, Gallianus császár uralma alatt viselt consulságot, s e szerént e castrum 260 évvel 
épülhetett Krisztus után. 

A vár feletti magaslatról elragadó kilátás nyilik az Olt átkanyarogta völgyre, melyet nevető 
faluk tarka csoportjai élénkitnek s melyet délről a roppant fogarasi havasok zárnak el, keleten 
a rákosi szoros sziklacsucsai határoznak. Ott terül el a havasok keretébe foglalt azon szép tér, 
melyen egykor Pretorio, Arutela (vagy Castra Trajana) és Ponte-Vetere pompálkodtak, most 
az egykor virágzó római coloniák helyén csinosan elhelyezett faluk vannak szétszórva, csak a 
föld felszine s az azt turkáló népek váltakoztak, csak az ember lakta folyamvölgy öltött más 
szint és alakot; de a havasok az örökkévalóság a változatlanság ezen nagyszerű jelképei ugyan 
azok ma is, mint Róma hatalmának korában. 



Bár az utóbbi időkben még a felszint is románná, vagy rómaivá igyekeztek átváltoztatni a mi 
oláh atyánkfiai, melybe mi is beléegyezünk, ha a román kifejezést regényes értelemben 
vesszük, mert az igen is rá illik ezen romanticus szép vidékre. 

LXI. Héviztől Alsó-Rákosig. 
Dakk. A Turzon. Sólyomkő vagy Turzon-nyaka. Az alsó-rákosi tér. Alsó-Rákos. Várkastélya. 
Kápolna. A Rákos feletti Hegyes. Szabadságünnep. Rákos vásárai. Jövője. 

Hévizen felül az északi erdőségekből kiszökellő egy előhegy a Sólyomkő, az Oltot déli irányu 
nagy kanyarulatra kényszeriti. A Sólyomkő hosszu lánczolatát körülfolyó ezen csaknem 
köridomu kanyarulat déli karajánál van Bogáth, egy kis oláh falu*Mely hogy már 1289-ben 
falu és pedig székely falu volt, kitetszik Szeredai Not. cap. Alb. czimü munkájáról, hogy 
miként oláhosodott el, nem lehet tudni. és Dakk unitáriusok által lakott magyar falu. Ezen tul 
rengeteg erdőségek; medvék és őzekkel. 

Dakk, nevéről itélve, ezen zugban megmaradt valamely dák telep lehetett, melynek lakóit a 
hévizi rómaiak rabszolgákul használhatták. E korban a hóditó és hóditott közt csak ily viszony 
lehetett. Mult évben a már többször emlitett Sándor István, dakki lelkész kertjében, egy 
cseréptál töredékeit találtak, melynél nem annyira az idom mint inkább annak 
anyaggazdagsága meglepő, a mennyiben a felülről lefele izmosodó edény oldala fenekénél 
három hüvelyk vastagságu. Alakja közönséges, anyagja finom szemcsésföld, hanem 
legmeglepőbb azon finom átlátszó s zománcszerüen szilárd máz, melylyel az edénytöredék 
ugy kivülről, mint belülről be volt vona. 

Ez az egyedüli régi emlék mit Dakk fel tud mutatni. 

A dakki nép igen csinosan öltözködik. A menyecskén ősmagyarosan fejökön szép szövetü 
fehér fátyollal mit igen müvészileg göngyölitnek fejükre; derekukon szijjal kivarrt czifra 
gombos keskeny övet viselnek, mely Hévizzen és Rákoson is divatos. 

A dakki tájbeszéd eltérő minden mástól; – nyelvökben az ü ű, és az ö ő nem létezik azt i í, e é-
vel helyettesitik, p. űgyűnk ígyínk, öreg ereg ördög erdeg stb. 

A kőhalom-barothi ut nem követi az Olt szeszélyes kanyarulatát Dakk felé, hanem az emlitett 
Sólyom-kőnek lankásán az ugynevezett Turzon-nyakán vág át. A hegy nyugati aljában egy 
Turzónak nevezett nagy cserépcsür van, mely Kőhalom s a szomszéd szászfaluk tulajdona; 
hogy arra ezen történeti név miként alkalmaztatott, nem tudom, talán régen a Turzó család 
birta. 

A Turzon nyakáról meglepő látvány tárul fel, egy szép völgykebel, melyet minden oldalról 
erdős hegylánczok amphiteatraliter vesznek körül. A zöldellő völgyet a lassu méltósággal 
folyó Olt kanyarogja körül, jobbról a folyamba magát szépen visztükröző Mátéfalva és a 
keleti szögletben Alsó-Rákos, mely négy sugár tornyával, ódon várkastélyával a Hegyes (nevü 
veres domb) aljában meglepően szép képet nyujt. 

Ott ezen a lemenő nap bucsusugaraiban tündöklő falu s a vidék szinezetéből kirivó bibor 
palástos domb felett fel tünnek az Olt szorosának roppant hegyóriásai, balról a gulaalaku 
rákosi Tepejnek kopár szirtormozata. Jobbról a zöld zománczos sisak alaku ürmösi Tepejnek 



meghajlott büszke csucsa, zöld erdőkben foglalt szeszélyes szirthalmaz, égig meredő 
sziklakapu, melyen át az Olt utat nyitott magának; szép alakzatu havas sor, mely most a 
napnak sugár özönében feredett. 

Lenn a térben a parton sieztázo csordákat, szép berkeket, falukat hosszu árnyban visztükröző 
folyam, a mezei munkáról énekelve haza térő szorgalmas nép festői csoportozatja, a madarak 
léget betöltő háladala, az est harangnak széltől elkapott hangja, mily nyugalmat, békét s 
elégültséget lehelő kép, mig hátul ezzel élénk ellentétben, a viharok tomboló hazája, a 
havasok haragos képe tünik fel. 

Estvére az alsó-rákosi kastélyba szálltunk. 

 

AZ ALSÓ-RÁKOSI KASTÉLY DÉLRŐL FELVETT LÁTKÉPE. 

E kastély az Olt jobb partjának magaslatán igen regényesen fekszik, mint azt mellékelt 
képünk mutatja. Egyike az honunk legszebb, legérdekesebb, s legépebb őskastélyainak, 
melynek hajdan, mint a rákosi szoros kulcsának, igen jelentékeny szerepe lehetett. 

A kastély négyszögü, négy fokán kiszökellő magas kerek bástyákkal. A belső épületcsoportot 
vifolyosós külső fal, s ezt mély falraszegett 10 öl szélességü sáncz övezi. 

Három oldalát tömör vastagfalu lakházak follyák körül; negyedik (északi) oldalát szép dóriai 
oszlopokon nyugvó, zárványos lő-résekkel ellátott folyosó vagy tornáczozat övezi, mely 
folyosó a keleti oldalon is folytatódik egészen a fő bejáratnak két nagyobb dóriai oszlopon 
nyugvó homlokzatos előtornáczáig (porticus). 

Ezen előtornáczról szép, renaissance stylben idomitott kő keretü ajtó vezet a nagy 
lovagterembe, melyet, mint e kastély legérdekesebb részét megismertetni nem tartom 
feleslegesnek. 

Meglepően szép ezen teremnek fölepe (plafond), melyet müérzéssel egybealkotott, 
művészileg ki vitt féldombor (bas relief) ékitmények boritnak. 

Közepén ámorkák által tartott paizson, a Bethlen és Nagy*Bethlen Sámuel neje Nagy Borbála 
volt; e család czimere kardot tartott kar, melybe törökfő van tüzve. czimer, ezt körded alakban 
babér füzér övezi, két végében gyümölcs kosarat tartó amorkákkal. 

A második ezt kürülölelő rámázatot ámorkák és sasok – a szerelem és költészet jelképei – 
által tartott cserfüzér szegélyezi, négy szögletében négy, az év négy szakát jelképező nőalak, s 
végre a külső keretet ámorkák által felemelt szép redőzetü függönyök alól kitünő gyümölcs- 
és virágfüzérek alkotják, csigaszerü szögékitményekkel. 



Az egésznek összeillesztése megragadóan szép, a részletek (daczára a sokszoros meszelés 
durva takarójának) nagy müvészi tökélylyel vannak kivive; az alakok elevenek, az egész 
kompositió költői. 

Hogy ki volt ezen müremeket alkotó művész, nem lehet tudni, tulszerényen nevét sehová sem 
véste be. A néphagyomány szerént azt két görög fogoly csinálta. 

A többi – ezzel egybefüggésben lévő – szobák igen lakályosak s szép hajlatu bolt ivezettel 
födvék. Főként meglepők a kivül kerek, belől nyolcszögü bástyáknak merész hajlatu 
boltozatai, melyeknek rózsaékitménnyel tagozott gerinczei, igen szép levélékitményes 
gyámköveken (consolen) nyugosznak. 

A kastély fekvése igen festői, környéke bizonnyal oly szép és nagyszerü, hogy a külföld is 
kevés ilyet tud felmutatni. A közel eső rákosi szoros nagyszerüség és szépség tekintetében 
páratlan, e mellett ezen szép tájat hány várrom, a mult dicsőségnek és nagyságnak hány 
emléke érdekesiti, s e szép kastély mégis elhagyott birtokosa Bécsnek tüdőre és lélekre 
egyaránt veszélyes bűzhödt légkörében él. 

A kastély előtt emelkedett terrasse van, melyet két szögletében lévő nyolczszögü két bástyára 
támaszkodott fal vesz körül. Ez volt a külerőd, melyet két oldalról a most részben betöltött 
sáncz, délről pedig az akkor közelében folyt Olt szegett körül. 

Ezen leirt szép kastélyt, minta délnyugati bástyán lévő karczolt (most alig olvasható) felirat* 

A felirat ez: Soli deo gloria 
Extrui fecit ex fundamento 
Georgius Sükösd A. D. 1624. 9. maj. 

A bástya keleti oldalán: Saepe calamitas felicitatis est causa. Sükösd György mint e felirat is 
mutatja, unitárius volt, mezei kapitány, udvari tanácsos, s korának igen tekintélyes embere 
volt. Teremiben lakott végnapjaiban s ott is temettetett el az általa épitett templomban, most is 
meg van sirköve. – Atyja hihetőleg az a Sükösd György volt, ki Székely Mózessel Brassónál 
1603-ban esett el. 

mutatja, Sükösd György, mezei kapitány, épitette 1624-ben. Sükösd György vagy magtalanul 
hal el, vagy mint mondják egyetlen fia az apáczai csatában elesvén, rákosi kastélya az 
álladalomra szállott vissza; mert azt a fejedelemségre sovárgó I. Rákóczi György Matskási 
Ferencz mezei hadak vicekapitányának igéri, hogy ezt pártjára megnyerhesse.*Kemény János 
önéletleirása.  

De azt Matskási vagy nem kapta meg, vagy ha meg is, kevés ideig birhatta, mert I. Apaffi 
Mihály korában már Budai Péter kezén van, aki ezen korban ritka bátorsággal, az e jószágra 
szemeit rávetett álnok Teleki Mihály hálója alól ügyesen kimenekülve, mint magtalan, azt 
regius concessus mellett keresztfiának gróf Bethlen Sámuelnek hagyta.*Ez akkor volt, midőn 
Erdély felett a telhetetlen Teleki Mihály uralkodott Apaffi nevében. Ez a vékony 
lelkiösmeretü ember, ha egy jószágba bele szeretett, hamar kiforgatta birtokosát belőle. A 
módokban nem igen válogatott ő, vétek nélküli notázás, kivégeztetés, minden eszköz, mi 
czélra vezetett, jó volt előtte. Megszeretvén Budai Péter uramnak is rákosi kastélyát, őt 
mindenképen ki akarta forgatni belőle, hanem Bethlen János miatt, ki Budainak jó barátja és 
komája volt, nem igen könnyen férhetett hózzá. De ha Teleki valamit maga elébe tüzött, nem 



egy könnyen hátrált; hol erőszakkal nem boldogulhatott, cselhez, diplomatikai 
cselszövényekhez fogott. Budainál behizelegte magát, s mint jóakarója rábeszélte, hogy a 
sóaknákat több évekre kivette. Az első években pestis és szárazság miatt felakadt a 
sókereskedés. Ezalatt Bethlen János a Béldi Pállal való egyetértés miatt üldöztetvén, Budai 
elveszté gyámolát, midőn pedig a sókereskedés jól megindult, és Budai előbbi veszteségeit 
kárpótolhatta volna, Teleki kötése ellenére, visszavette a haszonbért, s a hátrálékban lefoglalta 
a rákosi uradalmat. Budai átlátván a cselt, jó embere Szorbán vajdához (havasalföldi vajda) 
folyamodott, kitől néhány ezer forintot kölcsönözve, kifizette a hátrálék-haszonbért. 
Gyermektelen lévén, megmentett jószágát egykori patronusa (Bethlen János ezalatt meghalt) 
fiának Sámuelnek (keresztfiának) hagyta végrendeletileg s e jusson ma is a Bethlen család 
birja. Cserei M. Hist. (uj. nemz. könyvt.) 4. füzet. 115. lap. Bethlen Sámuel e kastélyon sokat 
épitett, s mindenütt látható czimere mutatja, hogy azt ő csaknem egészben átalakitá. Ő 
csináltatta a bejárat kapubástyájára épitett magas disz-gula fedélzetes tornyot, melynek 
homlokzatán a Bethlen czimer s körülte e felirat van: Comes Samuel Bethlen Comes Coma 
(comitatus) de Küküllő ac sedis siculicalis Marus Capitaneus, utrobique supremus. 

E toronytól a délkeleti bástyáig nyuló vífolyosó egész a fedélig van felemelve, de hogy ez 
későbbi oda toldás, mutatja az, hogy bennebb meg van a kastély eredeti fala, melyen P. B. 
Anno Di 1669. 7 Jun. van bevésve, mi ismét mutatja, hogy e kastélyon Budai Péter is 
ujitgatott. Az alsó osztály mestergerendáján pedig 1637 van bevésve. 

Hogy az alsó-rákosi kastély még a Bethlen Samuel birtokbavételekor is nemcsak irigyelt 
urilak, hanem hatalmas erőd is volt, mutatja egy 1697-ben hévizi Literati István átal készitett 
(magyar szövegü) összeirás, melyben a kastély, annak minden ingóságai, s fekvő birtokai fel 
vannak ritka pontosságal jegyezve. 

Elmondatik itt, hogy a déli oldalon van a magas torony által védett bejárat, lánczokon járó 
felvonó hiddal, e kapu védelmére 5 szakálos és egy ”muskétoly”, ezeken kivül a kastély más 
részeiben még 16 szakálos, egy csomó karabély, muskétoly, a fegyvertárban több hordó lőpor, 
dárda, golyó, kanócz, salétrom-készlet, egész hadi arzenál. 

A kastélyudvar közepén a strázsaház, a kapufolyosó alatt a hajduk szobái, egy csomó bilincs, 
vasjárom, melyekben ezen kor vad szokásai szerént embereket fogtak a baromi 
kegyetlenséggel biró kis zsarnokok. Ott voltak a börtönök is. 

Leiratnak a gróf és grófnő szobái is sajátszerü butorzataikkal; e leirásban előfordul ezen szép 
kifejezés ”szegerős béllett ajtó” és elő a ”Tsuhadár ház” kifejezés. Hogy mit jelent ez, nem 
tudom, az abban feljegyzett almáriumokról azt kell hinnem, hogy ruhatár volt (Tsuha törökül 
posztót jelent*Ezen érdekes okmány a birtokos gróf kezei közt van, és egy hű másolatából 
vettem ezen kivonatot. . 

Rákos régi telep, Benkő József szerint*Milkovia II. cap, 11. §. CLXII. Ezt Losteiner is emliti. 
chron. 147. ott hajdan kolostor is volt, de hogy minő szerzeté, nem lehet tudni, sőt még 
fekhelyét sem lehet meghatározni. Nem lehetetlen, hogy az a kastély helyén állott, s hogy a 
reformatiokor kiszorult szerzetesekről Sükösdre szállván, ő annak köveiből épité e kastélyt. 
Rákost Sükösd korában mind unitáriusok lakták, de a reformatus Budai kezébe menvén a 
jószág, ő szép móddal (dézsma-elengedés) és üldözéssel is annyi prozelitát csinált, hogy az 
1671-ki népszámitáskor két reformatussal több találtatott s a nagy-templom ezeknek itéltetvén 
oda, az unitáriusok számára alább egy kisebb templomot épitettek közköltségen (megyei 
jegyzőkönyv). 



A reformatusok ezen hegytetőn szépen fekvő (ujra épült) temploma tornyában egy régi harang 
van e körirattal; 

 

(Ad honorem sanctae Margarethae Virginis et Martiris 1498.) 

A falu meletti veres talaju ”Hegyes” oldalában egy helyet ma is ”Kápolnának” neveznek; ott 
a katholicus korban hires imola állott. 

A Bethlenek egy katholicus hiveket alkottak bár kevés számban. 

Rákoson létemkor tartották a ”Szabadság ünnepét.” Kedvesen hangzott nékem e szó akkor, 
midőn a zsarnokság sötét éje borult szegény hazánkra, a tudakolva, hogy mi tulajdonképpen a 
rákosí szabadság-ünnep? örömmel értesültem, hogy e falu minden vallásu lakói (kik mind 
jobbágyok voltak) 1848-ban történt felszabadulásoknak emlék-ünnepet szenteltek szent 
háromság vasárnapját követő hétfőre; mikor a nép munkaszünetet tart, templomba megy, 
hálaimát nyujtani az égnek, s a lelkészek alkalmi egyházi szónoklatait hallgatni. A legszebb 
pedig az, hogy ez ünnepet maga a nép alkotá, az a nép hálás lelkületének szüleménye, ők 
önként határozták el, hogy e hálaünnep örök időkre maradékról maradékra fenntartassék. A 
nép volt, mely az egyház szolgáit – kik vonakodtak a nap megáldásában részt venni – 
csaknem erővel szoritotta rá. 

És mint ha a kegyeletnek e szent érzete áldást hozna a népre, a felszabadulással egyidejüleg 
kezdődő emlékünnepektől dátálodik Rákos emelkedése is, mert az addig elnyomott nép a 
szolgaság nyügeitől menekülve, s sorsának urává tétetvén, a jollétben nagy előhaladást tett, s 
ma a 2000 lakost számláló nagy faluban alig láthatni mást, mint cseréppel fedett kőházat. 
Emelkedésének tényezőjeül kell feltudnunk a nagyban űzött mészégetést és nagyon látogatott 
vásárait is*Sz. György, sz. János és sz. Máté napjára határozott három sokadalmára az 
engedélyt 1791-ben nyerte. ugy, hogy mire a vasut ide fog jutni, Alsó-Rákos remélhetőleg a 
mezővárossá emeltetésre meg lesz érve. 

Rákoson felyül az ugy nevezett Zálogmezőn sorba helyezett gödrök, s más épületnyomok 
vannak. Hagyományok szerént ott régen strázsaházak voltak. Igen valószinű, hogy a helyen 
római vigiliák álltak, mert a Ponte-Veterétől Veczelhez (Baroth közeli római castrum) 
vezetett római utnak mulhatlanul az alsó-rákosi szoroson kellett átvonulnia, bár az Olt 
áradásai által átalakitott szorosban annak semmi nyomát felfedeznem nem sükerült. 

XLII. Alsó-rákosi szoros. 
A szoros kapuja. Somóskő. Zálogkő. Turdolya. Solyomkő. A rákosi és ürmösi Tepej. 
Mihályvára. Szőrmállika. Szép leány sirja. Várkapu. Az ürmösi és rákosi Tepejen lévő 
várromok. Kilátás. Tolvajosi barlang. Ágaskő. Függőkő. A függőkői ösvény. Veresföld árka. 
Vasmüvelet. A Kakas-borozda. Post-helyek. Kormos-lángos. Zarándok réve. Remete oldali 
kápolna. Felső-rákosi népviselet. 



Alsó-Rákoson felül egy félórányira az Oltnak addig tág völgyét gyönyörü idomu szikla-
hegyek szoritják össze. Kezdeténél vagyunk az alsórákosi szorosnak, mely bérczes hazánk 
legszebb s legregényesebb tájait tárja szemünk elé. Nagyszerűség és pompa mindenütt 
köröskörül; de mindabban semmi része sincs az emberi észnek és szorgalomnak; a 
kifogyhatatlan erejü természet szűz műve ott minden. 

Szeszélyes idomu szikla-hegyek közé, a szoros kapujához, értünk. Mindkét oldalról csudás 
alakzat szikla-csúcsok emelkednek. Somoskő és Zálogkő a jobb parton, Turdolya a bal parton. 
Ezen utóbbinak alját kivésték az Oltnak zajongva csapdosó hullámai; gulaszerűleg magasuló 
tetejéről ugratta le – mond a rege – a magyar levente az űzőbe vett törököt, s patkó-helye még 
most is látszik ott a szikla-fokon. 

Alján az egybeszoritott folyam zajongva őrvényül; partjain mindenféle bizár alakot, gulát, ind 
pagodát, tornyot, szoborcsoportot utánzó sziklaszálok (Ökör-sütő, Kecskekő, Báránykő) 
emelkednek mint a természet játékának csudás s elragadóan szép alkotásai. Az út ezek közt 
szikla-oldalba vésve vonul tova az Olt örvényei felett, s az ember remegés és bámulat közt 
léptet tovább. Áthaladva a szoros ezen első büvkörén, még nagyobbszerű táj-csoport merül 
fel; a szoros mindkét felén roppant hegy-óriások emelkednek, jobbról a sziklagula idomu 
rákosi Tepej, balról a vele versenyző sisak idomu ürmösi Tepej. E hegyóriások oldalaiból 
szeszélyes alaku sziklaszálok, mint ódon várak festői omladványai, emelkednek; de nincsen 
arra szükség, hogy a képzelet alkosson e szikla-ormokból magának várakat; épitett oda a két 
szikla-óriásnak tető csucsára várakat az ember is, melyeknek most is látszó romjait mi is 
felfogjuk keresni. A nép óriások által épitteti ezen mesés várakat, – s valójában alig 
felfogható, hogy ember miként tudott azon gondolatra jönni, hogy ezen, csaknem 
megmászhatlan, fellegekbe rejtőzködő hegyormok tetejére véderődöt épitsen magának, hol a 
harcz villámai Isten villámaival találkoztak. A gondolat mindenesetre óriási volt, s kik azt 
kivitték, azok méltán kiérdemlék az óriás elnevezést. 

A rákosi Tepejnek Oltra néző oldalában szép sziklacsarnok van, melyet Szőrmál likának azért 
neveznek, mert abba barlang mélyül bé, hová a nép rege szerint a hegytetői várban lakott, de 
az ember által elüzött óriás rejtette el kincsét, aranygyapjas berbécseit. E barlang oly mély, 
hogy oda ember be nem hatolhat. Egykor megkisérté egy bátor öreg pásztor, ki kötelen 
leeresztette magát a bennebb kútszerűleg ereszkedő üregbe; de ott oly nagy zajt, lármát halott, 
hogy hamar visszahuzatta magát. 

A Szőrmál likának környezete nem csak festőileg szép, hanem földtanilag is nevezetes; a 
mennyiben itt a csokolád szinü agyagos vaskő (sphero siderit) zöldes trachyttal keverve jön 
elő, abból pedig hófehérségü mészkő csompok (szikla-szálak) lövelnek ki, szeszélyes 
idomzataikkal gyönyörködtetvén a szemet. 

Felettük és alattuk szép zöld erdő szegélyzet. Ezen sziklaszálakkal szaggatott erdős 
párkányzat szolgál talapul a rákosi Tepej nagyszerü szikla-gulájának. 

A rákosi Tepej körülbelől 3000 láb (tengerszin felett) magas gula idomu mészkő-csúcs, mely 
minden más hegyet uralogva kopár meredeken emelkedik. Képzeletben ugyan könnyen 
tetejére juttathatom kedves olvasómat; nekem azonban nem volt könnyü a feljutás, mert ezen 
önálló hegycsúcs minden oldalról oly függélyes meredek, hogy csupán északnyugati 
szögletén, ott is veszélyes sziklarepedések küzött hatolhattunk fel csaknem csúcsban végződő 
tetejére. Figyelmünket legelébb szép sziklanövényzet ragadta meg, de nem volt időnk azt 



sokáig élvezni, oly nagyszerü volt a kilátás, mely minden irányban feltárá bűbájos képleteit. 
Körvonalozzuk azt néhány szóval. 

Alatt, széditő mélységben az Olt által átnyargalt szoros madártávlati képe, a ragyogó folyam 
ragyogó környezetével. A szoroson túl – hol a szikla-hegyek korlátaiból kiszabadult folyam 
kénye-kedve szerént kigyózva ömleng – Alsó-Rákos tünt fel, sugár négy tornyával, ódon 
kastélyával, mely kaczéron nézegeté magát az Olt csillámló tükrében, tovább, a mátéfalvi 
szép tért elzáró Solyomkőn túl, felötlött egyfelül a magaslaton büszkén trónoló Ugra, másfelől 
pedig Kőhalom, sziklabérczet koronázó várával. Hátterét e gyönyörü képletnek a fogarasi 
havasoknak hókoszoruzta roppant sziklái alkoták, melyek a közeli zöld hegyekkel ellentétesen 
mint tündöklő ezüst bérczek fénylettek. 

Szemben a túlparton büszkélkedő ürmösi Tepej körülálló udvaronczaival, a szép félkör hajlatu 
hegységek közül kiemelkedő Köveshegy, Tolvajos és Feketehegy ormaival, melyeken a 
Barcza havasóriásai kacsintgatnak át. Keletre Erdővidéknek, az Oltba nyargaló folyóktól 
átragyogott szép tere felett Tiburcz várának zöldellő orma; odább a Piliske és Hatod büszke 
csucsai, melyeken a távol Szent Anna tó feletti Nagy Csomág, és a vészjóslatu Büdös 
pillantanak át. 

Északra a Rika hullámzatos zöld bérczei felett a Hargitának indigo szinbe derengő 
bérczóriásai; távolabb várromokat hordó büszke hegyormok, a Galath, a bágyi várhegy, 
kadácsi várhegy, Firtos és Bekets, – várromok, melyek egykor ezen most piedestalunkul 
szolgáló szikla ormon büszkélkedett várral álottak láttani egybeköttetésben. Ellenség ellen 
fedezték egykor e várak a székelynek ős hazáját, most pedig nagy multjának homályba vesző 
dicsőségéről regélő romok. 

De hát ki építhetett ide várat, e fellegekkel szomszédos sziklacsúcsra, hová csak bajosan és 
remegve lehet felhatolni? s hol vannak azon követelt várnak maradványai? Kérdheti, ki e 
bércznek hegyesen végződő tetején, – vár elhelyezésre sem helyet, sem annak egykori létét 
tanusitó maradványokat nem talál. 

A ki csak felületesen vizsgálja e sziklaorom tetejét, az el is távozhatik azon hittel, hogy az 
itten állni követelt vár soha sem létezett; hogy azt csak a csudás és megfoghatatlant kergető és 
kedvelő képzelet alkotá magának; de ki figyelmesebben és alaposabban kutatva, a Tepejnek 
erdőnőtte északi oldalán vagy 80 lábnyira leereszkedik, azonnal ráakadhat a még most is 3–4 
láb magasságban fenn álló várfalakra. Várfalak, de hát a hegy oldala – mint fennebb mondók 
– meredek lévén miként lehetett azt oda elhelyezni? 

Éppen ezen falelhelyezés az, mi az észlelve vizsgálót méltán bámulatra ragadhatja, mert a 
hegy sziklájába emberkéz vésett egy ölnél szélesebb oly bemetszést, mely az egész hegyet 
karimaszerűleg körülfutja; s mely a 400 lépés hosszuságu, a hegyet három oldalról félkör 
idomban körülölelt várfalnak támzatul szolgált. E fal és bemetszés a falmeredeken leszelt s 
csak madár által megközelithető keleti oldalon, mint merőben felesleges megszünik. 

Ugyan az északi oldalon található a sziklába vésett várutja mely kanyarulatok alkalmazásával 
elég szakértelemmel volt ezen megközelithetetlennek tetsző várhoz felvezetve. 

Ki lehetett azon merész ember, ki ide a fellegek szomszédságába, a csak saskeselyük, s 
kicsinyeiket féltékenyen rejtegető solymók által lakott sziklacsucsra várat épitett? Oriások – 
mond a nép rege – oly roppant ember feletti lények, kik innen a szoros túl felén emelkedő 



ürmősi Tepejre léptek át. Valójában e vár épitésénél ugy az eszme, mint a hegyidomitással 
kapcsolatos kivitel óriási elannyira, hogy törpe jelen korunk azt bámulni, de megérteni nem 
tudja. Csuda-e azért, ha a megfoghatatlant regékkel hozza kapcsolatba a néphit? csuda-e, hogy 
oly müvet, mely emberileg kivihetetlennek látszik, emberfeletti lényekkel emeltet a rege 
költészete? 

A rákosi Tepejen állott vár – miként a rege is mutatja, – egybeköttetésben látszott lenni a 
szoros túloldalán állott várakkal, melyekkel ezen hadtanilag fontos szorost látszott fedezni. 
Majd amazokkal kapcsolatosan elmondom erre vonatkozó szerény sejtelmemet. 

A Tepej aljában számos mészégető kemencze van. Az ember, ki egykor a büszke hegy ormán 
lakott, most alját vájkálja; kárt nem igen tesz azzal, mert van e hegyben anynyi mészkő, hogy 
ezred éves mészmüvelet sem hagyhat látható nyomokat. Sokkal érzékenyebb veszteség, hogy 
az ezen katlanok épitésekor nagy menynyiségben a földben talált fegyverek, buzogányok, 
nyilveszszők, s más műtárgyak mind a kovácsok műhelyébe vándoroltak, annál inkább 
veszteség, mert arról, hogy e nagy mennyiségü fegyverzetekkel koponyák és csontok (még 
pedig mint mondják, szokatlan nagyságúak) is fordultak elő, arra lehetne következtetnünk, 
hogy ottan ős temetkezési vagy éppen csatahely volt. 

E leletek mindenesetre a vár multjára vonatkozással biró észleletre vezethették volna a 
régészeket*Csak egyetlen rézcsákány mentetett meg, melyet alsó-rákosi haszonbérlő Józsa 
András a kolozsvári muzeumnak küldött be. s azért azoknak ily kimélytelen megsemmisitését 
méltán fájlalhatjuk. 

Ha a szoros jobb oldalának van Tepeje, érdekes várroma, mesés barlangja, a balparti vidék 
sem akar hátra maradni, sőt e tekintetben még felül is mulja a mennyiben Tepeje neki is van, 
egy vár helyett kettőt, egy barlang helyett pedig hármat mutat fel. Ezekhez is elvezetjük a 
kedves olvasót és ezt igy szóval és képzeletben könnyen is megtehetjük; de nem volt oly 
könnyü ám nékünk, mert hogy a minden híd vagy más közlekedés nélküli Olton 
átszállhassunk, Alsó Rákoshoz kellett vissza kerülnünk. 

A bal parti hegyek közvetlenül a folyammederből emelkednek, ugy, hogy két helytt, a 
Turdojánál és Függőkőnél a szoros áthatolhatlanul el van zárva. A hegységek közül virgoncz 
patakok törtetnek le, e patakok elseje (Alsó Rákostól) a Fenespatak, másodika a Várpatak. Ez 
utóbbinak hegységek közé felnyuló völgyülete egyike a legfestőibb és legkiesebb helyeknek. 
Völgy fenekén az ős erdőségekkel koszoruzott Mihályhegy magasul fel, két oldalán diszes 
előékitményként két büszke sziklaszál tornyosodik, balról a Hasadtkő nevü, érdekes 
hegyrepedést s hófehér alabástromot mutató mészkő csúcs, tulról egy ellentétesen sötét 
szinezetű*Az egész hegy agyagos vaskő, vagy sphero-sideritből áll. másik sziklaszál, az 
ugynevezett Mihálykő emelkedik vagy 4–500 lábnyira a völgy szinvonala fölé. 

Ezen czukorsüveg idomu, hegyesen végződő, teljesen önálló csompó, sokban hasonlit a rákosi 
Tepejhez, s valamint azt, ugy ezt is vár koronázta, melynek szerkezete ismét sokban hasonlit a 
Tepejen levő váréhoz, a menyiben a meredeken emelkedő sziklacsúcs oldalába itt is a 
várfalak elhelyezésére alkalmas két öl szélességü bemetszés van téve, mely bemetszés 
oromszélére vannak fektetve az egész hegycsúcsot körül ölelő 140 lépés hosszuságu várfalak. 

Ezen válogatott lapos kövekből forró mészszel épült falak itt ott még ölnyi magasságban 
állanak; a falak vonalába eső sziklák (miként a Bálványos váránál) be vannak épitve a falak 
közé; a falaknak ezen sziklákkal való egybeforrasztása teszi aztán azt, hogy ezen 



viharcsapkodta romok oly soká daczoltak és még fognak daczolni az idővel. Itt a szikla 
pótolta a falat, de északi oldalán van egy hely, hol a fal pótolja a sziklát, a mennyiben két 
falba épitett szikla-szál között támadott bemélydésnél az alap hiányozván, azt falrakattal 
tölték ki, mely töltelékfal még most is négy öl magasságban áll. 

Sajátságos volt minden esetre az eszme, ezen meredek sziklaszálra, hol annak helye nem volt, 
várat erőszakolni, a megfogamzott esszmének roppant munkát feltételező kivitele pedig a 
hatalomnak és erőnek nem kis mérvét feltételezi, annál inkább, hogy ezen sziklaidomitó erőt, 
s azon sajátságos modort következetesen keresztül vive találjuk nem csak a vár körfalainál, 
hanem a hegy tetőcsucsát koronázott hatalmas (30 lépés kerületü,) kördonjonnál is, a 
mennyiben ezen zömtoronynak keleti oldala magából a sziklából van kifaragva, s csak 
nyugati oldalán, hol a szikla hiányzott, van fallal kiegészitve. Öreg emberek emlékeznek arra, 
hogy századunk elején a zömtorony annyira épen állott, hogy még ablaknyilatai is megvoltak; 
jelenleg fennállo falzata alig haladja tul az öl magasságot. 

Ezen érdekes vár a rákosi Tepej várának miniature képe lévén, igen valószinü hogy mindkettő 
egy korban, s egy nép által épittetett, keletkezési története és multja ennek is ép oly homályos 
és bizonytalan, mint amannak. Hagyományok szerént oriások épitették, később egy Mihály 
nevü hős lakta, honnan Mihályvára neve is ered. Képét az érdekes sziklaszálnak melléklem. 

 

MIHÁLYVÁRA A RÁKOSI SZOROSBAN. 

Várpatak völgyéből, a Turdoja nyakán félelmes ösvényen hatoltunk át a Tepejpatak kies 
völgyébe. A havasias küllemü völgy fenekén hatalmas hegységek: Tolvajos, Borostyános, és a 
2500 láb magas Feketehegy emelkednek, Oltra néző torkolatjának baloldali előfokát az Olt 
medrében mosakodó Turdoja,*Melylyel a barlanggal diszlő Sólyomkő függ egybe. alkotja, 
mig jobb oldalán a sisakidomu ürmösi Tepej emelkedik. 

Mindenek előtt az oly sok tekintetben érdekes Tepejt teszszük vizsgáladásunk tárgyává; hogy 
ezt alaposan végrehajthassuk, a 2500 láb*Hausmann szerént. magasságu hegynek fennlapjára 
kell felhatolnunk; azonban ez nem oly könnyü, mert e hegy is minden oldalról megmászhatlan 
meredeken emelkedik, egyedül csak keletoldali hegynyakán lehet oda nem kis nehézséggel 
felhatolni, követvén a hegytetőn feküdt várhoz vezetett azon sziklába vésett utat, melynek 
még ma is elvitázhatlan nyomai mutatkoznak s mely még napjainkban is Várútja néven 
ismeretes. Fennebb a hegynyak keskeny sziklagerinczczé keskenyedik; e helyet ma is 
Várkapunak nevezik, s látszanak is ottan olyan üregek és rommaradványok, melyekből azt 
lehet következtetnünk, hogy a bajosan megmászható keskeny sziklagerinczre egy kapubástya 
volt épitve, mely a várba juthatást elzárta. 

Ezen szorulaton belül az út téres helyre jut, hol előbb délnek, azután délnyugatnak tartva 
kanyargólag emelkedik a hegy fennlapjára. 



Az ürmösi Tepej kőzete vereses szinü jura mészkő, melynek felületén vékony rétegü fekete 
humus terül el; ezen termékeny talajba a havasi flora gyönyörü szinpompában váltakozó 
virágait ülteté a mindenütt izléssel kertészkedő természet, ott egy szenvedélyes füvész 
kétségtelenül szép és ritka példányokkal gazdagithatná gyüjteményét, mi azonban a régészeti 
szenvedélytől vezettetve a hegy fennlapjára siettünk, hogy az ottan feküdt várnak homályos 
maradványait tegyük vizsgálatunk tárgyává. Az ürmösi Tepej téres és meglehetősen sima 
fennlapjának keleti oldalán egy hosszukás négyszög idomu 120 lépés hosszu, 40 lépés széles 
kiemelkedés van. Ezen szabályos szögletekkel ellátott plateau oromszélén falvonalnak látszik 
homályos gátonya, mely gátony a keleti oldalon – hol a hegy falmeredeken hanyatlik le – 
megszakad. A gátony övezte belteren lévő egy bemélyülést Várkutjának nevez a nép; ez 
azonban alig lehetett más, mint esővizgyüjtő cisterna, mert a tömör sziklahegyben bajosan 
vagy csak nagyon mélyen ásva akadhattak volna forrásra. 

Hausman*Érdekes ismertetése közölve volt a „Kolozsvári Közlöny” 1863-iki évfolyamában. 
tüzetesebben, ásatások segélyével észlelte az itt lévő műmaradványokat. Szerinte a felfedezett 
várfalak szabálytalan idomu szögletes mészkődarabokból voltak rakva, e kövek 
idomitottaknak tetszettek, a menyiben azok hason-nagyságuak voltak. Még alább ásva, 
szénfekvetekre, őzcsontokra, vadkanagyarokra, s nagy mennyiségü nyilveszszőkre találtak, 
továbbá – folytatja ő – számos cserépdarabokat szedtünk ki mind kicsiny darabokban, 
azonban a cserépfülek alakja oly diszitmények nyomait, s oly sajátszerű feldolgozást észleltet, 
melyek semmi kétséget nem hagynak fenn e észitmények roppant régi korból való 
származásáról. Ezen edények nagy része ugy látszik kicsin volt, keményen égetett, fénymáz 
nélkül, vastag szélü (3–4 hüvelyk.) Más cserépedények csinosabb készűletüek, valami fehér 
máz nyomait hordják, ezeken égetlen állapotban bekarczolt ékitmény és hullám vonalok 
láthatók, melyeket saját szerű, e czélra szolgáló eszközzel csináltak. A vastag mázatlan 
edényeken szabad ujjakkal benyomkodott korona diszitmények vannak. Az anyag durva 
homokos agyag stb. Ezen mázatlan cserépedényeket vizhütőkül használták. Mindenütt szép 
világos tégladarabokat találtunk. 

Mind ezekből pedig Hausman azon következtetést vonja ki, hogy a Tepejen egy római 
castrum vagy határszéli állomás feküdt, hol legfelebb 25–50 ember állomásozott, s tüz által 
jelzett Köhalomba, hol nagyobb római telep volt sat. 

Én minden, föként meggyőződésen alapuló véleményt tisztelek, s Hausmannak észleléseken 
nyugvó véleményét elvitázni nem akarom, annál kevésbé, mert Róma hatalmának e vidéken 
számos nyomaival találkozhatunk, az is igen valószinünek látszik, hogy Ponte Vetere-től 
(Héviz) az Erdővidéki Veczelhez (hol miként látni fogjuk, castrum állott) katonai ut vezetett, 
ily utnak pedig mulhatatlanul az alsó rákosi szorosan kellett felvonulnia, mivel másutt nem is 
mehetett; de ezen ut e szorosnak csak tuloldali jobb partján a jeleni országut helyén 
vonulhatott, mert a Turdolya és Függőkő által elzárt bal parton semmi esetre nem mehetett és 
igy a balparti ürmösi Tepejen lévő vár ez utat sehogy sem fedezhette, és igy Hausman 
véleménye elhibázottnak tetszik előttem, mert a Tepej sokkal magasabb hegy, hogysem az 
erődeik épitésére térséget vagy csekély emelkedésü magaslatot választó rómaiak oda 
felhatoltak volna; az általam észlelt cseréptöredékek is sokkal durvább anyaguak, hogy sem 
azokat a fazékas mesterségben jártas rómaiaknak tulajdonithatnók, sőt határozottan barbar 
müveknek tartom. 

Téglát, bár több helytt mély ásatást tettem, sehol sem találhattam, hanem igen világos veres 
átmeneti mészkődarabokat, melyeket – miként én is elein hivém – tégladaraboknak nézhetett 
Hausman. 



Más részről ezen erődnek mindenesetre egybefüggésben kellett lenni a rákosi Tepejen és 
Mihály kövin lévő két más erőddel, már pedig azok római épitkezések semmi esetre sem 
lehetnek, és igy Hausman nézetével szemben azon ellenvéleményt vagy inkább szerény 
sejtelmet bátorkodom koczkáztatni, – hogy valjon ezen erőditvényeket nem rokontalanul ide 
szorult, ellenséges népektől szorongatott székely eldődeink épitették-e? Valjon e három 
hatalmas vár nem az ős székelyföld határszélét fedezte-e? Valjon nem itt volt-e a 
Jornandesnél előforduló Taba szoros, mely a Bontával e területnek nyugat oldali bejáratát 
alkotá*A Bonta szorossal kapcsolatos Taba szorosról láss többet e munka ugyanezen kötete 
III. fejezetében. . Ezt pedig annyival inkább feltehetjük, mert a két Tepej, régi határjárási 
okmányokban gyakran fordul elő Tapaj és Tabaj néven, mi Jornandes Taba szorosával 
azonositható; annál is inkább, hogy mint már másutt felfejtők, az Olt és Küküllő völgye 
alkotja még most is a Székelyföld főbejáratát nyugatról, s a két folyamnak erőditett két 
szorosa közt feltalálhatjuk a váraknak egymással egybefüggésben állott lánczolatát*E várak a 
rákosi szoros három vára, a Rikában lévő Kustaly vára, a bágyi vár, Szabárcz vára, Galath, és 
a galambfalvi várfelén lévő vár. . És igy miután e várak keletkezési kora felett történeti 
sötétség tévedez, mondjuk ki azon multunknak hizelgő seltelmet, hogy az ezen szorost fedező 
várak őseink határszéli erődjei lehettek. 

Hausman mondja, hogy a Tepejen alól egy zugban sok ezüst zablát, s más régi fegyverzethez 
tartozó műtárgyakat találtak, de avatatlan kezekbe jutván a tudományra nézve elvesztek. Nagy 
kár biz a, mert az ily műtárgyak nem ritkán utasitnak el ott, hol az irott adatok hiányoznak, 
hanem fájdalom ez eset mindenütt előfordult eddig nálunk, talált régiségeink vagy 
lelkiismetlen anyagmüvesek kohóiban olvasztattak egybe, vagy mi kevés megmentve lett, azt 
külföldre hordották el azok, kik e szegény hazát mindentől, még a mult emlékeitől is, 
kifosztani igyekeztek. Hidjük, hogy viszonyaink változtatával a tudományosság ily kincsei, a 
mult nagyságnak ily műmaradványai is több tiszteletben részesülendnek, hogy a mindinkább 
terjedő müveltség, s tudományos intézeteinknek hivatott figyelme e térre is kiterjedve, ezután 
felmerülő ily leletek meg lesznek mentve a kihordástól és megsemmisüléstől. 

A Tepej keleti oldalán egy nagy halom kő jelölte sir van, melyet szép leány sirjának 
neveznek. Szép leány utazott itt át – mond a hagyomány – énekétől zengett az erdő s a 
madarak csiripolva feleltek rá; de meghallotta Tódor, a lelketlen haramia is s a leányt – bár 
egy bogláros övnél és egy veres hagymánál egyéb nála nem volt – meggyilkolta. Az ártatlan 
áldozatnak emléke századokon át fennmaradt s az arra járók mindég követ dobva sirjára, 
emlékhalmát naponként növelik, az esemény emlékét örökitve. 

Az ürmösi Tepej semmi tekintetben nem akarván a rákosi után maradni, alján barlangot is 
rejteget, még pedig oly terjedelmest, hogy 50–80 ember kényelmesen beszállásolhatja magát. 
Mondják, hogy e barlang sokszor nyujtott menhelyet tatárjárások alkalmával a szegény 
üldözött népnek, sőt később a katona-fogdosások alkalmával is fel lett használva. Van 
azonban a Tepej patak völgyének egy harmadik, mindeniknél nevezetesebb, barlangja, 
melyhez szintén elrándulunk. Ahogy az utas a délirányu völgybe fennebb hatol, azonnal 
utnélküli rengetegekbe jut, melyeknek félelmes mély szakadásai között, honnan fürge őzek 
pattognak ki, csak a patak ad irányt, e patak pedig roppant mészkő – és márvány*Itt fehér 
erekkel tarkázott sötét veres márvány nagy mennyiségben fordul elő, ilyen márványtöredéket 
a hévizi castum romjai közt nagy mennyiségben találván, azt kell hinnem, hogy a rómaiak 
ismerték és hasznosították is ezen most ismeretlenül heverő kincset. – sziklák halmaza közt 
szürődik át, másutt sziklahid alatt nyargalva egy-egy szép zuhatagban bámultatja magát. – 
Egyedül zajong ez őserdők nagyszerü magányában. 



Az utazás partjain nem épen kényelmes, mert, nem is számitva, hogy többnyire a patakban 
lubicskolva kell haladni, sok helytt még azon közlekedési utat is eltorlaszolják a kivénült vagy 
vihar által halomra döntött fatörzsök, mely erdő romokat kikerülve, – a hol lehet – vagy 
megmászva tudhat csak előre hatolni az utas. 

Fennebb már az őserdők szűzies pompája eltünik, mert az ember romboló kezének sajnálatos 
müvei tünnek fel, a hammászok*Hamuzsirfőzők, kik egy üsttel s csak fészekkel, s élelmi 
szerrel ellátva, felmennek tavaszszal az erdőkre, s egész nyáron át ott mulatnak, egész vidéket 
elkietlenitvén. által kimélytelenül leégetett fák ezreiben, melyek, mint az erdő gyászoló 
alakjai, sötéten s szemrehányólag ötlenek elő. 

Pusztitásról, minőt az erdők e vészes pondrói végbe visznek, polgárosodott embernek fogalma 
nem lehet; mert ők nem az elhullott, hanem az élő, legszebb fákat kiválasztva, azoknak alját 
bemetszik, s közepén meggyujtva a tüz a fa belsejébe harapódzik, mig nem az lassan 
senyvedve kiég s hamuba hull alá. Az egészen épnek tetsző fa még fennáll, a tenyészet még 
folytatja harczát az enyészettel, még zöldelnek a fakérgén életnedvet szivólombok, de jön egy 
vihar, s ledönti az alapjában aláásott faóriást, az, esésében szomszédait is magával ragadván, 
rémesen viszhangoztatja az erdőt, ijesztve az e rengetegekbe vetődő vándort, kinek gyakran 
utját is elzárják az ily faomlások. Megesik az is, hogy egy-egy senyvedő fa kigyulad; a 
szélroham el kapja a lángot s ekként egész erdőségeket tüztengerbe boritva kietlenitnek el 
egész vidékeket. Valójában az ily vandal modoru erdőemésztő hamuzsirfőzést ideje lenne 
betiltani, mert annak folytatása lassanként minden erdeinket felfogja emészteni. 

Két egész óráig utaztunk ezen rengetegek megdöbbentően nagyszerü magányában, követve 
mindig a Tepej patakot, mely a Boroslános gyönyörü idomu hármas sziklaszálánál nevét 
vesztve*Mert a Tepejpatak elnevezés itt megszűnik. , kétágra oszlik, a nagy és kis Csörgőkut 
patakára. Az első továbbra is megtartja dél irányát, az utóbbi ellenben nyugati irányból foly le 
a Homályárka nevü szakadáson, melyen felmenve csakhamar a roppant sziklahalom közül 
nagy vizbővséggel felbuzgó kis Csörgőkut-hoz ér a fáradt utas. A forrás mellett közvetlenül 
függélyes sziklaoldal emelkedik, déli lejtője azon hegynyaknak, mely a Nagyköves és 
Tolvajos hegycsucsokat egybeköti. Ez oldalban tátong a csak néhány év óta ismeretes 
Tolvajos barlangnak sziklaszáda*Száda, a székely tájbeszéd szerint bejáratot, nyilatot, 
valaminek kezdetét jelenti. . E barlang a mészkő-hegybe messze hatól be, néhány tágabb 
termét kivéve, sokfelé ágazó szük sikátorokból áll, melyek néhol annyira egybeszűkülnek, 
hogy csak sugártermetü ember tud áthatolni, azért a testesebb egyéniségeknek nem ajánlom e 
barlang belső részének meglátogatását, mert könnyen odaszorulhatnának, mi már azért is 
káros lenne, mert az érdekes barlang ez által jó darabig elzáródnék. 

Van egy hely, hol három folyosó vonul egymás felett, itt csak könyökön csuszva, másutt meg 
hason kuszva lehet áthatolni, de belebb ismét, kitágul, s igen szép hófehér jegeczek, arabesz, 
diszes fodrozatok, oszlop-csilláralaku és más bizárr idomu csüngvények gyönyörködtetik a 
szemet. 

Fenekén kis csermely folydogál, mely ezred évek türelmével véste ki e barlangot; a csermely 
egy bemenetelhez közel levő néhány köb-öl nagyságu tóba vesz el, honnan láthatatlan 
földalatti csatornán táplálja a hegy alján felbuzgó kis Csörgőkútat. A barlang száda e tó 
szinvonalán vagy két öllel felül fekszik, s a bemenni akaró a tó sikamlós martjára illesztett 
Osztorun*Osztoru ezen vidéken létrát pótló ágasfát jelent, ezen erdőkön használt tárgynak 
négy különböző elnevezését találtam, Osztoru Rákos tájékán, Perpelág Köpeczen, Csereke 



Torján. Csákja Siklódon; ezen sok nemü elnevezés a székely tájszavak gazdagságát tünteti fel. 
ereszkedhetik csak le. 

Ezen barlang, mely terjedelem és szépségre nézve azonnal az almási csudálókő után 
következik, 1862-ben fedeztetett fel egy nyilatára nőtt fának kidölése által; e nyilatot ember 
kéz által emelt falrakat zárta el, mi mutatja, hogy e barlang már századokkal ez előtt*Mert a 
berakott nyilatra nőtt fa legalább is két százados volt, mi mutatja, hogy e barlang mily 
hoszszas ideig volt elzárva. nyitva volt, s csak azután falaztatott be. Embernek korábbi ottan 
való megfordultát bizonyitja az is, hogy 1862-ben az első látogatók, a tóhoz levezető régi 
elporlott osztorut találtak ottan. A nép azt hiszi, hogy e barlang a Tolvajosban tanyázott 
rablóknak volt kincstartó helye, s azért sokan vannak maig is, kik kincs után kutatnak. – A 
barlangtól az Olthoz tértünk meg s annak balpartján folytattuk utunkat. A szoros a Tepejen 
felül kissé kiszélesedik, mind két oldalról kristály patakok csörtetnek le; a balpartiak közül 
megemlitem a Fehérpatakot*Fehérpataknak arról neveztetve, mert medrét hófehérségü 
mészkőkavicsok borítják. és a Szökőpatakot*Szököpataknak azért neveztetik, mert több helytt 
zuhatagokat alkotva rohan le. . 

A Szökőpatak fejénél egy Ágaskőnek nevezett mészkő szikla van, egy az erdők rengetegébe 
rejtett csudás idomu sziklaszál, mely északi részén egészen át van repedve akként, hogy e 
repedés által egy oly 50 lépés hosszu folyosó támad, melyen – elragadó szépségeit bámulva – 
kényelmesen lehet átsétálni. Keleti oldalában szoba nagyságu barlang van, vihartól meglepett 
pásztorok és utasok menhelye. A 100 lábot megközelithető szikla tetején bokrétaszerüleg fák 
nőttek ki; körülte oly roppant bükkfák emelkednek, melyeknek lombsátra a szikla felett 
terjeszkedve beárnyalja azt. – Annyira szép e szikla és környezete, hogy annak képét 
melléklésre méltónak itélem. 

 

ÁGASKŐ AZ ALSÓ-RÁKOS SZOROSBAN. 

A Szökőpatakon felül az Olt szorosa ujból egybeszükül, s a mind végig elragadóan szép 
szorosnak nagyszerü felső sziklakapuja áll előttünk, melynek jobbparti szirtoszlopát a Nyires 
csaszló, balparti támfalát a Függőkő alkotja. 

Azonban a Függőkőhöz ért vándor előtt egyszerre elzárul az út, mert egy, több száz öl 
magasságu, falmeredeken emelkedő gyüleg (conglomerat) szikla, a félelmes Gudunak 
előfokát alkotó Függőkő tornyosodik előtte, sötét szinezetével baljóslatu roppant sziklahegy, 
mely a lábánál örvényülő Olt fölött erkélyszerüleg kihajolva mered ég felé. 

A sziklamederbe szoritott folyam haragosan zugva ütődik e sziklához, melynek alját százados 
dühében elnyalta. Ott kanyarognak elnyeléssel fenyegető vészes örvényei, melyeknek mély 
tölcséreiben lakik – a néphit szerént – a halak királya, az óriás nagyságu koronás harcsa, oly 
szörnyeteg állat, mely az embert légyként nyeli el; mondják, hogy gyakran látták gyémánt 
ragyogványos fejét a hullámokból kiemelkedni. Egy alkalommal pedig a mátéfalvi halászok 



nagyhálójába kerülvén, azt oly erővel szaggatá szét, hogy a két csolnak, – melyen a háló végét 
tartók voltak – összecsapódott. Ez és több ilyen rémes rege él a nép között a Függőkő 
örvényeit lakó óriási harcsáról, melyek képzelt vészekkel még félelmesebbé teszik azon 
sziklát, melynek veszélyeivel amugy is meg kell birkózni az utasnak ki, ha megszakadt 
ösvenyének folytatását keresi, a Függőkő Oltra néző oldalán egy alig 6–8 hüvelyk szélességü 
bemetszést fedez fel, mely most felemelkedve, majd lelejtve vonul tova. Ez az út, melyet 
követnie kell és azon mulhatlanul keresztül kell hatolnia, mert a balparton ez az egyedüli 
kizárólagos közlekedési vonal; s bár még a gondolat is borzalommal tölti el, hogy ez lesz 
követendő útja, de azért elvégre mégis el kell határoznia magát, hogy ezen Mohamed 
paradicsomának kardélü hidjánál is veszélyesebb ösvényre lépjen. 

Ott csüngünk már a széditő magasságban, elnyeléssel fenyegető örvények felett vonuló 
keskeny szikla párkányzaton, nincs ott egy karfa vagy csak bokor is, hová kapaszkodni 
lehetne, nincs más fogantyu, mint a gördülékeny gyülegsziklának kiálló, de könnyen is 
kiszakadható sikos kövecse, nincs ott több hely, mint a hová az egyik lábot lehet tenni, mig a 
másik ürben csüng. Aztán ha még egyenes vonalban menne; de nem, hanem a sziklafalnak 
szeszélyes alakzatát követve, most meredeken emelkedik a sziklagerinczre, majd leszáll egy 
egy vihar által vésett repedésbe. És ha csak néhány ölet tartana! de nem, hanem ekként van ez 
a Függőkő egész szélességében 600 lépést meghaladó hosszuságban, pedig 600 oly lépést 
tenni, melyek mindenike életveszélylyel jár, ugyancsak nem tréfa! De ha – megvallom – nem 
egészen hideg vérrel is, előre kellett haladni, mert a visszafordulás veszélyessége elzárta a 
megtérhetés utját, és elzárta az önérzet is, midőn a vezetőül csatlakozott kecskepásztort 
zergeként láttam előttem ugrálva haladni; hol ő – ki az örvény mellett az óriás harcsától is 
félhetett, – oly merész volt, ott félelmet mutatni gyávaságnak tartottam volna. 

Ezen első alkalommal való tétovázásomért kiállottam a tüzpróbát másodszor, midőn a 
Tolvajos barlanghoz tett kirándulásomkor társaim által, kiknek a Függőkő alatt kellett volna 
rám várni elhagyatva, és el is estéledve, egyedül sötétben*mertelindulásomkor fáklyát 
gyujtottam ugyan, de nemsokára mindkét kezemre szükségem lévén, azt az Oltba kellett 
löknem. tettem meg ezen vészes utat. 

A tervelt Kolozsvár-bodzai vasut az Olt balpartján levén végig vonandó, annak mulhatlanul a 
Függőkő sziklafalába kell, hogy helyet véssenek, mikor aztán borzasztóan nagyszerű 
ösvényünk meg fog semmisülni. Azonban nem várva azon időt, midőn gőzmozdonyok fognak 
merészen átrobogni e félelmes sziklán, jelenleg átszállitom képzeletben a kedves olvasót a 
kényelmes országuttal kinálkozó jobb partra, hol a Függőkővel szembe lévő 
Veresföldárkában*Az onnan lefolyó patak medrében festésre alkalmas veresföld jön elő, 
honnan neve is származik. oly vasbányákat találunk*Ezen bánya a Dániel családé volt, most a 
fülei hámorhoz tartozik, hova ezen jó minőségü, érczdús vaskövet hordják. honnan a tervelt 
vasut egy kis jó akarattal kikerülhet. 

A Függőkő fénypontját a felső torkolatját is alkotja az alsórákosi szorosnak, mert azonfelül a 
völgy azonnal kiszélesedik; az előbb tombolva rohanó folyam kényelmesen kiterjeszkedve 
lassu méltósággal kanyarog; a havasias jellegü magas hegyek eltörpülnek; kurjongató 
kaszások szeldelik a rétek buja füvét, nyomukbon éneklő szép lányok térítik el a virágokkal 
tarkázott illatos szénát; a vadon nagyszerűségét a szorgalom és munkás földmüvelés vonzó 
képe váltja fel. 

De a hol ezen szép, müvész ecsetjére méltó mezei jelenetben gyönyörködik a szépész, ott a 
komolyabb irányu régész is igénybe lesz véve, mert e réten a Függökőtől alig pár száz lépésre 



vonul át a Kakasbarázda, mely innen a Kövesdombra, onnan a Butadombra emelkedve a 
Somostető alatt a Rikára kap, honnan, miként nyomozatainkból ki fog tűnni, folytonos 
egybefüggésben, felvonul az almási barlanghoz, honnan már elvezettük egészen a görgényi 
havasokig. Az alsórákosi szoroson alól a Függőkő felett ujból feltünik s a föld átalakulásai 
által eszközölt megszakadásokkal (miként annak helyén meglátandjuk) lecsap a dakki, 
apáczai erdőségeken, egészen a krizbai vár tájáig, hol én vonalát tovább követni nem tudám, 
hanem, miként egy nagy helyismerettel biró öreg vadász mondja, Lupsa irányába haladva, 
egészen az oláhországi határszélig követhető. 

E töltésről már másutt elmondtam nézeteimet, itten csak azt jegyzem meg, hogy ezen tájékon 
is, miként odább, közelében vannak elhelyezve a várak legtöbbjei, mint a krizbai vár az 
alsórákosi szoros három vára, a Rikai Kustaly, Huszt, és Hágymás vára. 

Még helyre kell igazitanom azon téves nézetet, melyet Benkő József nyomán mások is 
adoptáltak t. i., hogy a rikai Kakasbarázda a Réty melletti (Háromszéken) Honárkával 
egybeköttetésben lenne, mi nem áll, mert én a Honárkát a legnagyobb figyelemmel 
nyomoztam (e munka III-ik kötetéből kitetszőleg), de azt a Fekete-Ügy jobb partján innen 
sehol fellelni nem tudtam. 

A nép ezen megfoghatatlan, óriási munkával itt is, mint másutt, regéket köt egybe. E tájatt azt 
mondják, hogy azt 32 óriási büvös kakas egy hegyes sziklával árkalta; honnan Kakasbarázda 
neve is; azonban a hajnal ezen bűvös munkájokban meglepvén őket, szétreppentek, s 
sziklakapájukat leejtvén, az most is ott van az olaszteleki réten. De hagyjuk a büvös barázdát, 
s lássuk azon büvös körszemlét, mely a Kárhágóra*Régi időben nagyon rosz ut lévén, sok 
szekér és ló ment kárba e hegyen, azért lett neve Kárhágó. felemelkedő úttól nyilik. E pontról 
tünik fel legelőbb Bardoczszék az őtet keletről félkörben környező gyönyörü havassorral, 
melynek északi karajánál, az almási szorosnak – egykor világhirüvé válandó – nagyszerű 
hegyrepedése felett felötlik a Hargita büszke három csucsa. De ellenálhatnánk-e a vágynak, 
hogy vissza ne forduljunk bucsut mondani az annyi élvet nyujtott rákosi szorosnak? s ha e 
visszatekintést megtevők, látni fogjuk e nagyszerü szorost legelőnyösebb pontjáról, honnan 
annak felső kapuja felett kiemelkedve szemlélhetjük a csonkitott gulaidomu ürmösi Tepejt, s 
győztes vetélytársát, a hegyzett gulaidomu, félig zöld, félig fehér rákosi Tepejt, várkoszorus 
büszke őreit ezen gyönyörü szorosnak, mely a tuloldali almási barlang szorosával vetekedik 
az elsőség felett. A Kárhágóról Bardoczszék öt faluja akként átszik csoportositva, mintha egy 
terjedelmes város büszkélkednék ott a szép völgy virányain. 

Az Olt partján ismét régészeti tapasztalatok várnak az utasra, hogy azon sorba helyezett 
gödröket szemlélje meg, melyeket a nép Post helyeknek nevez, s melyek valószinüleg az ott 
elvonulhatott római hadút mellett állhatott vigiliák homályos maradványai lesznek. 

Az Olt tere mind szélesebbé lesz; balpartján – épen azon ponton, hol a délről jövő folyam 
nyugati irányt veszen – kiszökelő előfok emelkedik; ez előfokon fekszik, még pedig igen 
szépen, a még F. Fehérhez tartozó Ágostonfalva. Még regényesebb lehetett kinézése e falunak 
akkor, midőn a felette emelkedő Monaszteria nevű hegycsucsot a kalugereknek fényes 
kolostora koronázta. Ezen hires zárdát M. Theresia alatt annyi másokkal együtt Bukov 
rombolta le, romjaít vagy 80 évvel ezelőtt a falu közt épitett templomhoz hordva hasznositák. 

A Kárhágóról lelejtve csak hamar a Kormos Lángoshoz értünk, melynek azon pontját, hol a 
Köpeczről Alsó-Rákosra vezető ut ezen folyót érinti. Zarándokrévinek nevezik, ezen alól 
pedig a folyó maga is egészen Oltba ömléseig Zarándok nevet kap; a közeli hegyoldalt meg 



Remete oldal-nak hivják. Mind ezen szent nevek pedig, a szóhagyomány szerént, onnan 
erednének, hogy hajdan e tájtt egy szent életü, Jeruzsalemből megtért zarándok épitett 
magának remete-lakot, s mint bölcs és az orvosmesterségben jártas, tanitá, tánácsolá és 
gyógyitá a népet, a hálás nép pedig akként örökité nevét, hogy folyót és hegyet nevére 
keresztelt el. 

Nem sokára a megkerült Rika aljában fekvő Fekső-Rákosba lejtettünk be. Ezen nagy falut 
unitáriusok lakják, s az is a Krisztus palástjaként szétszaggatott, országszerte szétszórt F.-
Fehérmegyéhez tartozik. 

A.-Rákos, Ágostonfalva, Héviz, Dakk, Mátéfalva és Ürmös alkotják a székely és szász székek 
közzé beékelt egy darabkáját e megyének, mely 15 elkülönített darabban van Szebentől egész 
a Bodza sorosig szétszórva. 

E felosztás nevetségesnek tetszhetnék, ha előzményeit nem tudnók, azt t. i. hogy hajdan az 
egész mostani Szászföld s Fogaras vidéke is Fehérmegye volt; a mongol duláskor 
néptelenített ezen részébe az országnak németeket telepített II. Geyza királyunk, előbb csak 
Szeben környékére; de az ide települtek jólléte mind több települőt csalt be, a Szászföld mind 
nagyobbodott, terjeszkedett; megszorult vegyes házból való királyaink egy-egy 
öszvegecskéért egész vidékeket (Barczaság, Besztercze) adományoztak és csatoltak az ugy 
nevezett fundus régiushoz; a magyarság illedelmesen elvonult vendégei utjából, végre a 
Szászföld határainak végleges megállításakor a Szászföld szélein és közepette lakó 
magyarság, és a Székelyföldön lévő jobágy faluk F.-Fehérmegyéhez soroztattak, s ekként lett 
ez a dirib-darab megye. 

Felső-Rákos azon pont, hol három törvényhatóság érintkezik (F.-Fehérmegye, Bardocz- és 
Miklósvárszékek). 

A falu déli végénél egy lankás oldalt Várhegy-nek, sőt a falunak egyik közel levő utczáját is 
igy nevezik; fennebb egy szántót Bakvárnak; de hiába keres ott a kutató e nevek által 
feltételezett várromokat; nincsen ott semmi nyom. Az eke elegyengette e hantokat; barázda 
alá temetődött, ha volt is ott valami erőd. De ha régi romokat nem találunk F.- Rákoson, még 
is találunk feljegyezni valót a nép életből, s főként az itteni sajátságos népviseletet 
jellemezzük néhány szóban, melyhez képet is csatolunk. 

 

FELSŐ-RÁKOSI NÉPVISELET. 

Itt és Alsó-Rákoson még fennmaradt a nép között a régi magyaros viselet. A férfiak hosszú 
kivarrott bőr mellényt, az alatt flánel ujjast viselnek, melyet Duki-nak (dugd ki) neveznek; ezt 
bogláros őv egészíti ki, melyet a férfiak kétszer, a nők csak egyszer kerekítnek derekukra. 



De főként csinos és szép a nők ünnepi öltönye, melyet csak a négy communiókor és 
lakadalmak alkalmával vesznek fel. 

Ekkor az asszonyok fehér fátyolosan, s a lehetőleg fehér öltönyben jelennek meg, mely 
különös szabásu és nagyon redős. 

A leányok ilyenkor szintén pártáson járulnak Isten asztalához. Máskor a letett pártát nyakkötő 
helyettesíti, melyről az egész hát hosszában sűrün egymás mellé varrt szalag-hálózat csüng le. 
Hétköznap nagy széles fekete kalapot hordnak, melynek karimája három helytt van felkötve, 
hanem a menyaszszony esküvőjén mindég pártásan jelenik meg és az itteni sajátságos 
szerkezetü párták nem a fő elejére, hanem hátul a kontyra vannak téve. A czifrán himzett 
ezüstös-aranyos párta-abroncsra egy arany csillámból készült csokor van feltűzve; hütlés után 
a vőfély a csokrot tartó tőt kihuzza, a párta levált legékesebb csokrát pedig saját kalapjára 
tűzi, jelvényeként annak, hogy a párta-jelképezte leányságnak vége van. Ezen párta-
csonkításért azonban a vőfély kárpótlás képpen tartozik a leánynak egy bárányt, 
gazdagabbaknál egy borjút adni; a leány is visszonzásul egy vőfély-ruhát (czifra keszkenőt) 
ad vőfély uramnak. 

A leányok mind piros csizmát viselnek, csak mídőn gyászban vannak, cserélik fel azt 
feketével. A piros csizmát egy évig az új aszszonyok is megtartják, de azon túl viselniök tilos. 
A bogláros övet is leteszik 50 éven túl. 

Ezen sajátságokat, ezen nép életből kifejlődött szokásokat feljegyezni itt-ott szükségesnek 
láttam főként azért, mert a divat hódító hatalma előtt mind inkább korcsosulnak azok. Kezdi 
már a nép is eredeti szokásait, viseletét elhagyni, ős eredetiségéből kezd kivetközni. Hadd 
maradjon fenn legalább e lapokon azoknak emléke. 

E kis megállapodás után folytassuk utunkat. 

Az Olt-völgy egész Hidvégig, a belé szakadó Kormos-Lángos és Baróthvize vidéke, általános 
összefoglaló néven Erdővidékének neveztetik. Az utóbbi említett két folyam völgyeiben van 
Bardóczfiszéknek 9 faluja, Miklósvár széknek három faluja; legelőbb is azokat teendjük 
vizsgálódásunk tárgyává. 

XLIII. Bardoczszék. 

 

Bardóczszék politikai kormányzata. Rákóczi György alatt nyert önkormányzati joga. Katonaság. 

Bardóczszék tájrajzi leirása. Az Olt folyása. Hajókázás. Baróth vize. Baróth keletkezése, néveredete. 

Nagy- és Kis-Baróth. Vásárai. Baróthi Szabó Dávid emléke. Baróthi Kata. Baróth a reformatió korában. 

Kőszén. Dungópatak. Régi vasmüvelés nyomai. Bibarczfalva. Régi temploma. Tiburczvára; ennek 

maradványai. Kilátás. Regék. Hagyományok. Az ősvallást védő Tiburcz. 

 

Törvényhatóságaink határainak megszabásában a honvédelem, részint szeszély és terjeszkedési vágy 

játszodván szerepet, a természeti határokra nem igen voltak tekintettel. Az ily felosztásokból aztán 

keletkeztek oly viszonyok, melynek ugy a kormányzók, mint a kormányzottakra nézve 



kényelmetlenek voltak. Régi intézvények iránti kegyelet és hosszú időkön át begyökerezett 

jogviszonyok tartják fenn e felosztásokat. 

 

Ily kényelmetlen politikai beosztással birt Bardoczszék is, mely bár távol esik Udvarhelyszék 

kormányzati székhelyétől, s bár Udvarhelyszéktől roppant hegységek által elkülönitett, és egészen 

más folyamvidékhez tartozó fekvéssel bir, azért mégis mint egyik fiuszék, kiegészitő része 

Udvarhelyszék anyaszéknek.*Egy ujabb politikai felosztáskor nézetem szerént Bardocz- és 

Miklósvárszékből egy külön szék alkotandó, melyhez Felső-Fehérmegyének két darabja, a két Rákos, 

Ágostonfalva, Mátéfalva, Dakk, Héviz és Ürmös, Liget, Hidvég, Arapatak, Előpatak, Erősd és a három 

magyar lutheranus falu, Apácza, Krizba és Ujfalu csatolandók. Udvarhelyszék ezen elkeblezésért 

kárpotlandó lenne Zsomborral, és Küküllő megyének e szék területe közé berugó részével. 

Háromszék pedig Bodola, Márkos Nyen, a Hétfalu, s a Torja és Bükkszád vidéki fehérmegyei faluk 

által Bár nem hiányzott a fiuban a helyzet által igazolt önállóságra való törekvés, mit Rákóczi 

Györgynek 1635-ben kiadott védlevele alapján*Ezen védlevél kelt Gyula-Fehérvártt 1635. jun. 13-kán 

a fejedelem és Márkosfalvi Márton aláirásával, kihirdettetett Udvarhelyszéknek Állia Sámuel 

főkapitány és Ugron Pál főkirálybiró elnöklete alatt 1635. jul. 8-án Udvarhelytt tartott közgyülésen 

Orbán Ferencz főjegyző által minden ellenmondás nélkül. Közölve van ez okmány egész 

terjedelmében „A ns. Székely nemzet constitutioji” czimü gyüjt. 86–90 lapján. Rövidre vont lényege 

ez: szt.-demeteri Balázsi Ferencz főkapitány halálával komoly ellenkezések és összeütközések 

történtek Udvarhelyszék, és Vargyas kerülete (districtus Vargyas) vagy a Rikán belüli 9 falu közt, 

melyeket közönségesen Bardocz-széknek neveznek. Miért Dániel Mihály, Ferencz, János, s e faluknak 

több lakói (kik a védlevélben névszerént meg vannak nevezve) panaszt emeltek, s kimutatták, hogy 

ezen fiuszéknek mindég önmaguk által választott alkirálybirájuk és alszékük volt, honnan csak 

fellebbezés által mentek a perek az udvarhelyi derékszékre. Mi ezen felmerült egyenetlenségek 

elintézését sz.-sebesi táborunkból a segesvári országgyülésre rendeltük: de ottan más komolyabb 

ügyek miatt elé nem vehetvén, s az országgyülést ide (Fehérvárra) kelletvén áttenni, itten az ország 

rendeivel, és tanácsosainkkal az ügyet megvizsgálván, a feleknek okadatokkal és bizonyságok 

vallomásaival támogatott panaszait kihallgatván, mindenkinek, és ugy Udvarhelyszék tisztségének és 

kapitányának kényelme tekintetéből, a jog és igazság alapján rendeljük, hogy Bardóczszék lakói 

alkirálybirájukat magok közül (valódi nemesek sorából) válaszszák és tartsák, s pereiket is maguk 

lássák el, s csak fellebbezés utján vigyék az Udvarhelytt székélő derékszékre. Hozzáadjuk még a 

bardóczszékiek egyhangu kérésére, hogy folytonosan közöttük lakó alkirálybirójuk az év végével 

mindig leköszönjön, s csak ujbóli megválasztatása esetében tarthassa meg hivatalát. Mely 

határozatunkat kimondva, megerősitjük s érvényre emeljük stb. el is ért annyiban, hogy ezen csak 9 

falu*Bardóczszék 9 faluji a következők: Vargyas, Olasztelek, Bardócz, Száldobos, Füle, Bibarczfalva, 

Magyar-Hermány, Telegdi-Baczon, Kis-Baczon. alkotta fiuszék önmaga választotta királybiró 

közvetlen kormányzata alá volt helyezve, s saját alszékkel birt, melyen kezdődtek minden ezen 

fiuszéket érdeklő polgári és büntető keresetek*A bardóczszéki alszék a kebli királybiró elnöklete alatt, 

állott a jegyző, 7 rendes ülnök vagy táblabiróból, kikhez nagyszámu tiszteletbéli, vagy fizetésnélküli 

táblabiró járult, kik szintén szavazattal birtak. Az alkirálybiró alatt állott egy dulló (szolgabiró), 

pénztárnok, levéltárnok. Ezek alkották Bardóczszék tisztségét; székháza kezdetben Bardóczon, 

később Olasztelken volt, hol levéltár és börtönök is voltak. Bardóczszéknek külön pecsétje nem volt, 

legalább ilyennek lételére semminemü adatot nem találtam, hanem használta az anyaszék pecsétjét. 

A jelenleg használatban levőt közgyülési határozat folytán 1829-ben kapta ki, s ez Udvarhelyszék 



pecsétjének tökéletes hasonmása. s csak fellebbezés által vitettek Udvarhelyszék 

derékszékéhez.*Megkisértette az országgyülésen való önálló képviseltetést is, s az 1790–91-ki 

országgyülésre külön követet küldve, kérte, hogy ugy most, mint ezután is az anyaszéktől külön 

követe által jelenhessen meg, de az országgyülés a 68. ülésben kihallgatva az anyaszék követeit, mivel 

ily külön követ küldéssel a bardóczszékiek azelőtt sem birtak, hanem az anyaszék követei – a kiknek 

választásában befolytak – vezették ügyeit, azért régi szokásukkal ellenkező kérése Bardóczszéknek 

elejtetett. Lásd országgy. jegyzők. 495. lap. E jogviszonyán azonban nagy változást idézett elő a 

határőri katonaság felállitása, melybe Bardóczszék is bevonatott, s igy fejlődött a polgári közigazgatás 

mellett a katonai igazgatás, vagyis az alkotmányos élet mellett az önkényes kormányzat, mely már 

szervezeténél s természeténél fogva is folytonos ellentétben és összeütközésben volt a polgári 

elemmel, s lassanként oly tulhatalomra vergődött, hogy a fegyvertviselő székelyeket (és pedig e volt a 

nagyobb rész) teljesen kivette az alkotmányos kormányzat alól*Mert nemcsak hogy a – többnyire 

idegen – tisztek parancsoltak a katonai ügyekben, hanem e mellett volt katonai törvényszék is, mely 

nem a hazai, hanem osztrák törvények és paragrafusok szeirnt itélt a fegyvertviselők minden 

ügyeiben. s a polgári hatóságoknak csak is a kevés számu jobbágyság és fegyverviseléstől ment 

nemesség maradt meg. Tartott ezen anomal helyzet egészen 1848-ig, mikor a jog- és 

alkotmányellenes katonai kormányzat eltöröltetett; de csakhamar helyébe lépett az absolutismus 

uralma, melynek 18 évi zsarolása után 1868-ban Bardoczszéket is visszahelyezték törvényszerü 

jogaiba. 

 

Mielőtt azonban Bardoczszéknek tüzetesebb ismertetésébe ereszkedném, szükségesnek látom annak 

tájrajzi leirását adni, – folyamvölgyeivel, főként az Olttal, e vidék folyamkirályával megismertetni az 

olvasót. 

 

Szeszélyes folyó ez az Olt, felbuzog bérczes hazánknak észak-keleti szögletében; déli irányt vesz, 

átfutja Csik-ot, onnan erőszakosan sziklabérczeket szelve át, hegyeket sodorva, tör Háromszék terére. 

Felszedi ott a határszéli Kárpátok dús vizadóját, egyesül a vele versenyző, de végre kibékülő Fekete-

Ügygyel, betekint a szép és nagyszerü Barczaságra, s ott önelégülten hömpölyög át honunk e 

legnagyobb és legszebb terének északi szögletén; útat keres magának, ide-oda kanyarog; de látva, 

hogy a teremtő ott roppant havasokat állitott útjába, azokkal nem mer szembe szállni, hanem békét 

köt velök, felszedi azoknak önkéntes kristályadóját, s felfordul északra, mintha vissza akarna menni 

forrásához, hogy egy búcsulátogatást adjon édes anyjának a Fekete-Reznek s ikertestvérének, a más 

irányu pályát választott Marosnak. A szülőföld reménylett viszontlátásának örömével kéjelegve, 

kénye-kedve szerint szép berkek, gyönyörü rétek közt kanyarogva s a partjain fekvü regényes falukkal 

kaczérkodva, el is jut Köpeczig, de itt megpillantja azon hatalmas torlaszt, melyet a teremtő útjába 

állita, a Hargita trachyt szikláit, a Mitács és Hatod hegyhalmazát, miután azoknak átszegésére nem 

érez elég erőt magában, adót szed ezektől is: keblére öleli a csergedező Kormos-Lángost, a kedélyes 

Baróth vizét*Csak Székelyföldön 78 patak szakad az Oltba. , nyugatra fordul, s az alsó-rákosi kevésbé 

szilárd anyagu (mészkő), s csekélyebb magaságu hegyekkel birkozik meg, azok között nyitva utat 

magának. Ezen uttörés után ujból felveszi délirányát; de ez ujból a még magasabb Kárpátok 

lánczolatához vezeti.*Ezen ide-oda kanyargása által két félszigetet alkot, melynek egyike Sepsiszék 

egy részét a barczaszéli Fehérmegye nehány faluját, s egész Miklósvárszéket felöleli, ezen félsziget 



töve Mikóujfalutól Köpeczig alig 21/2 mfld. átmérőjü. A másik félsziget ezzel ellentétesen van 

forditva, ugy hogy töve amannak csucsánál, végelőfoka amannak tövénél, vagy Köpecz és 

Ágostonfalvánál van s a persányi erdőségek tömegét öleli körül, ennek Földvártól Halmágyig nyuló 

töve ismét alig képez egy 3 és 1/2 mfld. hosszuságu átmetszeti vonalt. Ott merednek fel a honnak 

legmagasabb csucsai: a Negoj és Szurul s a fogarasi havasok roppant sziklatömege. Ezeken át utat 

törni képes nem lévén, szelid önmegadással ujból nyugatra fordul, s ott tétováz, ott mereng a szép 

fogarasi téren át kémkedve, hogy hol kaphatna kimenőt szeretett jegyese, a Duna felé; itt is azonban 

mindenütt égig nyuló havasok állják utját, s késleltetik czéljának elérésében. Elvégre is türelmet 

veszt; dühbe jön, haragjában tajtékzik; felébred benne is az egyesűlési vágy, – mire a természetben 

minden vágyódik, – felébred az összeömlési törekvés. Titkos szellők elbeszélik neki, hogy ott az utját 

álló havasokon tul az ő csillámló jegyese, az ezüst Duna hömpölyög, mely őtet a drága gyöngyöket s 

fénylő kagylókat termő tengerbe, a folyamok mennyországába fogja elsétáltatni. Ellentállhatlan vágy 

fokozta erővel, nehány szövetséges folyóval egyesülten, elhatározá magát a döntő harczra, s mit 

Brassónál, Bardocznál és Fogarasnál a gyenge, félénk ifju nem mert tenni, itt a már erejének 

önérzetére ébredett értkoru megkisérti, neki ront a kissé alábbszállott havasoknak, s mérgesen 

tajtékozva, haragosan zúgva, Verestornynál utat nyit magának, azután átrohan Oláhország szép 

térein és szultánja, a már annyi folyamkirálynőt keblére ölelt, ragyogó Duna karjai közé rohan. 

Kéjérzettel simul hozzá, s boldogságtól áthatottan, szép vitorlás és gőzös bokrétákkal ékitve fejét, 

sétálnak karöltve az éden kapui, a tenger felé. 

 

Az Olt eredetétől Verestoronyig 40 mfld. hosszu vonalat fut be: közép szélesége 12 öl, mélysége 3–15 

láb. 

 

Szt-Györgytől Fogarasig tutajozható. Onnan a tengerig hajókázható és egy kevés igazítással 

Verestoronynál biztosan hajókázható lenne. Hajókázták is a legrégibb időktől fogva. 

 

Feltehetjük, hogy a rómaiak is hajókázták e folyót, s a sószállítást ezen eszközölték, bár bizonyitó 

adatok birtokában nem vagyunk. 

 

De hogy a német lovagok hajókázták ugy az Oltat, mint a Marost, arra már biztos adataink vannak. II. 

András király 1222-ben kiadott második adománylevelében, melylyel Cruceburgot és vidékét is a 

lovagok birtokához csatolja, egyszersmint engedélyt ád arra, hogy a Maroson 6, az Olton szintén 6 

hajót tarthassanak, hogy azokon sót lefelé, áru-czikkeket felfelé vámmentesen 

szállíthassanak.*Schlötzer Crit. Samml. 316 lap. Említés van téve a lovagok ezen szabad hajókázási 

kiváltágáról, mely szerént hat hajót az Olton (Ald), ismét 6 hajót a Maroson (Mors) vámmentesen 

járathatnak Honorius pápának 1222-ben kiadott bullájában is, melyet közöl Fejér Cod. Dipl. III. I. 425. 

 



A József császár alatti török háborukor 16 hajón szállítottak élelmet az Olton Rimnik és Slatináig; 

később svájczi Pürker Ignácz, engedélyt nyervén a macedóniai gyapju vámmentes behozatalára, két 

gyapju terhelt hajóval feljött egész Királyhalmáig; hamuzsirral és hunyadi vassal rakodva tért vissza 

Galaczig, ott nagyobb tengeri hajóra rakodván, Konstántinápolyig, hol nagy nyereménynyel adta el 

áruczikkeit. 

 

1820-ban Áron György egy 9 öl hosszu, 2 öl széles hajón 200 mázsa vassal és szebeni porczelánnal 

Rimnikig ment. 

 

Ezen sükerült kisérletek felbátoritólag hatottak s 1839-ben az Olt hajókázására és az ezen hajókázást 

gátló nehézségek elháritására Szebenben részvénytársulat alakult 500 frtos részvénynyel, Bedeus 

József elnöklete alatt egy igazgatóválasztmány állott az ügy élére; Junius 21-én a társaság egy vassal 

rakodott hajója nagy ünnepélyességgel el is indult Verestoronyról. 

 

De ez is csak kisérlet, még pedig felbátoritó kisérlet volt. A társaság közöny, és részvéthiány miatt 

feloszlott, s azóta az Olt hajókázásának nagy korderejű kérdése egészen el van ejtve. 

 

Pedig ez a könnyü közlekedéstől teljesen elzárt Királyhágón inneni résznek egyik legsürgetősebb 

életkérdése, mely még akkor sem vesztené el fontosságát, ha vasutunk lenne, mert a vizen való olcsó 

áruszállitás még akkor is helyén lenne, s a szomszéd Oláhfejedelemségbe – Erdély ezen természetes 

piaczára – a legrövidebb ut az Olt. Igen óhajtandó lenne azért, hogy ezen elejtett kérdés 

felkaroltassék, s egy oly részvénytársulat alakuljon, mely a kor igényei szerint gőzössel kisértené meg 

az Olt hajókozását. 

 

Az Oltnak ezen ismertetését, e ”par excellence” székely folyamnak ily rövid életirását sok tekintetben, 

de azért is szükségesnek hittem, hogy megérthető légyen azon körülmény, hogy Felső-Rákosról bár 

merre forduljon is az utas, mindég felfelé, azaz folyammal szembe megy, akár az Olt terén maradjon, 

akár az itt vele egyesülő Kormos-Lángos, akár Baróth-vizének völgyébe térjen be. 

 

Eddigi utazásom modorából kitünt az, hogy én nem mindenütt respectáltam a politikai felosztás 

határvonalait, hanem sok helytt határsértést követve el, inkább természetes vonalait követem a 

folyamvölgyeknek. Azt teszem itt is, midőn a keletről letörtető Baróth-vize völgyébe térek, melynek 

egész területe nem tartozik Udvarhely, illetőleg Bardocz-székhez, mert a már torkolatjától 

negyedórára lévő első helység Baróth is Miklósvárszékhez tartozik, de én nem tehetek róla, ha a 

természeti határok figyelembe vétele nélkül ily rendetlen felosztást csináltak, én megelőzöm a jövő 

törvényhozás teendőjét, s kikerekítem a határt, Bardocz-székhez csatolva Miklósvár-széknek 

legjelentékenyebb helységét, székhelyét, egyedüli mező városát, Baróthot. 



 

Baróth nevét igen sokféleképen származtatják. Benkő szent Bartholdtól; a hagyomány azonban 

regényes eredetről beszé. A mongolduláskor, midőn e haza népe üldözött vadként bolygott az erdők 

rengetegében, egy együtt bujdákoló szerelmes pár megpillantván e szép kies völgyet, felkiáltának: 

bár ott lenne nyugalmunk helye! Oda is települtek, s számos magzatokkal áldatván meg, alapitóji 

lettek e falunak, melyet első meglepetésök kicsalta felkiáltásukról neveztek Bárottnak, miből később 

idomitással lett Barot, s igy irva találjuk Baróth nevét régi okmányokban is, a h csak későbbi 

hozzátoldás. 

 

De legvalószinübb Horváth István névszármaztatása, ki a honfoglaláskor Erdélybe települhetett Barot 

nemzetségtől származtatja*Magyar gyökeres nemzetségek. Pest 1820. E munkájaban azt véli, hogy a 

honfoglaláskor Pannoniába bejött 108 magyas ősnemzetségből néhány Erdélybe is települt, legalább 

Baróth, Berend, Hódos, Kalán, Kalóta, Mike, Tordos, Zágor, Zsombor falu nevek, ily ősnemzetségek 

nevét tartják fenn.. 

 

A hagyományok szerént Baróth régen fennebb feküdt; ott hol most épület-nyomok látszanak a 

völgyben; de mivel régi iratokban Nagy-Baroth nevét találjuk*Labathlany Jánosnak Miklósvárszék 

szabadalmát tárgyazó 1459-ben kelt adománylevelében előjön nagybartóthi Rigó Demjén. , Kis-

Baróthnak is kellett valahol lenni; hihetőleg ott fennebb a völgyben, honnan lakói leköltözve a 

mostani Baróthra települtek, s lett a két Baróthból egy. 

 

Hogy Baróth már a XIV-ik század elején tekintélyes egyházmegye volt, azt a pápai dézmák 

regestrumából látjuk, hol Borouch, Boróth és Barchuch néven van bejegyezve*A 648-ik lapon 1332-ik 

év rovatában ekként „Damianus sac. de Borouch solvit 11 banales antiquos.” A 668-ik lapon 1333-ik 

év rovat „Damianus sac. de Boróth solv. 8-ban ant.” A 741-ik lapon 1334-ik év rov. ”Domianus sac. de 

Barchuch solv. 2 verencenses et 1 obolum.” E nevek mind el vannak ferditve a magyarul nem tudott 

olasz dézmaszedők által, akként, hogy a vég th ch-ra változtatott által. Régibb adat lenne Baróthra az, 

melyet a szászok adománylevelében, a nyert terület körül határolásánál előforduló Boraltba vélnek, 

azonban ez, hogy Baróth lenne, még nincsen tisztába hozva, annyival kevésbé, hogy a Szászföld még 

most sem terjed idáig, s annál kevésbé terjedhetett kezdetben midőn csak Szebenszékből állott.. 

Okmányilag Baróthról legelső tudomásunk 1334-ből van, midőn Baróti Lőrincz, Miklóssal, Gyula fiával 

perel egy ”Salamon” nevü hely felett*Fejér cod. dipl. VIII 4 supl. 127 lap. . 

 

Baróthon Báthori Gábornak is volt jószága, melyet ő a csiki vasbányákkal együtt Bethlen Gábornak 

(akkor csiki főkapitánynak) adományoz.*Mikó Ferenc Tört. lásd „Magyar Tört. emlékek VII-ik K. 181–

182-ik lapján” Bethlen Gábor mint fejedelem a Dániel családnak adja*Benkő Spec. Trania Sed. 

Miklósvár. , most is ezen család birtokában van. 

 



Fassing*Nova Dacia 37 lap. baróthi várról (arx baróthi) tesz emlitést. Most várnak ott nyoma fel nem 

lelhető, s igy Fassing vagy a templom kastélyt értette, vagy a baróthi határon lévő Veczel várát (római 

castrum, melyről alább) melynek akkor még jelentékenyebb maradványai lehettek. 

 

Baróth vásáros hely*Baróthnak még Bethlen Gábor adott feb. 3-kán Pünkösd utánni pénteken, és 

nov. 12-én tartandó három sokadalomra vásárjogot, mint az Benkő Spec Tran. mondja; de ezek 

elévülvén II. József által megujíttattak, s ugyan ezen uralkodó Bécsból 1788-ban jan. 31-én saját, Gr. 

Pálfi Károly és Méhesi József aláirása alatt kelt levél által szerdanapi hetivásár joggal is felruházza 

Baróthot. A három előbbi sokadalomhoz egy augusztus 21-ik napján tartandó negyediket nyert 1867-

ben, mint ez a baróthi levéltárban levő adománylevelekből kitünnik. , s arra hivatott, hogy e vidék 

központi városává nője ki magát*Baróth már előre is bitorolja a város nevét. A község házát 

városháznak, elöljáróságát tanácsnak nevezik, s a község egyik végén „falu Baróth” másik végén 

„Baróth mezőváros” van felirva.. Naponta csinosodik, s gyarapodik ugy, hogy már is városias 

küllemmel bir. Téres piaczán (melynek képét mellékelem) több bolt, és kőépület, a községben számos 

iparos és gyár van,*Leginkább szeszgyárak. minek következtében élénk kereskedelmi mozgalom 

uralkodik. Itten van Miklósvárszék székháza, Erdővidék kaszinója, posta és távsürgöny állomás, szóval 

mind azon elemek, melyek jogot nyujtanak a várossá lételre. 

 

BARÓTH VÁSÁRTÉRE ERDŐVIDÉKEN. 

BARÓTH VÁSÁRTÉRE ERDŐVIDÉKEN. 

 

De a jövőnek szép reményekkel biztató képe ne homályósitsa el az érdemnek szerény sugarát, mely 

az 55-ik számmal jegyzett ház körül dereng, ne, mert ezen szerény kis lakban született baróthi Szabó 

Dávid, nemzeti irodalomunk ezen érdemdús előharczosa* 

 

Baróthi Szabó Dávid 1739-ben apr. 10-én született Baróthon. Apja Szabó György, anyja Beke 

Erzsébet, kik a most 55. számu telken laktak, a ház azonban, melyben Szabó Dávid született, elégvén, 

nincsen meg. Hogy a Szabó család nemes, kitetszik a kétséges nemesek kutatására, a mult század 

végén kiküldött productionale forumok (főkormányszéki levéltár 11840/772 szám alatti) 

munkálatából, hol a báróthi Szabó családot érdeklőleg hivatkozás van Bethlen Gábornak egy 1614-

ben august. 29-én kiadott passualisára, melyben a Skender béget kisért Szabó Dávid baróthi nemest 

szabadon bocsátani rendeli; továbbá ugyan Bethlen Gábornak a prázsmári táborból 1616 feb. 24-én 

kiadott, baróthi Szabó Bálint nemes jószága osztályára vonatkozó rendeletére s azért baróthi Szabó 

József a fegyverfeladáskor is mint valódi nemes mentesíttetett, s a comissio által is a kétségtelen 

nemesek közé iktattatott. A leszármaztatás ez: Szabó Bálint, János, András, Gergely, János, György és 

Dávid. A mi Dávidunk tanulmányait Sz. Udvarhelyen végezte, s jezsuitává lett. Ujoncz évei alatt tanár 

Trencsinben, Szakolczán, Székes-Fehérvártt, Nagy-Szombatban, Kolozsvártt és Kassán. 1769-ben 

szenteltetett fel. 1773-ban a jezsuiták eltörlésekor Szabó Komáromba, 3 évvel később Kassára 

neveztetett ki állandó tanárrá, mely állásában maradt 1797-ig. Ekkor nyugalmaztatván tanítványa 



Gerkényi Pyber Benedekhez ment Virtre (Komárom megyében) hol 1819. nov. 21-én halt meg, s Virt 

templomába temettetett el. Irodalmunk ezen fáradhatlan uttörö munkása sok jeles művet 

(számszerént 15) irt, melyek közt legkitünőbb Virgil Aneisének ő eszközölte még ma is legjobb 

magyar fordítása. Eredeti dolgozatai közt is sok jeles és kitünő van. Életleirását lásd részletesebben 

Toldinak „Magyar nyelv és irodalom kézikönyve” czimű 1855-ben megjelent munkája I. K. 475-ik köv. 

lapjain. 

 

Baróthi volt a Zsigmond királyt Nikápolynál megmentett Cserei Balázs is. Lásd Fejér Co. Dipl. X. 8. 347. 

. Kinek emléke iránt a tisztelet adóját ezen megemlékezés által leróni hazafias kötelességemnek 

ismerem. 

 

Baróth e vidéknek egyedüli katholicus helysége s hogy itt a protestantismus közepette, miként 

maradhatott meg, azon lehet csodálkozni*Az erdővidéki espertség levéltárában van Benkő Józsefnek 

„Filius posthumus” czimű kéziratban lévő munkája, melyben a reformatiónak Erdélyben való 

elterjedésére vonatkozó igen érdekes adatok vannak. Itt előadja Honterusnak Brassóban való 

müködését és viselt dolgait, s okadatolva bebizonyitja, hogy a reformatió a Székelyföldre Brassóból 

Honterus tevékenysége folytán, s könyveinek hatása alatt terjedt el. Erdővidéket érdeklő sorai ezek: 

Az erdővidéki ecclesiák egyről egyig elállottak vala a római hittől, de sokan az emberek közül nehezen 

szenvedhetvén azt, hogy az eddig való czeremóniák, rendtartások megszüntek volna, s a képek a 

templomból kihányattak volna, ismét kivánkozni kezdenek vala az előbbi vallásra, nevezetesen a 

baróthiak az előbbeni hitre visszaállanak, és mind e mai napig is a római pápától függenek. A magyar-

hermányiak is – megbotránkozván azon, hogy első ref. papjok András a keresztes zászlót egy 

asztagjára madárijesztőnek kitette – elállottak volt a reformatiotól, de az ottan megjelent tudós 

tanitók okkal móddal visszaállitottak a ref. vallásra, s azóta ezen vallásban is vannak sat. . 

 

A néphagyomány azt mondja, hogy egy Baróthi Kata nevü hit-amazon összegyüjtve a helység 

asszonyait, leányait, élőkre állott s kiverte Baróthról az uj hitet terjesztő szónokot, megtartván ekként 

a népet a régi vallásban. 

 

És e hagyományt igazolva látjuk a Baróth megyei régi anyakönyvben is* 

 

)Ezen anyakönyv 1674-ben kezdődik, egy ezen keletnél régibb iráska van oda bekötve, melyen ez áll: 

 

Barothiensis ecclesia dicitur inviolata permansisse tempore persecutionum, quando haeretici vicinas 

ecclesias violenter apprehenderunt, quod Heroina quaedam mulier ex familia Barothiana conclamans 

ceteras mulieres, arreptis verubus et furtibus ad fores Ecclesiae comparantes negarnut introitum 

commissariis Acatholicis et praedicantibus, et sic mansit intacta. 



. 

 

Baróthon felül, a Baróthvize más néven Uzónka átkanyarogta szép völgy terül el, a jobb oldali hegyen 

burgundi szőllőültetmények vannak, melyek a hires pomolog, a páratlan jó gazda, s a hazának oly sok 

jeles fiat s nemesen érző honleányt nevelt Zathuretzky industriája. 

 

A szemben lévő Nagyály, Kisály nevü hegylánczban gazdag kőszéntelep van, melynek két aknáját 

használja is a fülei vasgyár. E kőszén egy kissé verhenyeges és törékeny; de azért kitünő tűz-anyag, s 

hihetőleg mélyebb müvelés után még jobb minőségüre is fognak találni. Mily roppant heverő kincs 

van ott, mit csak akkor fogunk kellőleg méltányolni, mikor erdőink megfogyatkoznak, mi a mostani 

vesztegető kezelés mellett hamar be fog következni. 

 

Fennebb az északi oldalon Dungó patak szakad az Uzonkába. E patak völgye timsódús, nem rég 

társulat alakult annak felhasználására; néhány éve, hogy medrében óriási mammuthfogat s nagy 

csiga kövesüléseket találtak. 

 

Az e patakot környező hegyek fel egészen Baczonig vastartalmuak, felületeiket nagy mennyiségü vas-

salak borítja, miből régi bánya-müvelésre lehet következtetni, mit a rómaiak korára (kiknek egy 

telepök volt a mint alább látandjuk, e vidéken) akarnak felvinni. – Nem rég Baróth patakában 

malomárok ásásakor roppant vas-üllüt találtak, melynek fatalapja meg volt kövesülve, az üllő a római 

vas-hámoroknál szokásos alakkal birt. Igen nagy kár, hogy vasa felhasználtatott. 

 

Fél órára Baróthon felül Bibarczfalvát éri az utas. E falu nevét Benkő Tiburcz-tól (kinek itt vára volt) 

származtatja, mely elferditve, időfolytán Bibarcz lett, s mely nem nagyobb szórontás – mond Benkő – 

mint a Szent-Máriából lett Semeria. Bibarczfalva hires gyógyforrásairól, melyek a falu derekán 

fakadnak fel, s ugy italra, mint fürdésre használtatnak. 

 

Temploma az átmeneti korszak müve, de teljesen átalakult ugy, hogy csakis szentélyének polygon-

záródása és körives oldalkapuja, – melynek bélletét két kajács közé fogott henger tagozza – mutatják 

keletkezési korszakát. Belső falait igen szép fresco-fesvények boriták, melyeket vastag mészkéreg fed. 

Egyik épebb szögletéről ezt eltávolitván, byzanczi izlésben festett alakokat, fehér és verhenyős lovon 

ülő lovagokat ismerhettem fel, miből azt következtettem, hogy ottan Szent János jelenése IV-ik 

könyvében leirt jelenet volt lefestve. E templom egykoru lehet a faluról való első tudomásunkkal, 

mely szerint 1332-ben Villa-Bybonh és 1333-ban Villa-Byborch néven önálló egyházmegyeként jelenik 

meg.*A pápai dézmák regestruma 648. lapján (1332. évi rovat) igy: Blasius sac. de Villa Bybonh solv. 

11. ban. ant. 668-ik lapon (1333. évi rov.): Blasius sac. de Villa Byborch solv. 1 ban. ant et 6 

verencens. A 741-ik lapon (1334. évi rovat): Blasius sac. de Villa Byborch solv. 4 denarios. 



 

A falu felett délről szép lomberdő nőtte kerekded hegy emelkedik. E hegy tetőormát koronázta 

Tiburczvára, melynek még ma is észlelhető nyomaira akadhatunk, mert a Baczonvize-, Várpataka-, és 

Fehérföldpataká-tól körülfolyt önálló hegy tetőormán csakhamar ráakadhatunk egy 2–3 öl magas, 3–

4 öl széles gátonyra, mely a hegy fennlapját hosszukás idomban ugy futja körül, hogy észak-nyugati és 

észak-keleti részén hegyes csúcsba jön egybe. A két csucs közti szárak nem egyenlők, mert északi 

oldala nagyon kis hajitással bir, mig déli oldala cskanem félkört képez, ugy hogy e vár alakját 

leginkább egy körszelethez hasonlithatjuk, oly körszelethez, melynek kerülete ezer lépés, hossza 400, 

legnagyobb szélessége 240 lépés. Ezen mértékek fogalmat adnak e vár tekintélyes nagyságáról, és oly 

terjedelméről, minővel székelyföldi ősváraink között csak is a csiki Bálványos birt.*Lásd a csiki 

Bálványost e munka III. kötetében, Tusnád leirásánál. 

 

E vár gátonyának nincsenek sánczai s kőrakatnak sem látszik ottan semmi nyoma; de néhány 

átmetszést tétetvén, meggyőződhettem, hogy ottan falrakat volt, melynek omladványai alkotják e 

hatalmas gátonyt, melyet a természet alkotó keze lassanként moha, és százados lapu hulladékból 

alkotott földréteggel vont be, s azokon óriási fákat növelt. E földréteg és a rajta nőtt százados 

tölgyek, mintegy időmérőül tünnek fel az észlelve vizsgálodó előtt, jelölve, hogy ezen legalább is 2–3 

százados fák, több század óta egybeomlott és lassanként behantolt romok halmazán nőttek fel; s igy 

legalább is 5 század tölt el azóta, mióta a vár egybeomlott. 

 

Igy olt a tevékeny s mindent hasznositni tudó természet a halálba is életet, ekként jelenik meg az 

ember mulékony müveinek elenyésztekor azok megsemmisülése perczében, hogy örökéletü 

önmagukból megujuló lomb, illatos virág, s izletes eprekkel diszitse fel az enyészetnek szomoru jeleit, 

a mulandóság mellé oda állitva az örökkévalóságot. 

 

A természetnek keblén, a régi nagyság, mult dicsőség e helyén, az őskor ezen sötét rengetegei közt, a 

büszke tölgyek alján sürün felnőtt sebző tövisek közt hiába bolyongtam, hiába kerestem e 

romtöredékek közt valami utbaigazitót, irányadót mi ezen titokteljes romok multjára bár mi csekély 

világot vethetett volna, hiába folyamodtam a történet muzsájához az is hallgatagon hajtá egybe világ 

eseményeket tárgyaló könyvét, honnan a lap, melyra vár multja irva volt, kiszakadt. S midőn minden 

hallgatott, midőn mindenütt kétely és bizonytalanság éje sötétült, megjelent akkor a csevegő 

hagyomány, hogy elmondja e romokról, mit ezredévek eseményeivel elárasztott emlékében 

megtarthatott. Szerinte e vár szereplés szintén sz. István korára, vagyis az ős nemzeti vallásnak a 

keresztyén vallással való küzdelme korszakára esik; Tiburcz vára és a két Bálványos vára volt az ősök 

üldözőbe vett hitének végső menhelye; itten e várakban füstölögtek utoljára Hadúrnak oltárai. Ázsia 

szent hagyományaí itt küzdték az élethalál harczot Európa vallási fogalmaival. Ős Tiburcz, a biboros 

Saroltának fia, rendithetlenül ragaszkodva őseinek üldözőbe vett hitéhez, elhagyta az udvar királyi 

fényét, s ide az erdők rengetegébe vonulva, miként Gyula s utána az Opurok Bálványos várába, ugy ő 

is itten e hegyormára épitett erős várában gyujtá fel a tiltott ősvallásnak szent tüzét, azt követve élt 

itten s halt is el, mint utolsó ázsiai magyar, mint utolsó papja Hadurnak. 



 

Ott a vár belterének dombszerü emelkedésén mutatnak egy nagy üreget, mely mellett nem rég 

lerontott és elhordott kőfal állott, e lenne a néphit szerint azon pincze vagy sirbolt hova a 

rendithetlen Tiburcz kincseivel s áldozati eszközeivel együtt el van temetve. 

 

A várhegy egészen belévén sürü erdővel nőve, az innen feltáruló kilátás korlátolva van, hanem 

találhatni keleti végénél egy tisztást, honnan gyönyörködni lehet a táj szépségben, honnan feltünik a 

völgyfőben szépen fekvő, s nagy városi küllemmel biró Nagy- és Kis-Baczon felett a Hatodnak 

gyönyörü lánczolata, melyen a bükszádi Piliske büszke orma, a szent Annató feletti Nagy Csomagnak 

és Büdösnek trachyt ormai, és a Bodoki havasnak vár koronázta csucsa pillant át, mely várral és 

ezáltal a Bálványossal volt láttani egybeköttetésben Tiburcz vára, mig tulról a Rikában lévő Huszt és 

Kustály vára által függött egybe a Bágyi várral, alább pedig az ide jól látszó Tepeji várakkal. 

 

S most vegyünk búcsut e titokteljes 
romoktól, hogy Baczon völgyének még 
hátra lévő faluit is megutazzuk. XLIV. 
Baczon vize völgyei. 
A vidék tájirata. Bodos. Kelemen vára. Példabeszédek Bodosról. Kis-Baczon vize. Kis-
Baczon. Magyar-Hermány, néveredete; népessége. Régi vasművelet nyomai. Fenyőspatak. 
Istenkasa. Érczes-borviz. Leshegy. Bodvaj. Nagy-Baczon vize. Nagy-Baczon. Telegdi- és 
Sepsi-Baczon. Tsinod. A baczoni régi templom; régi harangok. Baczon népe, épitkezés; 
kézmüipar. A Sugó és Uzónka völgye. Pisztrangos borviz. Uzónka borviz. Faluhely. 
Csokáson templom-nyom. Az Eszmod magasán vezető utvonal. 

Bibarczfalván felül három völgy szakad egybe: a délirányu Bodos pataka völgyében fekszik 
Bodos, az észak irányu Kis-Baczon vize völgyében Kis-Baczon és Magyar-Hermány, a 
középen keletről lefolyó Nagy-Baczon vize völgyében Nagy-Baczon, mely dombtetőn fekvő 
templomával igen szép képet mutat. E falukat az elősorolt rendben fogjuk meglátogatni. 
Legelőbb is Bodosra nézünk be, mely tulajdonképpen szorosan véve nem is tartozik a 
vizsgálódásunk alatti Bardoczszékhez, a mennyiben a politikai felosztás Miklósvár-székhez 
sorozta; hanem tájrajzilag Baczon vize völgyéhez tartozik, s én itt is inkább a természeti, mint 
a czélszerűtlen beosztásu politikai határokat ügyelve, Bodost is ide keblezem. Bodos nevét 
Benkő Bujdosról származtatja, hová valamely bujdosó települt, mi egy kissé erőltetett, 
leszármaztatásnak tetszik; valószinübben ez is ily nevü székely ős nevét tartja fenn. A csinos 
falucska ugy elrejtőzött Tiburcz várának háta mögé, hogy az 1848-ban Erdővidékét duló 
Heydte oláh nemzetőrei sem találtak meg. Bodoson nem sok feljegyezni valót találunk, 
legfelebb megemlitjük, hogy az e falun alól lévő, a Bodos- és Farkaspatak közti magas 
csucsot, mely Tiburcz várával éppen átellenben van, Kelemen várának nevezik, azért a 
hagyomány szerént, hogy ottan egy Kelemen nevü székely ősnek volt büszke vára. Azonban e 
vár emléke csak a hagyomány és a hegy elnevezésében él, mert a szántás által teljesen 



átidomitott és elegyengetett hegytetőn semmi maradványára, de még nyomára sem lehet 
akadni. 

Még felemlithetünk két példabeszédet is, u. m.: Ugy talál mint a bodosi lakadalomban az étel, 
– szokták olyan valamire alkalmazni, a mi ugy kijut, hogy sem sok sem kevés. Eredete pedig 
az, hogy a bodosiak szük és rosz határuk mellett nem igen gazdagok, s azért ők nagyon 
gazdálkodva élnek s még lakadalmaiknál is, – mely alkalommal a székely nép oly pazar fényt 
és vesztegetést üz az étkezésben, – csak annyit főznek, hogy éppen elég legyen, de felesleg ne 
maradjon. 

Az olcsó de rosz holmiról szokták meg azt mondani, hogy: Olyan mint a bodosi szekér, mi 
ismét onnan ered, hogy e falu lakóinak mestersége a szekérgyártás, minden ember még az 
asszonyok is szekeret gyártanak ott; de mivel a szekereken nem szokott vas lenni, és nagyon 
olcsóért állitják ki, azért azok nem is szoktak nagyon tartósak lenni. 

Bodosról az ellentétes Kis-Baczon vize völgyébe tértünk, hol a torkolathoz közel eső Kis-
Baczonban mit sem találván, fennebb siettünk a már havas alján fekvő Magyar-
Hermányba*Előnevét azért csatolják, hogy a Barczaságon levő szászok által lakott 
Hermánytól (Honigsberg) megkülönböztetni lehessen. Különben, hogy a „Hermán-nem” a 
székelyeknél mint nemzetség meg volt, arra adatul szolgálhat az egy 1339-ki oklevélben 
előfurduló László, a Herman-nemből (de genere Herman) való Dénes fia, ki a három rendü 
székelyeknek volt ispánja (comes trium generum Siculorum). Lásd Nemzeti Társalkodó 1832. 
évf. II 9. És igy igen könnyen megeshetik, hogy e falu neve a székelyek Hermán nemétől, 
vagy pedig az itt lakhatott Hermán családtól ered. Benkő József coll. Hist. T. III. 366. lapján 
azt mondja, hogy a Hermán szó Hermestől (Mercurius) ered, kit a régi székelyek és góthok is 
isten gyanánt tiszteltek, mit ha elfogadunk, akkor falunk nevének isteni eredete lenne., mely 
nevét Benkő szerént ermánytól – mi forrásos helyet jelent – vette. Dús is e falu forrásokban 
főként ásványos vizekben, mert a faluban és határán nem kevesebb mint 8 ásványos forrása 
van. Hermány is filiája volt Nagy-Baczonnak s attól 1765-n szakad el, mikor 443 lélek lakja; 
ma már 1000-re megy lakóinak száma, mi a székely faj szaporaságának ismét egy adata; 
pedig e korszakra esik az 1788-ki bodzai csata, mikor Hermányból 29-en estek el, 5-en 
sebesültek 10-en pedig rabságra jutottak, és ezen korszakra esik a franczia háború, melynek 
folyama alatt 30 ember életével áldozott Hermány*Mint ez kitünik a ref. megye 
jegyzőkönyvéből, hol névszerint be vannak jegyezve azok, kik ugy a török mint a franczia 
harczokban áldozatul estek. . 

Hermányon felül három patak foly össze: A Fekete-, Halas-, és Baróthpataka (s csak ezek 
egyesülésénél keletkezik a Kis-Baczon vize); a két utóbbinak egybeszakadása közt Paphomlok 
nevü hegyfokon oly nagy mennyiségben jön elő a vas-salak, hogy arról régen nagy mérvben 
üzött vasmüveletre kell következtetnünk*A hagyomány azt tartja, hogy a római korban itten 
nagyszerü vasbányák voltak. . 

Különben még ma is van Hermány területén vasmüvelet, csakhogy az bennebb huzódott a 
havasok közé, s mivel ugyis kis keretbe szoritott hazai iparunk iránt érdeklődnünk kell, azért 
azt felkeresni kötelességünknek tartjuk. Hermány és Kis-Baczon közt a Fenyőspataka szakad 
balpartilag Kis Baczon vizébe. Ezen pisztrangdus, havasi csermely vadregényes, messze 
felnyuló völgyében nem is sejtett szép tájakra bukkan az utas. Ezek legkiválóbbika a 
torkolatjától 1 és 1/2 órára eső Érczespatak*Mely a Fenyőspatakba balpartilag ömlik. 
gyönyörü hegykeble, melyet Istenkasának azért neveznek, mert annak ősrengetegek közzé 
rejteszkedő magánya vész idején biztos menhelyet nyujtott a lakosoknak, kik török, tatár, 



laboncz dulások alkalmával ide rejtőzködtek s ott Isten védelme alatt biztonságban is voltak, 
honnan Istenkasa neve eredett; de hogy az iderejtőzködők, isteni gondviselésbe helyezett 
bizalmuk mellett őrködtek is ezen bajosan fellelhető, bajosan megközelithető, s szükség 
esetében könnyen is védhető hely felett, mutatja az, hogy az onnan keletre eső magas csucsot, 
honnan egész Erdővidéken szét lehet tekinteni, Leshegynek nevezik ma is, s itt vész idején – a 
hagyományok szerént – mindég őr állott, ki az ellenség mozdulatait kémlelte, s az 
Istenkasában levőknek hirt adott*Az Istenkasa még az 1849-ki forradalmat követett üldözések 
korszakában is menhelyet nyujtott 5 hermányi honvédnek, kik 3 évig bujdákoltak ottan, 
szabadon és függetlenül élve, mig a haza rabigában nyögött; többször küldöttek nagyobb 
katonai erőt is elfogatásukra, de ők azokat mindig vagy visszaverték, vagy kikerülték, s bár 
otthoni szüleikre egy század katonát küldöttek, ők meg nem adták magokat az amnestiáig, 
midőn aztán szépen haza mentek. . 

Az Istenkasában több ásványos forrás buzog fel, azok közt az Érczeskút nevüt*Mely egy kis 
barlang szádánál festői sziklák között fakad fel; a nép azt mondja, hogy itt aranycsepegés van, 
melyre magyarországiak járnak. A népnek aranycsepegési hite mindig régi aranymüveletet 
jelöl, s valószinüleg az emlitett sziklaüreg is nem más, mint egy felhagyott aranybánya. igen 
kellemes izü erős borviz. 

Istenkasán felül negyedórára van (a Fenyős patak mellett) a Bodvaji vashámor*Igy neveztetve 
a felette lévő Bodvaj havasról. és a körülte lévő, vagy 100 lelket számláló, bányatelep.  

E hámor alapitója a szt.-domokosi rézbányákat kiemelt Verkes Zakariás Antal, kinek a szt.-
domokosi bányákban dolgozó munkások egyikének testvére kis-baczoni Gál Samu 
mutatványul vaskövet vitt a Bodvajból, mely érczdusnak mutatkozván, 1831-ben 
megkezdődött itten a bányászat, s ma már évenként 1000 mázsa vasat termelnek. Nagyobb 
befektetéssel azt igen előnyösen lehetne nagyban is kezelni, mert vasa, főként öntvényekhez, 
jobb a fülei vasnál, s a mellett a dústartalmu vaskő, vizerő és tüzanyag mind közel és 
kifogyhatlan mennyiségben jön elő itt; hozzá még jó közlekedő utja is van Nagy Baczon felől. 

Az alapitó Zakariás a bányatelep fölötti tetőre 1852-ben védszentje tiszteletére kápolnát 
épitett, hol Szt. Antal napját követő vasárnapon nagy és népes bucsukat tart a Baróthról, sőt 
még Csikból is oda sereglő katholikus népség, mikor egyszer egy évre megnépesül a havasok 
magánya. Képét a szépen fekvő hámornak mellékelem. 

 

A BODVAI VARHÁMOR ERDŐVIDÉKEN. 

E havasokban roppant kincs rejlik, mert vasa és még nem ismert ásványvizei mellett több száz 
ezer holdra menő csere- és tölgyfa rengetegek tenyésznek itten, melyek vasutunk 
elkészültével a bizonynyal kifejtendő gyáriparnak (hordódonga, padlatkoczka, s 
butorgyártásnak) kiaknázhatlan kincseit rejtegetik a jövő számára. 



Most térjünk a közép völgybe, hol a Nagy-Baczon vizének kies és termékeny völgyében 
fekszik Nagy-Baczon*Baczon néveredetéről pedig azt mondja Benkő (Filius posthumus 
czimü jegyzeteiben), hogy sz. István magyar király Sarolta hugától származott volt Márkárd, 
Koff, kinek fia volt Bulth Lőrincz, ennek lettenek im ez 5 jeles fiai: Baczon, Boncz, Bencze, 
Tsák (Chák) és Bethlen, ki is a kevés ételről Beetlennek és azután Bethlennek neveztetett. 
Ezek közül mindeniknek nevére faluk vannak Erdélyben neveztetve, talán magok lévén 
azoknak fundátorai. Bethlentől Bethlen nevü mezőváros és már elromlott vár, és Bethlenfalva 
Udvarhelyszéken Tsákról Tsák és Tsáklya, Benczéről Benczéd Udvarhelyszéken. Bonczról 
Bonczida (helyesebben Bonczhida) a Szamos mellett, Baczonról pedig a mi Baczonunk, 
melynek az önnön fundátorától oda szerzett egy nevezetes almája baczoni édesnek vagy 
baczoni pirosnak isneveztetik, édes is, piros is lévén. , e vidéknek legnevezetesebb és 
legsajátságosabb helysége, melyet a falu közepén lefolyó hasonnevü folyó két részre, Telegdi 
Baconra és Spesi Baczonra oszt, és ezen megosztás nemcsak névleges, hanem nagyon is 
lényeges, mert a folyó jobb partján fekvő Telegdi Baczon politikailag Bardoczszékhez 
tartozik*Hogy a telegdi esperesség (mely Morosio, Chich és Erdenbach distr. oszlott) nem 
más, mint az udvarhelyi esperesség, s hogy Udvarhely legrégibb neve Telegd volt, talán a 
Telek ős törzsről, azt már többen bebizonyiták. Az pedig hogy Udvarhelyszékhez tartozó 
része Baczonnak Telegdinek hivatik, arra mutatna, hogy nemcsak a várost, hanem a széket is 
hajdan Telegdnek hivták. , mig a balparti Sepsi Baczon Miklósvárszékhez van sorozva*Sepsi-
Baczon most Miklósvárszékhez tartozik, de régen mint neve is jelöli, s mint a hagyományok 
is tartják, Sepsiszékhez tartozott, valószinüleg akkor még, midőn Nagy-Baczon fenn az erdők 
között a Murgó alján feküdt – mint azt alább látni fogjuk – mikor Sepsiszékhez volt közelebb, 
mint Miklósvárszékhez; de a falu idő való leköltöztével nagyon elesett Sepsitől, és ugy 
csatolódhatott a közelebb levő, és amugy is Sepsiszékhez, illetőleg Háromszékhez tartozó 
Miklósvárszékhez. és igy azon falu, melynek semmi más válvonala nincsen, mint a kis folyó 
és midőn egyházmegyeileg egy községet képez, s mint ilyen a közös ”Nagy-Baczon” nevet 
viseli, akkor politikailag elkülönitett két törvényhatóság közt oszlik fel, s ugyan azon falu 
lakosa, mondva hogy udvarhelyszéki, a másik mondva, hogy háromszéki, nem hazudott, 
hanem teljesen igazat mondott. Sepsi Baczonnak déli részét Tsinod-nak, a rajta keresztül 
folyó patakot Tsinod patakának, és a közeli magaslatot Tsinod hegyének nevezik. Ezen 
őshangzatu névnek ismétlése nem csak esetleges, hanem az egy régi ily nevü, s Tsinod 
hegyén feküdt falunak őrzi emlékét, melynek lakói le költöztek Baczonba, de ős telephelyük 
emlékét magukkal vive, azt ez elnevezésekben örökiték. Baczon 1334-ben Bachan néven mint 
önálló egyházmegye szerepel*A pápai dézmák regestruma 741-ik lapján ekként lévén 
bejegyezve: Petrus sac. de Bachan solv. 1 verecens et 2 denarios cum aquilis. – A többi faluk 
emlitve nem lévén, ennek filiáji voltak. s mint ilyen központi anyamegyéje a szomszéd 
faluknak. 

Nagy Baczon nemcsak a katholicus korban volt központi anyamegyéje a vidék falvainak, 
hanem még a reformatio után 1670-ben is (ez évi visitationalis jegyzőkönyv szerént) 
derékmegye volt Kis Baczon és Herman filiáival, melyek azután lettek nagykoruak és 
őnállókká,*Midőn Kis-Baczon 1734-ben elszakad, Nagy-Baczonnak csak is 658 lakosa volt; 
ma e szám háromszorozódva van. s éppen azért, hogy mind a három falunak keze ügyébe 
essék, épiték templomukat a Kis és Nagy Baczon közti hegyfok tetőpontjára; a kegyelet tette 
azt, hogy Nagy Baczon nem rontá le a kissé kényelmetlen, messze, de szép regényesen fekvő 
régi templomot, hanem most is oda jár imádni Istenét.*Ugy látszik, hogy régi időkben az 
erdővidékiek sok sört ittak, mert a serfőzés az ecclesi egyedárusága volt, s az ecclesia 
üstjében főzött mindenki magának sört, miért hogy a pap is meg ne szomjuhozzék, külön 
gabonarészt adtak. Benkő fennebb emlitett Fil. Posthumusában ezt találjuk feljegyezve: 
Régen az Eclának járó jövedelemért serfőző üstöket tartottak a baczoni, olaszteleki és más 



ecclesiák is, szokás volt ugyanis ezeken a falukon, hogy a falunak közönséges nagy 
aszalóháza volt, hol a szaladot késziték, melyből negyvenesekkel is főzték ecclesia-bérbe 
kijáró öststel a sert, s azt korcsmárolták, s meg is részegedtek tőle. A régi templom azonban 
teljesen átalakult renaissance stylbe, csak is két kapuja tartatott meg emléktáblájaként a 
multnak. A déli oldalajtó – melynek átszelt lóherivvel záródó nyilatát vesszőmű kereteli, – 
elmozdittatva eredeti helyéről a szentély (polygon) záródásához vitetett elő, a nyugati 
főkapuzat azonban helyén maradt, s ez is átszelt lóher ivvel záródik; hanem ugy látszik, hogy 
mély horony tagozta bélletét egy külső csúcsivvel záródó táblázat keretelte be, mely most az 
elibe épitett torony által fedve van, de kitünik a vastag mészréteg alól az ivmezőt (tympanum) 
ékitett mérmü vagy dombormünek homályos vonalzata. E két kapu nem nagy dolog ugyan, de 
azért mégis elég arra, hogy e templom épitési korát a XV-ik század közepére határozzuk. 

Találunk ezeken kivül tornyában két régi harangot is; a harmadikat, melyen e körirat van 
ferde, minuskel emlékekkel küzdő latin betükkel: 

C. B. M. I. N. R. I. Anno Domini 1575. 

(Consecratum Beatae Mariae. Jesus Nazarenus Rex. Jud.) 

A második harangon pedig körirva találjuk: 

O Rex gloriae veni cum pace 1615. 

A mi Nagy Baczont illeti, az egyike a Székelyföld legszebb faluinak, népe általános jóllétben 
van, mit a földművelés mellett (melyre ugy is kevés terök van) mellesleg gyakorolt 
kézműiparnak, a nagyban űzött cserép és dongagyártásnak köszönhetnek. Az 1843-ki nagy 
égéskor – midőn 23 emberélet is esett áldozatul – az egész falu elhamvadván, oly csinnal 
épült fel, hogy az ember egy rendezett városkában hiszi magát.*Baczon ugyancsak vásáros 
hely. Ugyanis Telegdi-Baczon 1846 november 27-én folyamodványt adott be négy országos 
sokadalom (jan: 21., apr. 13., jul. 31. és oct. 7-én tartandókra) és szombatnapi hetivásárok 
iránt, mit Udvarhelyszék gyülése is azon okból, hogy Bardoczszéken egyetlen vásáros hely 
sincsen, pártolt, és 1847. márczius 5-kén felterjesztést tett, s mellékelte a szomszédos csiki, 
háromszéki vásáros helyek s Kőhalom város nyilatkozatát is, melyek közül egy sem ellenezte 
azt, kéri a kért vásárjog megadását; Baróth mondott egyedül ellent, azon okból, hogy az ő 
vásárai a közel Baczon sokadalmai által veszélyeztetve vannak. De ez tekintetbe nem 
vétetvén, Ferdinand király 1847. július 24-én saját, b. Jósika Sámuel és Konrád András 
aláirása alatt Bécsben kelt vásárengedélyező okmányát kiadta, melyben Telegdi-Baczon 
részére a kért négy országos sokadalmat és szombatnapi hetivásárt engedélyezte. – Ezen 
engedélyezési okmány meg van eredetiben Baczon községi levéltárában, az előzményekre 
adatokat a főkormányszéki levéltárból nyertem. A nagy részt kőből épült, cseréppel fedett 
házak nem azon, a szászoktól elsajátitott modorban készültek, mint azt a Székelyföld több 
helyein láthatjuk, hanem megtarták a székely épitési elveket, s csinos, vendégszeretőleg hivó 
oszlopos előtornáczczal pompálkodnak. Különben Baczon, mint vásárokkal s terjedt 
kézműiparral biró hely, inkább is megérdemelné a város nevet mint Baróth, s talán ennek 
érzetében öltözködnek is lakosai városiason, mert a férfiak, főként ünnepnapon, mind 
magyaros szabásu posztó ruhát, az asszonyok és leányok czizma helyett czipőt viselnek. 
Baczonhoz kevés történeti esemény emléke van kötve; legfelebb megemlithetjük azt, hogy 
Gyulafi László, Bocskainak jeles vezére, miután csaknem egész Erdélyt, s azzal a Barczaságot 
is behódoltatta ura számára, itten Baczonban megbetegedvén 1605-ben jul. 28-án meghalt, de 
nem csak az itten elhunyt, hanem az itten született jelesekről is illő megemlékeznünk. 



Ezek között felemlitem Baczoni, Incze Mátét és két jeles fiát Mihályt és Istvánt, kik nemcsak 
mint tanárok és lelkészek voltak kitünők, hanem mint irók is érdemeket szereztek 
magoknak.*Incze Mátyás kolozsvári lelkész volt, fia Mihály szintén kolozsvári lelkész és 
kolozs-kalotai esperes. – István maros-vásárhelyi tanár. Láss Baczoni Incze Mátéról többet 
Bod Péter Athenása 345–346. lapján.  

1690-ban a visszavonuló Tököli táborával oct. 12-én és 13-én Baczonban hált, 14-én átvonult 
a Mitácson Csikba.*Almadi naplója szerént. Lásd ezen érdekes naplót Monumenták. Irók. 
XXIII-k K.  

Baczon völgye messze felnyulik a havasok közé, oly terjedelmes lakatlan vidék van még 
ottan, hol néhány falu jól megférne. Most elhagyatva csak is gazdag legelőket és kaszálókat 
szolgáltat a szomszéd faluk lakóinak. 

Fennebb a Nagy Baczon vize megsemmisül, azaz hogy vize nem, hanem csak neve vesz el, a 
mennyiben ott, hol kétfelé ágazik, többé nem hivatik Baczon vizének, hanem Sugó-, és 
Uzonka pataka nevet veszen fel. Ez utóbbinak völgye sok tekintetben érdekes. Földtanilag 
azért, mert itten van véghatára a Hargitából leágazó trachyt-közetnek, ott van a jobb partilag 
belé ömlő Pisztrangos patak völgyében a hajdan nagy hirnévvel birt Pisztrangos borviz, 
melyett ezelőtt sok fürdővendég látogatott meg, kiknek elfogadására házak is épűltek; de a 
rosz utak miatt fel van most hagyva azon gyógyforrás, melynek jótékony hatásáról csudás 
dolgokat beszélnek. Ott buzog fel használatlanul azon ásványos viz, mely kellemes ize mellett 
a bort is főzi, s mely – miként a kisérlet bebizonyitá – esztendeig is eltartható a nélkül, hogy 
erejét és jóságát veszitené. E vidékek nem egyedüli ásványos forrása ez; van fennebb az 
Uzonka patak fejénél a Murgo nyugati aljában egy másik hires borviz is, az ugynevezett 
Uzonka borvize, mely nevét – Benkő szerént – onnan kapta, hogy egy Auzonius nevü római 
tiszt szokott volt fürdeni azon forrásban, mely róla Auzonikának s később Uzonkának 
neveztetett. Azonban e leszármoztatás nagyon erőltetett, és a régi classicitás utáni kapkodás 
szenvedélyének jellegét viseli, mely hibába Benkő gyakran esett. Sokkal valószinübb, hogy 
ugy ezen forrás és patak, mint a Háromszéken lévő Uzon nevü község nem ezen római 
tisztből, hanem azon Uzon nevü székely őstől veszi nevét, ki Kállay szerint Árpáddal 
egykorulag élt*A ns. székely nemz. ered. 81 lap. . E borviznek most elhagyatott vidéke nem 
mindég volt ilyen, mert a forrás közelében egy helyet ma is Faluhelynek neveznek; az itt nagy 
mennyiségben található vastag cserépdarabok, épületnyomok, és az erdők között felismerhető 
régi szántóföldek mesgyéi határozottan jelölik, hogy e most minden emberi laktól távol eső 
vadonban egykor ember tanyázott. A Faluhely közelében lévő Csókás nevü dombon még 
azon helyet is mutatják, hol az itt volt falunak temploma állott, és igy valószinünek látszik 
azon hagyomány, hogy régi harczias időkben, midőn az ember lakját elrejteni, eldugni 
igyekezett, Baczon itt e havasok rengetegei között feküdt, s csak később, békésebb és 
biztosabb idők bekövetkeztével költözött le mostani helyére. Van a baczoni erdőkben egy 
Besenyő patak nevü csermely is, erről Benkő azt következteti, hogy ottan egy besenyőtelep 
volt, melynek lakói szintén Baczonba huzódtak. Baczonból mostan két útvonal vezet át a 
havasokon, egyik a Mitácson át Alcsikba, másik az Uzonka völgyén fel és Eszmod magasán 
át Málnásra (az Olt völgyébe), mindkettő most csak fakószekérrel járható erdei ut, pedig 
azoknak, főként az utóbbinak kiépitése, ugy közlekedési mint aesthetikai, de főleg hadtani 
szempontból is nagyon óhajtandó lenne, mert azt Bükszádról a Zsombor és Torja pataka 
völgyein könnyen át lehetne vinni Kézdi-Vásárhelyre, és ez utvonal a mellett, hogy a 
leggyönyörübb és oly sok tekintetben érdekes és nevezetes vidéken vezetne, csak fél oly 
hosszu lenne, mint a mostan használt; mert Baczontól Bükszádon át K.-Vásárhely alig 5 és 1/2 
mfd, mig a mostani kerülő uton Hidvég és Szent György felé 10 és 1/2 mfd. Ha ezen utvonal 



elkészülhetne, akkor egész Háromszék és Alcsik, tehát közel 150,000 ember e vonalon 
közlekednék a ”Külfölddel” miként ők a Rikán tuli vidéket nevezik. 

XLV. Olasztelek és környéke. 
Kormos-Lángos völgye. Veczer. Veczerfarka. Az itten feküdt római város. Vérárka. 
Olasztelek eredete. Temploma. Harangja. Régi Dániel curia. Olaszok útja. Tekejádzója. 
Őrhegy. Tortoma. Fejmosókút. Sirdombok. Régiségek. Ravaszlik. Tatárhányás. Száldobosi 
fürdő és borviz. Likaskő. Nyillöki borviz. Darabonta. Rákosi borviz. Csudástó. 
Hunhagyományok. 

Bardoczszék egyik völgyét már átfutottuk, de hátra van még másik, ennél sokkal szebb és 
nevezetesebb része, a Kormos Lángos völgye és annak mellékvölgyei, a tulajdonképi 
Bardóczszéknek zöme; mert a megjártuk vidék annak csak fityenkéjét (függelékét, dirib 
darabját, sallangját) képezi. 

Ott van egy tömegben e fiuszéknek 5 legnevezetesebb faluja, ott vannak hátterében azok a 
nagyszerü havaslánczolatok (Hargita, almási barlang, csiki havasok), melyek a szemet 
gyönyörködtetik; ott e hegyóriások előlépcsőzetén terjednek el azon gazdag érczerek, 
melyeket a jótékony természet odahelyezett az ember felgazdagitására. 

De térjünk vissza kiindulási pontunkra, Baróthra. 

E falutól északnyugatra egy csekély magasságu fennlapály emelkedik, mely a Baróthvize s a 
Kormos Lángos Oltba szakadása közt ékszerüleg szökel elő. 

Ezen most szántóföldekkel boritott földnyelv fennlapját a nép Veczel vagy Veczernek hivja. A 
hagyományok szerént ott hajdan római vár védelme alatt állott város feküdt, s ezen 
hagyományt igazolni látszik azok sok római maradvány, melyet naponként felvet az ekevasa. 
Találtak itten elvitázhatatlanul római korból való téglafalakat, hamvvedreket, találtak oly 
nagy kerek téglákat, melyekből egy-egy sütőkemencze alja kitelt; találtak szép faragott 
köveket, melyből az olasztelki templom kipadlóztatott és nagy számu római érmeket. Az 
emlitett magaslat végfokát Veczer farkának hivják, itt állott a hagyomány szerént Veczer vára, 
egy holt utszerü bemélyedést (felhagyott út) most is várutjának s a déli oldalon egy mást 
várkapunak hivnak. Itt a talaj ezred év óta szántóföld lévén, természetesen átalakult, a 
szántást akadályozó s jó épület-anyagot nyujtó falaknak még alapját is kiszedték és elhordták, 
s most csak a talajnak oromzatosságából lehet az itt álott várnak homályos vonalait sejteni, 
csak a barazdákat tarkázó vastag cserép- és tégladarabok, cementes kövek, s széttörhetlen 
szilárd ragacs (cement) darabok mutatják, hogy itt emberi kéz müvei állottak egykor. 

Ezeknek nyomán csaknem bizonyosággal lehet mondani, hogy a Veczeren lévő romok római 
maradványok, mit a hely fekvése is igazol, miután tudjuk, hogy a rómaiak ily fennlapályokra 
szokták Castrumaikat épiteni; hanem már azt, hogy itt miféle Castrum stativum vagy Colonia 
állott: – adatok hiányában – bajos meghatározni, legfeljebb homályos sejtelmek töretlen 
ösvényén ballaghatunk, s feltehetnők kérdésül, ha valjon a Peutingeri táblákban Ponte 
Veterétől 9 millia távolságra helyezett Pretorio vagy Pretorium, nem itten állott-e? A távolság 
körülbelől találna, miután a nevezett táblákban (vagy katonai földabroszon) az irány nem, 
hanem csak a távolság s legfeljebb a folyam volt megjelölve, igy Pretorio igen könnyen 
lehetett a nevezett hidtól ugy le, mint felfelé az Olt mellett. – Azonban ez csak puszta feltevés, 



melynek eldöntését szakavatottabbakra bizom. Legfeljebb azon eddig, legalább irodalmilag 
ismeretlen tényt constatirozom, hogy a Baróth és Olasztelek közötti földnyelven egy római 
katonai telep vagy város állott. Benkő már sokszor emlitett és felhasznált Filius posthumus 
czimü jegyzeteiben emlitést tesz ezen helyről, s a többek között azt mondja. ”A mint 
közönségesen a Historicusok és Antiquariusok Hunyadmegyében Decebalusnak elrontott 
nevéről nevezték a Veczel nevü helyet; azt lehet mondani, hogy az Olasztelken alól lévő mező 
is Veczelnek vagy mások szerint Veczernek innen neveztetik. Trajánus hozott legelőször római 
vagy olasz coloniát Erdélybe. Ezt a falut is (Olasztelek) római Colonia lakta, s ezért 
nevezteték Olasz teleknek, melyet Timon Sámuel Jezsuita (in Imagine novae Hung. Cap. XI.) 
nem helytelenül nevez deákul Fundus Italicusnak. Lehet gyanitani, hogy itt is ezen szép 
mezőben volt a romaiaknak ütközete a dacusokkal.” A Veczeltől Olasztelekre menőleg az 
uttól jobbra egy forrás s mély árok van, mit Vérárka fejének hivnak, s a hagyomány szerint e 
helyen szoktak volt pogány őseink áldozatot tartani; s a nép kegyelete oly nagy volt e hely 
iránt, hogy azt egész József koráig bucsujáratokkal látogatá meg, mikor is az kormányilag 
betiltatott. 

Olasztelek igen szépen fekvő falu, melynek néhány nevezetessége azt figyelmesebb 
megtekintésre érdemesiti. Legelőbb is templomához vezetem kedves olvasómat. E templom e 
század elején nagyrészt ujra épittetett, de hogy helyén egy más régi templom feküdt, 
bizonyitja azon régi gránitból faragott keresztelő medencze, mely a régi templomban állott s 
azon sok bazalt oszlop-töredék és szép faragott kő, mint az alap ásásakor találtak, s melyek a 
templom keritésébe emlékül félre tétettek. De állitásomnak legbevehetőbb bizonyitványa 
tornyában lévő nagyobbik harangja, melyen e körirat van, (egy sorban): 

 

(Ad honorem Sancti Martini et omnium Sactorum.) 
(1489.) Az évszám oldalán van. 

A templomtól délre van a régi Dánielek curiája, melyben most az ősz fürtök mellett is fiatal 
észszel s lelkülettel biró Rauber Nándor (kinek szivességéből annyi sok jó adatot nyertem 
Erdővidékére) lakik. Ezen ódon épületnek homlokzatán most is ott van a Dánielek czimere 
(átnyilazott hattyu), körülte e család jelmondata: Deus providebit és 1669 évszám. 

Benn az udvaron van egy nevezetes kutgárgya (foglalvány), mely egy darab kőből van 
kifaragva s rajta ezen felirat 

DEUS PROVIDEBIT. GEN. D. MICHAEL DANIEL FIERI CURAVIT. A. 1675, 12 Jun. 

Hogy ezen falu olasz telep, azt több mint egy okból lehet gyanitani. Ezt állitja a 
néphagyomány, e tünik ki a lakosok arczjellegéből és nevéből is, van ottan Márko* 

A Márkó család régen jelentékenyebb. Márkó Pál 1655-ben Bardócz szék követe, Márton és 
Ferencz a 17-dik század folytán alkirálybirák, Sándor főjegyző. 



A Kolumbán családból is több jeles ember volt, Kolumbán András 1618-ban százados. A 
fennemlített Ferencz 1651-ben ezredes, tatárfogságba esik, honnan kiszabadulván Apafi 
kedves embere. Kállay ns. székely nemz. 265 lap. 

, Fábián, Kolumbán*Apafi Mihály igen kedves embere, Kolumbán Ferencz a sz.-udvarhelyi 
levéltárban volt jegyzetek után készitett Kolumbán székely familia Geneologiájában a székely 
Bánokról beszélve, a többek közt azt mondja: Colon (későbben irták Kolon) atyja volt 
Bardócz, ki sokáig viselvén a Bánságot, Colonbánnak neveztetett, ebből a familiából ma is 
élnek többen s a t. Mennyire érdemel a Geneologista hitelt, nem bizonyos; legalább előttem a 
Kolumbán familia olasz eredetünek látszik, melynek egy része ma is ősi lakhelyén 
Olasztelken Erdővidékén lakik. Kállai A. n. székely n. eredet. II. sz. 8. I. 1. Régi – a Daniel 
családnál levő – peres levelekből a tünik ki, hogy Kolumbán és Dániel testvérek voltak. nevü 
család, mely utóbbinak czimere egy hajó orrán lévő s lábai között követ tartó daru, mi arra 
mutatna, hogy eldődei hajóskapitányok voltak. E mellett bizonyitnak a falu határ-elnevezései 
is. A középső határ kelet felé eső részét: Olaszok útjának az alsó határ délfelől való részét: 
Olaszok telke játszójának: nevezik. Mármost, hogy Benkő állitása szerént Trajanus oda 
telepitette rómaiak ivadékai-e? vagy csak későb az Árpádházi királyok korában települtek-e 
oda? azt nem lehet tudni. Tudjuk azt, hogy Nagy Lajos alatt Olaszhonból igen sok müvész, 
iparos és bányász telepedett honunkba, s nem lehetetlen, hogy nagy királyunk – ki a hon 
szellemi és anyagi felemelésére annyit tett; ki Magyarországot Európa legnagyobb, s 
legmüveltebb országává emelte, e vidéken lévő vasbányák müvelésére olasz bányászokat 
telepitett ide, kiknek ivadékai itteni elszigetelt helyzetökben elvesztvén nemzetiségöket, 
elmagyarosodtak. Azonban ennek ellentmondanak a pápai dézmák regestrumai, hol 1322-ben 
tehát Nagy Lajos kora előtt e falut Olazteluk néven*A 646-ik lapon igy: Petrus sac. de 
Olazteluk solv. 3 ban. ant. et 8 parvos. Az 1334-ik év rovatában 741-ik lapon: Petrus sac. de 
Olazteluk solv. 7 obulos. már mint tekintélyes önálló megyét feltalálhatjuk, és igy vagy a 
rómaiak itten maradott töredékének ide települte emlékéül nyert Olasztelek nevét, vagy ha 
ugyancsak olaszok telepje volt, akkor az még Nagy Lajos előtt, feltehetőleg szent István 
király idejében bejött olaszok által népesittetett. 

Bardócz-széknek székháza Olaszteleken van, bár az a mult században Bardóczon volt, hol e 
fiuszék alszéke is székelt*Lásd a Juridica commissio kiadványának „De foris Judiciariis” 
czimü gyüjt pars. I. cap. V. p. 39. . Olasztelek közelében még néhány megemlitést s 
ismertetést érdemlő tárgy van. 

Az Olaszok utján (a falutól keletre eső határrész) túl egy szép cseréssel nőtt tető van, honnan 
egész Brassóig el lehet látni, ezt Őrhegynek nevezik; az ezen hátul eső egész tartomány 
(közelébe eső vidék) Tortoma nevet visel, egy a többi erdős bérczek fölé emelkedő magasabb 
csucsot Tortoma tetőnek hivnak, ennek déli aljában az Egeres patak jobb partján bővizű forrás 
csergedez; körülte nagy gyümölcsös, vadon tenyésző körte- és almafák árnyalják e rejtett 
völgyecske szép gyepét. E forrást Fejmosókútnak hívják, mert régi időkben áldozó 
csütörtökön egész Erdővidék búcsura gyült e forráshoz, annak vizével fejöket mosták a 
főfájásban szenvedők, mivel annak erősitő és gyógyitó erőt tulajdonitottak; alig 50 éve, hogy 
az ott felmerült rendetlenségek és verekedések miatt e búcsukat betiltották; – de a forrásnak 
tisztelete még most is fentartatott a nép között. 

A Tortoma tetőről gyönyörü kilátás nyilik, – Erdővidék mint képlapon terül el a szemlélő 
előtt. A tetőn, két bemélyülésen kivül, mi épületnyom sem mutatkozik, azonban ezek is jelőlni 
látszanak az ember itteni megfordultát s még inkább azon érdekes lelet, mely 8 éve e hegy 
oldalán felmerült, hol egy pásztor két üst kincset talált, az üstöket, mint magyarázták, 



gyönyörü szép szirony vonta be, alakjuk igen tetszetős volt, négy füllel s mi több, tele voltak 
orsóalaku, különböző czifrázotakkal ékitett arany rudacskákkal. A pásztor haza vitte talált 
kincsét, de annak értéket nem ismervén, kezdette vesztegetni, egy fő káposztáért egy-két rudat 
is oda adott. Csakhamar hire futott a vidéken, s az akkori baróthi Bezirkfönök Sz…A… 
kisietvén, az állam nevében lefoglalta a talált kincset, a szegény pásztor 20 huszas kárpótlást 
kapott, Sz… pedig, ki addig földhözragadt szegény volt, felgazdagodott, nagy jószágokat vett 
sat.*Az ily lelkiösmeretlen eljárásnak lehet aztán köszönni, hogy a nép a talált régi tárgyakra 
roppant féltékeny. Ottjártom előtt a baróthi disznópásztor a Veczeren sok római pénzt talált, s 
minden persvasiom daczára, hogy uj törvények vannak, melyek a találó tulajdonává teszik a 
kisebb értékü ily találmányt stb. nem tudtam csak egyetlen egyet is tőle megvenni, vagy csak 
megtekintés végett is kapni.  

A nagy értékü és régészeti szempontból oly nagy műbecscsel birt műkincs annyira eltünt, 
hogy muzeumunk számára csak nagy bajjal lehetett egyetlen példányt megmenteni. 

Az ily dolgokat pedig az érmészek legrégibb, mondhatni kezdetleges pénzeknek tartják, 
melyek jóval a Róma előtti korban a barbar népeknél voltak forgalomban. 

S most emlitsük fel a Tortomához kötött hagyományokat. Ezek egyike azt mondja, hogy az 
menhely volt, hova vész idején a nép visszavonult, az Őrhegy elnevezés ezt erősitené, a 
Tortoma tetőn lévő üregek pedig lehetnének sátorhelyek, vagy valamely alkalomszerü 
erőditvény nyomai. 

Más hagyomány szerént pogány őseinknek volt áldozó helye, s onnan ered az utókornak e 
forrás iránti tisztelete. Ismét más hagyomány temetkező helynek tartja**)Honnan tortanya, 
miből a Tortomát származtatják. , mit igazoltnak találunk, mert a Tortoma közeli Böjtén, vagy 
is azon helyen, hol Bardócz és Bibarczfalva határa egybeütközik, a határvonalt oly halmok 
jelölik, melyeket az őshagyományokon nyugvó néphit sirhalmoknak tartott, és hogy e feltevés 
ugyancsak alapos volt, arról meggyőződést nyujtott azoknak mult 1867-ben Udvarhelyszék 
főtisztje, Dániel Gábor által eszközölt átmetszetése. A lelkes honfi, ki ezen ásatást saját 
költségén vezette, szives volt az ottan tett felfedezéseket és észleleteket velem közleni, 
melyeknek nyomán azokat én is ismertetem. Mindössze 9 halom ásatott ki, azok 
legnagyobbikának átmérője 12°, a legkisebbikének 5°, magasságuk 2–7'°. Háromban találtak 
szép lapos kövekből (melyeket az innen órányira fekvő Kovácspatakból hozhattak) 
szabályosan összerakott kősirokat, összesen hatot, még pedig egyikben 1-et, másikban 2-öt, 
harmadikban 3-at. E sirok hossza (egy kivételével, mely nagyobb) 4', szélességük 2'2–4", 
mélységük 3'. A faragványtalan, s minden diszletet nélkülöző sirok 3–4 darab ily kővel voltak 
befedve. Beltartalmuk szénnel kevert hamú, néhány (kovag) kőeszközzel, egyikben emberi 
csont is mutatkozik. 

A legnagyobb halomban semmi sirkamra vagy koporsó nem volt, hanem terjedelmes, 
hamuval kevert égésfekvetek, s megszámlálhatlan mennyiségü durva anyagu cseréptöredék, 
azok közt egy bronzdarab is. 

Már most ha ezen leleteket észleljük, azon meggyőzödésre jövünk, hogy a kérdéses 
hompok*Az ily halmokat a székely Homp és Huporcsnak nevezi. ugyancsak sirtumulusok 
voltak, még pedig nagyon régi, a kőkorszak végére és a bronzkorszak kezdetére felvihető 
temetkezési helyek, sőt még azt is következtethetjük, hogy a kisebbek családi sirhalmok, a 
legnagyobb közös temetkezési helyiség volt, hova egyidejüleg sok halott, talán valamely csata 
áldozatai, lettek eltemetve. 



Különben a halmok csak felületükön voltak felásva, s igy remélhető, hogy azoknak 
gyökeresebb felkutatása, s behatóbb vizsgálata, több még nem érintett halmoknak alaposabb 
észlelése még biztosabb tájékozást fog nyujtani; hanem az eddigi felfedezések is eléggé 
érdekesek arra, hogy Tortomát és környékét az őstelepek érdekfeszitő, s a jövő tudományos 
kutatásaira méltó helynek tekintsük; sőt mint ilyenre a hivatottak figyelmét felhivjuk. 

Tortomátol csekély távolra a Hermánból Bardóczra vezető út mellett van egy most össze 
omladozott, Ravaszlik-nak nevezett sziklaüreg, mely régi harczias időkben a vidék lakóinak 
erőditett védhelyül szolgált. Egykor – mond a hagyomány – ostromolták is a tatárok, s bár 
szembe a barlanggal oly magas földhányást emeltek, honnan a barlangba nyilazhattak, azt 
bevenni még sem tudták. E földtöltés most is meg van, neve jelenlegi is Tatárhányás. 

Olasztelek alatt szép térség terül el, melyet a Vargyasvize és a Kormos-Lángos kanyarog át, 
ott egyesül a két folyam, illetőleg ezek összeömlése után áll elő a hangzatos Kormos-Lángos 
név, melyet szintén nem soká tart meg, mert kissé alább – miként elmondók – Zarándok nevet 
cserélve ömlik az Oltba. 

Ezen szép termékeny folyamtéren gyógyforrások fakadnak fel, melyeket röviden ismertetnem 
kell. Száldobosnál, az ugy nevezett Hegyfark alatt két ásványos forrás buzog fel, ezek egészen 
az utóbbi időkig használatlanul fecsérlődtek el, két éve csak, hogy részvénytársulat alakult, 
mely az egyiket hideg, a másikat meleg fürdővé rendezte; már is sok látogatói vannak, s már 
is üdvös hatásuk jelentkezik; vegytanilag észlelve mind eddig nem voltak. 

Vagy 1000 lépéssel alább van a Likaskő, egy a tér közepéből ölnyire kiemelkedő kúp alaku 
kőképződés, tetején földdel tölt üreg volt. Ez üreget B. Rauber Nándor és Dr. Simonffi 1860-
ban kiásatták s ott a szikla keblében egy ásványos forrásra akadtak, mely sok keserü sót 
tartalmazván, hatásra az előpatakival versenyez. Ezen gyógyforrás több századig rejtőzött a 
föld keblében; lerakodása képezte a réteges sziklacsucsot, mely oly féltékenyen fedé e forrást, 
s mely geologiai tekintetben igen nevezetes képződést mutat. Hogy e forrás régen 
használatban volt, kitetszik onnan, hogy felásatásakor abban hüvelyk vastag (talán római 
korból való) cserépdarabokat, alaktalan rézlemezeket, s nagy mennyiségü kövesült 
fenyőfacsapokat találtak. Felfedezői e forrásra akarják azon dicsőséget ruházni, hogy nagy 
fejedelmünk Bethlen Gábor itt fürdött volna, s azért azt Bethlen-forrás-nak keresztelték. A 
néprege e kőről azt tartja, hogy azon sziklavéső, vagy malomkő lenne, melylyel a 32 büvös 
kakas a Rikán átvonuló Kakas-barázdát árkolta; de munkájukban a hajnal által meglepetve itt 
átrepültökkor műszerül használt kővésőjöket leejtették. 

Egy másik borviz Nyillőki nevet visel, ez alább van közel Olasztelekhez. Neve onnan eredne, 
hogy őseink itt nyillövésben gyakorolták magokat. – És még alább a Kormos és Vargyas vize 
egyesülésénél Darabonta nevü helyen fakad fel e térség legjelesebb ásványos forrása, a rákosi 
borviz, melyet gyakran borszéki gyanánt is hordanak szét. Hagyomány szerént azon helyen, 
hol most e borviz (savanyuviz) felbuzog, a hunok bejövetelekor tó volt, mely Csodástó-nak 
hivatott; e tó körül ütöttek tábort a Rikán belőli dákok. Attila azonban Rikában lévő várából 
(inkább táborhelyéről) rájok csapván, szétverte, nagy részöket leölte, a tavat pedig 
betöltetvén, helyén fakadt fel a rákosi borviz*Uj magyar muzeum 1853 I. 175 lap. . 

XLVI. Bardóczszék felső része. 



Száldobos. E falu néveredete. Bardócz néveredete. Azon ház, hol Benkő József született. 
Bardócz régi harangja. Füle régi temploma, harangja. Volál nevü régi falu. Kiálj bércze. A 
fülei vashámor. Dobó régi elpusztult falu, ennek temploma, kápolnája; e kápolna hitregéje. Az 
itten tartott búcsuk, sokadalmak. Csipán mezeje. Fejedelem asztala. Fülei havasok. Az utolsó 
bölény. Medvevadászat. 

Olaszteleken felül a Kormosnak nyilt tere szűkebb völgygyé szorul. E völgyszorulat nyugati 
oldalán a Bakilás alatt fekszik Száldobos, szemben véle a balparton Bardócz. 

Száldobos néveredetének is sokféle értelmezésére találunk; Kállay*A ns. székely nemz. ered. 
141 lap. azt mondja, hogy Száldobosan laktak régen azon dobosok, kik vész idején a vidék 
népét összedobolták. 

Benkő József azt szent Sebaldus-tól származtatja. Megint más névszármaztatás az, hogy a 
Fülén felül feküdt Dobó nevü falut a tatárok feldulván, annak lakó ideszálltak le, s innen a 
Szálldobó név, melyhez könnyen hozá nőhetett a vég s betü. Az idetelepült dobóiak utódai 
még ma is tudomásával birnak eldődeik egykori ott laktának; az ősfaluból elhozott edényeket, 
butorokat, s más eszközöket ma is szent ereklyeként őrizik, s csak a mult évben békélett el a 
Dániel család a Dobóból szármozattokkal egy pert, melyet ezek a Dobóhoz tartozott erdők és 
kaszálók felett folytattak. Ez ugyan kétségtelenné teszi azt, hogy a feldult Dobó lakói 
Száldobosra huzódtak; de hogy már ekkor, sőt az előtt sokkal meg volt Száldobos, arra adatot 
találhatunk a pápai dézmák regestrumában, hol Zaldubus néven, már mint 1332-ben létező 
falu és önálló egyházmegye van bejegyezve*A 681-ik lapon ekként találjuk bejegyezve: 
Josephus sac. de Zaldubus solv. 2-ban. ant. Zaldubus a sepsi archidiaconatusba van beosztva. 
és ekként Dobó leköltözött lakói csak szaporitották a száldobosi lakosok számát. 

A szemben levő Bardócz nevét legtöbben Bardócz nevü székely őstől, Benkő párducztól 
származtatja. Abból, hogy a vidéket e falu nevéről nevezték el, azt kell következtetünk, hogy 
ez Bardócz széknek legrégibb, s egykor legtekintélyesebb helysége volt. Bardócz 1332-ben 
Bardach, 1334-ben Wardach néven jön elő a pápai dézmák regestrumában*668-ik lapon a 
sepsi archidiaconatushoz sorozott helységek közt találjuk igy bejegyezve: Ladislaus sacerdos 
de villa Bardach solv. 1. gros. A 741-ik lapon: Ladislaus sac. de Wardach solv. 7 obulos. Ez 
utóbbi az olasz dézmaszedők ferditése lehet. . 

Régebben Száldobos filiája s csak 1705-ben lesz önálló megyévé, azért temploma uj, de van 
egy régi harangja, melyen még szakértők által is olvashatlan és észlelhetlen jegyek jönnek elő. 

A bardóczi papi lakban született 1740-ben dec. 20-án (mint maga Spec. Tranjae-ban 
megjegyezte) Benkő József jeles történészünk, kinek atyja Benkő Mihály bardóczi reformatus 
lelkész volt. Benkő köszhasznu élete megérdemli azt, hogy tisztelettel közelitsük meg a 
helyet, hol bölcsőjét ringaták. A tisztelet és hazafias elismerés adóját lerovandó, melléklem 
Benkő születési házának képét, melyek első része ugyan uj, de hátulsó része még akkor is 
állott, midőn Benkő Mihály itt lelkészkedett*Benkő József életét, nemzeti történetünk e 
hasznos munkásának üdvárasztó hatáskörét, e munka III-ik kötetében Közép-Ajta leirásánál, – 
hol müködött, s hol hamvai nyugosznak – tüzetesebben fogom tárgyalni. . 



 

BENKŐ JÓZSEF SZÜLETÉSHÁZA BARDÓCZON. 

Bardócztól negyedórára a már egészen összeszükülő Kormos völgyében fekszik Bardóczszék 
utolsó faluja Füle, melynek lakói a borda készitésről hiresek. 

Benkő e falu nevét onnan szármoztatja, hogy az ugy fekszik a Kormos völgyének felső 
szögletében, mint egy fül. 

Fülének nincs nevezetessége templomán kivül, mely bár a későbbi ujitások által egészen 
elidomtalanittatott, egyes töredékeiből még is rá lehet ismerni az átmeneti korszak tisztes 
épületére. Ily kormutatók e templomnak megmaradt ajtai. A déli oldalon lévő kapu, körtető és 
horony tagozatu béllettel, és körives nyilattal bir; a torony alatti hátulsó kapu átszelt 
lóherivvel (platter kleeblatbogen) alakult. 

Legsajátságosabb azonban tornyának épitészete, mely bár kivül négyszögü, belül még is 
nyolczszögüleg van idomitva, sőt még ennél is nevezetesebb az e toronyban lévő második 
harang, melyen ezen körirat olvasható: 

 

(O REX GLORIE.) 

Mondják, hogy a nagyobbik harangon, melyet 1848-ban ágyuöntésre beadtak, szintén ilyen 
felirat volt, feltehetőleg azon a régi harangokon szokásos O Rex gloriae veni cum pace 
jelmondatnak, második kiegészitő része, s hihetőleg az évszám körül irva. Különben az 
évszámot megfejtik magok a betük, melyekről itélve e harang a 14-ik század végén, 
legkésőbb a 15-ik első tizedében öntetett. Oda utalnak a majuskel betük, melyek alak-
szépségre páratlanok. E haranggal egykorunak hiszem a templomot is. Száldobos és Füle közt 
Volálpataka szakad be balpartilag a Kormosba. E völgyben feküdt régen Volál nevü falu, 
melyet a tatárok feldulván, lakói Száldoboson és Fülén telepedtek le. A hol e falu feküdt, még 
most is látszanak a pinczehelyek, s a helyet most is Faluhelynek nevezik. Volál Füle filiája 
volt. Füle felett egy hegyet Kiálj-nak hivnak, a hagyomány szerént azért, hogy midőn Fülén 
isteni tiszteletre harangoztak, egy ember mindég kiállott e hegyre, s bekiáltott Volálba, hogy 
templomba jőjenek. 

A falutól 10 percznyire van a Kormos völgyében regényesen fekvő fülei vashámor 
rendszeresen épült bányatelepével. Ott vannak azon roppant hámorok, öntődék, zúzdák, 
melyek rémes zajjal töltik el a vidéket, s melyek évenként 20,000 mázsa nyers vasat, 7000 
mázsa öntvényt állitnak elő. 



A Fülei olvasztók rajzát mellékelem. E bánya már a forradalom előtt kezelés alatt volt. 
Cserey, B. Rauber és Boda tulajdona, kiktől 1856-ban a brassai bányász és kohászati 
részvénytársulat 17,000 forintért vette meg. A vaskövet Száldobosról, Baczonból, és a rákosi 
szorosból hordják ide, – kőszenet Baróthról. 

 

A FÜLEI VASHÁMOR ERDŐVIDÉKEN. 

Mily veszteség a hazára, hogy ezen bánya is, mint a szent keresztbányai és ruspergi nagy 
jövöjü vasbányák többnyire e hazához idegen s külföldi részvényesekből alakult társulat 
kezében van; és ezen több millió tőkével rendelkező vállalaton nincsen Isten áldása, mert 
daczára annak, hogy a kövek érczdusak, hogy az olcsó fa és kőszén*Baróth közelében egy 4 
öl vastag barna széntelepe van a társulatnak. kéz alatt van: mégis minden évben vesztéssel 
dolgozott. Ennek oka azon lelkiismeretlen kezelésében rejlett, mely a Bach-rendszer alatt a 
kezelésnek minden nemeibe elharapódzott volt, s a politikai élet köréből áthatott a társadalom 
minden rétegébe. Azonban az utóbbi években e bányák kezelése erélyesebb s becsületes 
kezekbe jutván, kezdenek azok kiemelkedni pangásukból s jövedelmezni is. 

A bányán felül a völgy egészen összeszorul, s havasias jelleget ölt; mindenfelé százados 
erdők rengetegei terülnek el a zugó patak partján; csak egy-egy szenet hordó székely lükken 
ki*Jön ki, tünik elő. e zajtalan magányból; pedig e hely néhány századdal ezelőtt emberek 
által lakatott; a mostani erdőségek helyén gazdag füvet és gabnát lengetett a Hargitáról 
elszálló szellő, mert ottan feküdt Dobó helység, melyet a hagyomány szerint a Barcsai Ákost 
trónra helyezett tatárok dultak fel. Azonban aligha itt tévedés nincsen a korban, mert azon 
adománylevélben, melyet Bethlen Gábor Dániel Mihálynak 1621-ben a Strasmitzai táborból 
kiad, más jószágokkal a doboi prediumot is adományozza. Már pedig, hogy Dobó jelentékeny 
helység volt, kitünik a Dobóból elköltözött, Száldobosra és Fülére szállott utódoknak, – kik 
még ma is 60 családot tesznek, – a Dániel család ellen 1807-ben meginditott peréből, melyben 
mint szabad, – el nem adományozható – székelyek, Dobónak Dániel István által elfoglalt 
területét perelték. Az ezen per eredményezte esketésből, más felmutatott okmányból kitünt, 
hogy e falu a Kormosba szakadó Gerend patakánál kezdődve, felnyult a Salamás patak 
beszakadásáig, s igy 70 holdat meghaladó területen volt szétszórva.*Egy per békesség utján 
dőlt el, a felperes dobóiaknak a falu helyét és bizonyos kiterjedésü erdőt átengedett a Dániel 
család. Hogy pedig Dobó Barcsai uralma előtt pusztulhatott el, abból is következtethetjük, 
hogy az I. Rákóczi György által 1635-ben Jun. 13-án Fejérvárról kiadott bardóczszéki 
privilegiumban*E privilegiumban Bardóczszék Vargyasvidéke név alatt is emlittetik, 
évenként választott alkirálybirójuk alá rendeltetnek, s kebli, fiuszéken ellátott pereik csak 
fellebbezés utján vitettek az udvarhelyszéki derékszékre., hol Bardóczszék minden egyes falui 
előszámláltatnak, Dobó emlitve nincsen. 

A helyet, hol a falu feküdt, most is Faluhelynek hivják, szilva és más gyümölcsfákat lehet ott 
találni, látszik még most is a Fürészközinek hivott malomárok, és a faluhely felső felénél a 



Kormoson lévő átjáratot Sugár révének hivják arról, hogy ott, a hagyomány szerint, Sugár 
János nevü ember lakott hajdan. És látszanak több százados csererdők felfogta oldalokon a 
szántóföldek mezsgyéi is. De mindezeknél jelentékenyebb és beszélőbb emlékként 
fennmaradt Dobó templomának, a jobb parti domb egy lonkáján lévő, romja. 

E templomból jelentékeny maradványok vannak, polygon záródásu szentélyének, mely 8 
lépés hosszu és ily széles, falai még három öl magasságban állanak; az északi oldalhoz 
támasztott segrestyének azonban csak alapfalai maradtak meg. A 17 lépés hosszu és 11 lépés 
széles hajónak déli fala még kétöl magasságban szintén fennáll; Körülte kincs keresők által 
ásott üregek közül magasan felnőtt terebélyes fák féltékenyen takarják e szent romokat, a 
mely körül uralgó ünnepélyes csendet csak a lenn elfutó folyó zugása, a szemtelen szunyogok 
boszantó hegyes éneke, egy egy gerlebugás, s a harkályok egyhangu kopogása zavarja. Az itt 
zajlott az itt munkálkodott, az e magányt népesitett ember eltünt, csak e hallgatag rom beszél 
lételéről, ezt is eltiporja az idő, s akkor alig fogják tudni, hogy itt népes falu volt egykor, 
melyet vad pogány törölt el; buzgó keresztyén nép, mely e bérczeket Istennek szentelt 
templomokkal boritá, nép, mely munka és áhitatban élt e távol hegyzugban, s mégis azt Istene 
elhagyá, pogány kézre juttatá, mely eltörölte a föld szinéről. A templom, – hol utólszor 
fohászkodék segély és védelemért – még áll, tulélte az embert, áll, hogy emlék légyen a 
multból, áll, hogy mult idők eseményeiről regéljen az ide vetődő vándornak, áll, hogy a sors 
változandóságát eszébe juttassa a föld büszke fiának. Innen 1500 lépésnyire, fenn a völgyet 
határzó Kápolnabércz tetején a Csipán mezejének nevezett irtás közepén, áll egy amannál 
jelentékenyebb templomrom, melyet Dobó kápolnájának tartanak. De inkább lehetett ez 
temploma, amaz pedig kápolnája, 12 öl magas homlokzata egész a fedél tetőig még épen áll, 
kapunyilatát az omlás ugy kitágitá, hogy eredeti alakját meghatározni nem lehet, a 14 lépés 
hosszu, 9 lépés széles hajónak oldal falai s tömör oldaltámjai két öl magasságig állanak, a 
hajó szélességével biró, 10 lépés hoszu, kerek ápsisu szentélynek csak alapfalai látszanak 
még. 

A nyugotnak forditott homlokzat előtt egy, a hajó szélességével birt 10 lépés hosszu 
toronycsarnoknak látszanak alapfalai. Egy most baróthi keserü József birtokában lévő 
kéziratban, melyben Rácz Simon jegyzetei is foglalvák, a 99-ik lapon e kápolnáról a van 
bejegyezve, hogy egy ajtaja feletti felirat szerint e kápolnát 1594-ben épitette Dobai András; 
egy másik a szentélyen volt felirat szerént 1733-ban kiigazittatták Haller János és Dániel 
Sofia. 

E kápolna körül még más épületnyomok, és a kápolnát körül övezzett kerités vagy 
templomkastély alapfalai is látszanak, miből arra lehet következtetni, hogy az erőditett 
védhelye volt a dobóiaknak, és a romok épségéről arra is, hogy a tatárok vagy nem fedezték 
fel ezen erdő közé rejtett szentélyt, vagy ha felfedezték is, bevenni nem tudták. Épen állott az 
még a mult század végszakában is; Benkő Dobóra és az egyházra vonatkozólag azt 
mondja*Milkovia 1. k. LXI. és „Filius Posthumus” czimű kéziratában. hogy: Fülén felül esik 
Dobó nevü hely, holott régen valamikor azon nevü falu volt; most itt van egy elromlott, ismét 
más épen álló templom s mellette lakóházai a remetéknek (kik hol ketten, hol hárman is 
vannak), hová is esztendőnként, k. Sz.-János napkor sokfelől jőnek processióval a római 
valláson lévők. Olyankor sokadalmacska forma is szokott ottan lenni*A baróthi anyakönyvbe 
bekötött régi iráskán van nehány szó Dobóról is feljegyezve, mely szerint egy néma pásztor 
szavát visszanyervén, épité sz. János tiszteletére e kápolnát. A jegyzet ez: Ad capellam sancti 
Joannis Btae in Dobó dicitur cuidam muto vincula linguae oves pascenti soluta, apparens 
eidem senex qui dixit: „In honorem sancti Joannis ibidem capella erigatur” sic ejusdem muti 
parends postmodum primo edificavit ex fundamento. Pagus autem Dobo penes fluvium 



tempore quodam Forgácz járása dictus, desolatus est per praedones et latrones. E jegyzetből 
azt tudjuk, hogy Forgácz járásakor dullatott fel e falu, de hogy a mikor volt, azt bajos 
meghatározni, ha csak nem a Báthori Gábor alatti polgárháboru alkalmával, midőn Forgács a 
fejedelem ellen fegyvert fogott Weiss segitségére jött volt. : És e búcsuk még e század elején 
is tartották magokat, de a terjeszkedő remeték elüzettek onnan. Harangja 48-ban ágyuvá 
öntetett, az elhagyatott szentély pedig romba dült s most szenteskedő remeték, áhitatos 
búcsujárók helyett csak egy-egy éhes medve, vagy prédára leső farkas ólálkodik a szent 
romok közt, melynek képét mellékelem. 

 

DOBÓ KÁPOLNÁJA A FÜLEI ERDŐN. 

Ma már a búcsura sereglők szent zsoloszmáít nem viszhangozzák a bérczek, a hivők helyén 
juhnyáj legelész, s a romokra ült pásztor tilinkója bús dallamot zeng. A vallás költőiségét a 
természet költészete váltotta fel; istennek emberkéz által emelt temploma összeomlott; de ott 
van a természetnek nagyobbszerü imaháza, melynek azurkupja az ég, ragyogó csillárja a nap, 
oltárköve a Hargita, karzata a Mitács és Baróth havasának szépen szinezett sziklaerkélye, 
kettős tornya pedig az almási barlang két szirt obeliskje; keresztelőmedenczéje a Kormos 
sziklamedre, tömjénfüstje a hegyeknek égre törő kék párázata, s a bérczek titkokteljes 
kebléből felszálló pásztortüzek füst oszlopa. A természet ezen nagyszerü imaházában pedig 
áhítatoskodó az, ki annak szépségét, nagyszerüségét fel tudja fogni, az, ki a teremtőt 
nagyszerű müveiben dicsőitni képes, az, ki a természet mindenhatóságát átérteni tudja. 

Dobón felül a nyugatról letörtető Aranyos pataka mellett egy dombot Fejedelem asztalának 
hivnak, a hagyomány szerént azért, hogy Bethlen Gábor vadászatok alkalmával ezen kiválóan 
szép helyen szokott volt pihenni és ebédelni. Ide közel van a Hólyagos borviz, melynek 
szemgyógyitó hatást tulajdonitnak. 

Ezen felül a csiki havasokig felrugó rengeteg erdőségek terülnek el, melyeknek keblében 
messze felnyulnak a Kormos és mellékfolyóinak kies völgyületei, hol a legmeglepőbb havasi 
tájak tárulnak fel. A fülei bányaigazgatóság ezen eddig magányos rengetegekbe utat 
csináltatott, s mivel tüzelőanyagul faszenet használnak, a haszonbérbe vett erdőkben roppant 
pusztitást visznek végbe, pedig kőszén elég van a vidéken. E havas lakatlan, de azért nincsen 
egy hegyorma, egy pataka, sőt legkisebb halma is, mely külön elnevezéssel ne birna, és ez 
elnevezések között a legszebb őshangzatu nevek fordulnak elő, melyeket munkám korlátolt 
köre nem engedtett összeirnom, legfölebb átmenetileg megemlitem itt a Tihatár sarkát és 
Póka földjét. 

E havasokban roppant sok vad van, régen még bölény is tanyázott itten. E kiveszett fajnak 
utolsó magányosan orditozó ivadékát itt látták a mult század végén (Benkő Spec. Tran); de ha 
kipusztult is a fejedelmi kor daliás vadászatainak ezen vadja, van még most is itt sok medve 
és vaddisznó, s az erdővidéki birtokosság minden őszszel nagyszerü medvevadászatokat 
szokott rendezni, melyekre távol vidékekről összesereglenek a vadászatkedvelők. Az ős 



harczias idők ezen férfias időtöltései itt még ősi nagyszerüséggel tartatnak meg. Egész kis 
tábora a hajtóknak, szakácsoknak, és cselédségnek csődül ide, felpodgyászolt társzekerekkel. 
Van aztán eszem iszom, s kedélyes vigság, bohóskodás, a magyar vendégszeretet, s 
társadalmi életnek érdekes vonzó jelenetei, gyönyörű festői csoportozatok a roppant tűz 
máglyák körül, s mig a vacsora készül, víg poharazás közt mulattató vadászkalandok, élczes 
történetkék elbeszélései. Egy ily férfias, erőt edző, bátorságot próbáló vadászaton én is jelen 
voltam s itt beszélték el nékem ezen mulatságos, de megtörtént vadászkalandot. 

Ezen vadászatokat a Bach korszakban is meg szokták volt tartani. 1858-ban két német 
Bezirker is hivatalosan csatlakozott a vadászathoz s előestvéjén roppant dolgokat beszéltek el, 
hogy ők otthon a Riesengebirgen s isten tudja hol hány medvét ejtettek el. Reggel, midőn a 
hajtás kezdetét vette, ők egymás közelében foglaltak helyet s biztosság okáért még egy óriási 
csendőrt is magok mellé állitottak. Egy nagy és gonosz medve, – mely már néhány pásztort 
megpacskolt, s igy az emberre kapott volt, került a hajtásba, egy vadász sebet ejt rajta, mire a 
bőszült vad egyenesen a két Bezirkernek ront, egyiket felüti, a másiknak pedig oly 
barátságosan teszi fejére praczliját, hogy egész fejbőrét lekerekiti, azután pedig testvériesen 
meg szorongatva, lehengeredett véle az oldalon, hol egy ügyes székelypuskás lelőtte róla s óh, 
Bach idejebéli igazságszolgáltatás! a hivatalos jelentésben a történet ugy adatott elő, hogy a 
németről a medvét a hős csendőr lőtte le, pedig az volt első, ki puskáját eldobva a német 
gyülölő medve elől egy fára menekült, honnan alig tudták a félelem miatt megdermedt hőst 
levonni. A csendőr még ma is 120 ft évi jutalom dijt kap az államtól a hivatlanok életét 
megmentett szép lövésért. O tempora, o mores!!!! 

XLVII. Vargyas. 
Vargyas fekvése. Iskolája. A Dániel család. Más ős székely családok. Vizelve. Trencsén nevü 
falu. Tatárhidja Rapsán utczája. Csata a tatárokkal. Marczel György és neje emléke. 
Szentimartján kolostorrom. Látóhegy. Sirókut. 

Nem hagyhatjuk el Bardóczszéket a nélkül, hogy annak legnevezetesebb falujában, 
Vargyason egy látogatást ne tegyünk, azon nevezetes faluban, mely 1334-ben Vaygias név 
alatt már mint önálló egyházmegye szerepel*A pápai dézmák regestumának bejegyzései közt 
a 739-ik lapon ekként: Joannes sac. de villa Vaygias solv. 1 ban. ant. Vaygias mint 
Bardóczszék minden előforduló falui, a sepsi archidiaconatusba van beosztva. – Itt 
szükségesnek látom utólagosan megemliteni, hogy e munka folytán használt egyházmegye 
alatt mindenütt egyházközséget kell érteni; mivel a Székelyföldön politikai megye nem lévén, 
azt a vallási beosztásnál használják.. 

Ezen unitáriusoktól lakott nagy falu – melyről Bardóczszék régen Vargyas-vidékének is 
neveztetett – az almási barlang szikla-hegyei közül kitörtető Vargyas-patak torkolatjában 
fekszik, Olasztelekkel szemben. E falu messze felnyulik a folyó szűk völgyületébe, közepe 
táján fekszik szép, pléhvel fedett magas tornyu temploma; a templom mellett szép emeletes 
kőépület a falu iskolája, mely lételét a lelkes, s hivatását átértett lelkész Gyöngyösi István 
fáradozásának, Dániel Gábor*Ez iskolában fi- és nőnövelde van, 3 elemi osztállyal, az itt 
végzettek az első gymnasialis osztályba mennek. Alapját k. táblai elnök, Dániel Elek tette le 
tőkésitendő 200 frttal, fia a lelkes Gábor és neje B. Rauber Mária 200 frt alapitványt tettek, 
mely az 1860-ban tartott Széchenyi emlékünnepkor 500 frtra szaporodott, ennek kamatjából 
egy jó igyekezetü szegény fiu küldetik felsőbb tanintézetre. és a falusiak áldozatkészségének 
köszönheti. Ha mindenütt ily lelkes emberek állanának a nép nevelés élére, ha vallás és 



hazafiasság kezet fogva sietnének a haza jövő nagyságának utjaít kiegyengetni, akkor e hon 
hamar felvirulna, mert bizonnyal a népnevelés a haza felvirágzásának, nagyságának, 
szabadságának egyik sarkalatos alapköve, azon granittalap, melyre a honboldogság ékes 
szobrát helyeznünk kell. S ha minden lelkész, ha minden birtokos azt tenné, mit Vargyason 
tettek; akkor a magyar nemzet hamar felküzdené magát azon magas álláspontra, melyet a 
gondviselés Európa nagy népei közt számára kijelölt. 

Vargyas egyike szebb falvainknak. Alsó felében van a Dániel család eredetileg foglalt szép 
udvartelke; ott lakik a derék és lelkes hazafi Dániel Gábor, Udvarhelyszéknek főkirálybirája* 

A Dániel család egyike azon jeles primor csáládoknak, melyből sok jeles ember került ki. 
Kolumbán Ferencz Apaffi tanacsosa, családi leszármaztatásában egészen a hún birodalom 
összeomlása korszakáig megy fel, midőn a végzetteljes csatatérről 3000 székely Elmedzár és 
Uzindur vezetése alatt Erdély keleti részébe települ. Az emlitett vezetők Báján vagy bán 
(honnan a rabonbán) czimet viseltek. Azoknak közvetlen utódja Póka (innen Pókafalva és 
Póka család Pókán, Galambfalván) ezt 565-ben az óriási erővel biró Colon követi, ennek 
hivatali czimével páritott nevéből lesz Colonbán, ki az olaszteleki Columbánok eldőde. Ezt 
631-ben Orbó (orbai szék), ezt ismét Ugron (Ugron család eldőde). Ezt Ders (kiröl ily nevü 
falu), Kebe (Kebeled falu), Bebők s végre Uzon (erről Uzon falu) követi, ki 743-ban a 
Tuhutummal bejött magyarokat Dééshez vezette. 

A székely bánoktól leszármazott Colunbán Orbán, I. Béla idejében szerepel, ennek Endre fia a 
Columbán családot folytatja, másik fia Dániel, a vargyasi Dániel családot alapitja (eddig 
Columbán F. deductiója.) 

A történelmileg legelőbb ismert Dániel, Balázs, ki 1393-ban Nikápolynál hősileg harczol, fia 
Péter 1444-ben Várnánál esik el. A fejedelmi kor kezdetén ott találjuk Dániel Zsigmondot, ki 
Báthori Istvánt mint főmarechal kiséri Lengyelhonba. Ennek unokája Péter Háromszék 
főkapitánya. Ennek unokái Ferencz és Mihály. Az első Székely Mózessel 1603-ban Brassónál 
esik el. Mihály hires hadvezér s mint Háromszék főkapitánya 1611-ben Raduj vajda ellen 
harczol. Bethlen Gábor alatt udvari főtábornok, s mint ilyen részt vesz a fejedelem magyar- és 
morvaországi hadmeneteiben, miért 1621-ben a strazmitzai táborból kelt adománylevél 
nyomán több jószággal jutalmaztatik, 1638-ban a déési országgyülésen van, ugyan ez évben 
portai követ (Kállay). Hasonló kegyeletben részesült fia János, kit Bethlen Gábor külföldi 
egyetemeken neveltetett, visszatértével háromszéki főkapitány s a fejedelemnek annyira 
kedvelt föembere, hogy leánynézőbe is őt küldi (lásd utasitását: Történeti kalászok 95. lap) s 
Brandenburgi Katalint is ő kiséri be. 1. Rákóczi alatt többször megy követségbe a svédekhez. 
Ez a János Olasztelken marad, mig Ferencz testvére Vargyasra települ át. 

Ferencz fia István udv. főkapitány, többször követ, 1685-ben a honvédelmi bizottmány tagja. 
A jeles apának négy jeles fia van: Mihály, Péter, Ferencz, István, kik mindnyájan 
résztvesznek a Rákóczi forradalomban. – Mihály hősileg harczolva Pata mellett esik el, fia 
Gábor Fogarnsnál (lásd Csereyt), Ferencz még jelentékenyebb szerepet játszik, mint 
Rákóczynak fegyvernöke, az ifjuság hős csapatjának hadsegéde, késöbb mint követ a 
svédékhez. István kibujdosik, de a szathmári békével visszatérve, Pekri Lőrincz leányát veszi 
el, Udvarhelyszék fökirálybirája lesz, báróságot nyer, s nemcsak a politikai téren, hanem mint 
iró is szerepel. (Lasd Bod Péter Athenása 64-ik lapján.) 

Ennek leánya volt Dániel Polexina, Vesselényi Istvánné, korának legkitünőbb asszonya, ki 
csaknem minden európai nyelven beszélt; latinul és görögül oly tökéletesen tudott, hogy 



atyjának több müveit, azok közt a „Paterna monita czimüt és Piktet hires „Ethicaját” magyarrá 
forditotta, e mellett elhanyagolt, számüzött anyanyelvünket ápolta, s mint ilyen megérdemli, 
hogy nevét a nemzeti pantheonba véssük be (Láss többet Bod Péter Athenása 55. lapján). 
Polexina fivére István, ennek fia ujból István, ki Lengyelországban mint huszárhadnagy esik 
el. Ebben kihalt a báróságot nyert ág. 

Ferencz fia György, ennek fia Lajos, tábornok a franczia háboruban, és Elek, Eleknek fia 
szintén Elek kir. tábl. ülnök, kinek fia a már többször emlitett Gábor; jelenleg Udvarhelyszék 
főkirálybirája. 

. 

Az ős Dániel euriát a Rákóczi forradalom után feldulták a németek, mint egy ajtószemöldül 
szolgált kövön lévő felirat bizonyitja*A felirat ez: Per acerbas bellorum civilium adversitates 
alterius quondam Francisci principis filio et motu illorum duce, ab anno 1703 cum ingenti 
Hungariae et Transilvaniae ruina ad annum 1711 protracta plurmis D. Magnatum et Nobilium 
Residentiis devastatis, has quoque aedes semirutas reliquerat, quarum reparationi auxilio 
Divino fretus, primas admovit manus Stephanus Daniel senior de Vargyas cum Fidissa vitae 
suae socia Polyxena comitissa Pekri 1723. – Stephanus L. B. de Daniel de Vargyas sedis 
Siculicalis Udvarhely supr. Jud. Regius. cum Polixena Nata comitissa Pekri vitae suae socia 
aestimatissima. . Egy emléke ezen töredezett kő azon vadkornak, azon könyörtelen 
időszaknak, midőn ugy a haza, mint a hazafias érzésü magányosok javai a győztes 
zsákmányául dobattak oda; midőn még a kövek ellen is irtó harczot folytattak. 

A Dánielek tizedén felül jönnek a sűrűn egymáshoz épült ős-székely telepek. Ez 
őscsaládoknak százados hagyományok alapján lehozott melléknevei még most is 
fennmaradtak, s még a hivatalos okmányokban is felemlítetnek. Ily népes család a Máté, 
melynek Solymár mellékneve van, mivel a töröknek adóba küldeni szokott solymokat e család 
szolgáltatta be Erdővidékről. Ez kitünik Apaffi adomány- és Rabutin megerősitő okleveléből, 
melyek e család birtokában vannak. 

Egy másik most kihalt nevezetes család a Marczel, mely név olasz eredetre mutat, azután 
Marok, Ambaris, Ilkei*Az Ilkei családot 1651-ben pixidáriusból primorrá emelte Rákóczi 
György. Kállay a ns. székely nemzet 143. lap. . 

A harmadik tizedet Vizelvének hivják. E falurész szájhagyományilag a völgyben fennebb 
feküdt s a tatárok által feldult Trencsén nevü falu idevonult lakói által épittetett, s még a mult 
században is külön biróság által kezeltetett, csak is e század elején olvadt össze egészen 
Vargyassal. 

A falu derekán egy hidat ma is Tatárhidjának neveznek, e hidhoz a következő igen szép 
történeti rege van kötve, melyet egy öreg, török fogságban is volt, székely beszélt elő. 

”Ez előtt sok száz esztendőkkel, mikor a vitéz székely nemzetnek török, tatár, laboncz s 
többeféle pusztitó, duló ellenséggel örökös harcza volt, e vidékben megfészkelte volt magát 
egy rabló tatárcsapat Rapsán vezér alatt. Ezek az Istentől elrugaszkodottak rendre vették a 
falukat, felprédálták, kirabolták, leperzselték, a népet szijra füzve elhurczolták, a marhákat 
csordásilag (falka számra) hajtották el. Ilyen csapások ellen a mi eldődeink sokszor futottak a 
Csudálló kőlyukba (almási barlang), hol a Vargyas felőli kőlyuk a mi falunké vala. 



De a sok futást végre megátallották*Megszégyenelték, megelégelték. a vargyasiak, s a sok 
rablás mián (miatt) elkeseredve, Marczel Gergely nevü vitéz székely felbiztatá a népet, hogy 
probáljanak az izgága rablókkal. Ő keme maga elől álla vezérnek, s e hid tartományára 
gyülének a falu népei, ki fegyverrel, ki cséppel, ki nyárssal, a mit kap vala. 

Az udvarok már el voltak égetve, mivel ott a tágas helyet nem is oltalmazhatták volna; de 
amott a hid melyékén pocsványos hely lévén, csak a hidon lehete föl jönni. Itt várták 
nagyapáink a vért szomjuhozó ebfejü tatárt. A mint megérkezének, mordgyiálison 
(keményen) össze csapának, még a vászon cselédek is (asszonyok) ki nyárssal, ki kapával 
ütötte, szúrta a tatárt. Marczel sebet kapván gégéjén elesik; de erős bátor életepárja (felesége), 
ki ott mellette küzdött, felkapá s felvivé a Látóhegyre*Igy nevezik a falu feletti magas hegyet, 
honnan az egész vidéket beláthatni, s honnan régi időben az ellenség mozdulatait kikémlelték. 
, ott ápolgatá jó hütvösét, piros ruhájával bekötözgeté torkát, de csakhamar hörögni, s 
vonaglani kezde szegény Gergely bátya, s kérő szemekkel néze az ő hív életepárjára. 
Megértötte az asszony a bátor gazdának akaratját, letérdepöle s esküdék, hogy megboszulja. A 
minthogy midőn lelkét kiadta hős férje, felkapva fegyverét lerohant a viaskodók közé, 
rikojtozva (kiabálva) bátoritá a népet; a verekedés dühössé válik, a tatárok sokan elesnek, 
mások elfutamodnak, de a vezérök Rabsán átallotta elfutni, s keményen harczol vala, 
keresztül is ugrat a hidon, de egyedül lévén, körülfogta a mi népünk, ugyancsak 
vagdalkozának hézza (hozza), de mint bátor vitéz embör kivágta itt is magát, s berugaszkodék 
(nyargalt) a hid mellett lévő kis utczába, hol a Vargyasnak foga, hogy azon átúszva futó serge 
eleibe kerüljön, hanem a Vargyas éppen áradatban volt, kabalája (lova) megakadt a gátlások 
vésszei és a fatörzsök között, hol osztán (aztán) mind a ketten vizbe fuladának. Azért hivják e 
hidat Tatárhidjának, amott a kis utczát pedig Rabsánutczájának mind e mai napiglan.” 

Ezen szép történeti rege – mely egy balladára szolgáltathatna anyagot, – mig Vargyas fenn áll, 
feledve nem lesz, az apáról fiura száll, s a fonóban, a falusiak ezen kedves estélyein, gyakran 
elmondják az öregek a fiataloknak, mikor hős Marczelnek és bátor nejének nevét mindég 
áhitatos tisztelettel mondja ki a hálás ivadék. A népnek nincsen szüksége granitemlékekre, 
hogy hőseinek emlékét a feledékenységtől megóvja, a szájról szájra szálló hagyomány hűn 
megvédi azt s adja át az ujabb nemzedékeknek. 

Vargyason alól a folyó partmagaslatán egy helyet Szenti-martjának neveznek. E helyen nem 
régen épitkezések nyomaira akadtak, melyre többen ráakarták erőszakolni a hun bélyeget, azt 
Attila Reka nevü felesége sírjának állitván, azonban az ott lévő építkezések alapfalzatának 
észlelése arról győzheti meg a vizsgálodót, hogy ottan kápolna és közelében kolostor, vagy 
inkább coenobium állott. Az imola Szt. Mártonnak lehetett szentelve, miből elferdítve a 
Szenti-Mart elnevezés eredhetett. A hagyomány is támogatja e feltevést a mennyiben azt 
mondja, hogy ottan barát épség (szerzetesi lak) volt régen. Hogy tekintélyes épület volt, 
mutatja a faragott köveknek innen kiszedett nagy mennyisége. Vargyason felül a Szélescsere 
és Látó-hegy összeütközésénél egy forrást Sirókútnak neveznek. E kuttal a következő rege van 
egybekötve: Tatárjáráskor elrabolták Máté Bandi hirhedett szépségü leányát, anyja 
vigasztalhatlan volt, de férje megigérte, hogy Isten segélyével vissza keríti a leányt. El is 
indult a leány szeretőjével. A reménylő anya e kúthoz jött imádkozni és sirni, de midőn hős 
férjét, s leendő vejét a rabló tatár fejével s a vissza szerzett leánynyal együtt megtérni látta, 
akkor örömkönnyeket hullatott. Innen e forrásnak Sirókút neve*Uj Magy. Muz. 1853. I. k. 
175–176. lap. . Vargyason felül – Hauer szerint – Alsókertnél veresjáspis, Szármánypatakának 
nyugati oldalán pedig hatalmas serpentin kup mutatkozik. 



XLVIII. A Rika. 
A rikai tolvajok. Rika fekvése. Székelyföld természetes osztályvonala. A Hegyestetőn levő 
Huszt- vagy Áttila-vár. Szászok a Rikában. Harcz a Rikában. Kilátás a várfokról. Reka sirja. 
A Kakasborozda vonala a Rikán. 

Bardóczszéknek leirása igen hiányos lenne, ha az annak nyugati határvonalát képző Rika 
ismertetését mellőznök. Ki ne ismerné e nevet, melyet Attila nejétől, Rikától származtatnak? 
kit ne töltene el némi félelem, midőn ezen roppant erdőségek közzé lép, melyekről annyi 
hajmeresztő rémjeleneteket hallott elbeszélni. Mert a Ríkában e század elején egy országosan 
rettegett rablócsapat volt, melynek föbbjei a Nagy-Dimén által (Lásd Karátsonfalva 
leirásánál) elfogott Czifra, Níczuj, Borzos és Bokrétás voltak. 

A Dánielek Rikaalji Andaházi nevü fogadójában egy oláh eredetü Dregus nevü korcsmáros 
volt, ez három fiával fosztogatni kezdett, s a fogadó hatóságilag széthányatván, az elmenekült 
Dregusokból iszonyu rablóbanda alakult, mely évtizedeken át remegésben tartotta a vidéket, 
mely nyilt harczot folytatott a szervezett társadalommal. Oly mérészek voltak, hogy egyik 
kémjök Rákoson, másik a Dörgő nevü csucson állott, s ezeknek jeladására megrohanták az 
utasokat, kirabolták, legyilkolták, a falukba nyiltan bementek, dorbézoltak, a népre élelmi 
adót vetettek anélkül, hogy valaki bántani merte volna. Rablott kincseiket pedig Borzás nevű 
erdő rejtett pinczéiben tartották. 

A hatóság minden ellenök rendezett hadmenete – melyekről jó kémjeik előre értesítették – 
mindig sükertelen volt s végre is egyes bátor utasok egyenként ejték őket el. Igy egykor egy 
egész vásár népét rendre feltartóztatták, fákhoz kötözték, s midőn ott egész kényelemmel 
próbálgatnák a zsákmányul esett csizmákat, egy bátor pásztor fiu egyik elbujt őrkatona 
kezéből kiragadott puskával nagy zajjal nékiek rohant, a többi elfutott, de a legmerészebbet 
Noda Nyikulájt, egy kiszabadult szijgyártó legény lefogta, mig a pásztorfiu kezei közt 
agyonverte. Egy Legátust, egy flótával utazó vándor troubadurt, két rabló rohan meg, s pénzét 
kérik. „Jó szivvel” – mond ez – zsebében lévő kevés pénzét szétszórva, de mig a rablók 
szedegetnék, egyiket, még a Rika aljában kilőtt üres, pisztolyával agyonüti, a más elszalad, ő 
pedig a leütött zsivány zsebében talált néhány száz forinttal felgazdagodva, vigan fuvolázva 
folytatta útját. 

Máskor egy öreg embert rohan meg egyik rabló, s mivel régi haragosa, mond néki: ”Jánosbá, 
készüljön meghalni” ,Engedj imádkoznom‘, felel ez s letérdelve kucsmáját protestáns szokás 
szerént arcza elébe illeszté, de a kucsmában mordáj volt, s azzal lelőtte a rablót. Dregust plane 
csudaszerüleg egy óriási kigyóval folyt küzdelemben ejti el a néphit, utolsó fiát f.-rákosi 
Asztalos Ferencz (kire rátört volt) lővi agyon. Ezek csak apró töredékek, de száz még száz 
rémtörténetek vannak a Rikáról, melyekből több kötetet lehetne össze irni. Ma hála az égnek 
biztos az út, s mi félelem nélkül léphetünk rengetegjei közé. 

A Rika 3 négyszög mfld. kiterjedésü erdőség, mely 1920 párizsi láb magas főcsucsával a 
Homoród és Vargyas völgyét elkülönítve, azután a Homoród és Olt között egészen ezeknek 
egybefolyásaig lenyúlik. Ezen részben mészkő, részben trachyt képződésü hegyet csere- és 
bükk-erdőségek boritják. A belvidéki székely a Rikántúli vidékről mint más országról beszél, 
s bizonnyal ugy nyelv, mint népjellem és éghajlatban is felötlő különbség van e két rész közt, 
s ha a Székelyföldet földtanilag osztályozni akarnók, annak természetes válvonalául a 
Hargitát, és ebből kifolyó Rikát vennők. Belszékelyföld lenne az e vonaltól keletre eső Csik, 



Háromszék és Erdővidék. Külszékelyföld az e vonaltól nyugatra eső Udvarhely, Maros és 
Aranyosszék. A Rikán vonul át az Erdővidék- és Háromszékről Udvarhelyszékre egyedül 
lehetséges országút, hol ez út a Rika erdős előhegyei közzé behatol, az úttól balra (délre) a 
Rika és Somos patakok völgyülete között sürü csereerdővel benőtt hegyes domb emelkedik, 
mely a Kustály (nevét Custostól szármoztatják) nevü s az említett két patak válvonalát képző 
hegylánczolatnak feltornyosuló végfokát képezve Hegyes nevet visel. E czukorsüveg alaku 
bércznek tetejét Huszt vagy Attilla vára*A nép egyszerüen „hegyestetői várnak” nevezi. – 
Huszt vár neve legelőbb Kővárinál jön elő, hogy honnan vette, nem tudom. Ugy azt sem lehet 
tudni, hogy a Kővári által Vargyas határára helyezett Holofernes vára hol van. Arról e vidék 
lakói mit sem tudnak. koronázta egykoron. Mi megmásztuk a meredek hegyoldalt, hogy a 
büszke sasfészeknek mostani maradványait szemügyre vegyük. 

Az itt feküdt vár nagy kiterjedésü és jelentékeny sohasem lehetett; a csúcs tetején egy 45 lépés 
kerületü körfalnak látszik alapja, mely hihetőleg egy kör-donjonnak maradványa. A fal néhol 
több láb magasságra felülemelkedik a föld szinén, mig más helytt már el van hantolva. 
Belterén kincskeresők által ásott mély üregek tátongnak. E zömtornyot egy más, attól alig 10 
lépés távolságra azzal párhuzamosan vonuló körfal övezte, vagy 140 lépés kerületbe; 
alapfalának elhantolt gátonya, s néhol a falrakat is tisztán látható, ezt végre még egy 2-ik 
külső körfal szegélyezte. Szép és regényes lehetett e két körfaltól körül ölelt magas zöm-
torony, a messze látszó bércztetőn. Kis korona a hegynek büszke ormán, szellős laka a 
fellengő embernek e rengetegeknek közepette. 

Öreg emberek még emlékeznek arra, hogy e vár fala több öl magasságban fenn állott, s a 
közép torony csaknem épen megvolt; de akkor midőn az e hegy alatt elvonuló országút s az 
emlitett Andaházi korcsma épült annak falai lebontattak, lehengergetett kövei az út kirakására 
és a korcsma épitésére használtattak fel. 

Hogy e várat ki és mikor épitette, nem lehet tudni; a történelemben semmi felvilágositó adat 
arra nézve nincs, csak a nép hagyomány beszéli azon történetet, hogy Attila a Rikán vadászva 
gyakran tanyázott udvari személyzetével e várban; itt a vár alatt gyűjté egybe harczosait, s 
innen csapott le a Vargyas tájékán táborba szállt dáko szétverésére*Lásd uj Magy. Muz. 1853 
évf. 1. k. 175–176 lap. . 

Nem vitatom azt, hogy Attila tanyázhatott-e ezen vidéken; megállhat-e azon hagyomány, 
hogy a dákokkal ütközött, nem vitatom, mert nem akarom a Rikának azon classicitását és 
költészetét elvenni, hogy nevét a havasalföldéről kijött Attilának itten elhalt és eltemetett 
Reka nevű nejétől nyerte; hanem ha Attilának csakugyan volt itten erődje, az karózattal 
keritett táborhely lehetett, s a hegyet koronázott kővárat csak később épithették oda a 
hunoktól elmaradt székelyek azon hegycsucsra, melyet a természet várhelyül alkotott s 
melynek kegyeletes tisztelete eredhetett a honfoglaló hun király ottan tanyáztának tudatából. 

Mondják, hogy korábbi évszázadokban pásztor gyermekek e várban játszodván, nagy fényes 
ezüst karikákat találtak, egy Máté nevü vargyasi faragó*Faragó=ács. arra járván, szépen 
kiczifrázott fakarikákkal cserélte be azokat az értékét nem is sejtő gyermekektől, 
egyszersmint megmutatván magának a lelhelyet, hol ásni is kezdett s csakhamar oly nagy 
mennyiségü ily karika pénzre talált, hogy fehér lova összeroskadott alatta. E kincsből a 
furfrangos ács, felgazdagodva a vargyasi Máté családot alapitá*Uj Magyar Muzeum 1853. 
évf. ugyanott. . Fájdalom a lelt műdarabok már rég beolvasztattak. 



Bámulatosan meglepő, hogy a Székelyföld lakatlan vadonjaiban, járatlan rengetegjei, emberi 
lakoktól távol eső erdőségei közt, nemcsak az ember egykori itt laktát tanusitó nyomaira 
találhatni a földmüvelésnek; hanem magasan emelkedő hegycsucsokon, alig megközelithető 
havasormokon nagy számu régi várak romjaira és nyomaira akadunk, oly erőditvények 
maradványaira, melyek az irott történelem határait tulszárnyalják, s éppen azért, mert azok a 
biztos tudás és történelmi kritika bonczolása alól kisiklanak csak sejtelemként mondhatjuk, 
miszerint székely őseink által azért épittettek, hogy a drága hont s több oldalról fenyegetett 
fügetlenségüket megoltalmazhassák. Féltékeny szemekkel kémlelték ők ezen magas és biztos 
álláspontukról, a tereket völgyeket követő ellenséget, hősileg vissza nyomva, ha hegyvidéki 
lakásukat megközeliteni kisérlék. 

Az utódok elhagyták a hegyormokat, a szabadság, a függetlenség ezen magasabb regióját; 
leköltöztek a termékeny völgyekre, hol vajmi gyakran kellett hódolniok s hordani szolgaság 
szégyenletes jármát. Ősi védvárai, régi dicsőségének e kőbetüi omladozva egyenként tünnek 
el. Mig teljesen eltünnének, gyüjtsük egybe azoknak maradványait, mentsük meg a nyomtalan 
enyészettől, mert azok multunk történelmének megértéséhez kultsul szolgálhatnak egykoron. 

Érintém már másutt is, hogy a székelyföldi ősvárak akként voltak elhelyezve, hogy egymással 
láttani egybeköttetésben állottak. Ezen mindenütt következetesen keresztülvitt elvet a 
Hegyestetőn lévő várnál is alkalmazva találjuk; a mennyiben látszottak ide a rákosi szoros 
várai, Tiburcz vára, mely a Kincsás és Herecz várával*Tiburcz vára e kötetben, a többiek a 
munka II. és III kötetében lesznek ismertetve. , ezek által pedig a tusnádi szoros váraival, s a 
csiki Bálványos által a csiki várlánczolattal, a háromszéki Bálványossal és a Háromszéki 
várakkal volt egybefüggésben. Hogy a Rikán kivüli várakkal miként volt egybekötve, azt 
alább fogom felfejteni. 

Nagy szerencsénk, hogy Akner ezen itt csak futólag előszámlált, s több más, e munkám 
folytán ismertetendő ős várainkról tudomással nem birt, mert azokat mulhatatlanul mind 
német várakká változtatta volna, miként régészeti földabroszában ”deutsche burgen”-neknek 
jegyezte a Székelyföld minden általa ismert várromjait, még azokat is, melyekről elvitázhatlan 
biztos történeti tudomásunk van, hogy magyar illetőleg székely várak voltak, minők a 
szentléleki, udvarhelyi, háromszéki várhegy és Bálványos. 

Egyáltalában erdélyi szász iróinknak meg van azon rosz szokása, hogy nemzetüknek emelését 
az által hiszik elérni, ha a magyart és székelyt kissebitik; ha azoktól minden érdemet 
megvonva önmagukra ruházzák át, és e törekvésükben annyira elfogultak, hogy a történelem 
meghammisitásának hálátlan mesterségétől sem riadnak vissza. Ez alapon maguknak 
sajátitnak minden emléképületet, mi a Királyhágón innen emeltetett, minden várromot, 
minden régi templomot, mert szerintük a magyar a székely barbár, müveletlen volt, kiket ők 
és a németek civilizáltak. 

Elismerjük, hogy a német nemzet nagy nemzet, melynek sok érdemei vannak az emberiség 
fejlődésében: hanem azt kereken tagadom, hogy a magyar az Árpádházi és vegyes királyok 
alatt műveletlenebb, hátramaradottabb lett volna más népeknél. Ellene mond ennek 
történelmünk és törvényhozásunk, ellene Nagy Lajos, és Mátyás udvara. 

Ha azután, hogy osztrák házból származó uralkodók kerültek a magyar trónra, talán 
hátramaradt nemzetünk s nem mindenben tartott egyenlő lépést a többi népekkel, azt éppen 
azon zsarnokságnak, azon elnyomási törekvésnek, azon erőszakosan civilizálni akaró 
rendszernek köszönhetjük, melyet nem mondjuk a német elem, hanem annak nevében 



müködő kormányzat hozzánk behozni törekedett, mert az olyan civilisatiotól, melyet 
Castaldo, Básta Mihály vajda, Caraffa, Acton, Heisler, Haynau, Bach és Schmerling által 
küldöttek nékünk, megvalljuk borsózott a hátunk; ahoz simulni, azt befogadni egy csepp 
kedvet sem éreztünk magunkban. 

A mi pedig közvetlenül az Erdélybe telepedett szászokról ránk háromolhatott polgárosodást 
illeti, azt is szabadjon valódi értékére levonnunk. Elismerjük ugyan, hogy a szász nemzet 
szorgalmas, jóravaló emberekből áll, – el, hogy a polgári ellemhez nagy és értelmes járulékot 
adott és ad, hogy oly nép, – mely ha egethasgató müveltséggel nem is, de a müveltség és 
kifejlődhetés több elemével bir; azonban olyanná, a minő, csak nálunk, a magyar alkotmány 
védszárnyai alatt fejlődött, mert a világ történelmében nem találunk arra példát, hogy egy 
országnak jóllétben lévő vagyonos s müvelt osztálya önkéntesen kivándoroljon, hanem 
kivándorol mindig és mindenünnen a szegény proletarius, kit nem köt földbirtok a hazához, ki 
othoni nyomorát másutt feltalálható jobbléttel reméli felcseréhetni. Ilyenek voltak 
kétségtelenűl a mi szászaink is bejövetelükkor, Németország tulnépességének szegény 
proletariusai, kik mint ilyenek a müveltség és polgárosodásnak, valami tuláradozó elemeit 
nem hozták magokkal, hanem kifejtették itten a királyaink nagylelküségéből nyert s a magyar 
által mindég tiszteletben tartott azon kiváltságok védszárnyai alatt, mely az innen onnan 
összeszedett, különböző országokból elvándoroltakat egy néppé alakitá, s a gyámoltalanul 
hozzánk jötteket felgazdagitá. 

Aztán a követelt hősiesség, – melyet oly sokszor hallánk fennelgőleg felemliteni, s melynek 
alapján ”ad retinendam Coronam” büszke epithetonjára hivatkozás történik és pedig mindég 
a mi rovásunkra, – elvégre sem lehetett valami nagy bátorság kifolyása, mert a mi szász 
testvéreink mint békés földmüvelők a hadtudományban soha sem emelkedtek kitünőségre s 
bátorságukra oly kevéssé lehetett épiteni, hogy maga a törvényhozás is felmenté minden 
hadkötelezettség alól, megelégedvén 500 zsoldosnak – kik mindig fogadott magyarok voltak 
– kiállitásával. Mire való erőlködés tehát minket mindentől még ellenségeinktől sem tagadott 
hősieségünktől is megfosztani akarni azért, hogy magokat valami ország és koronavédő 
hőseknek tüntethessék elő? Hiszen tiszteség adassék a szászok más igen szép tulajdonainak, 
hanem a mi bátorságukat és vitézségüket illeti, azt leginkább jellemzi egy erdővidéki 
furfangos székely adoma, melyet itt röviden elmondok. Ugyanis midőn a szászok Erdélybe 
bevándoroltak, vagy 4000-ren értek Udvarhelyre, hol meghalván, hogy a félelmes Rika 
erdőségein kell áthatolniok, a székelyek főkapitányától biztonsági kiséretet kértek. Ki is 
rendelte ez a Homoród menti néphadat; de éppen sürgős mezei munka lévén, s e mellett a 
néhány utonálló rabló, s erdei vadak miatt semmi esetre komoly veszélyt nem látván, 
különösen oly nagy csapat emberre nézve, a megjelölt időre csak négy fegyveres székely lett 
kirendelve, nem annyira biztonsági kiséretül, – melyre szükség nem volt – mint utmutatóul. 
Hanem a szászok látva, hogy csak 4 ember vára, semmiként nem akartak a veszélyesnek itélt 
Rikának fogni remegve álltak ott készebbek inkább visszafordulni mint a vélt veszélybe bele 
rohanni. 

A négy székely e mód nélküli gyávaságon felindulva, kopjanyéllel inditá meg a remegő 
csapatot, ezen felbátoritó verset énekelve 

Előre dárdások, 

Utána láncsások, 

Ne féljetek szászok 

………az anyátok! 



Átjutottak ekkor a szászok minden baj nélkül a Rikán, hanem vészesebb volt itten 
áthuzódásuk 1848-ban, midőn ismét nem sokkal nagyobb bátorságot tanusitottak, mint 
beköltözésük alkalmával. Ugyan is: 

Háromszéknek dicső önvédelmi harcza alkalmával, midőn ezen kis terület hős népe Erdély 
teljes meghódolása után, egészen önerejére hagyatva bátran szállt szembe a zsarnokságnak 
győzelmes seregével, Heydte Erdővidék felől támadott 4000ret meghaladó rendes seregével, 
melyet 20–30,000 szász és oláh „landsturm” követett. A székely seregek másutt lévén 
elfoglalva, Heydtenak sükerült dec. 2-án Erdővidéhez befészkelni magát s ott a hazának oly 
sok jeles fiat adott Pap őrnagyot és Botár századost elfogván a tisztes öreg őrnagyot békóba 
verve mezitláb kisértette Fogarasba. Mig ő e vandal győzelemnek Köpecz elégetésével csinált 
hivatalos világitást, az alatt szász és oláh szövetségei oly dulást és zsákmánylást vittek végbe, 
minőt a legvadabb korban török, tatár nem müvelt.  

Hanem csakhamar ütött a visszatorlás órája, mert Gál Sándor székely ezredes segédsergekkel 
érkezett, Heydte elakart vonulni, de a nyomában lévő Gál a Rika alján utól érvén dec. 13-án 
csatára szoritá; Heydte gyalogsága csakhamar vissza nyomatott; ekkor lovassága robogott elő, 
melylyel Gál lovas sereget nem tudott szembe állitani. Serge különben is tüzet nem próbált 
ujonczokból állván, ezek a lovasság rohamakor lefeküdtek; de alig lépék át a rohanó lovak e 
sort, hogy az embertelenül kinzott Pap őrnagy jeles fia, Pap Károly vezényszavára 
felemelkedett a fekvő sereg, s oly sortüzet adott a Cheveaux-legerekre, hogy 80 nyergéből 
kifordult, a többi pedig a már elhuzódott gyalogsággal eszeveszetten menekült a Rikába, 
maga Heydte is sisakját elvesztve, képéből kikelve érkezett egy járatlan ösvényen Zsomborra. 

A rendes sereg elvonult, de hátra hagyta védtelenül a landsturmot, ezeknek aztán neki estek a 
székely nemzetőrök s csak hamar több száz hulla boritá a Rika tájait. Főként a szászokat oly 
ijedség fogta el, hogy többen látatlanná akarván magokat tenni, a Rikát boritó őserdők nagy 
fáinak oduiba ereszkedve le, ott pusztultak étlen el. Csontvázaik csak akkor kerültek 
napfényre, midőn az erdőt megvásárolt fülei három e fákat levágatta. 

De vándor eszméink ezen szétröpkedése után térjünk vissza a hegyestetői várromokhoz, hol 
egy nagyszerü elragadó kilátás kinálkozik ritka élveivel. E kilátás bár megérdemelné a 
körvonalozást, ez uttal mellőzőm, azért mert az részben hasonlit a r. Tepejről feltáruló 
körlátványhoz. Hanem ha mellőzzük is a Hegyestető kilátását, de nem mellőzhetjük észlelését 
a közelében található némely nevezetes régiségeknek. Ezek közt legelőbb is Reka követelt 
sirjának. 

A hun hagyományok azt tartják, hogy Etelének első neje Réka a hegyestetői várban halt el. A 
hunok nem tudván hová temetni, a várhegyről egy szirt darabot hengeritettek le; – a hol az 
megállapodott, oda ástak sirt, melyre aztán a sziklát emlék jelül felálliták*Uj Magyar 
Muzeum 1853. évf. I. 175–176. lapjain. . 

Nem kutatom én itten ezen több iró által elfogadott történeti hagyomány értékét, hanem igen 
is, vizsgálatom tárgyává teszem azon sziklát, mely a Hegyestető északi aljában a Rika patak 
balpartján emelkedik, s melyről Kővári leirása után azon általánosan elterjedt vélemény 
uralkodik, hogy a lenne Réka siremléke; vizsgálatom tárgyává teszem pedig főleg azért, hogy 
a dolgok alapos meg nem vizsgálásából eredett tévhit helyre legyen igazitva. Mert a Réka 
sirjául jelölt szikla semmiesetre nem lehet a hegyről lehengeritett szirtdarab, mert e helyen áll 
az a földalakulásnak első hajnala óta, lévén egy kicsúcsosodása a Rika alján elterülő 
terjedelmes mészkő-fekvetnek.*A Rika geologiai tekintetben igen érdekes, keleti alján az 



almási barlangtól leágazó kárpáti mészkő-kőzet tör elő, ennek eltüntével turquoise szinü 
trachyt-tuff lesz uralgóvá, mely egészen az alsó-rákosi szorosig nyulik le, hol diabasportyr, 
serpentin és fekete jáspissal érintkezik. A Rika tetején a Hargita trachyttömegének utolsó 
foszlányai mutatkoznak, mely alább a héviz-kőhalmi bazált fekvettel ütközik egybe. Ezen 
közetnek mélyen gyökerező kiemelkedése, melyet az alján folyó patak különitett el a hegy 
kiszökellő előfokától, Réka sirja elnevezést is csak az ujabb korban kapta, régen Tolvajkőnek 
nevezték, mivel az oda rejtőzködő tolvajok gyakran rohanták meg onnan az utasokat. 

Nem lehetvén e szerént ez Réka sirja, én szorgalmatosan felkutattam a Rikát, de a valódit 
felfedeznem nem sükerült, mert egy másik szikla is, melyet a Szőrhegy oldalában mint ilyent 
mutattak, szintén természetes képződés, valamint azon előtte lévő három kisebb sziklacsúcs 
is, melyeket Attila három fia ásatott volna oda, ott jártuknak emlékezetére. És igy azt kell 
hinnem, hogy ha Réka sirja csakugyan a Hegyestető alatt volt, azt a gyakran áradozó szilaj 
patak nyomtalanul elmosta. 

Réka kétes sirjánál sokkal biztosabban nyomozhatjuk a Rikában a Kakas-barázdát, vagy is 
azon hatalmas töltést, melyet az alsó-rákosi szoros ismertetése alkalmával egészen a 
Somostető-ig követtünk. A Somostetőtől a Somospatak völgyét átszelve felmegy a 
Hegyestetővel egybefüggő Kustalyra; honnan ismét leszáll a Rikapatak völgyébe, innen 
nagyon tisztán látszólag ujból felkap a Likatra, erről Hagymáskő-tetőre, honnan a Sugóhegyen 
Zoboron és Godrán (hegyek) egyenes irányban áthaladva az almási barlang mellett lévő 
magas meredek Kőhátra és Erősre emelkedik, honnan Lövéte, Oláhfalu és Zetelaka leirásánál 
tovább nyomoztunk. 

E töltés itt is, mint erdős helyeken mindenütt, szikladarabokból és földből van csinálva, 
sáncza itt is nyugati oldalán van; de sehol az épebben fenn nem maradt mint éppen a Rikában, 
s sehol sem oly felötlő, hogy az a várakkal némi egybeköttetésben volt, mint éppen a Rikában, 
hol könnyen felismerhető, miszerént az nemcsak az alsó-rákosi szoros három várát közelíté 
meg, hanem a Rikában lévő másik három vár*E három vár, a kissé fennebb leirt hegyestetői 
vár vagy Husztvára, a Karácsonfalvánál ismertetett Hagymásvára s a következő szakaszban 
leirandó Kustalyvára. szintén e töltéstől csekély távolságra volt elhelyezve, ugy hogy azok e 
töltésnek míntegy bástyáit alkoták. 

XLIX. A Rika-tető. 
Kustaly vára; annak maradványai. Hozzákötött regék. Piritó, óriások tüzhelye. Országhatára 
vagy Fejedelemi meta. Ennek vonalába eső várak. Az ős Székelyföld határa. 

A Székelyföldről egy alkalommal b. Eötvös azt mondá, hogy az ”Erdélynek fellegvára” és e 
mondattal történeti igazságot állapíta meg, mert a Magyarország véghatárán lakó, haza- és 
szabadságszeretettől áthatott hős székely nép minden időben, ugy a mult- mint a közelmultban 
hűn teljesíté hivatását; bérczövezte területe bevehetetlen fellegvára volt a magyar hazának. A 
Székelyföld volt Pannonia Lakedemonja, melynek szorgalmas, kevéssel megelégedő népe 
békében munkás, a harczban pedig hős volt, és oly előharczos, mely annyiszor fedezte véres 
keblével a hazának szent határait, a mennyiszer azok fenyegetve és megtámadva voltak. 

A hős nemzet jelenleg rokon faj mellett lakván ennek támogatása, s erejének önérzetében 
Spárta fiaiként hazafias keblek phalanxából alkot védvonalt a haza határán; de volt idő, midőn 
ő egyedül, rokontalanul, elszigetelten lakta e bérczes vidéket, volt idő, midőn ellenséges 



népektől körülözönölve élt négy és fél század folytán e hegyek között. E vészes korban a 
puszta hősiesség nem volt elégséges arra, hogy a hazát, s azzal Áttila birtoklási jogát biztosan 
védhesse, s azért a székely büszke hegyormokra épített várlánczolattal gyűrűzte körül a féltve 
szeretett őshazát. 

E várak – midőn a magyarok megérkeztével ujból otthon érezhette magát a székely – 
feleslegessé válván, elhagyattak, s néma romokká omladoztak; de romjaikban is sokat mondó 
emlékei azok a homálylepte multnak. Azért az ily emlékszentesített romokat mindenütt 
szorgalmatosan kutattam, s ihlettől áthatottan közelítém meg, mert azok mindenike egy-egy 
eltörlött kőbetűként tünt fel a székelynép történeti tábláinak elkopott márványlapjairól. 
Szorgalmasan kerestem e romokat, mert azokból kibetüzni véltem a mult nagyság és 
dicsőségnek feledésbe ment eseményeít. 

Szenvedélyes várkutatóvá lettem tehát, s mint ilyen csaknem ösztönszerűleg kitaláltam, hogy 
hol kellett egy-egy várlánczolati combinatiómat kiegészítő várromnak lenni. Igy voltam a 
Rikával is. Én sejtettem, sőt majdnem bizonysággal tudtam hogy a Rikatetőn várnak kellett 
feküdni, mely a Rikán belüli vár-lánczolatot a Rikán kivüli várakkal láttani egybeköttetésbe 
hozta; s bár mindenki állitá, hogy a hegyestetői várnál más a Rikában nincsen, én ebben 
megnyugodni nem tudtam, mert az – mivel a homoródmenti bágyi vár oda nem látszik – nem 
lehetett az összekötő lánczszem; azért én, mint olyan önfejü székely góbé, társaimtól – kik 
engem kinevettek – megválva, elindultam a sejtett várrom keresésére. 

Behatoltam a tömkeleges Rikának félelmes rengetegeibe; átkutattam a Rikatető minden egyes 
csúcsait, s midőn sükertelen keresésemben kifáradva, s már-már reményt vesztve búsan 
telepedtem egy forrás mellé: a közel hegyoldalból furulyának széltől elkapott mélabús hangjai 
érinték füleimet. E vigaszt lehelő hangokat ég intésénél vélve arra irányzám lépteimet. 

Öreg pásztor ült egy sziklafokon; körülte nyugalomra ereszkedett elégülten kérődző nyája. A 
kép, mely feltárult, és az erdő által viszhangzott, a madaraktól kisért zene oly megragadóan 
költői volt, hogy én a nyugalomnak ez ünnepélyét zavarni nem merén, s csak midőn a zene 
elhallgatott, közelitém meg a rengetegek e tisztes Apollóját. A szokásos köszöntések után, 
azonnal sejtett várromom után tudakolódtam. 

”Tudom én Uram! – felelt ő készséggel – hol van a vár, melyet keres, mert az nem más mint 
Kustályvára, mely ahajt*Ahajt a székelynél amott, a hol, nem messze értelemben használtatik, 
ehejt pedig imitt, imhol értelemben, származásuk a helyt-, e helyt-re vihető vissza. van a 
Lapias tetején”. 

Örömemben össze vissza öleltem jó kedvü öregemet, ki kérésemnek engedve egész 
készséggel csatlakozott kalauzul hozzám. 

A Rika-tető északi lánczolatának legnagyobb csúcsa – az országútról is látszó – Heveder-
hegyese*Ennek nyugati oldalából ered az oklándi patakba ömlő Gaszlópatak. . Ezen hátúl van 
a Lapias-tető, melyet a délnek folyó*A Határpatak a vargyasi sóskútnál szakad a Rika 
patakába. Határpatak és a beleömlő Gyepűbükk patakának, mély szakadásos forrásfejei 
karolnak körül. Ezen (hozzávetőleg) 3000 lábnyi magas önálló hegycsúcsnak tető-ormát 
koronázta Kustaly-vára*A Kustaly nevet sokan Custosból származtatják, valószinübb 
azonban, hogy az valamely ősnévnek megörökitése. , melynek még most is jelentékeny 
romjait féltékenyen fedik a csaknem áthatlan sűrűségű erdők. E volt az általam sejtett, most 
pedig feltalálása által határtalan örömet okozott összekötő vár*Mit én fáradságos kutatással 



fedeztem fel, azt Kővári László kéziratom megorzásával egész kényelemmel beiktatta „Erdély 
régészeti emlékei” czimü munkájába: ezt tette Hagymásvárával is. mert innen ugy a bágyi, 
mint a rikaalji hegyestetői várak jól látszanak. E volt e szerént azon közép erőd, mely 
Udvarhelyszék várlánczolatát az erdővidéki és háromszéki várhálózattal kapcsolatba hozta, 
mely erődrendszerem elméletének hiányzott lánczszemét kiegészité. 

Meg van tehát a várfolytonosság feltételének valódisága. Vegyük azért vizsgálat alá a 
feledékenység éjéből kiemelt ez érdekes várromot. 

A mi e romoknál legelőbb felötlik, az egy négyszögidomú, 20 lépés oldalhoszszal biró közép 
zömtorony (centraldonjon), melynek két öl szélességü, forró mészszel épült falai annyira 
szilárdak, hogy több század viharjaival, s az elemek dulakodásával szemben ölnyi 
magasságban még most is fenn állanak. Hogy pedig ezen donjon eredetileg nagyon magas 
lehetett, azt falainak szokatlan vastagsága mellett azon hatalmas omladéktömeg is mutatja, 
mely ezen zömtorony körül felhalmozódott. 

Ezen középerőd oly mérvü volt, hogy azzal nagyszerüségben csak a Bálványos donjonja állja 
ki a versenyt, önmagában is könnyen védhető hatalmas erőd, melynek védképességét az azt 
körülölelő védfalak is fokozták. E körfalak a donjont utánzólag négyszögidomban ölelték 
körül a nem nagy terjedelmű balliumot, ugy azonban, hogy szögletei köritve voltak, és azon 
szabálytalansággal, hogy a keleti oldalfal egészen a zömtorony közelében vonult el. 

Hogy pedig ezen 250 lépés kerülettel birt körfalak a zömtoronynyal öszhangzatosan 
rendkivüli vastagságuak voltak, azt három ölnél szélesebb gátonyukból itélhetni meg. Hogy 
régóta romba döltek, azt a vonalán felnőtt óriás tölgyfák jelölik, melyek több százados 
tenyészetükkel e várnak mintegy időmérőjeként állanak ott. 

A védfalakat köröskörül széles mély sáncz övezi. Bejárata az észak-keleti szögleten volt, egy 
hatalmas kapubástya alatt, melynek egykori lételére az ott levő nagy romhalomból 
következtethetünk. Az ezen bejárathoz vezetett mély út a Gyepübükk oldalán jó darabig 
követhető. 

Ennyi maradvány van ezen várból, melyet az ember oly szilárdan, oly tömören épitett, mintha 
örök időkre szánta volna, s mégis meg kelle hajlania az idő romboló hatalma előtt, tanujeléül 
annak, hogy a legnagyszerübb emberi mű is szétromlik az idővel való tusában; tanujeléül 
annak, hogy az egykor védelmet nyujtott védmű védtelenül omlik szét egy erősebb elemmel 
való érintkezésnél. Feledett rom ma a hatalmas erőd s a természetes százados fákkal ültette be 
a védépitkezéseknek elhagyott fészkét. 

A titokszerü romnak titok boritja multját, – történelmi tudat helyett itt csak regék merülnek 
fel, melyeket azonban feljegyezni szükségesnek vélek. 

A rege szerint óriások épiték e várat, még azon korban, midőn viz boritotta az alanti 
völgyeket. A földnek akkori lakói óriások voltak. ezek vizmentes magas hegycsúcsokra épitett 
várakban tanyáztak. E vidéken három testvér óriás volt, kik nem akarván egymástól messze 
távozni, egyik a bágyi helyre, másik a Hegyestetőre, a harmadik pedig ide a Lapiástetőre 
épitett magának várat, s csolnakon jártak szomszédos váraikból egymásnak látogatására. 
Később, midőn a vizek a Verestoronynál útat törve magoknak lefolytak, midőn a felszáradott 
völgyekben az ember s megjelent szántóeszközeivel, a kustalyvári óriás leánya lelépett a 
Homoród völgyébe, hol a szántókat ekéikkel, barmaikkal együtt kötényébe rakva, mint valami 



ritka bogarakat felvitte atyjához; de ez bölcs tanácscsal utasitá vissza rendeltetésük helyére 
stb. A vár közelében van egy Piritó nevü meredek oldal, melyet az óriások azért neveztek 
volna igy, mivel kimászás közben a fáradság miatt kipirultak. 

A Kakasbarázda innen alig 2000 lépés távolra vonul el. Ez a monda szerint a Kustalyvárát 
lakott óriásnak volt ösvénye. Közelében nehány száz négyszög öl kiterjedésü olyan terület 
van, hol fű, fa, egyáltalában semmi növény nem tenyészik, s hol télben a hó soha meg nem 
áll.*Ezen terület nehány éve meggyulván, hónapokig égett, miből azt lehet következtetni, 
hogy ott kőszén- vagy turfa-telep van. Ez a monda szerint az óriások tüzelő helye volt. 

Öreg pásztorom által elmondott ezen regéket ha észleljük, azon czélzaton vonhatjuk, hogy e 
várat nagyon régen épitette valamely hatalmas harcznok, s kivonhatjuk azt, hogy a szomszéd 
bágyi és hegyestetői várral egyidejüleg és azért épült, hogy a kettő közötti egybeköttetést 
fenntartsa. 

Hagymásvára*Melyet Karácsonfalváról látogattunk meg. innen északi irányban fekszik, alig 
2–3000 lépés távolra, és igy Kustalyvára láttani egybeköttetésbe, hanem középszemét képezte 
a várak egy melléklánczolatának, mely az alsó-rákosi határváraitól kezdődve, északnak 
vonult, s melynek vonalán feltalálhatjuk Kustaly és Hagymás várát, fennebb Zobor és Merke 
követelt várait*A Merke és Zobor tető a Rikát az almási barlang közeli Erőssel egybekötő 
hegylánczolatnak két legmagasabb csucsát alkotja. Hagyomány szerint e hegyen Álmos vezér 
két hires kapitányának, Merke és Zobornak volt vára, de ha voltak is itt várak, azok csak 
alkalmi erődök lehettek, melyek nyomtalanul eltüntek. és a Homoród melletti Álmosvárát, 
melylyel odább Zéta, Firtos, Tartód, Rabsonné várai függtek egybe, s mely várak mind a 
Kakasbarázda közelébe esnek, mi azon gondolatot költé bennem, ha valjon ezen titokteljes 
töltés nem volt-e iránytöltése a rengeteg erdőségek közt szétszórt ezen ős váraknak. 

Ezen kedvező siker által koronázott kirándulásomban nem csak az oly sok tekintetben érdekes 
Kustalyvárát fedeztem fel, hanem találtam e mellett egy másik a Kakasbarázdához hasonló, 
két öl szélességü, egy öl magasságu, s nyugatról mély sánczczal szegélyezett töltést is, mely 
Országhatára és Fejedelmi-méta név alatt ismeretes a nép előtt. 

Ezen töltés épen a Rikatetőn vonul el, az országútat azon a ponton vágva át, hol az 
Bardóczszék felé lejteni kezd, innen délirányban a Csalóbérczen átfut a zsombori erdőkre, 
onnan a rákosi Tepej felé. Észak irányban felkap a Boczkerekdomb tetejére, onnan leszáll a 
Gyertyánkút szögletéhez; honnan Gaszlókútbükkön, Hitványkútbérczen és Gyepübükknél 
Kustalyvárát megközelitve, átvonul Hagymásvárához, hol vonalát elvesztém, de mint 
mondják, az tovább is mindaddig folytatva van, mig az alább vonuló Kakasbarázdával össze 
nem olvad. 

Valamint a Kakasbarázda czéljával nem vagyunk tisztában, ugy ezen hasonszerkezetü töltés 
mivoltát is bajos megállapitani. Út semmi esetre nem lehetett, mert meredek hegyeken s 
lejtőkön torony irányban halad; hagyományok által megőrzött elnevezése (országhatára) 
lehetne némileg irányadó, a mennyíben azon sejtelemre jogosíthatna, hogy az a magyarok 
bejötte előtti Székelyföldnek lehetett hatalmas végvárakra támaszkodott határvonala. 

Ha fennebb az alsó-rákosi szorost állitók Jornandes Taba szorosának, vagy is az ős 
Székelyföld erőditett nyugati határszorosai egyikének, akkor az ezen szoros váraival 
egybefüggésben lenni látszó töltés lehetne a határszélen elvonult védtöltés, mi mellett 
bizonyitna az is, hogy sáncza nyugati alján, tehát kivül vonul el. 



Miből azt kell következtetnünk, hogy a hatalmas védvárakkal elzárt Tabaszorostól az ős 
Székelyföld határául a könnyen védhető, s természetileg is erős Rikatető volt felvéve, melyet 
az ide csoportosított három várra támaszkodott töltés eléggé fedezett. Innen aztán átcsapott a 
bágyi vár irányába Jornandes másik szorosához, a Bontaszoros-hoz, melyet a Galambfalva 
közeli várak fedeztek. 

Sejtelmek, puszta okoskodások ezek, de hát ellenvetésül lehet e más valamit felhozni? Hisz 
ezen épitkezések keletkezési kora a történelem határvonalán tul esvén, homályba vesz el, hol 
csak sejtelmek terén tapogatódzva bolyonghatunk, azonban a bizonyosságnak fénylő napját 
nélkülözve a hagyományok gyenge holdfényénél homályosan látható tárgyakat mint nem 
létezőket megtagadjuk-e? 

Nem, ezt tennünk nem szabad, ássuk fel inkább a multnak begyepesedett földjét, s ültesünk 
oda annyi emlékvirágot, hintsük a régi dicsőségnek annyi termő magvát, mennyit gondos 
ápolás, hazafias könnyek s ha kell, véröntözés mellett is felnövelhetünk. Ne tagadjuk meg 
multunknak sejtett, legtöbb esetben okadatolható nagyságát, hasznos munkásságát, 
dicsőséggel párult tetterejét, műmaradványaiban nyilvánuló fejlettségét és hatalmát, mert a 
mult azon anyatörzs, melybe jelen és jövő oltó ága helyezve van, s hogy ez gondos ápolással 
egykoron a szabadságnak terebélyes és népboldogságot érlelő fájává fog fejlődni: az hitem és 
meggyőződésem, mert mint Eötvös mondja: 

Feltarthatlanul halad az emberiség azon 

ösvényen, melyre multja vezette.” 

 

Csík-Somlyó a Nagy- és Kis-Somlyó nevü hegyekkel hátterében. (Rajz. Keleti Gusztáv.) 
 

CSÍK-SZÉK. 
 

Csíkszék előismertetése. 
 

Fel-Csik népeségi táblázata*Táblázataim 
egybe vannak állitva a Catalogus ven. Cleri 



Dioc. Trans 1867-diki hiteles példányából, 
több tételeit kiigazítva, a helyszinén, a községi 
összeirások alapján, hozzáadva a rendes évi 
szaporodást. A keleti vallásuaknak ily 
kimutatásuk nem lévén, számarányuk az 
1850-ki, Benkő Károly által is közlött 
hivatalos összeirásból iratott ki. Innen valók 
a protestánsok, idegenek és czigányokra 
vonatkozó adataim is. 
Sorszám  
szerint az  
egyházközségek 

Város és faluk neve Katholikus 
népesség 

Görög 
egyesültek 

Görög nem 
egyesültek 

Összes 
népesség 

1. Csik-Szereda város 1062 – – 1062 

2. Csik Somlyó (vagyis Vardotfalva  
és Csobotfalva, filiajiba  

1526 – –  

 Csomortán 560 52 –  

 Tapolcza 1756 5 – 3899 

3. Delne 1100 – –  

 filiája Pálfalva 250 58 – 1408 

4. Csik Szent Miklos filiajiba  1178 – –  

 Borsova 601 – –  

 Szépviz 2117 – – 3896 

5. Gyimes 420 – –  

 filiája Gy. Bükk 350 32 – 802 

6. Gyimes felső és közép Lokk 2532 707 – 3239 

7. Cs. Szent Mihály 1108 185 –  

 filiája Ájnád 914 – – 2207 

8. Cs. Szent Domokos 2225 98 – 2323 

9. Balán (bánya telep.) 1150 102 – 1252 

10. Cs. Szent Tamás 1825 240 – 2065 

11. Nagy Boldogasszonyfalvaa egyház községben  
van Karczfalva Jenőfalva Dánfalva  

4900 131 – 5031 

12. Cs. Madaras 1866 60 – 1926 

13. Cs. Rákos 1306 29 –  

 filiájiban Gőrőcsfalva 520 – –  



 Vacsárcsi 903 – –  

 Madéfalva 1350 30 – 4138 

14. Cs. Csicso 1880 63 – 1943 

15. Kostelek (praedium) – 157 – 157 

– Ezeken kivül szétszortan 
Czigány     237 
Idegen       200 
Reformat       7 
Unitarius       3  

      –  –  – 447 

– Összeg 33399 1949 – 35795 

 

Al-Csik népeségi táblázata 
Sorszáma  
az egyház- 
községeknek 

Városok és faluk neve Katholikus 
népeség 

Görög 
egyesültek 

Görög nem 
egyesültek 

Összes 
népeség 

1. Csik Kozmás 1693 47 7  

 filiája Lázárfalva 549 259 7 2555 

2. Cs. Menaság  1039 29 7  

 filiája Potyand  399 7 7  

 Menaság-Ujfalu 349 47 7 1870 

3. Mindszent 786 7 7  

 filiája Hoszuaszo 139 7 7  
4. Cs.-Szent-György és Bánkfalva  4439 139 7 932 

 filiaja Kotormány 156 139 7 4734 

5. Cs.-Szent-Imre 2293 11 7 2304 

6. Cs.-Szent-Király 2903 69 7 2972 

7. Cs. Szent Lélek 409 69 7  

 filiája Fitod 369 69 7  

 Zsőgőd 903 25 7 1706 

8. Cs.-Szent-Márton 1123 7 4  

 filiája Csekefalva 1279 7 6 2419 

9. Cs.-Szent-Simon 1469 9 6  

 filiája Csatoszeg 1243 9 6 2730 

10. Cs.-Tusnád 2003 17 6  

 filiája Verebes 509 13 6  

 Tusnád-Ujfalu 536 4 6 3082 

 – Ezeken kivül szétszórtan 
Czigány         393 
Reformatus     20 
Idegen             24 

 –  –  – 437 



 – Összeg 24588 699 17 25741 

 

Kászonszék népeségi táblázata 
Sorszáma 
az egyház- 
községeknek 

Városok és faluk neve Katholikus 
népeség 

Görög 
egyesültek 

Görög nem 
egyesültek 

Összes 
népeség 

1. Kászon Jakabfalva 1103 239  – 1342 

2. Kászon Ujfalu 2023 140  – 2163 

3. Nagy Kászon vagyis Kászon Impér Altiz és Feltiz 3203 588  – 3791 

 – Ezeken kivül szétszórtan  
Czigány           30 
Idegen               3 

 –  –  – 33 

 – Összeg 6329 967  – 7329 

 

Gyergyó népeségi táblázata 
Sorszáma az  
egy ház- 
községeknek 

Városok és faluk neve Katholikus 
népeség 

Görög 
egyesültek 

Görög nem 
egyesültek 

Összes 
népeség 

1. Gyergyó Alfalu 5200 418 – 5618 

2. Gyergyó Csomafalva 2103 127 – 2130 

3. Ditro 4506 277 –  

 filiajiban Borszék  393 67 –  

 Bélbor 52 583 –  

 Szalamás 83 807 – 6768 

4. Kilyénfalva 829 6 – 835 

5. Gyegyó Remete 3439 6 –  

 filia Várhegy 17 1327 – 4789 

6. Gyergyó Szent Miklos 6233     

 ugyan ott az őrmény egyh. község 903 87 –   

 filiajiban Békás 9 1017 – 9592 

 Zsedánpataka 16 1327 – 3099 

7. Gyergyó Szárhegy 3039 60 –  
8. Tekerőpatak 1590 147 – 2516 

 filiája Vasláb 33 746 –  
8. Tölgyes 903 626 – 2250 

 filiája Holló 153 568 –  



10. Gyergyó Ujfalu 2699 110 – 3919 

 – filiája Damunk 9 1107  –  

 – Ezeken kivül szétszórtan 
Czigány      500 
Reform.         50 
Idegen         200 

 –  –  – 750 

 – Összeg 32209 9413  – 42372 

 

Összevonva e táblázatok összegét 
 Katholikus Görög 

egyesültek 
Görög nem 
egyesültek 

Protestáns, 
idegen és czigány 

Összesen 
lélekszám 

Fel-Csikon 33399 1949 – 447 = 35795 

Al-Csikon 24588 699 17 437 = 25741 

Kászon 6329 967 – 33 = 7329 

Gyergyó 32209 9413 – 750 = 42372 

Összeg 96525 13028 17 1667 = 111237 

 

A hogy az utas hazánk keleti szélét szegélyező Székelyföldre behatol; a hogy a székely anyaszéknek, 

Udvarhelyszéknek tömkeleges völgyhálózatán átvonulva, elér azon roppant trachyt lánczolathoz, 

mely a három csucsos ős Hargita zöméből kiválva, ugy föl- mint lefelé fenyves rengetekkel boritva 

elágazik: azt lesz hajlandó hinni, hogy ott vége van az emberlakta vidéknek, hogy ott veszi kezdetét 

azon több mértföld szélességü, csaknem áthatlan havas-sor, melyet a teremtő e hazának mintegy 

védfalául helyezett a határszélre. 

 

Pedig csalódik, mert ezen roppant havaslánczolaton, ezen nagyszerü ős sziklafalon túl egy 

elkülönitett, egy minden más területtől teljesen elszigetelt vidék van, Arkádiája bérczes honunknak 

(az erdélyi résznek), mely ugy tájainak nagyszerüsége, mint népének eredetisége, ugy ős emlékeinek 

sokasága, mint természeti kincseinek gazdagsága által egyiránt érdeket költhet a vizsgálóban. 

 

E vidék, melyhez nagy várakozással méltán közelitünk, nem más, mint haza véghatárán fekvő 

Csikszék. 

 

Ezen kies, üde szépségekben gazdag vidék, a Hargita ősképződésü trachyt vonala, és a fiatalabb 

származásu határszéli havasok lánczolata közt helyezkedett el. A minden oldalról nagyszerü havasok 

által bekeretelt tartományt ugy tekinthetjük, mint a hon áldásának forrását, mint a haza 

termékenységének fő tényezőjét, mert bölcsője az honunk négy király folyamának, melyek innen e 



fennvidékről lerohanva, a termékeny völgyeket, tereket alkoták, s azokat naponta áldásos 

cseppjeikkel öntözik, termékenyitik. Ugy tekinthetjük azt, mint a hon biztonságának hatalmas 

fellegvárát, mert természetileg erős fekvésü tájait oly nép lakja, mely minden időben hős volt, s 

dicsően felelt meg határvédi kötelmeinek. 

 

Ezen vidék tájrajzilag nem csak megragadóan szép, hanem egyszersmint sajátságos is. Mellőzve itten 

a széleken eredő s csakhamar más irányban elfolyó két Küküllőt, figyelmünket az erdélyi részek két 

leghatalmasabb folyamára, a Marosra és Oltra forditjuk. A nedületdús, őserdők boritotta havasok 

közt felbuzgó ezen két folyam ugyanazon hegység szülöttje*A mennyiben mindkettő a Gyergyót 

Csíktól elválasztó hegységből ered, azonban nem oly közel, miként vélik. E folyamok eredete 

tüzetesebben lesz e munka folytán tárgyalva.; de eredetöknél csakhamar bucsut mondanak 

egymásnak, s ellentétes irányt véve, az egyik északnak, a másik délnek tart. A földképződés 

procedurájának távol eső, de azért az észlelés körébe vonható korszakában mindkettő hatalmas 

vizmedenczébe gyülve, végtelen terjü tóvá alakult; egyszer azonban nagy tömegének hatalmas 

nyomásával, áttörte a viz az utját álló havasok korlátait és pedig a Maros Gyergyó-Topliczánál, az Olt 

Tusnádnál s lassanként, százezred évek hosszu során lefolytak, elpárologtak a vizek, a keletkezett 

folyamok tágas völgyteknőt simítottak magoknak, s ekként állitá elő a Maros Gyergyót, az Olt Csíkot, 

két gyönyörü tért, melyek a termékeny áradmányu rétegekből feléledt gazdag tenyészetükkel 

csábiták az embert a megtelepülésre, a természet áldásainak élvezetére, Az ember el is fogadta az 

ajánlkozó előnyöket, elfoglalva az annyi gazdagsággal, annyi bájjal kinálkozó folyam-völgyeket, s 

keletkezett Csík, mely, miként emlitém, ugy tájrajzilag, mint égaljilag egészen sajátszerü, teljesen 

elkülönitett tartomány. 

 

Egy teljesen ismeretlen kis világ tárja fel itt szépsége kincseit; sajátszerü népélet kinálkozik az 

észlelésre; egy ismeretlen mult, egy érdekébresztő jelen tárul itt fel a vizsgáló előtt, melyek a jövőnek 

kecsegtető képeit mutatják. Ezen elhanyagolt, ezen mellőzve ignorált kincseket kiaknázni, azokat 

felmutatni, azokra a közfigyelmet felhivni: feladata e munkának. Mielőtt azonban a részletesebb 

bonczolgatás terére lépnénk, tájékozottság kedvéért szükségesnek itélem e széknek rövid 

előismertetését adni. 

 

Csik három részre oszlik, u. m. Csik-, Gyergyó- és Kászon székekre. Ezen hármas felosztás nem csak 

politikai értelemben és elnevezésileg, hanem földrajzilag is létezik, a mennyiben a természetes 

határokra talán sehol kiválóbb figyelem forditva nem volt, mint éppen Csikban, mert annak emlitett 

három része teljesen elkülönitett három folyam-vidékhez tartozik; és pedig Csík az Oltéhoz, Gyergyó 

a Maroséhoz, végre Kászon a Fekete ügybe ömlő Kászon vize folyamvidékéhez. 

 

Fekszik pedig Csik, Gyergyó és Kászonszék*Lenk szerént. az északi szélesség 46° (7' 40") és 47° (7' 

30"); a keleti hosszuság 42° (51' 30") és 43° (54' 30"). Egész területe 78120/1600 négyszög mfd.*Lenk 

szerént. Benkő Józs. specialis Traniájaban Csík kiterjedését 84 négysz. mfdre teszi, melyből Felcsíkra 

25, Alcsík- és Kászonra 27, Gyergyóra 32 négyszög mérföld esnék. Ezen területből az Olt folyam-



vidékére esik 251181/1600 négyszög mfd., mely területen 56 Csik- és Kászonhoz tartozó helység van. 

A Maros folyam-vidékére esik 19200/1600 négysz. mfd, 12 helységgel. A kis Beszterczéhez (mely 

Moldvába foly) esik 20400/1600 négysz. mfd 7 helységgel, és végre a Tatros folyam vidékére (mely 

szintén kifolyik) esik 121536/1600 négysz. mfd 3 helységgel. 

 

Csik, Gyergyó és Kászon legnagyobb hossza a Bélboron túli határszélt képező Dragojicsa pataktól a 

tusnádi fürdőig (mi a kászonréti határszéllel is körülbelől egy vonalba esik) 15 folyó mfd. – 

Legnagyobb szélessége, a hargitai Tolvajos pataktól a Csobányos melletti Magyarosig 7 folyó mfd. 

 

Határai északról Torda megye vécsi járása és Beszterce vidéke, keletről Moldva, délről Kézdiszék és 

F.-Fehér megye peselneki járása, végre nyugatról Bardoczszék, Udvarhelyszék és a görgényi havasok. 

Csík 20 és 1/2 folyó mértföldnyi határvonallal érintkezik Moldvával, mint egész térnagyságához 

viszonyitva kitünik, hogy Csík területének minden negyedik négyszög mértfölde határképző. 

 

Már most Csíknak ezen tájékozottságunkra szükségelt általános jellemzése után, vegyük rendre 

folyam völgyeit. 

 

Bár a Maros, ugy vizbőségét, mint pályahosszát tekintve az erdélyi részek legelső folyama – mégis 

Csikra szoritkozva, az Oltnak kell felette elsőséget adnunk, mint a mely e széket sokkal hosszabb 

vonalban folyja át, mint amaz*Az Olt Csíkot érintő folyam-hossza 9 mértföld. A Marosnak Gyergyót 

érintő folyam-hossza csak 5 és 1/2 mfd.. 

 

Az Olt a gyergyószéli Magas-Bükk tető ormán ered. Havasi pályája két mértföldre terjed, hol roppant 

havasok közé ékelt szük völgyületben havasi kristály-patakként zuhatagokban rohan alá. 

 

Számos havasi csermely gazdagitja már ezen első pályafutásában is, felemlitem azok közt a 

tekintélyesebb Vereskő patakát és a Fekete-Rezből eredő Kis Oltot. Balánbányánál érinti legelőbb az 

emberlakta vidéket, hol az ember azonnal felhasználja, mintegy próbára teszi erejét, midőn az addig 

szeszélyének szabadon élt folyó virgoncz hullámait csatornákba szoritva, nagyszerü kohóinak s 

sziklamorzsoló zuzdáinak működtetésére kényszerité, s mintha a még fegyelmet nem ismerő fiatal 

únná ily korlátoltatását, alább csakhamar kibontakozik a havas szűk korlátai közül s Szent-

Domokosnál tágabb völgyre ér, hol kénye-kedve szerint kanyarog az egymást követő faluk hosszu 

sora közt. 

 

Völgykerete még itt is havasias, keletről a nagyszerü Tarkőből lenyuló határszéli Kárpátok kigyózdnak, 

(Naskalát, Bodorvész, Széphavas), nyugatról a Hargitát Gyergyó hegyeivel egybecsatoló trachyt-



csúcsok (Osztoros, Tárhavas, Csudálókő, Vigyázó, Komsa) emelkednek, melyek vizadójukkal 

gazdagitják. Amazoknak jelentékenyebb vizvezető csatornája a Ködpatak, ezeké a Szent-Tamásnál 

beszakadó Héviz, a Karczfalvánál beömlő Madicsa és Székaszó pataka, végre a Hargitának első vizere, 

a Madarasnál beleömlő Szökő vagy Madaras pataka. 

 

Az Oltnak édes anyja, a havas, azonban nem válik meg egészen folyónktól, s mintha még nem merné 

teljesen önerejére bizni, éber szemmel őrködik felette, sőt, mintha hosszu pályájára jó tanáccsal 

akarná ellátni feléje is közeledik, egy Madarason alól keletről lenyuló kifutványával, az ugynevezett 

Köddel, mely az egész tért áttorlaszolja, s a folyamnak csakis szük átbuvóhelyet enged a Rákos 

melletti Bogáth-szorosnál. 

 

De a hogy áttörte ezen első, szabad folyását egykor gátolt korlátot, azonnal Fel-Csík szép és 

nagyszerü terére lép, mely a gyimesi szoros határszélén kigyódzó havasai és az azokkal szemben 

diadalmasan felmagasuló Hargita között több helyen másfél mértföld szélességben terül el. Itt is 

számos patak gazdagítja. Jelentékenyebb a balpartilag beszakadó Rákos, Szépviz és Csobot patak, a 

Hargitából eredő s jobbpartilag beömlő Várpatak, Sugó és Fészó pataka. 

 

A tulajdonképi Csíkot elnevezésileg a kormányzatilag is két részre, Fel- és Al-Csíkra osztották, és ezen 

felosztályt természeti határvonalok jelölték, mert Csík-Szeredán alól, hol Felcsík végződik, az Oltnak 

addig tágas tere ujból elszorul, a két oldali havasokból kifutványok nyulván le, melyek az Oltot ismét 

szük völgybe ágyalják. Ezen szorulat a zsögödi szoros, mely Fel-Csíkot Al-Csíktól különíti el. 

 

De a hogy a folyam Szentkirálynál elhagyja e szorost, ujból gyönyörü, terjedelemben, főleg 

szélességben, Fel-Csikot is tulszárnyaló térségére ér Al-Csíknak, mely Nagymező melléknevét méltán 

kiérdemli, Köridomu térség ez, mely 2 mfd hosszuságu s csaknem ily szélességü átméretével a 

legfestőibb alaku havasoktól kereteltetik körül, keletről a határszélen kigyódzó Kárpátok, a Borda 

havas roppant csucsával, nyugatról a Hargitától lenyuló, Erdővidéket Csíktól elválasztó azon trachyt-

hegység, melynek főbb csúcsait a Haram-tető, Kakukhegy, Tompád és Mitács alkotják, végre délen a 

tusnádi szoros alakzatra páratlanul szép hegyei, melynek fő csucsát a Sz. Annató feletti Nagy-Csomág 

és a vészes torjai Büdös képezik. 

 

A havasoknak ezen egybefüződő lánczolata övezi falukkal élénkitett szép terét Al Csiknak, melyet az 

Olt és a belesiető számos patakok fényszalaga ragyog át és termékenyit. Az Oltba siető számos 

patakok közül csak a nevezetesebbeket emlitem fel, és pedig a balpartilag beszakadók közül a 

Menaság- és Szentgyörgynél lefolyó Fisságot és Bedecset, a Kozmás közt lefolyó Kamarás patakát, és 

a Tusnádnál beszakadó Veress patakot. A jobb partiak közül Tiva, Bánya, Rege és Vermed patakokat. 

 



Ezek, a fennebb emlitettek s számos más mellőzöttek (melyeknek összes száma a százat meghaladja), 

oly gyorsan növelik az Oltot, hogy az rövid pályafutása daczára már Csík területén tekintélyes 

folyammá válik; sőt gyakran veszélyesen nagygyá is lesz, a mennyiben részint mederpartjának csekély 

magassága, részint kevés esése, de leginkább a számos havasi patakok áradata által felduzzadva, igen 

gyakran tulhajt medrén s az egész vidéket elönti, elusztatja, eliszapolja a földmüvelők szorgalmának 

gyümölcsét. 

 

Az Olt Csík területét Tusnádon alól hagyja el; de mielőtt Háromszék gyönyörü terére érne, még 

utóljára érzékeny bucsut veszen a havasoktól, melyek közt létrejött, a hegyektől, melyek annyi 

testvér-folyam hullámgazdagságával gyarapiták, mert azok gyöngéd szülő- és rokonként még egyszer 

végbucsura feléje hajlanak, s a szülőföldtől elvezető utját bűbájos szépségekkel szegélyezik, 

nagyszerü sziklaidomzataikkal ékitik. Ekként keletkezik a Csík véghatárát jelölő tusnádi szoros, vagyis 

azon elragadóan nagyszerü harmadik szorosa az Oltnak, melyen ez Csíkból Háromszékre törtet át. 

 

Az Oltnak ismerete után forduljunk testvéréhez, a Maroshoz. 

 

Szent-Domonkosnál, vagyis azon ponton, hol a gyermekded Olt a havasok tömkelegébe elmerül, Fel-

Csíknak addig terjedelmes síkját a Fekete-Reznek magas hegylánczolata zárja el; ennek nyugati, 

Gereczésnek nevezett lonkáján kis forráskából, az ugynevezett Marosfőből indul ki azon szerény, alig 

csergedező viz-érecske, mely honunk királyfolyamának eredete. 

 

Már eredeténél azonnal északi irányt veszen s párhuzamos, de ellentétes irányban halad 

ikertestvérével, az Olttal. 

 

A kezdetben szerény kis viz-ér azonban jövő nagyságának elemeit már itt is feltünteti, a mennyiben a 

nedület-dús hegységekből oly nagyszámu csermelykéket gyüjt össze, hogy eredetén alól félórával 

már tutajt hordanak gyorsan gyarapodott hullámai. 

 

Nincsen talán földrészünkön folyam, mely ily gyors kifejlődést tudna felmutatni, s a miként a folyam 

hamar éri el nagykoruságát és önállóságát; akként vidéke is egyszerre, rögtön, minden fokozatos 

átmenetel mellőzésével ölti fel a polgárosodás és a nyiltság képét, mert mig az Olt, s tudtommal 

minden más folyamaink a rengeteg erdőségek s terméketlen sziklák hosszu vonalán vergődnek át, 

mig földmüvelésre alkalmatos térségre érnek, akkor a Maros egyszerre rohan le a meglepően szép és 

nagyszerü gyergyói térre, mely közvetlenül a Geréczes északi alján veszi kezdetét. 

 



Alig lehet valami meglepőbben nagyszerüt, idyllien szebbet elképzelni, mint ezen havasoktól 

körülölelt, 2 mfd hosszu, 2 mfd széles tér, mely a fenyvesek végtelenségében bűbájos oázt alkot, s 

festőileg elhelyezett faluival, hegyormokra fektetett kolostora- s imoláival a legmeghatóbb képet 

tárja fel, képet, melyet az ecset lefesteni, a toll eléggé élénken leirni képtelen. 

 

Ezen gyönyörü tért kanyarogja át folyamunk, felszedve a tért környező havasoknak 55 patakban 

lerohanó viz-adóját. Ezek közül jelentékenyebbek balról a Somlyó, Borzon, a Remete közt lefolyó 

Kőpatak, Eszenyő és a Topliczánál beömlő Zápogya. A jobb partiak között a Heveder, a 

Tekerőpataknál lefolyó Visszafolyó, a Szent-Miklósnál lerohanó Békény, a Szárhegynél beömlő Csinód 

és Güdücz, a Ditronál lefolyó Martonka pataka, Orotva, Székpataka és végül a Kelemen-havas vizeit 

levezető Toplicza, mely Torda megye területén szakad be; oda esik a Marosnak azon nagyszerü 

szorosa is, hol az eredeténél hiányzó havas-tájak nagyszerüsége, oly pazar mérvben helyre van 

pótolva. 

 

Végül fel kell emlitenünk s tájfekteznünk Kászonszéket, mely Csiktól teljesen elkülönítve, magas 

hegységek által elválasztva az Alcsíktol délkeletre eső erdőségek között rejtőzködik, oly folyam 

(Kászon vize) völgyeleteiben, melyek közvetőleg az Olt folyam vidékéhez tartoznak ugyan, de a 

melyeknek folyamai előbb a Feketeügybe ömlenek, s csakis ezzel folynak az Oltba. 

 

Ezek mind befelé tartó, honunkhoz hü folyamok; hanem vannak ezeken kivül számos oly havasi 

folyók is, melyek Csik területén erednek ugyan, de azután elhagyva e hont, Moldova virányait öntözik 

és termékenyítik. Mellőzve itten a Kelemen havas északi oldalából eredő 5 kisebb patakot, 

felemlítem az ezen havasnak keleti alján (Bélbornál) felfakadó kis Beszterczét (Bisztrisora) mely a 

tölgyesi szoroson foly ki Moldovába, s mely mellett Gyergyónak 5 telephelye vagy praediuma 

helyezkedett el*Bélbor, Borszék, Tölgyes, Hollo, Baraszo.. 

 

Ezzel párhuzamosan fut a Nagy-Hagymás háta mögött eredő Békás, mely mellett ismét két gyarmata 

fekszik Gyergyónak*Békás, Zsedán pataka. . 

 

A csíki részen legjelentékenyebb ilyen kifelé igyekező folyam a gyimesi szorost áthömpölygő Tatros, 

melynek több mfd hosszu völgyületében Csik három gyarmata települt*Gyimesfelsőlók, 

Gyimesközéplók és Gyimesbükk.. Jelentéktelenebb a Szulcza és Csobányos patakoknak lakatlan 

szorosa, hol csak fűrészmalmok vannak. 

 

Kászonszéknek egyedüli ily kifelé tartó folyama a kistölgyesi szoroson letörtető Uz vize, és az Uzba 

ömlő határszélt jelölő Veresviz. Ezek vizeikkel mind a Nagy-Beszterczét gazdagítják. 

 



Csíkszék politikai kormányzata az idők viszonyai szerint változott. Azon régi kort, mikor a hivatalok 

nemek és ágak szerint osztattak, mellőzöm itten, mert arra vonatkozólag (főleg Csíkszéket illetőleg) 

ugy is kevés adattal birunk; bár az, hogy igy volt itt is, mint mindenütt a Székelyföldön, kitünik e 

munkának Kászonszék leirását tárgyaló fejezetéből, később azonban itt is – mint mindenütt – divatba 

jöttek a választott főkapitányok, főkirálybirák, alkirálybirák és dullók, vagyis tisztségi kormányzat, 

melynek eljárása felett a három hónaponként tartani szokott közgyülések (marchalisok) őrködtek, hol 

minden szabad székely, bármely rendhez tartozott legyen is, szavazattal és szólási joggal birt. Az ily 

gyülések választották az összes tisztséget, a szék élén levő főkirálybirót sem véve ki. 

 

Csík négy kerületre vagy királybiróságra volt felosztva; külön királybirája volt Fel-, külön Al-Csíknak, 

külön Gyergyónak, külön Kászonnak. És ezen kerületek mindenikének külön alszéke, vagy első 

folyamodásu törvényszéke, melynek személyzetét a kebli királybiró elnöklete alatt 6 rendes és több 

számfeletti ülnök vagy táblabiró alkotta. Ezen alszékekről a perek a szék derékszékéhez 

felebbeztettek, mely a főkirálybiró elnöklete alatt 12 választott derékszék-biróból s főjegyzőből állott. 

Aljegyzője mindenik kerületnek külön volt. 

 

Ezen kormányzati, vagy jobban mondva, önkormányzati szervezeten nagy változtatást idézett elő a 

határőri katonaság felállitásának végzetteljes s főleg Csikra nézve véres emlékü korszaka*Miről e 

munka folytán tüzetesebben fogunk elmélkedni. , mely a lakosok nagy részére a madéfalvi 

vérfürdővel felerőszakolván a fegyvert, az addig szabad székelységből jogfosztott zsoldosokat csinált, 

kiket elvonva a polgári kormányzat köréből, vagy helyesebben mondva, megfosztva az önkormányzat 

jótéteményeitől, az önkényes katonai kormányzat jármába hajtotta. Német tisztek német törvények, 

leginkább szeszélyök szerént itéltek és biráskodtak az egykor szabad székelynek vagyona és élete 

felett, a polgári hivatalok befolyásának teljes kizárásával, kik csak is a kevés számu fegyvert nem 

viselők, leginkább jobbágyok felett itéltek és biráskodtak, – megosztva még ezen korlátolt 

hatáskörüket is a dominale forumokkal biró földesurakkal és somlyói kolostorral. 

 

1848, a szabadságnak ezen dicső korszaka, az elnyomottak- és leigázottaknak ezen felszabaditója, 

széttörte a fegyver alá erőszakolt székelyek vas bilincseit is; a csaknem egy századon át jogfosztottak 

visszanyerték polgári és önkormányzati jogaikat. Csík politikai kormányzata a régi mintára 

szerveztetett azon módositással, hogy a tömeges székgyülések helyébe itt is a korlátoltabb számu 

bizottmányi gyülések léptek életbe, melyek azonban a régi jog és gyakorlat alapján minden 

tisztviselőjüket szabadon választják*Jogilag ennek kellene még a főkirálybirót is választani, bár ezen 

jogának gyakorlatát ideiglenesen a ministeriumnak engedte át. . A négy kerület királybiróival és 

dullóival meghagyatott, csakis a törvényszékek rendeződtek másként, a székhelyen öszpontositott 

személyzettel. 

 

Ezen berendezést megtartotta ugy az 1861-i, mint az 1867-i restitutio is. 

 



Csikszéknek régen, ugy látszik nem volt állandó székhelye, hanem gyüléseit leginkább a főkirálybirák 

lakhelyén tartotta. E század elején épült Csik-Somlyón egy szerény, 1825-ben másik díszes székház, – 

hová azóta a kormányzati központ át van téve. 

 

Csíkszéknek mostan használt pecsétje ujabb keletü ugyan, de a réginek mintájára készült. A pecsét 

négy mezőre oszlik; a jobb oldali alsóban egy három csúcsos hegy látszik, mely a Hargitát ábrázolja. 

 

A baloldali alsó osztályban fenyőfáktól tetőzött négy csúcsos hegy van, mely a határszéli Kárpátokat 

látszik jelképezni. A jobboldali felső mezőben nap, a baloldaliban félholdra helyezett kereszt van, mi a 

kereszténységnek a pogányság feletti győzelmét jelenti; közepén pedig Szűz Mária-szobor tünik fel, 

mely a somlyói csudatevő (?) Mária-szobrot ábrázolja. Körirata ez: „Sigilvm Sedivm Sicvlicalivm Csik 

vtrivsque*Fel- és Al-Csik. Gyergyo et Kászon 1793”. 

 

Hogy ezen előismertetésünk kiegészitve legyen, el kell még némely, főleg föld- és népismére 

vonatkozó dolgokat mondanunk. Fennebb érintők Csíkszéknek tekintélyes terjedelmét; azonban ezen 

terület nagy részét rengeteg erdőség vagy olyan hely képezi, mely a földmüvelést teljesen kizárja, 

legfölebb legelésre, marhatenyésztésre és fakereskedésre nyujt tért. A földmüvelés ekként leginkább 

a folyam völgyekre és térségre szorítkozik, pedig azok alig teszik az egész területnek egy nyolczadát; 

de a tér is sok helyt, főleg szélein, kiirthatlan erdőségekkel van boritva, s igy a földmüvelés által 

felhasznált hely alig teszik az egész terület egy tizedét, vagyis 8 négyszög mfdet, mire ha felosztjuk 

Csíkszéknek 111,000-et meghaladó lakóit, kitünik, hogy egy földmüvelésre alkalmas négyszög 

mértföldön 12,000-nél több ember él. 

 

Csíknak éghajlata zord és hideg, mit előidéz részint havasainak emelkedettsége, melyek főbb 

csúcsaikkal (Hargita, Nagy-Hagymás, Délhegy, Kelemenhavas, Borda) megközelítik a 6000 lábot, még 

inkább okozza térségének tengerszín feletti magas fekvése, mi Cs.-Szeredánál 2186, Borszéknél 2790 

láb. Ezen orografi viszonyok eredményezik azt, hogy Csík középmérséke 5.3, sőt Borszéké 3.3 fok, 

miszerént az egész magyar birodalom területének legkisebb átlagos középmérséke Csíkban, 

nevezetesen Borszéken található. 

 

Ez okozza, hogy Csíkban a meleg évszakok, mint tavasz, nyár, két egész héttel kezdődnek későbben, 

mint csak a szomszéd Udvarhely (közepét véve) és Háromszéken is, minek természetes következése, 

hogy Csíkban az aratás is ennyi idővel későbbre történik, mint a szomszéd törvényhatóságokban nem 

csak, hanem magának Csíknak három kerülete közt is oly szembeötlő különbség van, hogy Alcsíkon 

egy héttel aratnak előbb, mint Felcsíkon; itt ismét egy héttel korábban, mint Gyergyóban. Innen van, 

hogy midőn a szomszéd törvényhatóságokban zöldelve virit a tavasz éltető melege által életre 

ébresztett tenyészet, akkor igen gyakran még szánkáznak Csíkban. Innen van, hogy a rövid őszt kora 

tél követi, s a zord időből legalább is 4 héttel jut több Csíknak, mint Erdély közép vidékeinek. Rövid 



nyara azonban néha nagyon meleg, mit a légkörnek havasok közti megszorulta és az egybeszorított 

napsugaraknak visszaütődése okoz. 

 

Csíkot a szelek is nagyon járják, főleg veszélyes a Moldovából betörő Bordaszele, mely a Nemerével 

nagyon egytermészetü. A reggeli ködök is nagyon gyakoriak Csíkban, minek oka főleg abban 

keresendő, hogy az Olt terének Tusnádnál, a Marosénak Topliczánál szűk nyilata levén, a 

folyamokból, mocsárokból és erdők rengetegjeiből kifejlődő párázatok lassan szürödhetnek le, s a 

nap sugarait még nyárszakon is gyakran elvonják a tenyészet fejlesztésétől. 

 

Ezen orograti és klimatologikus befolyások teszik aztán azt, hogy Csíknak csekély terjedelmü 

müvelésképes földje is nem mindenre hasznosítható, leginkább rozsot és zabot termel; de azt oly 

tisztát és jeleset, hogy a szomszéd vidékekre rendszerint Csíkból szereznek vetőmagot. Buzát csak az 

ujabb időben kezdenek némi sikerrel termelni, pityoka (krumpli), len, kender, vetemény – főleg 

káposzta – kiválóan sükerül. Kukuriczát csak kertekben csemegének, nagyobb mérvben a melegebb 

éghajlatu tölgyesi és gyimesi szorosban termelnek. 

 

Csík éghajlata régen még zordonabb volt, nagyon enyhült az által, hogy 1739-ben Tamás nap 

előestéjén egy iszonyatos orkán erdőségeinek egy részét halomra döntötte*Lásd Friedwálszkyt. . 

 

Különben ha a földmüvelésre kevéssé előnyös és csekély terjedelmü tért ad is Csik, de azért rengeteg 

erdőségei dus legelőket, kaszálókat nyujtanak, mi a marhatenyésztésnek nagyobb mérvben való 

üzését teszi lehetségessé, azért Csikban nem csak a juhnyájak nagy száma, hanem a butaszarvu 

törpe, de azért hízékony és hustartó szarvasmarháknak nagy csordái tenyésznek, melyekkel nagy 

marhakereskedést üznek most is, sokkal terjedtebben, egészen Bécsig kihatólag, folytatták azt 

régebben a vállalkozó szellemü örmények. 

 

Marhatenyésztés mellett fakereskedéssel pótolja a csíki székely a földmüvelés hiányait, mely 

fakareskedés nagy mérvben leginkább Gyergyóban a Maroson való tutajozásnál fordul elő, ez 

azonban tőkepénz hiányában kisiklott a szorgalmas székely nép kezéből; az ő fakereskedése egészen 

kisszerü és kezdetleges, a mennyiben kezdetleges fűrészgépein elszeldelt deszkáit, nagy fáradsággal 

leszállitott boronáit (házrakáshoz való fenyőfa), szarufáit, léczeit szekeren szállitja messze vidékekre, 

hogy azzal otthon gyakran nélkülöző családjának gabonát cseréljen. 

 

Pedig e hegyek, e havasok nemcsak fakereskedésre nyujthatnának anyagot, hanem a keblökben 

rejtőzködő kincsekkel felgazdagíthatnák e vidék most nélkülöző lakóit, mert alig van terület, hol az 

ásványok és nemes érczek gazdagabb fekvetei lennének, mint Csíkban; hogy pedig azok nem voltak 

mindig heverő kincsek, hogy a nemzeti fejedelmek mozgalmas és élénk tevékenységü korszakában a 



csíki czinober, kéneső és vasbányák nagy mérvben műveltettek s azzal Keletre nagy kereskedést 

üztek; arra biztos adataink vannak, melyek e munka folytán fel lesznek tüntetve. 

 

Most ezek mind el vannak ejtve, használatlanul hevernek a mutatkozó arany- és ezüst-erek, és az 

ujabb időben Gyergyóben felfedezett kéntelep is, a bányaművelet pedig leginkább a réz aknázására 

szorítkozik, mely Balánbányán elég nagy mérvben üzetik, – fájdalom – idegen vállalkozók által. 

 

E mellett az ásványos-forrásoknak oly roppant gazdagsága van Csíkban, minő sehol; alig van itten 

falu, melynek határán több jeles vegytartalmu és hatásu gyógyforrás ne buzogna fel, sőt van olyan 

helység is, melynek területén édes vizet nem is lehet kapni. Mind ezek nagy része ismeretlenül és 

használatlanul foly el, melynek széthordása több ezer családnak nyujt keresetmódot; és kisebb 

mérvben a tusnádi és kászonjakabfalvi. 

 

A természet adományainak ezen gondatlan elhanyagolása, a föld kincseinek ezen tekintetbe nem 

vétele okozza aztán, hogy Csíknak felszaporodott népessége otthonjában tevékenységi tért és 

foglalkozást nem kaphatván, munka után messze vidékekre elvándorol. Midőn a kaszálás, cséplés 

korszaka bekövetkezik, akkor Csík férfi népességének fele karavánokban vonul a megyékbe munkát 

keresni, mit, mivel nagyon jódologuak, szorgalmatosak, kapnak is. Ekként vándorolnak el messze 

vidékekre a nők kukoricza-kapálás- és aratáskor, s kik nyugatnak tartanak, azok a munka végeztével 

vissza is térnek tüzhelyükhöz; de sokkal veszélyesebb a munkakeresőknek kelet felé való áramlata, 

mely mindig künnmaradókat, s mi több, – áldozatokat hagy maga után. 

 

És ezen kifelé áramlata fajunknak annál veszélyesebb, mert a mily mérvben az fogyasztja fajunknak 

erőteljes férfiait s tépi le szépségeinek legszebb gyöngyeit, éppen oly mértékben viszáramlat támad 

amonnan ide, s ha a határszéli falukat ugy Csíkban mint Háromszéken és a Barczán behatóbb 

vizsgálatunk alá vesszük, mindenütt észlelhetjük ujabbkori betelepedések, észrevétlen beszivárgások 

általi nagyobbodását azon ellenséges elemnek, mely e hon egy részének elszakítását tüzte ki 

törekvése czéljául. És ne higyjük, hogy ezen elemnek lassu beszivárgása esetleges, hogy azokat a 

szabadabb lét, szabadabb mozoghatás, jobb kormányzat stb. vonzák ide, nem, hanem az egy 

alattomosan, titokban müködő propagandának müve, mely a másénak elsajátítását tűzte ki 

feladatául, mely a polgárosodás romjaira akarja diadal-zászlóját kitűzni. 

 

Ideje azért a székely kivándorlás és ezen beáramlás megakadályozására gondolni: mit leginkább a 

gyáripar felvirágoztatása által lehet elérni, melyre kiválóan hivatossággal bir Csíknak tevékeny 

népessége, mert Csíkszék népe szép, erőteljes, szorgalmas és munkaszerető, s miként a székely 

általában tanulékony, éleseszü, élénk felfogásu, szóval bir mindazon tulajdonokkal, melyek 

mesterségek és iparüzésre szükségesek. A csíki tájbeszéd és hangsulyozás annyira sajátságos, hogy az 

idegennek szokni kell hozzá, hogy mindent érthessen; de Csíkban, a külső érintkezések- és 



befolyásoktól elzárt ezen vidéken, maradtak fenn nyelvünknek megbecsülhetlen kincsei, melyeket 

nyelvészeink tanulmányozására eléggé nem ajánlhatunk. E munka folytán nem mulasztandom el 

figyelemmel kisérni a felmerülő nyelv-sajátságokat összegyüjtve egyszersmint a nyelvünknek nem 

egy hiányát kitölteni hivatott tájszavaknak megbecsülhetlen kincseit is. 

 

Csíkszék népességi arányát az alább levő statistikai táblázat tünteti elő; itt megjegyzem azt, hogy e 

területnek összes székely népessége katholikus és pedig nagyon buzgó katholikus, elannyira, hogy 

protestáns betelepülőt nem igen türnek meg magok közt s egész Csíkban a protestánsok száma alig 

megy 200-ra, azok is egyes helységekben szét vannak szórva; nagyobb számmal leginkább Gyergyó-

Szent-Miklóson és Balánbányán vannak; a csíkiak Sz.-Udvarhely leányközségét, a gyergyóiak a 

legközelebb fekvő F.-Sófalvának alkotják leányközségét; mindkét helyről nagyobb ünnepek 

alkalmával istenitisztelet tartására be szokott az illető lelkész vagy kiküldött legatus menni. Különben 

tervbe van véve ugy Gyergyó-Szent-Miklóson mint Balánbányán prot. egyházközség szervezése, 

templom építése s állandó lelkész kiállítása; azonban ebben részint pénzhiány, részint más felmerült 

nehézségek miatt gátolva voltak. 

 

Csíkszékben keleti vallásuak is vannak pár ezeren; ezek közül a régebb itten lakók (nagyrészt a 

birtokosok által betelepített jobbágyok) annyira elszékelyesedtek, hogy oláhul szót sem tudnak s 

oláhok lenni nem is akarnak; hanem a későbbi időkben főleg a határszéli szorosok irtványaiban 

megszállott nagy részt Moldovából behuzodottak*Ezek a faluk közhelyeire és a revindicált havasok 

közé mint haszonbérlők települtek, s a felfogott területért szerződés mellett bizonyos csekély évi 

taxát fizetnek a faluknak. Leginkább juhtenyésztéssel foglalkoznak s igen jómóduak. konokul 

ragaszkodnak nemzetiségükhez, elannyira, hogy bár a székelyekkel naponta érintkezniök kell, s azok 

földjén laknak, mégis nyelvünket teljesen ignorálják*Én e munka folytán az ujabb korban felkapott 

„román” helyett mindenütt az „oláh”-ot használom, mert magyarul mindég ez volt e nemzetnek 

neve, s azt roszalni, azt lenézés- s nem tudom minek magyarázni épp oly nevetséges lenne, mint ha a 

lengyel haragudna, hogy igy és nem Polennek, az olasz, hogy igy és nem Italianinak, a franczia, hogy 

igy és nem Françaisnak, a porosz, hogy igy és nem Preusse-nak, a német, hogy igy és nem Deutsch-

nak nevezzük.. 

 

Ezeken kivül Csíkban, főleg Szépvizen és Gyergyó-Szent-Miklóson felesen vannak örmények is*Az 

örmények száma Csíkban 1800 lélek körül van., kikkel majd a maga helyén tüzetesebben 

foglalkozom; itt általánoságban csak azt bocsátván előre, hogy ők nemzetünkhez, mely az üldözések 

korában vendégszeretőleg fogadta őket, őszinte rokonszenvvel és vonzalommal viseltetnek, s 

semminemü külön területet nem követelve magoknak, teljesen hozzánk simultak, elfogadták 

nyelvünket, öltözetünket, szokásainkat elanynyira, hogy ők ma már székelyek, s azért én 

táblázatomban sem fogom külön rovatban vezetni, hanem a kath. székelyek sorozatába helyezem. 

 

Hogy Csík, Gyergyó és Kászon népessége községenként és vallásfelekezetileg miként oszlik, azt az 

alább következő statistikai táblázatok mutatják, van pedig ezek szerént: 



Csík-Gyergyó-Kászonban kathol. 96525  

 görög egyesült 13028  

 gör. nem egyesült 17  

 prot., idegen, czigány 1667  

 összesen 111237  lélek*Viszonyítva ezen népszámítást az 1850-ki hivatalos 

összeiráshoz, mi 92,449 lelket adott, kitünik, hogy jelenleg 18,788 lélekkel van több, miből – ha 

sikkasztás vagy hiba nem volt az 1850-i számitásban, – nagyon kedvező népszaporadási arány 

mutatkozik, főként ha hozzávesszük, hogy Csík az absolutisticus években kivándorlás által is sokat 

veszített népességéből.. 

 

     Már most ha nemzetiségek, vagy jobban mondva a nyelvek szerént akarjuk osztályozni, 

magyarajkú székely mindaz, a-ki kath. =      96525 

A keleti vallásuak közül mindazok, kik a csíki ősfalukban laknak, magyarajkuak elannyira, hogy ha 

valaki oláhnak nevezné, sértésnek vennék, ezek és a székelyek közt nyelv, öltözet és szokásokra 

nézve mi eltérést sem vehetünk észre és igy oláhoknak legfelebb a havasok közti azon uj telepek 

lakóit vehetjük, kik ugy nemzeti nyelvüket mint viseletüket megtarták, ezeknek száma a 

legengedékenyebb számitással sem megy 6000-nél többre, miszerént a fennmaradókat bizton keleti 

vallásu székelyeknek vehetjük, számuk     7045 

 

     A mi protestáns, idegen és czigány, az mind magyar ajku     1667 

 

     E szerént tehát Csík, Gyergyó és Kászon magyarajku vagy székely lakóinak száma     105237 

 

     Oláh lakosságának száma     6000 

 

     Ezek 1 mezővárosban, 59 faluban és 16 praediumban vagy havasi telephelyen vannak elhelyezve, 

mely helységek kerületenként következőleg oszlanak: 

 

     Fel-Csíkon 1 mezőváros, 23 falu, 5 telep. 

 

     Al-Csíkon 22 falu, 1 telep. 

 



     Gyergyóban 9 falu, 10 telep. 

 

     Kászonban 5 falu. 

 

Helységenként pedig a következő táblázatokból kitűnő arányban vannak elhelyezve: 

I. Udvarhelytől Csík-Somlyóig. 
Az oláhfalvi fensik. Az oláhfalvi iskolák, népnevelés. Nagy erdő. Vargyas pataka. Ördög-
barázda. Gyepes pataka. Lehetetlen patak. Ángyos patak. Tolvajos patak. Kakas vára. 
Mazarán bükke. Csaták a Nagy Erdőn. Csík a Foglalástetőről. Megérkezés Somlyóra. 

Ujból Udvarhelyt a Székelyföld anyavárosában, utazási kirándulásaink középpontján 
vagyunk. Szülőföldemnek kedves vidékei, a gyermeki és tanulói kornak boldog emlékei még 
se tudnak ide lekötni; a nyugalomra vágyó kifáradt test maradásra, a hivatását követő lélek 
távozásra, tovább kutatásra, a még meg nem vizsgált vidékek bebarangolására ösztönöz. 

Ott a Hargita éggel ölelkező kék csúcsain túl, egy egészen uj vidék, a havasok keblében 
rejtező szép Csik terül el: egy alig ismert, egy oly kevesek által felkutatott, egy senki által 
kellőleg nem ismertetett szigetként elkülönített kis világ van ott, hol ős eredetiségében 
megmaradott nép él; oda irányozom most lépteimet, oda vezetlek el kedves olvasó, ha 
türelmed engem idáig követni el nem hagyott, ha e szép hazát ismertető leirásom el nem 
untatott. 

Szép, derűs napnak reggelén indultam el, – mert a Hargitán való átutazásra szép idő 
kivánatos. 

Ismert vidéken vezet utunk egészen Oláhfaluig, s mégis a Czekend tetőről feltáruló nagyszerü 
látvány éppen ugy meg fog lepni, el fog ragadni, mint midőn azon először legeltetők 
szemeinket. 

Vannak látványok s oly tájak, melyek, bár hányszor látjuk is, unalmasakká, egykedvüekké 
soha sem válnak, melyek mindenkor meglepnek, meghatnak, melyekben mindenkor uj, 
kellemes csoportozatokat, vonzó részleteket fedezünk fel, melyek más világitásban, más 
nézőpontról tekintve, mindvégig uj meg uj alakot és szinezetet öltenek. Mintha lelke volna az 
ily tájaknak, mely a kifejezésnek különböző fokozatait tüntetné fel. S van is lelke a földnek: 
Isten lelke hatja azt át, van dobogó, működő szive, és az a mindenható természet, mely annyi 
milliard lényt éltet a földben és annak felületén, mely a tenyészetnek csudás, megfoghatlan 
életét fakasztja fel a föld hideg kebléből. Azok a roppant szikla-halmazok, az a gyönyörü 
fensik, azok a rengeteg határtalan fenyvesek, azok a letörtető kristály patakok, mind élő, 
működő saját légkörrel biró lények által vannak népesitve, sőt a tájt fedő, átlátszó légkör is 
élő, tenyésző lények milliardjaival van teletömve; él a táj és éltet, az oda lövelő napsugarak 
özönében milliard lények föredeznek, élnek elégülten, boldogan, s csak az ember, a 
teremtésnek tökélye, ne örvendne-e a nagy természet ily örömünnepén? S a föld – melynek 
büszkén nevezi magát urának, – ne nyujtana neki is örömet, boldogságot, s valójában siralom 



völgye lenne-e a földi lét, melyen kinlódva, nyomorogva kell egy szebb, egy jobb világba 
magunkat átküzdenünk. 

Oh nem, Isten e földet a szerelemnek és szerelem általi boldogságnak tanyájaul teremté, az 
ember önmaga az, ki annyiszor megfosztja embertársait a hivatásszerü örömtől és 
boldogságtól, átváltoztatva a föld édenét nyomoruság és szenvedés völgyévé; eltünteti Isten 
legdrágább adományát, a szabadságot, mely a boldogság fő feltétele, „sine qua non”-ja levén, 
az élet-eleméből kiragadott ember szerencsétlen és boldogtalan. Oh de Isten, ki a teremtés 
czéljának ily felforgatását nem nézheti, el fogja e visszás állapotot tüntetni, a teremtésnek, az 
emberi hivatásnak felbomlott egyensulyát vissza fogja állitani. Ezt jósolja, ezt mondja a 
természet mindenható nagyszerüsége, ezt olvashatjuk egy vidéknek táj-lapjairól, ha annak 
Isten kéz-irta titkos betüit elemezni tudjuk. 

De imhol ujból a mi kedves Oláhfalunkban vagyunk, e havas-vidék kedves, rokonszenves 
népe közt. Elmulasztott kötelességet teljesitünk, midőn ezen kiváltságos helynek e munka I. 
kötetében adott leirását ott mellőzött némely dolgok utánpótlásával itten kiegészitjük, illetőleg 
némely azután keletkezett intézményeket registrálunk. – Örömmel tesszük ezt, mert a valódi 
érdemnek méltánylói, az előrehaladásnak barátai vagyunk. Itt pedig a népnevelés ügyén 
észlelhető gyors előrehaladást, egyeseknek és a jóra fogékony népnek érdemeit kell méltó 
elismeréssel megemlitenünk. 

Ugyanis az ujabb időben ugy Kápolnás- mint Szentegyházas Oláhfaluban jeles népiskolák 
keletkeztek, melyekben egy-egy rendes és egy-egy segédtanitó vezetése alatt mintegy 400 
gyermek (fiu és leány) nyer oktatást; ezeken kivül iskolája van rendes tanitóval 
Szentkeresztbányának is. Az oláhfalvi tanitók fizetésöket a mezőváros pénztárából, a 
szentkeresztbányai a bányatársulattól nyeri. 

El van itt mondva pár szóval azon örvendetes lendület, mi a népnevelés terén történt, minek 
azon örvendetes eredménye van, hogy alig lehet ma már a két Oláhfaluban olyan növendéket 
találni, ki olvasni, irni ne tudna. 

Azonban, midőn ez örvendetes hirt constatirozzuk, vétkeznénk, ha elhallgatnók azok nevét, 
kik a népnevelésnek eddig elhanyagolt terén ily bámulatosan gyors eredményt idéztek elő, 
kiket e nép szellemi kiemeléséért a közelismerés érdemkoszoruja illet meg. 

A nemesen felfogott hivatás teljesitéséért dicsérőleg emlékezhetünk meg legelőbb is k. 
oláhfalvi lelkész és alesperes Vargha Sándor urról, ki évtizedeken át szentelte buzgalmát és 
tevékenységét a népnevelés szent ügyének, ki legnagyobb részben saját költségén építé fel 
egyházközségének izléses iskolaházát, s ki a nép lelkébe igyekezett csepegtetni a népnevelés 
szükségességének tanát; nem csak egy, hanem több éveken át, mig a tanitók fizetése 
hiányzott, önmaga vállalta el a nagy türelmet igénylő néptanitói kötelezettséget. 

Ily üdvös, századokra kiható müködésében nagy segélyére volt boldogult Both Károly, 
Oláhfalunak hosszas időn át emelkedett lelkületü királybirája*A korán elhunyt hazafiról láss 
többet e munka I. kötetében, Both Károly e népért annyit tett, hogy századok mulva is áldólag 
emlitendik nevét; a már másutt felhozottak mellett jellemzésére elmondom egy nemes, 
mondhatnók önfeláldozó tettét. Both Károly nagyon vagyonos volt, de mind a mellett is soha 
más öltönyt magára nem vett, mint a mi a háztól kikerült, s minőt polgártársai viseltek; 
leányait városon neveltette, azok ottan uriasan öltözködtek; de midőn nevelésük bevégeztével 
haza volt viendő, a czifra városi öltönyt egyszerü falusi öltönynyel cserélé fel, mondván: 



„Leányaim vessétek le a vigánót, vegyétek fel a szoknyát, melyet otthon anyátok szőtt, mert 
ha nektek Oláhfaluban kisasszonyi öltönyötök lesz, mások is majmolni fognak, s az oktalan 
fényüzéssel tönkre teszik magokat.” Ugy is lett s ugy leányai mint maga mindig egyszerü, 
otthon készült öltönyben járt, csak hogy a fényüzést jó példája által kizárja polgártársai 
közül., ki rábeszéléssel hatott, hol pedig ez nem segitett, hivatalos tekintélyénél fogva is 
rászoritá a népet, hogy gyermekeit iskolába küldje. 

Ily lendületet nyert a népnevelés az utóbbi időkben Oláhfaluban, minek üdvös hatása az ujabb 
nemzedéknél máris felismerhető, hanem a népes, minden központtól távol eső, s ekként az 
önerején való fejlődésre utalt mezővárosban a népiskolák mellett nagyon szükséges lenne oly 
felsőbb elemi tanfolyam létesitése is, honnan a gyermekek egyenesen a gymnasiumokba 
mehetnének, mert ezen silány, zord éghajlatu vidéken, sovány földei mellett a nép sokkal 
szegényebb, hogysem gyermekeit további kiképzésre a különben is távol eső városokba 
küldhesse. Elmulaszthatlanul szükséges lenne tehát egy elemi iskolának berendezése, hol 8–9 
ezer lélek*Mert egy ily elemi iskolába járnának az Oláhfalviakon kivül a bányászok, 
lövéteiek, máréfalviak és remeteiek gyermekei is. továbbképzésének, szellemi 
felemelkedésének lenne alapja megvetve. Ezen nagy horderejü eszmét fel is karolta hilibi Gál 
János, a két Oláhfalunak hétszer megválasztott országgyülési képviselője, felkarolta pedig 
azon ügyszeretettel, buzgalommal és lelkesedéssel, mi az áldásos süker feletti kételyeket 
eloszlatja, mert a lelkes hazafi apostolává lett a szent eszmének, Magyarország főpapságának, 
káptalanainak áldozatkészségéhez folyamodván, már is tekintélyes összeget gyüjtött, mi 
remélhetőleg még szaporodni fog, s melylyel czélja nem csak a tervelt elemi iskolának 
létrehozása, hanem egy oly kölcsöntár vagy népbank létesitése, hol az uzsorások által 
kifosztott nép törlesztésre kölcsön vehessen akként, hogy a kamat egy része a felsőbb elemi 
iskola költségeire fordíttassék. 

Oly kezek ragadták meg ezen emberbaráti, a nép jövőjére áldásthozólag hatandó ügyet, hogy 
létesülése iránt kétségünk nem lehet, s midőn azt követendő például más községek, birtokosok 
és képviselők számára lelki elégültséggel jegyezzük fel, egyszersmind áldást kivánunk a szent 
munkára. 

Ezen felfedezést tevők Oláhfaluban, mig a Nagy Erdőn való átutazásra erőt gyüjtendők, 
lovainkat nyugtatók, minek megtörténte után a Nagy Erdő sötét rengetegjeinek irányoztuk 
lépteinket. 

Nagy Erdőnek nevezik a Hargita déli csúcsának (Bélhavasnak) lennebb szálló azon részét, 
mely azért lapul le, hogy egy Csíkba vezető utat lehetségessé tegyen. 

A Hargitának ezen lapályosabb, mély patakvölgyektől szeldelt, hegynyakát nevezik Nagy-
Erdőnek, valószinüleg azért, mert széles fennlapját a legszebb fenyves erdők borítják, mely 
gyönyörü erdőket, fájdalom, főleg az ut közelében, kiméletlenül letarolták. 

E közel 4 órát tartó hegy-lánczolaton vonul át a Csíkba vezető országut, mely – zuzott 
trachyttal levén kövelve – havasi utaink legjobbika és legregényesebbike. 

A szentegyházas Oláhfalun tul, félóra távolra kezdődő Nagy-Erdő aljában törtet a Vargyas 
pataka, melynek vizét – mint az I. kötetben érintők – a nagy Homorodba lopták át, a 
fürészmalmaikra nagy sulyt fektető oláhfalvi atyafiak. 



Az itt kezdődő Nagy-Erdő különböző folyamok közötti hegyhátainak, különböző elnevezései 
vannak. A Vargyas patakán tul közvetlenül kezdődő hegy, Két viz köze nevet visel, ennek 
nyugatra hajló lejtőjén a Vargyas pataktól alig pár száz lépésnyire metszi át az országutat az 
Ördögbarázda, ez ördög barázda pedig nem más, mint az e munka első kötetében felhozott és 
az alsó-rákosi szorostól a Rikán át Merketetőig elnyomozott Kakas-barázda, melynek ugyan 
megjelöltük ottan irányát, de hogy folytonossága megállítva legyen, szükségesnek hiszem, azt 
nyomról nyomra követve elvezetni idáig. 

Vegyük fel tehát, hol elhagytuk a Merketetőnél, honnan a Megye patakán átmegy a 
Barrahára, innen a Baczó mezején felvonul a Tiba mezejére, honnan a Kőorron, nem messze 
az almási barlangtól, átcsap a Vargyas utja fejére, onnan Kakod Rezire, Esztena mezejére, az 
Árpasza karaján át a Visszafolyó patak fejére, Vésztetőre, lövétei Vargyas utafejére, tovább a 
Sárbükkin, a Satákkertjén, Vargyas-Lázán át Marjosdombjára. Itt sziklás meredek oldalon 
leereszkedik a Vargyas pataka völgyébe s ismét felemelkedik a Kékviz-Bükkin azon fennebb 
emlitett hegy-nyakra, hol az országutat átszelve, felkap a Hargita oldalára. Még itt is jó 
darabig, nevezetesen a Bükkbeli pusztán, Szelesvésze-tetőn, és a Bélhavas déli bütüje alatt 
nagyon magasan fekvő Pokád pataka fejénél mindenütt követhető, ezentul azonban oly sürű 
erdőségek és oly veszélyes szakadások közé jut, hogy tovább nyomoznunk lehetetlen volt, bár 
a havast ismerő pásztorok azt állitják, hogy az, a Hargita keleti oldalán Gyergyónak irányulva, 
tovább folytatódik, mig mások azt állitják, hogy a Bélhavas tető-ormán feküdt Bélavárához 
szolgált*A Bélhavasról és Béla váráról láss többet e munka I. kötete 80- és 81-ik lapján. . 

Valamint ez irányban tovább nyomoznom lehetetlen volt, ugy a Zeta váránál felötlő s egész a 
görgényi havasokig elnyomozott mellékágának ezzel követelt egybefüggését, illetőleg 
elágazási pontját sem tudtam feltalálni. Hanem hogy ezzel egybefüggésbe volt, azt igen 
valószinünek tartom. 

Hát miért hivják kegyelmetek e töltést Ördögbarázdának? kérdém a kalauzul felkért öreg 
pásztortól. Hát azért – mondá ő – hogy mikor az ördögök a bün és vétek magvát őrlő malmot 
épiteni kezdették, az ahhoz alkalmazni akart nagy malomkövet ezen töltésen hengergették, hol 
felvették, hol letették s azért oly szakadozott annak vonala. – Másik rege szerént az ördögök 
fel akarták szántani a Hargitát, hogy ott a bűn magvát elvessék, de roppant ekéjükkel csak ez 
egyetlen barázdát huzhatták, mert a kakas hajnalra megszólalván, a sötétség szellemeinek 
félbe kellett hagyni munkájukat. 

A nép ily regékkel hozza kapcsolatba ezen csudás töltést, illetőleg nevét ily regékből vonja ki, 
mert csudás és megfoghatatlan levén a mű, csudásnak hiszi eredetét is. 

Létczéljára vonatkozólag elősorolók sejtelmeinket e munka első kötetében, itt csak azon 
nézetünket, hogy ut semmiesetre nem lehetett támogató, azon körülményt emlitjük fel, miként 
nem csak hogy sok helyt meredek oldalokon halad, hanem a Vargyas patak völgyénél a 
Marjos dombján egy függélyes sziklaszál tető-ormáig megy, hol megszakad; s csak is a völgy 
tulsó felén emelkedő meredek oldal-ormozatán tünik ismét elő, mi mutatja, hogy ut semmi 
esetre nem lehetett. 

Alkot-anyaga itt is – mint havas-vidéken mindenütt – összehányt szikladarab, sáncz-
mélyülése itt is kifelé néző nyugati oldalán vonul. Hanem hagyjuk ezen ugyis megfejthetlen 
csudás töltést, melynek létczélja és végpontja egyaránt kivül esik ismeretkörünkön; folytassuk 
inkább azon vonalt, mely az ugyan ismeretlen, de vizsgálatunk és észleletünknek szabad tért 
engedő Csíkba vezet. 



Az utat követve a Két viztetőről a Gyepes patak, azon tul a Lehetetlen patak mély 
völgyületébe ereszkedtünk le. Lehetetlen, de hát miért lehetetlen? Azért, mert régen oly rosz 
volt utja, hogy esős időben lehetetlen volt ott átvergődni, s a szegény sárba feneklett utasok 
napokig vesztegeltek e helyen, most azonban ily nehézségek nem tartanak minket fel, mert 
áthatolásunk igen is lehető és könnyü volt, a mennyiben tört trachyttal kövelt, fölséges ut 
vezet át, melyen sem esős időben sár, sem száraz időben por nincsen, mert a trachyt oly tömör 
burkolatot alkot, mintha be lenne öntve az ut; ily jó utat sehol sem láttam; hanem könnyü is 
itt, hol anyag közelben s nagy bőségben van, jó utat tartani*Ez ut hossza Oláhfalutól Cs.-
Szeredáig 9000 öl. . 

A vidéket fenyvessel kevert bükkös boritja, de az ezentuli Ángyos patak völgyületének már 
kezdődik a fenyvesek hazája. Lehet ugyan ennél nagyobb fenyves erdőt látni Gyergyó 
havasaiban s másutt is; de szebben nőtt, festőibben csoportosult erdő-partiekat bizonynyal 
sehol, oly rendezettek azok, mint ha kertész keze gondozta, tisztogatta és rendezte volna; az 
utas egy szabályszerü park közepében hiszi magát. Park, de hát van-e ily park a föld 
kerekségén? de hát az erőlködő ember tud-e ilyet alkotni? tud-e versenyezni a természettel? 
Oh nem, azok a zuhatagos kristály patakok, azok a partjain sötétlő fenyves lugasok, azok a 
vizparton tenyésző virágágyak, azok a fákra kuszó folyondárok, zuzmók s moha-függönyök, 
azok a szikla-csoportok mind olyanok, mint ember előteremteni nem tud, vagy kicsinszerüleg 
utánoz; de hogy is tudna a véges a végtelennel versenyre szállni; ő kontárkodik s idomit csak, 
mikor a természet teremt. 

Az Ángyost követő Tolvajos patakán tuli, hasonnevü tetőn van Udvarhelyszék és Csik határa; 
a Tolvajos tető egy pontját Kakasvárának nevezik Losteiner szerint azért, mert 1743-ban egy 
Kakas, másként Molnár nevü igen tréfás ember azon helyet kővel körülrakva, ezen rögtönzött 
várába fogadta a Nagyerdőn átvonuló Klobusitzky püspököt, ki ott letelepülve, emberünk 
ötletén igen jót nevetett. Egy fennebb fekvő tetőt Mazarán-Bükkinek neveznek. 

A Tolvajos lejtőjén szép emlékkő vonta magára figyelmünket, melyen kirivó betükkel ez van 
irva: „Megállj utas, vértől ázott e föld,” és mi megálltunk s levett kalappal, tisztelet áthatotta 
kebellel közeliténk, vélve hogy az valamely csataemlék; de csakhamar felcsapott föveggel 
tértünk meg, midőn tovább olvasva átértők, hogy ott egy borszállitó van eltemetve, ki 
feldőlvén, a hordó által üttetett agyon. Hisz szebb, idálisabb halálra csak nem ásitozhatik egy 
borban élő, mintha boros hordó által üttetik agyon. 

Állhatna pedig itt csataemlék is, mert Csíknak ezen természetes védvonalán nem egyszer 
küzdöttek véres harczokat. Igy midőn Ali Pasha Apafi Mihályt trónra erőszakolá, a csikiak 
nem akartak hódolni, min a kegyetlen Ali dühbe jövén, a budai vezért Izmail pashát 
Udvarhelyről válogatott jenicser sereggel Csik ellen küldötte. A csikiak elejébe mentek, a 
Nagyerdőben elsánczolták az utat és ösvényeket, s elszántan harczolva, többször visszaverték 
a rohamra tüzelt jenicserséget; de mig itt az önvédelem elszánt harcza folyt, azalatt a tatárok 
balról járatlan utakon lecsaptak Csikra, ott égetni, pusztitani kezdték a falukat, jobbról is 
megkerülve a honuk határait elszántan védő csiki harczosokat, hátulról is megtámadták, de 
ezek elvégre is kivágva magokat, az erdőkön elmenekültek s a Hargita ormairól 
kétségbeesetten nézték, hogy lángba borult szép hazájuk térein a pogányok miként hurczolják 
lánczra füzött testvéreiket*Adatok Bethlen F. 4. könyv 550. És él e csaták emléke a 
néphagyományban is. Kájoni János az erdélyi kolostorokról írt munkája I. szakasza 12. 
pontjában előbeszélve ezen eseményeket, mondja, hogy Ali pashától a Csíkra küldött Izmail 
pasha bucsáki tatárokkal és törökökkel a Petki István által őrizettel megrakott Nagyerdőn 
levágván, leölvén a székelyeket, Csíkban 26 templomot felégetett, mintegy 9000-en vonták 



magokat a csík-somlyói kolostorba; de ugy ezek mint a havasba rejtőzöttek az elleség kezébe 
estek, stb.. 

Szerencsésebbek voltak a csíkiak 1559-ben, Losteiner szerint 1556-ban a vallási 
meggyőződésöket megtámadó János Zsigmond fejedelem ellen, ki a reformátiót el nem 
fogadókat üldözni rendelte. A papjaik által felbuzditott csíkiak megtagadták az 
engedelmességet, s a királyi felszólitásnak eredménye nem lévén, seregek küldettek Csík 
ellen. A hitet féltő papság keresztes hadat prédikált Csík népének, István pap (Gyergyóból) a 
Csík-Somlyóhoz gyült nép élére áll. A papok megáldják fegyvereiket s a rajongásig lelkesült 
nép elébe indult a Nagyerdőn Udvarhely felől benyomuló fejedelmi hadaknak s azokból sokat 
levágván, visszaszalaszták. Győzelemittasan tért meg a nép a somlyói templomba hálát adni, 
mivel pedig győzelmet Pünköst szombatján nyertek, annak emlékére szervezék a somlyói 
pünkösti bucsukat. 

Ezen győzelem állá utját a protestantizmusnak, mely azután többé Csíkba soha behatolni nem 
tudott s a fejedelem végre is engedett kimondván, hogy: „A csiki klastrom több oda való 
helyekkel „együtt, miért hogy onnét ez ideig is semmi nemü „időben a római vallás ki nem 
irtódott; maradja-„nak azon állapotban, a mint ekkoráig voltak”*E csata részleteit Cserey 
Farkasnak Georg. Marianna R. Hung. czimü kéziratából irta ki Katona Elek, közli Benkő K. 
Csík, Gyergyó és Kászon czimü könyve 94–95 lapján. . És harcz folyt itt 1708-ban is, midőn 
a Csíkot egészen elnéptelenitett és kifosztott császári militia az excutorokkal együtt kiindult, 
maga előtt hajtván Csíknak elrablott marháit, a Nagy Erdő utján azonban 19 bátor kurucz 
rájok csapott, s bár 150 német volt fedezeten, azokból néhányat levágván, megszalaszták és a 
marhákat visszahajtják*Cserey M. Ujabb nemz. könyvt. 411-ik lap. . 

Tehát haza és vallás oltalmában kiontott, idegen és honfivér öntözé gyakran e rengetegek 
földjét, s e dicsteljes küzdelmek, e hősies önvédelem mégis feledve van elannyira, hogy 
félretett régi történészek porfedte lapjait kell felhányni, hogy ráakadjunk e tények leirására, s 
ott, hol a magányos szerencsétlenségnek emlék emeltetik, nemzeti dicsőségünk mezeje kopár 
és feledett; emlékszobrot, mely e tényekről regélne a késő unokáknak, hiába keresnünk ott. 

Az ut csakhamar lejteni kezdvén, a Nagyerdő keleti oldalának lankásán halad, a szép trachyt 
sziklafalból felbuzgó Barátok kutját s a Jobbágyoké nevü helyet (mivel a csíki jobbágyság 
vágta itt az utat) meghaladva egyszerre váratlanul, meglepően tünik fel Csíknak madártávlati 
nagyszerü panorámája, mely még meghatóbb s terjedtebb lesz, ha az utas nem restelli az uttól 
keletre emelkedő Foglalástető nevü szikladombra felhágni. 

Innen felötlik egész Csík, e fenyves erdőkkel körül keretelt, gyönyörüen fekvő falvakkal 
tarkázott s az Olt fényszalaga által végig kanyargott gyönyörü térség. 

Szebb és meghatóbb képet alig képzelhetni ennél. Szemben zöld lepelbe vont óriási gula, a 
Nagy-Somlyó, mellette az ő alakját utánzó fehérlő kápolnákkal tarkázott, keresztes 
ösvényekkel vonalzott Kis-Somlyó, hová a hitrege szerint angyalsereg szállt alá. Ennek 
lábainál a bucsujáratok szent helye, Csík-Somlyó kéttornyu templomaival, kolostorával, 
tisztelt imoláival, nagyszerü székházával. Csíknak e vallásos és politikai középpontja közép- 
és fénypontját alkotá képünknek is. 

Alább a Nagy-Somlyó tulsó aljában Csík-Szereda terül el festői ódon várával és a zsögödi 
szoros sziklabérczei közt szép lepillantás nyilik Al-Csikra, melyet a Sz. Anna tó és a tusnádi 
szoros kéklő bérczei szegélyeznek. Felfelé pedig a rákosi szorost elzáró s legszebb falusorral 



szegélyezett Köd felett a sz. domokosi havasok tünnek fel, azon gyönyörü alakzatu 
sziklabérczek, melyek festőileg eredzett kopár oldalaikkal, gyönyörüen kicsipkézett 
csúcsaikkal a napnak megtörődő sugaraiban ezüst bérzekként ragyognak. 

Szép e nagyszerü panoráma minden időben; de elbüvölően meglepő és elragadóan szép volt 
naplemenetkor, midőn a Hargita felett lebegő nap rézsut szórta rá sugárözönét, 
megaranyozva, élénken kiszinezve a tájak legszebbikét, legregényesebbikét, midőn 
aranylepellel voná be ezen eszményileg szép vidéket. Alig tudtunk megválni e vonzó, e 
delejes gyönyörrel lelánczoló látványtól, mely a nap hanyatlásával minden perczben 
váltakozott, minden perczben szebb, költőibb szinezetet öltött, csak a közelgő est hosszu 
árnyai kergethettek le a minden figyelmünket elfoglalt Foglalás-tetőről és lelejténk*A Köd 
pataka és a Fészó pataka közti hegyfokon. a fennről bámult szép térre, melynek szélén 
vártalapul teremtett önálló csúcsocska emelkedik, melyet Vasfuvónak hivnak; mondják, hogy 
régen vasmüvelet folyt ottan. 

Az Olton, mely itt még csak lassan folydogáló kis patak, átszállva, s Csík-Szeredán átvonulva, 
félóra alatt Csík-Somlyón voltunk. 

II. Csík-Somlyó. 
Csík-Somlyó alkatrészei; Csobot és Várdotfalva. A ferenczesek kolostora, temploma. 
Pünkösti bucsu. Kis-Somlyó vagy Kálvária-hegy. Salvator és más kápolnák, régi épület-
nyomok. Kis-Somlyó pünköstkor. A zárda uj temploma, a csudatevő Mária-szobor. Régi 
kolostorok. Hunyady kedvezménye. A 30 confrater. E kolostornak a hazai történelemben 
játszott fontos szerepe. Tatárdulások. Nizet Ferencz győzelme. Graven gazdálkodása. A 
somlyói gymnasium, könyvnyomda. Székház. Somlyó borvize. 

Somlyó elnevezés alatt az összeépült és egy egyházközséget alkotó Csobot- és Várdotfalva 
értetődik, melyhez Taplocza és Csomortány leánymegyék is tartoznak. Hogy Somlyó már a 
XIV. század elején önálló egyházközség volt, azt a pápai dézmák regestrumából látjuk*A 
telegdi archidiaconatus (udvarhelyi esperesség) chiki (csíki) districtusában első helyen találjuk 
bejegyezve Somlyót, és pedig az 1332. év rovatában a 668-dik lapon: „Paulus sacerdos de Chik solv. 2 
gr.” Az 1333-dik év rovatában a 681-dik lapon: „Nicolaus sacerd. de Sumbov. solv. 2-ban. ant.” és az 
1334-ik év rov. 736-ik l. „Nicolaus sac. de Sumlov s. 2 b. a.” Itt kétségtelen, hogy Sumlov Somlyót 
jelöl, Sumbov ennek hibás leirásából eredhetett.. 

A későbbi összeirásoknál az összitő Somlyó név igen ritkán fordul elő, hanem inkább 
alkatrészeit találjuk; igy az 1567-i regestrumban*Ezen regestrum pedig (a Századokban 
közölve van), miként gr. Lázár Miklós (közlő) szakavatott bevezetésében felfejté, akként 
keletkezett, hogy az 1566-dik év nov. 30-kán Szebenben tartott országgyülés határozatra 
emelte, míszerint Szász-Sebes várának épitésére a vármegyei nemesek és a székely 
főnemesek, kiknek jobbágyai rováson nincsenek, 50 pénzt, a várm. többi nemesek és az egy 
házhelyes lófejek 25 pénzt adjanak. Ezen országgyülés végzés következtében rendeli János 
Zs. 1567-ben kis karácson utáni szombaton Udvarhelyszékhez irt rendeletében (l. Erd. tört. 
adat, III. kötet 306-dik lap), hogy nevezett vár épitésére kirótt pénzeket hivének, vitézlő 
Kornis Mihálynak haladék nélkül beadják. Ez a Kornis Mihály lesz valószinüleg a nevezett 
igen becses regestrum irója, mely regestrum a gróf Rhédey-levéltárban, a történelmi társulat 
1868-dik évi kolozsvári gyülése alkalmával fedeztetett fel, s gr. Lázár Miklós által igen becses 
felvilágositó jegyzetek kiséretében e társulat folyóiratában (Századok) egész terjedelmében 



közöltetett. Munkám folytán e regestrum becses adataira sokhelyt hivatkozván, azért annak 
itteni rövid ismertetését szükségesnek véltem, hogy ezutáni hivatkozásaimat egyszerüen 
tehessem. Wardofalwát 13 kapuval, Chyobot és Chyomortánt 28 kapuval, Taplochát 44 
kapuval. 1659-ben jun. hóban Barcsai Ákos Szászsebesen kiadott adománylevelével 
Várdotfalván jószágot ad Dániel Ferencz és neje Péter Katának*Lásd Kemény József gyüjt. 
(kolozsvári muzeum levélt.) in Lib. Reb. Barts. p. 211.. 1685-ben Várdotfalván tartatik Csík, 
Gyergyó és Kászonszék általános lustrája*Lásd e lustrát az erd. főkormányszék levéltárában 
J. 1. levéltári jegy alatt levő lustra-gyüjtemény 163. köv. lapjain.. Az ugyanezen évben 
Kászonszékben tartott második lustránál Vartath falva néven szerepel*Lásd e lustrát az erd. 
főkormányszék levéltárában J. 1. levéltári jegy alatt levő lustra-gyüjtemény 163. köv. lapjain.. 

Somlyó főnevezetessége azonban a ferenczesek kolostorához tartozó templom; e templomot 
pedig ünnepeltté a pünkösti búcsuk tevék, mely búcsuk, mint fennebb látók, az 1556-ban 
János Zsigmond sergei felett kivivott győzelem emlékére szerveztettek. E búcsuk még most is 
igen látogatottak a székelyföldi katholikus népség összesereglésével, s roppant 
ünnepélyességgel szoktak megtartatni, elannyira, hogy 20–30,000 ember szokott pünköstkor 
itt egybeseregleni, minden falu lakossága diszöltözetben, lengő zászlókkal, szent hymnusok 
éneklése s hatalmas csengetéssel vonul ilyenkor Somlyóra. A bucsujáratok központja a Kis-
Somlyón levő Salvator, népiesen Silátor kápolna. Mielőtt azonban leirásomban tovább 
haladnék, szükségesnek látom ennek ismertetését adni. 

Somlyótól délkeletre bükkerdővel nőtt kupidomu hegy, a Nagy-Somlyó tornyosodik fel; 
ennek lábánál az ő idomát utánzó s közvetlen a falu felett meredeken felmagasuló másik 
kerek domb helyezkedett el. Ez a Kis-Somlyó, vagy más néven Kálvária, melynek tetejét 
messze ellátszó kápolnák koronázzák, meredek bokros oldalán pedig keresztekkel jelölt utak 
vonulnak fel. E dombtetőre mászunk ki mi is, s legelőbb az ott levő helyiségekkel ismertetjük 
meg olvasóinkat. 

A Kis-Somlyó tetőlapját, mint emlitők, a Salvator-kápolna foglalja el. E kápolnát a hitrege 
szerint sz. István király épitette a pogány hitet védett Gyula legyőzetésének emlékére*A csíki 
kron. szerint sz. István azt az Uopolet Rabonbán fia, Becsék fiai által épitette, kik voltak 
Körönns, Csatha, Bándé, Győrffi, Papulcz, Ilancs, Tivaél. Kiket terjedelmes földdel 
ajándékozott meg Sály birtokából, mely Sály, Szabó Károly szerint (Uj M. Muz 1854. 408. l.) 
biharmegyei Sályi, melynek közelében Székely-Telek nevü helység van. a hitrege még azt is 
mondja, hogy azt égből leszálló angyalok épiték fel*Mely jelenet a kápolna falain le volt 
festve, most azonban le van kopva.. Salvator nevét Losteiner (Topografica I. Sect. I. Art.) 
attól származtatja, hogy Capistran és a nagy Hunyady 1456-ban a Megváltó átváltozásának 
napján (transfiguratio Salvatoris) augustus 8-án a „Salvator” nevét segélyül hiva, nyerték meg 
a csatát. 

Azonban a mostani kápolna sokszori átalakitáson mehetett át, miért alig lehet észszerüleg 
feltenni, hogy sz. István király kápolnája annyi duló harczok közepette, oly sok századok 
során át korunkig fennmaradhatott volna; de ellene mond ezen feltevésnek maga az imola 
épitészeti modora is, mert e kápolna inkább a késő goth kor müve, s igy létele legfelebb a XV. 
századig felvihető. Egyenesen záródó szentélye alig 3 lépés hosszu, keskeny nyilatu (alig 7 
láb magas) diadalive csúcsives, hajója 10 lépés hosszu, 6 l. széles, befelé szélesedő lőrésszerü 
ablakai négyszögüek, teknőidomu deszka fölepén és a kar oldalán mindenféle idomtalan 
festvények vannak. 



Egyetlen kapuja a hajó nyugatnak fordult homlokzatán van, ez pedig átszelt lóherivvel 
záródik. Szemöldén a bevésett Salvator szó mellett kétfelől: 

Renov 1678. 

Ezen belső kápolna elibe, egy a belső szélességével biró, 10 lépés hosszu előcsarnok van 
támasztva, négyeg kölábakhoz illesztett deszkaoldalu alkotmány, mely hogy későbbi 
épitkezés, bizonyitja patkóivvel záródó ajtaja felett levő ezen chronostichon: 

DoMVs saLVatorIs et IanVa 

IVstIfICatIonIs poenItentIbVs. (1684.) 

Ettől keletre másik, ily idomu, de sokkal kisebb, elöl nyitott kápolna van, a megkorbácsolt 
Krisztus képével. Mellékelt képünk e kápolnákat mutatja. 

 

Salvator-kápolna a Kis-Somlyón. 

Figyelmes vizsgálódás felismerhetővé teszi azt, hogy a Kis-Somlyó fennlapját 250 lépés 
kerületü erős fal futotta körül, melynek alaprakata még mindenütt megvan. Ezen körded- 
(oval) alaku kerités keleti részénél sok más épitkezésnek alapfalai tünnek fel, melyeknél a 
kör- és félköralak az uralgó. Vajjon nem ott állott-e a szent István király által épitett első 
kápolna? mely, ezen kornak divatos épitészete szerint és a nálunk akkortájt elterjedt izlés 
törvényeinek alapján, csak bizánczi stylben épülhetett, már pedig tudjuk, hogy a köridom 
annak sajátságai közé tartozott. 

Összevonva a Kis-Somlyón tett észleleteinket, azon eredményre jutunk, hogy a Kis-Somlyó 
tetőlapja fallal volt köritve, tehát ellenséges megtámadások ellen erőditve, hogy pedig a leirt 
alapfalak nem pusztán kerités maradványai, kitetszik abból, hogy a keleti és nyugati oldalon, 
hol a hegy könnyebben megmászható, e fal kettős volt, – továbbá a felemlitett köridomu 
alapfalak azon homályos sejtelmet keltik, hogy sz. István király imolája a mostanitól keletre 
feküdt. És végre a Salvator-imolának észlelése azon eredményre vezet, hogy az sz. István 
király szentélye semmi esetre nem lehet, hanem oly ujabb épület, mely legkésőbb a XV. 
században készülhetett; de azért a hozzákötött hagyományok az okoskodást kizáró, az 
építészeti alakok után épitési kort kiszámitó régészeti alapelveket el nem ismerő hit s a sz. 
királynak emléke oly tiszteltté, oly ünnepeltté teszi ezen egyszerü imolát, hogy mindenki 
szent elragadtatás- és áhitattal közelit ahhoz. Ezen kápolna, mint mondók, a búcsujáratok 



központja, ide igyekszik a hivők mindenike, mint oly helyre, honnan éghez küldött imája 
hatályosabb, mint oly pontra, mely a teremtő különös figyelmében részesül. E pontra 
irányulnak a búcsujárók áhitatos csoportjai; első helyre juthatni fő törekvése minden 
búcsujáró csapatnak, – megtörténik azért gyakran, hogy az áhitatos csportok ezen vallási 
versenygésökben az előlmehetési jog felett összeverekednek s néha csupa keresztyéni 
szeretetből jól el is döngetik egymást, sőt alig van év, hogy több emberélet áldozatul ne essék. 

A Kis-Somlyó meglehetősen meredek, nyugati oldalán keresztekkel jelölt, kanyargólag 
felvonuló ösvény, az ugynevezett Jézus hágója vezet a hegy tetőlapjára; de az áhitatosabbak, 
kik az önsanyargatással hisznek Istennek kedves dolgot cselekedni, kik azt hiszik, vagy a 
kikkel elhitették, hogy az emberi fájdalom és vezeklés kedves Isten előtt, azok a Jézus-hágót 
igen kényelmes felmenetelnek itélik, s azon elvből indulva ki, hogy az égbe vezető ut 
göröngyös, egy a hegy legmeredekebb oldalán egyenesen kimenő ösvényen szoktak meztelen 
térdekkel felcsuszni, mi, tekintve azt, hogy e hegy egészen apró átmeneti mészkő-zuhanyból 
áll, igen fájdalmas áhitatosság; de a hit boldogit, s én senkinek hitét és meggyőződését sérteni 
nem akarom. 

Alig évtizede, hogy az önsanyargatásnak még egy más sokkal megdöbbentőbb neme is 
szokásban volt itten; voltak ugyanis olyan megfizetett, vagy vallási rajongástól áthatott 
egyének, kik a sz. Salvator-imolába Krisztus szenvedéseinek emlékére vas-csillagos 
korbácsokkal addig csapkodták meztelen hátukat, mig a hus lefoszlott s a vér patakzott a 
szentély padlatán, a hivők pedig ezen önkinzást vallási elragadtatással nézték s minden 
csapásnál Istenhez fohászkodtak; azonban hála az égnek, e sötét vakhitü századokból 
fennmaradt, korunkba be nem illeszthető vad szokások ma már kimentek divatból, az 
emberek és a vallás tanitói is átlátták, hogy az ily tragico-comicumok feleslegesek és az Isten-
imádás nagy eszméjével össze nem illők, hogy a jóságos könyörülő Istennek ily martyrságban 
öröme nem telhetik, hogy az, ki az embert örömre és boldogságra teremté, teremtményének 
szerencsétlenségében, szenvedésében, boldogtalanságában nem gyönyörködhetik; ekként 
történt, hogy e kebellázitó szokás önként, minden közbeszólás nélkül, csak is a terjedő 
müveltség erkölcsi hatalma által elnyomatott, kiment divatból; a búcsuk azonban tartják 
magokat, ilyenkor aztán a Kis-Somlyó kinézése valójában nagyszerüen festői s meghatóan 
szép; az emberezreknek tarka hullámzatos vegyülete boritja el az egész hegyet és annak 
környékét, a szél fuvalmára ezer meg ezer zászló leng, földrendítő hálaének zürzavara tölti el 
a léget, 20–30,000 torok énekel százféle, egymással összefüggés, öszhangzás nélküli 
dallamot, éles női hangok, ezer meg ezer csengetyü zengése, a harangok zugása elegyedik e 
roppant hang-chaosba és e nagy embertömeg mozog, mindenfelé hullámzik, össze-vissza 
bonyolódik, s mégis ennyi szivet egy eszme, egy érzelem hat át, egy törekvés lelkesit, egy hit 
villanyoz át, és ha az emberi imának van égbeható utja, ugy bizonynyal ez összeolvadt zajos 
imának oda fel kell hatnia. 

A Kis-Somlyó aljában levő zárda temploma ujabb keletü igen nagy épület, melynek 1802-ben 
tették le alapkövét. E templom helyén feküdt, Losteiner (I. Kr. 110. sz.) szerint, egy 14 öl 
hosszu, 5 öl széles templom, melyet 1448-ban a nagy Hunyady hihetőleg a szentimrei 
győzelemkor nyert zsákmányból épitett volt. Losteiner ezen állitását azonban megczáfolja 
némileg IV. Ödön pápának egy 1444-ki febr. 6-án Rómából kiadott bullája, melyben 
elmondja, hogy Erdélyben Somlyó területén, Oláhország határain, Tartaria közelében, a mely 
egyházat a szigoru szertartásu szerzetesek Boldogasszony tiszteletére épiteni kezdettek (tehát 
még 1444 előtt), hogy hamarabb elkészülhessen s illetőleg felszereltethessék, mindazoknak, 
kik annak épitéséhez járulnak s Urnapján az első vecsernyéstől a második vecsernyéig az 
egyházban áhitatoskodnak, 7 évre bűnbocsánatot és bűnvezeklés alóli (penitentia) felmentést 



engedélyez. (E bullát közli Theiner Monumenta stb. II. 226. lapján.) Ennek értelme szerint az 
egyház már a szentimrei győzelem előtt megkezdődött s Hunyady az ott nyert zsákmányból 
legfelebb annak továbbépitését segithette elő. 

E templomot magas védfal környezte, mely a tatárok beütésekor védelmet nyujtott a népnek* 

Losteiner prob. 53. Losteiner meglehetős rosz másolatát adja az épület nyug. oldalán volt 
évszámnak igy:  

 

mit ő 1448-nak vél, s ez valószinü is, mert az első roszul irt jegy M vagy ezeres lehetett, a 
négy C négyszáz, a négy X negyven, a V öt, az ezután következő három jegy roszul 
másoltatván le, lehetett három egyes, de lehetett egyszerü czifraság is, s igy abból vagy 1448, 
vagy 1445-öt lehet kiolvasnunk, valószinübb az utóbbi, mivel a szentimrei győzelem 1442-
ben vivatott, s ettől kezdve kellett három év, mig ezen emléktemplom elkészülhetett. 

. 

A nemzet legdicsőbb napjainak emlékét őrzött ezen templom, mert kicsiny és romladozott 
volt, lebontatott s csak egyetlen kő vagy felirat sem mentetett meg abból, mind betemették azt 
az uj templomba, mely magas kétágu tornyával a távolból tekintve igen imposáns alak, de 
közelebbről vizsgálva, semmi épitészeti becscsel nem bir, – román stylt akartak abba 
utánozni, de korunk épitészeti zavart eszméivel s a renaissance okadatolhatlan izlésének 
viszemlékeivel még az utánzásokban is szerencsétlen szokott lenni; hanem azért mint Csik 
legnevezetesebb szentélyének, legyen mellékelve képe.  

 

A ferenczesek csík-somlyói temploma és kolostora. 

E templom belbutorzata roppant fényes, számtalan oltárai mind aranytól ragyogók; de nincsen 
azért ott egyetlen oltárkép vagy szobor, mely csak valamennyire is mübecscsel birna. 

A főoltáron foglal helyet Somlyó fő nevezetessége, a csudatevő Mária-szobor, egy gazdagon 
aranyozott, byzanczi stílban készült régi faszobor, mely ezelőtt sirt, beszélt s nagyszerü 
csudákat tett. Losteiner szerint e szobor a mohácsi vész után az égből szállott alá, hogy Csikot 
a terjedő eretnekségtől, pogányságtól megvédje és ez elnevezés alatt korántsem valami 
törököt, tatárt, hanem az inkább csak külső szertartásokban s egyes hitelvekben különböző, de 
lényegileg egyhitü protestánsokat érti, mint a hajdakor szerzetes irói, ugy ő is e kimélytelen 
elnevezést használja a szegény protestánsok ellen. Losteiner, különben sokhelyt érdekes s 
valódi történeti becscsel biró, fennebb emlitett munkájának legalább is egy harmadát ezen 



szobor bámulatos csudatételeinek elbeszélése tölti be. Ő valójában szerelmes volt e szoborba, 
mely, mint mondja*Topografica I, Sect. IV. Art. 9 rész. Ez a Losteiner, kit ezután gyakran 
fogok idézni, egy a mult században élt szerzetes volt, ki a somlyói zárda levéltárában 
kéziratban meglevő igen érdekes ily czimü munkát irt: „Chronologia Topografico 
chronographica provincia Transilvaniae et Siculiae descriptio, Leonardo Losteiner,” és egy 
más kisebb „Topografica” czimü, mely az erdélyi kolostorok történetét tárgyazza. E 
munkákban igen sok érdekes van, s átdolgozattal megérdemelné, hogy közre adattassanak. 
Hogy mindkettő latin nyelven van irva, azt mondanom is felesleges., kellemét nem a művész 
vésőjétől, hanem Istentől nyerte, s oly nagy bájjal birónak mondja lenni, hogy senki sem tud e 
szoborra nézni a nélkül, hogy szent szerelem ne gerjedjen e szobor iránt szivében, ennek 
bizonyitására felhoz egy osztrák tábornokot, ki innen (hol állomáson volt) elrendeltetvén, 
napokig siránkozott s kimondhatatlan szerencsétlennek mondta magát, – mivel e szent szobor 
látásától ezután meglesz fosztva; felhozza, hogy 1690-ben két tatár rontott be a templomba, 
egyik szekerczéjével akarta elhasitani a szobrot; – de keze azonnal elszáradt; igy járt a másik, 
ki láncsáját emelte a szent szoborra; és a török pasha belépvén, midőn e szent szoborra 
tekintett, annyira el volt büvölve, hogy a többi tatárokat kikorbácsolván leborult és 
imádkozott a szent szobor előtt. A Losteiner által előszámlált csuda tételekből csak nehányat 
emlitek fel; szerinte e szobor beszéllett a hivekhez, halottakat támasztott fel, haldoklókat 
gyógyitott meg, nyomorékokat tett ép egészségesekké; mondja, hogy egy ujjak nélkül 
születettnek imája után csak egyszerre minden ujjai kinőttek, született vakok nyerték vissza 
szemök világát, sőt még távol országokban lakók is, ha ajándékot küldtek Somlyóra s 
fogadalmat tettek oda elmenni, felgyógyultak. Ha Csíkot vész fenyegette, a szent szobor előre 
bus fájdalmas arczot öltött és könyezett. Ali pasha dulása előtt 3 hétig három fényes csillag 
ragyogott a szt. szobron (egy homlokán, – kettő mellén) oly fényesek, hogy éjjel a templomot 
kivilágitották, 1669-ben vakitó dicsfény környezte a szobrot. Ha egy szerzetes halála 
közelgett, akkor a szobor feletti angyal lehajtván fejét, a kezében levő koronát a sz. szüz 
fejére bocsájtá. Ali pasha dulásakor egy tatár ostorával a sz. szobor arczára csapott s az oly 
sebet csinált, mely vérzett; s a melyet aztán semmi féle festő befesteni nem tudott. 

A szószék felett meg egy Mihály arkangyal szobor van, mely az egyházi szónoklatok előtt 
trombitálni szokott volt, de most, mióta a felvilágosodás behatolt a szivekbe, miután az ily 
ámitások még a nyers tömeg előtt is nevetségesek kezdettek lenni, a hasonló csudás jelenetek 
és tombitálások kimaradnak, s a szent szobor könyezései és csudatételei is mind ritkábban 
fordulnak elő. E templom orgonája egyike honunk legnagyobb orgonáinak, mely tudtommal 
mindjárt a brassai után sorozandó. 

A templom kül homlokzatának közép fülkéjében, a fő oltár szobrához hasonló, nagyobb 
Mária szobor van elhelyezve, ezt 1837-ben brassai rézöntő Rotenbacher csinálta. E szobor 
nem öntve, hanem kalapácsolva van, s megérdemli, hogy azon embert, ki kézmüvesből 
művészszé lett, – ki egész négy évig dolgozott e csinos, némi műbecscsel biró szobron – 
megemlitsem.*E templom alatt kripta van, melyben az 1686-ban elhalt Mikes Kelemen 
sirköve és az 1623-ban elhalt Darvas Péter kőkeresztje érdemel megemlitést. Mikes Kelemen 
1686-ban halt el, s következő évben temettetett el roppant pompával a somlyói kriptába, 
Teleki Mihály is jelenvolt a temetésen, mikor lovait fejedelmi pompával öltöztette ki. Másnap 
Daczo Jánost letevén, önmagát installáltatta a csíki kapitányságra, s hogy Csíkban bebiró 
legyen. Daczo János vacsárcsi házát is elfoglalta a maga számára. Lásd Cserey M. Ujabb 
Nemz. Könyvt. 168. l. 

E templomhoz van csatolva a Ferenczesek különböző korban épült kolostora, terjedelmes és 
kényelmes négyszög épület, a szabályszerü kis kerttel közepén. 



Közhiedelem, s Losteiner állitása szerint Somlyón már Szt. István király korában voltak 
szerzetesek, Kunics (Dac. Sic. 53. l.) szerint előbb Carmeliták, azután Seraphicusok. Ezen 
szerzet valamelyike épithette a nagy Somlyó hegyen most is romjaiban látható kolostort, s 
ugyan ezen szerzeteseknek a bukovinai magyarok közt is voltak kolostoruk.*Pázmán App. II. 
ad act Sin. dioc. pag. 121 azt mondja: Somlyó in Sede Csik Trania, Claustrum licet in 
Moravia (Moldavia értendő) aliquid adnectum habebat: mely alatt a bukoviai kolostor 
értendő. 

A mikházi kolostor házitörténetében az áll, hogy a szerzetesek előbb a Hargitán Csicsó 
várában laktak, honnan csak a XIII-ik században vonultak le. És azt bizonyitaná egy a 
somlyói kolostorba berakva volt, most azonban sehol sem található, kő, melyen C. C. és 1208. 
év szám lett volna bevésve, mi Losteiner szerint conventum carmelitarum, vagy cistercitarum 
vagy épen conventum csikiensiumot jelölt*Losteiner e kőről azt mondja, hogy az a Nagy-
Somlyóról hozatva le, rakatott be a somlyói kolostor falai közé, s ha ezt elfogadjuk, akkor a 
Nagy-Somlyó tetején levő, később felkeresendő romok a carmeliták vagy cisterciták ottan 
volt kolostorának maradványa. ; Gegő*A moldovai magyar telepekről cz. munkája 6. lap. azt 
mondja, hogy 1352-ben a ferenczesek Csík Somlyón vesszőből font alkalmi hajlékban voltak 
elhelyezve. 

De ezek mind csak homályos jelek és feltevések, történeti bizonyossággal a somlyói kolostor 
létezését csak is 1400-ra vihetjük fel, midőn IX. Bonifacius pápa a bosniai vicarius Alverna 
Bartholomeusnak, Csík-Somlyót, mint a kevésbé szigoru ferenczesek kolostorhelyét jelöli ki; 
hogy pedig e kolostor nem csak a csikiaknak volt igen kegyelt szentélye, hanem még országos 
kegyeletben is részesült, kitetszik onnan, hogy nagy Hunyadi János a szent imrei győzelem 
után 1442-ben azért, hogy az e csatában magokat kitüntetett csikiakot megjutalmazza, hogy a 
keresztyénség ezen fényes győzelmének a székelyek közt is emléke maradjon, 32 családapát 
minden adó alól örökre kivévén, azokat confratres név alatt a somlyói kolostor segélyezésére 
rendelte, hogy a szerzeteseket ezen terméketlen hegyes vidéken mindenben segitsék,* 

Mátyás király atyjának e rendeletét helybenhagyta 1462-ben, mikor a székelyek grófjának 
rendeli, hogy a 32 confratert minden adó, lustrázás és hadi szolgálatok alól mentesítse. 
Megerősíti ujból II. Lajos nevében Zápolya János vajda, megerősitik és érvényesitik a nemz. 
fejedelmek közül Báthori Gábor 1608-ban, Bethlen Gábor 1617-ben, Rákóczi György 1636-
ban, ki e mellett 100 kő sót rendel Szovátáról a csíki kolostornak. Az osztrák házból való 
uralkodók közül I. Lipót, VI. Károly és Mária Terézia. Ezen confratresek Al- és Felcsík 
különböző falvaiban laktak, s leginkább pénzfizetéssel segélték a kolostort, sőt még a 
fegyverfeladáskor is secularizáltattak, s csak 1848-ban mint jobbágyok szabadultak fel. 

A gubernium levéltárában levő 1773-ban készült Deductio Conventis Csikiensis cz. 
munkálatból. 

Ezen confratesekkel a politikai hatóságnak sok dolga volt, – a szerzeteseknek dominate 
forimok lévén, ott láttattak el ügyeik, – s bármi vétségért a polgári hatóságok nem bánthatták, 
a szerzetesek kiválogatták a legjobb birtoku, sok zsellérrel biró embereket s azokat is 
adómentesekké tették, ha elszegényedtek, más gazdaggal cserélték fel, sőt ha egy confrater 
mással perelt, az is a szerzetesek dominale forumán folyt. Ez kitetszik a csíki tisztségnek 
Mária Ter. tett panaszából. 

Közli Benkő K. Csík, Gyergyó és Kászon leirásában, 88 s köv. 1. 



sőt ezen kolostor a nemzeti fejedelmek alatt is nagy kedvezményekben részesült, s a 
dézmából nagy járulékot kapott.* 

Kitetszik Basta egy rendeletéből, melyben a nemzeti fejedelmektől nyert adományok nyomán 
a csíki szerzeteseknek a csíki hámorokból 10 mázsa vasat rendel évenkint kiadatni, s e mellett 
a dézsmák haszonbérlőitől 32 köböl buzát, 6 hordó bort, 3 tömlő sajtot, 15 kövér sertést és 
300 kő sót; ez okmányt 

közli Losteiner I. k. 263. és 311. és Benkő K. 80 s köv. lap. 

Brandenburgi Katalin (Bethlen Gáborné) rövid uralma alatt jezsuiták is települtek volt 
Somlyóra.*Losteiner 307, 308.  

A somlyói kolostor Csík történetében mindig főtényező volt, nemcsak vallási, hanem harczias 
időkben, védelmi központja is lévén Csík lakóinak. Itt tartattak – mint alább meglátandjuk – a 
fegyverek, itt szoktak volt egybegyülni Csík lakói, – hogy a hit malasztja által lelkesülve 
oltalmazzák a hazát, hogy védjék vallásuknak féltett szentélyét; hősies önvédelemnek gyakran 
megható példáit látjuk itt feltünni, ezeket mellőzni hazafias vétek lenne oly utazó részéről, ki 
nemcsak a természet szépségeit, nemcsak a szép tájakat vizsgálja; hanem e haza 
történelmével, a haza dicsteljes multjával is foglalkozik, ki régi jeles emlékek dicssugarával 
igyekszik megvilágitani, felékesiteni e haza tájait, ki fellelkesül egy nagyszerü történeti 
jeleneten, ki könyez e szegény haza viszontagságos küzdelmein, gyakori bal sorsán, de ki a 
mult irányadó tényeit is átvizsgálja, azokban keresvén enyh-delejtüt, – hogy a jelen kételyei és 
szerencsétlensége között elutasodhasson; szabadjon azért itt is a lehető rövidséggel Csiknak 
eseménydus, e kolostorral egybefüggő, multjára futólagos visszapillantást tennem.  

Csík mint határszéli hely sokszor volt a becsapó ellenség dulásainak kitéve; leginkább 
azonban a nemzeti fejedelmek eseménydus korszakában, midőn török, tatár oly gyakran dult e 
szegény hazában. 

Első feldulatása Csíknak és kolostorának 1553-ban történt Dobó István és Kendi Ferencz 
vajdaságok alatt, midőn az Izabella kizavartatásáért felharagudott Nagy Szulejmán szultán 
rendeletéből Ilyés vezérök (Péter vajda kegyetlen fia) alatt beütöttek Csíkba a moldovaiak, ott 
a falvakat és a kolostort feldulták, Lázár Bernádot és sok másokat hurczoltak 
fogságra.*Bethlen János R. Trania L. 4. 187. lap. Losteiner Chronologica I. Sect. I. Art. 5. 
rész.  

Láttuk fennebb a győzelmet, melyet nehány évvel később a Csíkiak János Zsigmond hadai 
ellen a Nagy erdőn kivivtak. 

1600-ban Básta hamvasztotta el a Mihály vajdával czimboráló Csíkot. 

A kolostort azonban nemcsak hogy nem bántotta, hanem szabadalmait és kiváltságait, mint 
fennebb látók, megerősitette. 

1601-ben Székely Mózes gazdálkodott ugy látszik egy kissé kurucz módra. Básta kegyetlen 
uralma alatt átlátta az ország, hogy nem jó az idegen uralom, s vissza kivánkozott nemzeti 
fejedelme alá, azért midőn Székely Mózes beütött, könnyen visszahóditá Erdélyt, csak is a 
némettel czimboráló szerzetesek által felbujtogatott Csík nem hódolt meg, miért Székely 
Mózes beütött, nem vallási gyülöletből, mint Losteiner állitja, hanem tisztán politikai 



indokból, s a csatlakozni nem akaró szerzetesekből nehányat kardra hányatott, kik a martyr-
pálmát, mely Losteiner kezökbe ad, éppen nem érdemlik meg. Ekkor Losteiner szerint a 
kolostor is feldulatott; (de a Mária szobor csuda által menekült ez alkalommal is), sőt még a 
protestantismus is befészkelte volt magát percznyire Csíkba, legalább az tünik ki Losteinerből 
(260), ki egy Kelemen nevü nagyboldogasszonyfalvi protestáns predicatorról tesz emlitést, kit 
végre fösvénységéért és hazugságai miatt elüztek hivei. 

Ez időben a csíki kolostor annyira néptelenült, hogy egyetlen egy vak szerzetes tartózkodott 
ottan, miért Pázmán magához hivatván a provincziálist, pirongatta, hogy a meggyökerezett 
protestantismus kiirtására miért nem küld Csíkba szerzeteseket? 

„Mert nincsen kit” felelt ez. 

„Ment tehát magad!”, rivalt rá haraggal az érsek, de daczára ennek, csak is 1626-ban jött be 
Váradi János 7 szerzetessel*Losteiner topografica I. Sect, I. Art. 5 rész. sőt a feldult 
templomot még később 1653-ban igazitotta ki szovátai Domokos Kázmir, quardian.*Mit az 
App. Cons. I. rész. I. Tit. 5 Art. is helybenhagy. 

Hanem mindezeknél gyászosabb sors érte Csíkot és kolostorát 1661-ben, midőn az Apaffi 
Mihályt trónra erőszakolt Ali pasha, az uj fejedelmet elismerni nem akaró csíkiak ellen a 
kegyetlen budai vezért Izmail pashát küldötte be Udvarhelyről, ki a csíkiaknak Nagyerdőn 
való (fennebb látott) hősies ellentállása daczára is oda benyomulván, oly iszonyu dulást vitt 
végbe, hogy 26 falu és templom lett romhalommá. E sors érte a somlyói kolostort és 
templomot is, mikor a Mária szobor csuda által menekült ujból, Losteiner szerint.* 

Ezen tatárdulásra érdekes adat egy a régi orgonában talált s a zárda levéltárában most is 
meglevő felirat, melyet történeti becseért szóról szóra ide iktatok: 

„Anno 1650 die 15 Aug. ezt az orgonát a Bold. sz. Mária templomának ékességére, a csíki 
klastromban a Felséges Istennek tiszteletére vette örök emlékezetre méltó Tiszt. Pr. Miklos 
Somlyai Gvardgyán ejusdem contus et pater Cazimirus Domokos Czyk Proalis Patres et 
fundatores basisq custodiae S Stephani Regis in Transilvania. Istenben elnyugodott Tekintetes 
és nagyságos Haller Istvánné ide hagyott alamizsnájából Ezer ötven magyar forinton eperjesi 
orgona tsinálotol Jánostól, melyet Brassoba a prazmári szászok számára tsinált volt; de 
megdrágálván belé hadtak, mi megvettük. Hozták ki két szekeren pro H. fl. 10; de hogy 
Istennek reánk bocsájtott ostorából Anno 1661. 21 oct. in festa S. Ursulae a pogányság az 
egész Csíkot elrabolta, elégette (akkor P. Miklost Somlyait két fraterrel levágták P. Petrus 
Pálfalvát elégették, 4 fratert elraboltak, noha azokat Isten megszabaditotta) akkor az orgona is 
mind elégett volt, de mivel hogy az Isten éngemet ingyen való irgalmaságából megtartott, 
minthogy az elalkuvásban, megvételében és kihozásában jelen lévén eszköz voltak és sokat 
fáradtam, im megint Anno 1664 esztendőben a romlás után pro gloria dei megtsináltam ujolag 
helyben állitottam, felépitettem és megcorrigáltam. Azonban a R. P. Casimírus Domokos a 
klastromot éppen csak nem mind fundamentumából megépítette megboltatta, megfedte, 
oltárokkal a templomot felékesitette, a mint a tornyon lévő levelekből kitetszik, annak fellette 
uj positivumot Mikhazi és Gyergyai kastromba tsináltam és Udvarhelyre PP. Jesuitis, et alia 
multa instrumenta etc. et Fratres Stef. Alfalvi et Nicol. Ferenczi eclericos megis tanitottam 
Mikházi gvároljárságomban annak nyomására. Soriptum anno 1664 Fr. Joannes Kájoni 
valachus, Dissinátor Actualis, concionator, confesarius, organista, organi faber p. t. 
Qvárdjánus Szárhegy.” 



A kolostor és templom, Domokos Kázmir (ki később czimzetes püspökké lett) quardián által 
gyüjtött kegyes adományokból, még fényesebben s oly gyorsan épült fel, hogy 1664-ben már 
teljesen készen volt* 

A kegyes adakozók közül Losteiner feljegyezte Rákóczi Ferenczet és anyját, Barkóczi Máriát, 
Haller Istvánnét, Mikes és Csáki Istvánt, Mikes Kelement, Tornyát Béldi Anna, Kálnoki 
Istvánné építette, abba órát, harangokat adott s maga is Somlyóra költözött. 

Losteiner Topografica I. Art. I. sec. 13. rész 

. 

1690-ben Tököli kuruczai, főként a velek volt törökök gazdálkodtak a kolostorban, de csak is 
élelmi szereket s holmi templomi ékitményeket vittek el. 

Sokkal gyászosabb sors érte azonban Csíkot 1694-ben, midőn egy tatár előcsapat éjnek idején 
beütvén, Sándor János alkapitány felültette a népet; azonban a csellel élő tatárok 
visszavonultával elég gondatlanul haza bocsátá a felült fegyvereseket, mire megtértek a 
tatárok s a védtelen Csíkban iszonyu dulást és rombolást vittek végbe, egész Fel-Csíkot a 
szentkirályi hidig feldulták s több ezer foglyot, azok közt Sándor Istvánt és nejét, Cserey 
Mihály nagyanyját Apor Helenát is magokkal vonczolva távoztak. 

E dulást Cserey Mihály és Benkő József is (Milk. L. II. 493. lap) csak igy röviden emlitik fel, 
mindenike mellőzi azon dicső győzelmet, mely ennyi dulás és rombolás közepette mint 
fénycsillag tünik fel e sötét idők borus egén, melynek kevés párja van a történelemben, s a 
melyet egy egyszerü igénytelen embernek, egy szerény addig ismeretlen szerzetesből dicső 
hőssé vált férfinak köszönhetünk, ki Csíknak hős fiait a vész és közijedelem közepette fel tudá 
lelkesiteni, – s élökre állva, – megmenté a kolostort, e féltett szentélyt és Alcsíkot a 
feldulatástól, annyi ezer foglyot a gyászos elhurczoltatástól. De lássuk Losteiner leirása 
nyomán e nagy történeti momentumot, emeljük ki az eposzra méltó dicső tetteket a 
feledékenységnek mohos sirjából, de beszéljenek a tények! 

1694-ben febr. 13-án 330 tatár üt be Felcsíkra, hol Szt. Mihályt, Szépvizt, Szt. Miklóst, 
Borsovát, Vacsárcsit s más falukat feldulván, visszavonultak. Sándor János alkapitány a vészt 
elvonultnak hivén, a felgyült fegyveres népet hazabocsátotta minden elővigyázati rendszabály 
nélkül, elannyira, hogy a határszéli szorosokra való felügyelést is mellőzte, pedig a tatárok 
becsapott előcsapatjának visszavonulása csak csel volt, mert három nappal később a 12,000-
ből álló egész tatárhad rácsapott Csíkra s magát az alkapitányt is családjával együtt Szt. 
Mihályon elfogván, egész Felcsíkot végig dulták, minden faluit felégeték, az ellentállókat 
levágták vagy nyillal lelőtték, sok nemest, mint: Szőcs Andrást Szépvizről egész családjával, 
Csereynét, Sándor Mihályt és Jánost, Endes Györgyöt, Incze Andrást, 120 örményt s 7000-nél 
több foglyot hurczolva; midőn már Fel-Csíkon semmit sem találtak, gazdag zsákmány 
reményével a somlyói kolostor kirablására indultak. 

Nagy volt a rémülés, a szerzetesek elmenekültek Háromszékre, csupán Nizet Ferencz maradt 
ott 4 confraterrel. Csakhamar összefutott oda a jajveszékelő és menekülő nép közül mind az, 
kinek sikerült a tatárok kezei közül megszökni, ezek Isten oltáránál kerestek védelmet és 
menekülést, – mindenki imádkozott, de senki az önvédelem és ellentállásra gondolni nem 
mert, azonban midőn mindenkit páni félelem fogott el, akkor Isten bosszuálló védangyala 
előállott, egy igénytelen szőrcsuhába öltözött szerzetes, a belga származású Nizet Ferencz*Ki 



kétszer viselt később prov. custosságot 1699-ben és 1709-ben, mindkét alkalommal 3 évig. 
személyében, ki miként egy második Capisztrán fellelkesité, ellentállásra buzditá a népet, 
felvillanyozta a kebleket. Mire az addig remegő gyáva tömeget hősies lelkesedés hatotta át, 
mindenki felemelte addig csüggeteg fejét, s a haza és hit védelmében meghalni késznek 
nyilatkozott. 

Ekkor a férfi, ki mind ezt nehány szavával előidézte, élükre állott, rendezte, szervezte 
önteremté hadseregét, s a kolostorban lévő fegyverekkel felfegyverezvén, a Kis-Somlyó 
aljában messze ellátszó helyen hadállást vett. És pedig ugy állitá fel gyülevész – kevés 
harczképest számláló – sergét, hogy sokat mutasson; azért első sorba állitá a harczképes 
férfiakat a deáksággal, a hátulsó sorba pedig a nőket, kiknek fejére – hogy a távolból 
férfiaknak tetszedjenek, az akkor szokásos fehér főkötők helyett – fekete kucsmákat tétetett, a 
toronyba és tábor élére nagy számu dobosokat és puskásokat helyezett*E dobosok élén gr. 
Kálnok Ádám háromszéki királybiró fia állott, ki katonamódon a németektől megtanulván a 
dobolást, azt legjobban értette. azon utasitással, hogy a tatárok közeledtére nagy lármát 
üssenek. 

Az ellentállásra nem is gondoló Mirza-Khán felfuvalkodott önbizalommal vezette gyülevész, 
prédaterhelt népét a kolostor kizsákmányolására; midőn már közelgene, egyszerre váratlanul 
iszonyu dobpergés, lövöldözés, harangzúgás, egy rendbe állitott nagy hadsereg tekintete, s 
megdöbbendő harczéneke rémiti el. Ő volt első, ki lovát megforditva futni kezdett, utána 
zsákmányterhelt hadserge; de Nizet tábora közikbe vágott, a tatársereg kétfelé szakadt, egy 
kis rész Mirza-Khánnal visszamenekül a Gyimesen, másik nagyobb csapatja a Khán fiával 
Csik-Szeredán át Alcsík felé vonult, üzetve a vérszemre kapott csíkiak által; de a Szeredán 
alóli zsőgődi szorosnál a fegyvert ragadott alcsíkiak tábora állott, itt a két tüz közzé szorult 
tatárok rútul megverettek, s ott hagyva gazdag zsákmányukat, a Felcsíkból magukkal hurczolt 
7077 foglyot, szétszaladtak. Vezérök a Khán fia, az Olt jegén egy Léstyán Miklós nevü 
nemest fogott el, ennek segélykiáltására oda siető fia által lövetett le lováról. 

A szétriasztott tatárok eszeveszetten menekültek Szt. Lélek és Hosszaszó felé, hol a Xántus 
Benedek királybiró által vezetett (e vidéki) népfelkelés állotta utjokat. Oda hullott el a 
hondúló csordának nagy része, de elesett a népet vezető hős királybiró Xántus Benedek is, ott 
van most is az ekkor elégett Hosszaszón alól az ugynevezett Xántus-Kápolna romja, melyet e 
győzelmek emlékére, s szeretett királybirójuk és vezérök sirboltjául emelt a nép, és ott van a 
Fitod melletti hegyen a (később felkeresendő és leirandó) vereskép nevü emlékkő, mely a 
hagyomány szerint szintén e csaták örökitésére emeltetett, a csíki menyecskék pedig az ezen 
fényes, dicső győzelmekkor viselt fekete kucsmák emlékére, az addig divatos fehér csepeszt 
(főkötő) feketével cserélték fel, s azt ma is viselik. 

E dicső küzdelmek emléke fennmaradt a hagyományokban, de a feledéstől megmenté 
Losteiner is, fenn emlitett munkájában.*L. Ch. 418, 419, 422, 423 és 424, csak hogy a sz. 
szobor iránti előszeretetében e győzelmet is mint a szent szobor csudás közreműködésének 
eredményét, tehát égi csudát jegyzi fel. Én azt onnan kivonva és a hagyományokkal 
kiegészitve közlöm, hogy e dicső napok emléke megvédessék a feledékenységtől, hogy e 
győzelmek jogosan kiérdemlett történeti érvényre emelkedjenek. 

Már most hogy a Cserey és Benkő által is ugyan ez évre tett tatár-beütés alkalmával történt-e 
Nizetnek e fényesen sikerült hadművelete, egész történeti biztossággal nem lehet állitani; de 
látszólag mégis ugyan ezen betöréskor történhetett, mert annak, hogy Cserey tatárjai csak is a 
sz.-királyi hidig és nem tovább nyomultak, valami okának kellett lenni, s feltehető, hogy az 



nem más, mint Nizetnek Cserey által elhallgatott (vagy nem tudott, vagy vallási irigységből 
fel nem emlitett) győzelme volt. 1696-ban a Csíkba szorult Ilyés András kath. püspök 
Somlyón tart Synodust*Szereday series Epis. p. 220.. De ha a tatárok dulásától menekült ez 
alkalommal a somlyói templom és kolostor, nem mentesült a tatároknál még kegyetlenebbül s 
vadabbul garázdálkodó Akton alatt, mert 1705-ben kuruczok ütvén be Csíkba, ezek Graven 
közeledtére Moldovába menekültek, Graven ellent nem találván, a kolostoron akarta boszuját 
tölteni, s mert ott rejtett fegyvereket sejtett, azoknak hollétét felfedezendő, előre két kémet 
küldött novitius minőségben oda, de ezek a féltékenyen rejtett fegyverek hollétét kipuhatolni 
nem tudván, Graven dulás- és rabláshoz szoktatott katonáival a kolostorra rohant, feldúlta a 
templomot, felhányta a sirboltokat, kirabolta a szezetesek élelmi készletét, s midőn az 
összekötözött szerzetesek rimánkodnának, hogy miért teszi? csak akkor nyilvánitja, hogy 
fegyvereket keres. A szerzetesek további rombolás- és kinoztatástól menekülendők, előadták 
a templom padlásán elrejtett 3 szakálos ágyut és fegyvereket, melyeket annyiszor használt 
Csík lakossága a haza földjének oltalmára. Graven azokat Brassóba szállitotta, s bár sok 
magányosnak volt ottan családi diszfegyvere, minden reclamatiók daczára többé azokat vissza 
nem kaphatták*Losteiner Chr. 442.. A kolostor ekként megszentségtelenittetvén, a 
szerzetesek nem akartak a templomban misét szolgáltatni; de Graven a kolostort és templomot 
halomra akarván lövetni, kénytelenek voltak kedvök ellen is misézni*Lásd Cserey M. Ujabb 
Nemz. Könyvt. 357-ik l. . 

Két év mulva ujból kuruczok vonulván Csíkba, Akton Segesvárról becsapott oda, Bálintith 
Gergelyt, Baranyai Mihályt lesujtá, Egri Lőrinczet is összevagdalták, ki a kolostorban 
ápoltatván, csudálatosképpen felgyógyult*Losteiner Topogr. I. Art. I. Sect. 18 rész.. 1717-ben 
Mártonffi György erdélyi püspök itt egyházi gyülést tartott, melynek 13 czikkelybe foglalt 
határozatából sok érdekes adatra jövünk; igy egyik czikkely tiltja a husvét másod napján való 
vizbe vetést, mi arra mutat, hogy még ekkor is Csíkban az ó-hitüeknél szokásos husvéti vizbe 
merités általi keresztelkedés divatos volt. Egy másik mutatja, hogy a csíki lelkészek 
mindaddig magyarosan öltözködtek, mert egyik czikkel a meggyszinü vitézkötéses, 
szarkalábos öltözeteket eltiltja. Egy másik czikk a kántoroknak rendeli, hogy ezután magyarul 
énekeljenek s bokáig érő kék irha öltönyt viseljenek, stb. 1718-ban roppant éhség és az azt 
követett évben pestis dult oly nagy, hogy Sz.-Pétermegye (egyházközség) lakóinak fele elhalt. 
Ekkor a csíki kolostorba a hon minden részéből gabonakészlet szállittatott, miből naponta 
nagy mennyiségü kenyeret osztottak ki az éhezőknek. 

1757-ben ugy a templom mint a kolostor falai romladozottak levén, elhatározták annak ujból 
épitését, következő évben meg is kezdetett a munka, a kolostor külső falai már fel voltak 
épülve, midőn oct. 1-jén hire jött, hogy a Moldovában duló tatárok Csíkba is beütni 
készülnek. Iszonyu rémület fogta el e hirre a népet; de a harczias szellemü, Nizet példája által 
lelkesült akkori quardián Bocskor Pál a kolostor védfalai alá menekült népet részint a 
kolostorban levő, részint a szeredai várból hozott fegyverekkel felfegyverezvén, a kolostor 
falait megrakja védőkkel, a kolostor elé szekerekből s összehordott gerendákból védfalat 
emel, golyókat öntet, a népet védelemre lelkesiti; hanem szerencsére ez alkalommal az 
előkészületek s hősies fellelkesedés nem vétetett igénybe, mert a tatárok Moldovából 
kivonultak, a nép pedig sz. Ferencz napját fényesen ünnepelve adott hálát a vész 
elvonultáért*Losteiner Topografica I. Sct. I. Art. 25 rész. . 

De nem csak duló harczokban szerepelt e kolostor, nem csak emberölő fegyverek raktára volt, 
hanem lelket művelő tudományt, szellemi világosságot is terjesztett jól felszerelt gymnasiuma 
által, mely 1863-ban főgymnasiummá változtatott át* 



Hogy a somlyói iskola mikor alakult, nincsen adatunk rá, de feltehető, hogy a szerzetesek itt 
Csík középpontján már jókor állitottak tanodát, mely a 17-ik század elején már virágzott; 
1661-ben ez is feldulatván a tatárok által, Kájoni János zárdafőnök ujból építi, mely hihetőleg 
ideiglenes iskola 1693-ban a szék segélyével kőből épült. 

1710-ben a rhetorica és pocsis tanszékei állittattak fel. 

1725-ben Lukáts Mihály somlyói tanár, később kozmási lelkész 2000 frtot hagyományoz 2 
tanitó fizetésére, és a szegény tanulók segélyezésére. Uj szellemi élet és mozgalom támad, 
szinház alakul a tanintézetben, világi tanitók adatnak a szerzetesek mellé, az iskola épülete 
nagyobbittatik. 

A fegyverfeladás nagyon megapasztá a tanulók számát. 1780-ban Henter Ádám 
főkirálybirósága alatt a régi faépület helyett Csík, Gyergyó és Kászonszék rovatal utján épit 
egy derék kőépületet. Az uj berendezéssel német tanszék is állittatik, hová a katonák is 
nyelvet tanulni járnak, de 1780-ban annyira besorozzák a tanulókat, hogy 400-ból alig 
maradott 80; következő évben betiltatván a katona-gyermekek felvétele, harminczegyre 
apadott; És 

1785-ben felsőbb rendelet következtében ezen nevelő-intézet minden fekvő és felkelhető javai 
elárvereztettek, még a telek és iskolaház is. 

József császár halála után András Rafael zárdafőnök visszaváltotta a telket, s pénzt gyüjtve, 
ujra megalapitá a tanintézetet. 

A mostani iskola épületét 1834-ben rovatal utján épité a szék. 

1848 után algymnasium lett. 

1857-ben Hajnald Lajos püspök egy pásztori levelében felszólitá adakozásra hiveit, hogy 
Csík-Somlyón, a katholicismus ezen classicus középpontján főgymnasium alakuljon, s szava 
nem volt pusztában elhangzó szó, mert rövid időn 100,000 pfrt gyült össze. Ebből létesült a 8 
osztályu főgymnasium, tanitó-képezde, uszoda, testgyakorló-intézet, stb. 

Kivonatilag a Gyula-Fejérvári füzetek II. k. 30-ik s következő lapjain levő ismertetéséből 
Nagy Imre tanárnak. 

hol igen jeles világi és papi tanitok nyujtanak szellemi tápot Csík fiatalságának. 

És hogy egy ily tanintézet mennyire szükséges az elszigetelt, valljuk be, sok tekintetben 
hátraállott Csíkban, azt felesleges is mondanom, ki csak évtized előtt vizsgálta is e nép 
szellemi életét, fel fogja ismerni azon óriási előhaladást, mit e tudományos intézet előidézett. 

 



Csík székháza Somlyón. 

Ily üdvös irányban hatott a multban, az ezen kolostorban levő, 1670 tájott Kájoni János 
szerzetes által állitott nyomda is, melynek hulladéka mint kézi nyomda még most is megvan; 
de hogy az régen sokkal nagyobb mérvü volt, kitetszik az itten megjelent számos 
könyvekből* 

Ez a nyomda két izben működött leghatályosabban, és pedig 1681-től 1685-ig és 1719-től 
1760-ig. Erre mutatnak az e tájban itten nyomatott számos könyvek. Az itten megjelent 
könyvek nevezetesebbjei: 

„Énekes könyv. Tsik 1719 in 4-to.” 

„Cancionale, avagy a régi deák és magyar áhitatos énekek. Balás Typ. Mon. Csikiensis 1719 
in 4-to.” 

„Ortus progressus vicissitudines olim custodiae nunc ab anno 1729 prov. Traniae ord. min. s. 
p. n. Francisci St. obs. T. Sti Regis Stephani Tip. Ven :conv. Tsikiensi 1737 in 4-to”, és más 
sok többnyire vallásos könyvek. 

Németh János Memoria Typographiarum. 

Pest 1818. 

. 

A kolostorral szemben van (nyugatra) igen szép és terjedelmes székháza Csíknak (lásd a 19-ik 
lapon), mely 1841-ben Balázsi József főkirálybirósága alatt végeztetett be, s mely 
székházaink közt a legnagyobbszerü. Ennek ide épitése által (mi Szereda makacskodása miatt 
történt) Somlyó ugy vallási mint politikai központjává lett Csíknak, minek következtében 
Somlyó bizonynyal csak néhány évtized alatt is túl fogja Csík-Szeredát szárnyalni, már is 
városiabb kinézése van amannál. Emelésére az itten levő s nagyon látogatott tanoda is nagy 
befolyással van, mert itt van azon értelmi központ, honnan Csíkra is kezdenek szét derengeni 
a felvilágosodás és közművelődés jótékony sugarai. 

E szellemi forrás mellett van Somlyónak egy anyagilag is dús forrása, melyet a jótékony 
természet fakaszta fel a föld kebléből: egy jeles ásványos vize, mely a Kis-Somlyó észak-
nyugati aljában fakad fel; veres lerakodásáról itélve, nagyon vasas lehet, egy darab kőből 
készült el és fél öl átmérőjű küpűjén*Foglalvány. ezen chronostichon olvasható: 

Rég fa Valék. DarVas VenánCz Változtata kőVé*Vonatkozás arra, hogy a régibb faküpüt, 
Darvas V. kővel cserélte ki.  

Már Vígan Lobogok hogy kIkI Vágyal Igyék. 

Kettős váluján, hová kicsorgó vize fel van fogva, pedig ezen vers: 

„Szomjas merits vagy igyál, jó s friss vagyok itt is.” 

A második válun: 



„A barmok s madarak szomjukat üzik el itt.” 

Aláirva: Bodo Benjamin sz.-ferenczes. 

Még nem tettem emlitést a Kis-Somlyó oldalában levő sz. Antal-imoláról, pedig ez a 
búcsujáratoknál nagy szerepet játszik. Keltezési története ez. Ali pasa dulásakor 1661-ben, 
midőn a templom fedelére menekült szerzeteseket a tatárok az égő kolostor üszkei dobták; 
egy a szerzetesek közül, a hosszaszói Csobot családból származó Antal atya, a Kis-Somlyó 
bokrai közé menekült s fogadást tett, hogy ha Isten életének megkegyelmez, a helyen, hová 
bujt volt, imolát fog védszentje sz. Antal tiszteletére épiteni; el is vonultak a tatárok a nélkül, 
hogy menhelyét felfedezték volna, ő pedig tett fogadásához hűn sajátkezüleg épitett azon 
helyre kis imolát, mely 1750-ben megnagyíttatva, most is áll a Kis-Somlyó közép 
magasságán*E csudás történetet elmondja Losteiner Chr. 366. . 

A csík-somlyói Sz.-Péter egyházközség igen tekintélyes, a mennyiben jelenleg is négy község 
tartozik hozzá, régen még tekintélyesebb volt, mert Csíknak egyedüli városa, Szereda is oda 
volt csatolva, s csak 1751-ben szakadt el. Akkor ezen öt, most a megmaradt négy község 
neveztetett és neveztetik együttesen Somlyónak, mely elnevezés tisztán vallás-összitő 
jelleggel bir, a mennyiben a valóságban Somlyónak nevezett helység nem létezik*A Somlyó 
név tulajdonképen nincsen helyhez kötve, hanem a nevezett faluk összegének általános 
fogalmát fejezi ki, bár az ujabb időben a kolostor környékére, hol a székház és iskola fekszik, 
alkalmaztatik, sőt még azt sem lehet határozottan állitani, hogy ezen Somlyó elnevezés az ily 
nevü – fenn leirt – hegyektől ered-e? vagy pedig a hegyekre is ősrégi ily nevű helységről 
ragadt rá. . Ily képzeleti ezen faluk összfogalmát kifejező másik elnevezés, a Szentpétermegye 
is, mi az egyházközség védszentjétől származik. Ezen sz. Péter és Pálnak szentelt egyház a 
Kis-Somlyóval szemben levő magaslaton igen festőileg fekszik. A templom maga uj ugyan, 
de tornya nagyon régi, régibb mint a homlokzatán levő ezen felirat: 

„A. D. 1680. In honorem S. S. Petri et Pavli Apost.” mutatná, mert az erős, egészen kőből 
épült támoszlopos, torony főbejárata körives és körives a toronyhoz toldott előcsarnokok két 
ajtaja is, melyek egyikén a régi kriptába jártak be. 

Ugy régi az e toronyban levő harmadik harang is, melyen ezen latin betüjű körirat van: 

VERBUM DOMINI MA- 

NET IN AETERNVM. ANNO 1595. 

Mielőtt Somlyót elhagynók, fel kell emlitenem egy nevezetes viszhangot, melyet néhány 
évvel ezelőtt esetlegesen vadászok fedeztek fel, s mely bizonyosan Európa elsőrendü 
viszhangjai közé tartozik, a mennyiben 15 szótagot tisztán ropogósan ad vissza, például 
sebesen mondva ezt: 

„A kerekes kerekét kereken kerekiti kerékre.” E viszhang a két Somlyó között van: a Nagy-
Somlyó délnyugati szélén magánosan álló nagy bükkfa és a Kis-Somlyón levő sz. Antal 
kápolna közt egy diagonalis vonalt huzva, e vonal közepe tájatt, ott, hol egy a többinél 
nagyobb szántóföld felső s mindeniknél emelkedettebb mezsgyéje (barázdája) alatt egy önálló 
borsika bokor van, megállva a szent Antal kápolnának fordulva, kell a mondatot sebes 
ropogósan kiejteni. 



Nevezetes e viszhangnál az, hogy a jelöltem pontról bármely irányba fordulva is, a viszhang 
kisebb-nagyobb mértékben megvan, sőt a két Somlyó közti völgy-nyilat- vagy inkább 
hegynyaknak fordulva kettős, a mennyiben a sz. Antal kápolnáról ropogósan, a Nagy-
Somlyóról pedig elmosódó zugásszerüleg hangzik vissza, de hangzik az a somlyói templom, 
sőt Csík-Szereda felé fordulva is. 

Azonban e viszhang ily nagy terjedelmü csak télben, midőn hó boritja a vidéket, nyárban már 
sokkal gyengébb. 

Még megemlitem Somlyóról azt, hogy négyszer tartatott ottan Synodus vagy azt helyettesitő 
státus gyülés, és pedig: 

1669-ben máj. 23-án Domokos Kázmir elnöklete alatt, 

1697-ben jul. 4-én Ilyés András püspök elnöklésével, 

1710-ben sept. 21-én Antalffy János püspöki helyettes elnökletével és 

1717-ben apr. 9-én Mártonfi György püspök előlülése alatt. 

Most pedig miután Csik-Somlyót eléggé ismerjük, tartsunk szemlét környékén is. 

III. Somlyó környéke. 
Nagy-Somlyó, Sóvár. Régi kolostor romjai a Nagy-Somlyón, kilátás. Csomortány és vára. 
Pálfalva. Szalonka pataka. 

A Kis-Somlyó vagy Kalvária háta mögött magas hegy emelkedik, melynek nyugati oldala 
sürű bükkössel, keleti és déli oldala pedig fenyvessel van benőve. Ezen önállólag felmagasuló 
hegy a Nagy-Somlyó. A vidék diszére nagyban befolyó ezen csucs még érdekesebbé lesz, ha 
annak fenlapját vizsgálva felismerjük, hogy az ember ott Isten imádására és a haza védelmére 
szentegyházat és várat emelt. Szép az erdők zöld palástját büszkén hordó e hegy most is, 
mennyivel szebb és festőibb lehetett, midőn kettős csucsát szeszélyes épületek csoportja 
koronázta. Hanem másszunk fel a meredek hegynek árnyas oldalán, s vizsgáljuk meg a mult 
időkről regélő romokat. 

A Nagy-Somlyó sűrü erdeje miatt alulról alig megkülönböztethető, kettős csucscsal bir, ezen 
csucsait lapályos hegyhát köti össze. A csekélyebb magasságu déli csucs tetőlapját régi 
kolostor foglalta el, melynek most is jelentékeny maradványai vannak, ugy hogy részint több 
láb magasságban fennálló, részint alapjaiban meglevő falaiból e kolostor eredeti alakját 
felismerhetni. E kolostort tojásdad alakban, 150 lépés kerületü védfal környezte. E falhoz – 
melyet kivülről sáncz futott körül – voltak támasztva (belülről) a cellák, melyeknek közfalai 
most is tisztán kivehetők. Közepén csekély terjedelmü imola állott, ennek félkör apsissu 
szentélye román izlésü épületre enged következtetést vonni. 

Ezen maradványok utmutatása nyomán azt kell hinnünk, hogy itt védfalakkal körül ölelt 
kolostor állott egykoron, melynek valószinüleg erőditett bejárata északi oldalán a hegynyakról 
volt, mert ott faragványos kövek, ajtó és ablak szemöld töredékek hevernek. A templom alatt 
és körűlte kong a talaj, mi arra mutatna, hogy ott valamely kripta, vagy talán viztartó volt. 



Asatások feltehetőleg oly érdekes fölfedezésekre vezetnének, melyek ezen titokteljes rom 
épitési korára világot vethetnének, mert minden esetre Somlyónak igen régi szentélye 
feküdhetett itten s kérdés, hogy valjon nem itt állott-e a szent István által épitett első kolostor 
és imola? mert hogy ezen harczias korban a kolostorokat többnyire hegytetőkre épitették, és 
hogy azokat egyszersmind meg is erősitették, azt tudjuk, már pedig e kolostornak a meredek 
hegycsucson nagyon erős, könnyen védhető fekvése volt s celláinak kicsinysége (alig két 
lépés széles, 3–4 lépés hosszuk) a keresztyénség első századaiban divatozott egyszerüség 
bélyegét viseli, midőn a szerzetesek minden fényüzést és kényelmet nélkülözve, magokat 
sanyargatva kizárólag a vallás szolgálatának éltek. Csak később az elgazdagulás és 
elkényelmesedés korában keletkeznek nagy és kényelmes kolostorok, fényes nagy 
templomok. Azért nem lehetetlen, hogy ezen mindenesetre nagyon régi rom a szent István 
király alatt épült első kolostor maradványa*Losteiner II. k. I. részében azt mondja, hogy ott 
sz. Lukács ev. kápolnája állott. , könnyebb felfogás kedveért alaprajzát melléklem. 

 

Losteiner (Top. 437. fej.) azt mondja, hogy a Rákóczi-mozgalom alkalmával Lajos quardian a 
csudatevő szent szobrot a Nagy-Somlyón levő kápolnába vitte azért, hogy ha a nép hite 
megvesztegetődnék is, ezen szent ereklye megtartathassék. Losteiner ezen állitásából két 
dolgot vonhatunk ki, először azt, hogy ezen korban*Losteiner csak Rákóczi-mozgalmat emlit, 
nem lehet tudni, hogy II. Rákóczi György trónt visszafoglaló harczait, vagy pedig II. Rákóczi 
Ferencz szabadságharczát értette-e? a nagy-somlyói kolostor kápolnája még állott, másodszor 
azt, hogy Csik lakossága e korban meg lehetett ingatva a katholikus hitben, s hajlamot 
mutatott a protestantismusra. 

Az egész vidéket uralgó Nagy-Somlyóról elragadó körlátvány tárul fel. A hegynek sötét 
fenyvesektől árnyalt déli aljában, dombok által környezett kies völgykebel tárul fel, hol 
Szentlélek és Mindszentnek számos, külön csoportozatokban szétszórt tizedei tünnek fel; 
ezeken tul a határszélt szegélyző havasoknak, a kopasz Borda körül festőileg csoportosuló 
magas csucsai. Odább Al-Csik gyönyörü tere, melyet – mint többnyire reggelenkint – köd 
leplezett ezüst fátyolával. Sajátszerüen meglepő tünemény volt ez; midőn hajnal hasadtával 
felindultunk, a ködlepel Fel-Csik felett lebegett, mire a tetőcsúcsra értünk, már Al-Csík fölé 
huzódott, honnan a tusnádi szoros szük nyilatán csak lassan szürődhetvén le, az egész tért 
lengő fátylával vonta be, mely a szél fuvalmának szárnyain evezve, most tengerként 
hullámzott s tömörülve felcsapott, majd vékony rétegé ritkulva nyult el. E ködtengerből a 
magasabb hegycsucsok szigetként emelkedtek ki, mig a közvetlen föld felett elhuzódó 
lepelből egyes toronytetők, egyes fák mint hajók árboczai magasultak ki, egy-egy ponton a 
ritkulva elnyuló lepel alól egy-egy falu, egy-egy berek árnya emelkedett ki, mint rejtelmes 
árnykép, másik perczben eltünt, mint képzelet-alkotta tünemény, hogy más ponton más 
alakban, délibábnak csalképeként ismét felmerüljön. Midőn mi egész odaolvadással néznők e 
tüneményszerü látványt, egyszerre mint varázsszóra fellebbent a ködnek függönye, a havasok 
ormain ezüst fellegtömegbe tömörülve, mire fel lett fedve Al-Csíknak ezen reggeli 
mosakodására tündöklővé vált tere, ragyogva a napnak szétáradozó sugaraiban. Valójában e 
táj, zöld berkei közt kanyargó folyamainak fényszalagával, akként ragyogott, mintha 



gyémánt- és smaragdból lett volna összerakva. És ha e szép tér méltó sziklakapuján, a zsögödi 
szoroson, innen hozók tekintetünket, láthatók hegyünk alatt egyfelől Szeredát sötét várával, 
másfelől Somlyót tündöklő tornyaival, szemben a nagyszerü Hargitának ez oldalról még 
magasabb lácnzolatát fel egész odáig, hol a Geréczes és Fekete Rez egybeköti a Nagy-
Hagymással és Tarkővel (Szent-Domokos havasai), melyek között az Egyeskő mint ezüst 
díszgúla tündöklik a nap sugaraiban. Idább keletre a Naskalát és Bodorvész s Gyimes szép 
havas sora, melyek fölé kikönyökölt a fénylő nap, mintha ő is bámulva gyönyörködnék e szép 
ragyogványos tájban. És e felemlitett havasok keretében egész Fel-Csik. Méltó kép ily 
nagyszerü keretbe illesztésre. Oh, de hol van a toll, mely egy ily látványt leirni, hol van az 
ecset, mely azt lefesteni tudná? Mit érnek az emberi szavak, midőn a mindenható természettel 
kell beszélgetni, midőn annak pompálkodó ünnepeit kell leirni. Azért jobb a szót kimélve, a 
Nagy-Somlyó tulsó csúcsára átlépnünk. 

Ezen az előbbinél jóval magasabb és terjedelmesebb csúcs fenlapján nagy kiterjedésü várnak 
látszanak romjai vagy inkább nyomai. Két egymással párhuzamosan futó várfal köritette e 
hegytető ormát, mely falnak kidomboruló, nagy fákkal benőtt gátonya mindenütt tisztán 
követhető. A belső fal körvonala 460 lépés, a külső fal ettől 20 lépésnyi közzel párhuzamban 
vonul el. Ezen külső alatt a hegy lankásabb részén sáncz övedzte, máshelyt, hol a hegy 
meredeksége azt feleslegessé tette, megszünik, hogy hol hely és szükség volt reá, ujból 
folytatódjék. A bejárat a déli oldalon (a hegynyakról) volt, hol terjedelmes bástyák és 
védtornyok lételét sejtető nagy romhalmaz emelkedik. A hegy oldala nagy, lapos és faragott 
kövekkel van boritva, főként a déli és nyugati oldalon, e kövek láthatólag a várból gurultak 
alá. A vár terjedelmes belterén két mély üreg van, melyek egyike a vár kutja, másika valamely 
épület helye lehetett. Ennyi, mi e várból fenmaradt, mely vár ugy a nép mint Losteiner által 
Sóvárnak neveztetik. Hogy ki által és mikor építtetett, arról semmi adattal nem birunk, sőt 
még a rege és hagyomány is hallgatag itten, legfelebb azon roppant bükkfák, melyek a vár 
gátonyán felnőttek, jelölik időmérőnek százados iránytőiként a rombadülés korának nagy 
régiségét. 

A két csúcs közötti nyakon remeték laktak, celláiknak nyomai most is látszanak. Az utolsó ily 
remete Vizi Marczi volt, ki itt erdőt irtván, földet is müvelt, veres szőlőt, egrest és káposztát 
termelt. Halálakor fejszéjét, kertészeszközeit, munkás magányának e kedves időtöltő társait, 
magával temettette el. 

Van odább egy szeszélyes sziklacsoportozat, melyet Kőosztovátának hivnak, néveredetének 
regéje ez. Egy asszony, az akkor állott Sóvárnak büszke, felfuvalkodott s a vallás 
megszentelte ünnepnapokat nem igen respectáló urnője, egy vasárnapon is szövegetett, 
komaaszonya megdorgálta, hogy ilyen szent napon, melyet Isten nyugalom és imára rendelt, 
miért dolgozik: 

„Csak ezt a keveset végzem be”, felelé ez. 

„Ha Isten segiti”, mond komaasszonya. 

„Már akár segél, akár nem, ezt bevégzem”, 

mond ez; de alig mondá ki az istenkáromló szót, hogy ő maga s osztovátája is kővé változott. 

Most miután ismerjük a Somlyók mindenikét, tekintsünk szét azoknak környékén. 



Várdotfalván hátul szép hegykebel van, mely egyfelől a Nagy-Somlyó, másfelől a 
Delnénél*A csíki krónikában az Upolet korában Rákoson tartott gyülésen képviselt helységek 
közt Dőlne földe is előjön. Ugyanott (Lásd a Székely Const. czimü rabonbán családok s azok 
közt emlittetik a Dölnei Öncze család is; látszik is Delne határán a szépvizi országuttól nem 
messze egy régi terjedelmes épületnek alapfalzata, mely a hagyomány szerint a rabonbáni 
vérből származó Incze család kastélya volt, és Delnétől keletre egy régi halas-tó kiszáradt 
medre, ezt is az Inczék halas-tójának nevezik. Az Incze család ma is birtokos Delnén. Delne a 
pápai dézmák regestrumában változó neven jön elő és pedig az 1332-ik évi rovatban 669-ik 
lapon Delna, az 1333-ik év rovatában 682-ik lapon Dolna néven. kiszökellő előhegyektől 
karoltatik körül. E völgykebel hátterében a határszéli havasok közzé benyomuló Aracs völgye 
öblösül. A völgy torkolatjánál fekszik Pálfalva, Delne filiája és benn a völgyben, ott, hol az 
északkelet irányu Remete völgye a délkeletre irányuló Aracs völgyével egyesül, van 
Csomortány (Somlyó filiája) szerény kis havasi falu, mely fenyvessel nőtt hegyek között igen 
regényesen fekszik. 

A Remetevölgy jobb oldalán levő Cserehomlok egy pontját Várdombnak hivják, mivel ottan 
270 lépés kerületü, kör idomu erődnek látszanak nyomai, a vár beltere vagy 10 lábnyival 
emelkedik felül a hegytető szinvonalán, az azt környezett falnak itt-ott most is látszik 
elhantolt gátonya. Hogy miféle vár volt, arról semmi adatunk nincsen. Losteiner is csak 
egyszerüen emliti, hogy Pálfalva neve arra engedne következtetni, hogy itt is valahol remeték 
laktak. 

A várdombról szép kilátás nyilik a fenyvesnőtte szép Remete-völgyre, melynek hátterében a 
Bodos feje magasul fel és a szemben levő Somlyóra. 

A várdomb a nép előtt félelmes hely, mert ott egy Simo Péter nevü roppant fekete (oly nagy 
mint egy bivaly) kisértet ijesztgeti az embereket, azokat földhöz veri, szekereikre felül sat. 
Egy öreg ember pedig ugy fejté meg e regét, hogy az a Simo Péter vérengző rosz ember volt, 
ki sokakat s azok közt saját testvéreit is megölte s azért lelke nyugtot nem lelve, háborog. 

Csomortány határán fenn az erdők között van a Szalonka völgye; itt gyült össze a 
fegyverfeladáskor 5000 székely, innen csalta le tanácskozás ürügye alatt Bukov, hogy 
Mádéfalva vérfürdőjét elkészithesse. 

Csomortány lakói közül 1661-ben a tatárok sokakat leöltek, s többek közt ekkor gyilkolták 
meg az Aracs patak partjain szerzetes Pater Somlyait, a véráldozat helyét egyszerü fakereszt 
jelöli, e felirással: „In hoc loco a tartaris trucidatus est P. F. Nicolaus Somlyai. 21. oct. 1661”. 

Egy későbbi tatárdulás alkalmával 1694-ben Csomortányi István látva, hogy az ellenség 
váratlanul ott termett, néhány rokonával elállotta a falu utczáját, s ott coklesi hősiességgel 
harczolva, nem csak feltartá az ellent, mig a lakosság elmenekülhetett, hanem azt vissza is 
nyomta és elszéleszté, miután gyors lovára kapva, övéihez indult, utjában néhány bokrokba 
rejtőzködött tatár nyilvesszőket röpitett rája, a nyilvesszők nem érték hős Csomortányit, de ő 
golyójával leterité az egyiket, mire társai ennek hulláját lovuk után kötve elmenekültek, a 
hullában még életszikra levén, vonczoltatása közben is hadonázott kardjával a 
légben*Losteiner 1-ső k. 421. szakasz, kivonatilag. A Csomortányi család egyike volt Csík 
kiválóbb primor családjainak. Csomortányi László ott van az 1506-ki agyagfalvi constitutiot 
aláirt csíki primorok közt. . 



E földön mindenütt hős tettek emlékével találkozik az utas, hol a hősiesség és nemes 
önfeláldozás feledve van, ott kötelessége a multat kutató hazafinak, hogy az ily erényeket, az 
ily érdemeket kiemelje s a történet méltánylatának felmutassa. Róma egy Cocles emlékét 
félezred mulva is büszkén emlité fel. Svájcz egy Tell Vilmost, egy Winkelriedi Strutham 
Arnoldot istenit, s mi egy Nizet, egy Csomortányi hős tetteiről mit sem tudunk, pedig ha ezek 
önfeláldozó bátorságának nem volt is országra kiható eredménye, de azért a tény erkölcsi 
becse ép oly nagy és magasztos, mert midőn Nizet egy vidéket s annak tisztelt szentélyét, 
Csomortányi falujának népét s faluját menté meg hősiességével, akkor ők, sors kijelölte kis 
körükben, épen oly jótékonyan hatottak, mint amazok nagyobb tettkörükben egész hazájukra, 
miért méltók arra, hogy nevök a feledékenységtől megóva legyen. 

IV. Csík-Szereda. 
Csík-Szereda fekvése, szabadalmai, fejlődése, czímere, vására, multja. Mikó várának, Mikó uj 
várának és Szereda várának története. Mikó Ferencz emléke. 

Csik-Szeredába, Csikszéknek ezen egyedüli városába értünk, mely Szereda és Martonfalvából 
alakult. 111,000 lakossal biró vidéknek egyetlen központi városáról levén szó, mindenki 
joggal feltételezheti, hogy egy csinos városba lép s ily feltevésre még a távolból való tekintet 
is feljogositja; pedig az ily várakozással ide jövő nagyon fog csalódni, mert Szereda egy oly 
gyarló kicsiny helység*Lakóinak száma az 1000-et nem haladja meg. , melynél nagyobb s 
városiasb küllemmel biró falu Csikban akárhány van. Az egészet két utcza alkotja, melyek 
egyenes szögben találkozva az egésznek egy T alakot adnak, az északról délnek tartó utcza 
déli végénél van a vár, e körül a volt határőri ezredek csinosabb tiszti lakjai*Ezek csinos 
emeletes köépületek, s bár nemzeti tulajdont képeznek, a Bach-rendszer alatt jogellenesen 
lefoglaltatván, laktanyákká változtattak át.. A keletről nyugatnak tartó másik utcza nyugati 
végénél van a város (egyetlen, s nem nagyon diszes) temploma*Szereda még egyházilag is 
alárendelt helyzetben volt, egész 1751-ig Várdotfalva leány megyéje levén, ez évben válik el s 
lesz önálló egyházközséggé. (Lásd Benkő K. Csík, Gyergyó és Kászon 9-dik lap.), ezek közt 
pedig apró földszintes, deszkával fedett házikók*Az egész városban az emlitett tiszti lakok 
kivételével alig van 4 emeletes ház, azok is az ujabb időben épültek. , csak néhány kisszerü 
bolt, néhány iparos és sütöczég s a sok korcsmát jelölő gyalult forgácsczég sejteti, hogy 
városban vagyunk. – A mint jelene igénytelen e városnak, ugy multjáról se sokat tudunk. 

Timon Oppiduum Mercuriumnak nevezi; Benkő Szereda nevét onnan származtatja, hogy az 
első oda települők szerda napon kezdették kunyhóikat épiteni, valószinübb, hogy neve 
szerdán tartott hetivásáraitól*Szeredának 4 országos sokadalma van (ezek tartatnak farsangon, 
pünköst előtt 10 nappal. Margit és sz. Mihály napján) s nevezetesek marhavásáraikról, főként 
a Margit napi juh vásárairól, mikor a havasi berszányok is megjelennek, s sz. Mihály napi 
lóvásárairól. Heti vásárait – melyek barom vásárral vannak egybe kötve – most is szerdanap 
tartja. származik. Hogy várossá mikor lesz, arra vonatkozó semmi adattal nem birunk, hogy 
1558 előtt már város volt, kitetszik Isabella királynőnek ez évben kiadott 
védleveléből*Isabella ezen szabadalom levele kelt 1558-ban Tordán. Urszine változása utánni 
pénteken, aláirva a coregens János Zsigmond által. Az egész okmányt közli Benkő Károly 
„Csík, Gyergyó, Kászon” czimü Kolozsvártt 1853-ban megjelent m. 4–6 l.) melyben városnak 
czimeztetik Oppidum Zereda néven, 16 kapuval van az 1567-diki regestrumban is (lásd a 
Századok 1869-ki folyamában) bejegyezve. Isabella lakóit minden adók (a portait kivéve), 
tizedek és kilenczedek alól kiveszi. Ily menteségükben a nemzeti fejedelmek legtöbbjei 
megerősitík*Megerősiti és helybenhagyja Rákóczi Zsigmond 1606. nov. 14-én, Báthori 



Gábor 1608-ban máj. 10-én maga és Kendi István aláirásával ellátott okmányban. I. Rákóczi 
György 1635. dec. 19-én Kolozsvártt maga és Markosfalvi Márton aláirásával kelt 
okmányban. II. Rákóczi György 1649. oct. 30-án Beszterczén maga és Horváth János aláirása 
alatt kiadott okmányban. Végre ezek mindenikét átirja és megerősiti Apafi Mihály radnothi 
táborából 1670-ben jul. 10-én maga, korlátnoka Bethlen János és Lugosi Ferencz titkár 
aláirása alatt kelt szabadalomlevélben, mely következő évben Lázár István főkirálybiró 
elnöklete alatt tartott közgyülésén Csíknak kihirdettetett, s jelenleg eredetiben megvan a csík-
szeredai levéltárban., Rákóczi az ottani csizmadiaczéhnek egyedárusági kiváltságot 
ad*Nevezett czéh szabadalom-levele kelt Beszterczén 1649-iki nov. 4-én a fejedelem és 
Horváth János aláirásával. Közli egész terjedelmében Benkő Károly Csík, Gyergyó és Kászon 
10–17-ik lapján. Ebben idegen, czéhen kivüli mesterembernek a városba és egy fdnyi távolra 
környékén való letelepedése tiltva van, ugy az ottani vásárokon való megjelenése is; bőrt sem 
szabadott másnak eladni, de ezen egyedárusságuk nem sokáig tartott, mert az 1655-ki 
országgyülés (Comp. Const. P. V. edict. XXIX.) ezzel szemben kimondja: „Mivel a Csík-
Szeredában lakó csizmadiák a tartomány szükségleteit fedezni nem tudják, megengedtetik, 
hogy más idegen mesteremberek is Szeredába és a falukra települhessenek s mesterségüket 
folytathassák stb.” . Mind ezen kedvezmények a szerencsés központi fekvése mellett, hogy 
nagyobbra és jelentékenyebbre nem fejlődött, azt bámulhatjuk; de indokolni nem tudjuk. 

Minden esetre nagy befolyással birt erre az, hogy Csík székháza a szeredaiak ellenkezése 
miatt nem itt, hanem Somlyón épült, s még inkább azon sajátságos szokásos örökösödési 
törvény, miszerint ha valaki a szeredai háztulajdonosok közül elhalt, s a városban nem lakó 
örökösei közül oda valaki rögtön be nem ült, akkor a ház a városra szállott, távol lakó 
rokonainak minden joga elenyészvén, a tanács azt elajándékozta, kinek akarta, leginkább a 
tanács tagjai- vagy azok rokonainak. Ezen, sehol másutt nem létezett, s itt is csak a százados 
gyakorlat által érvényesült örökösödési törvény a város kifejlődésére gátlólag hatott, a 
mennyiben az idegenek oda települhetését korlátozta. 

Czímere szivből kinőtt három nefelejcs, mellett C S, pecsétjén is ez van: „Sigilvm Oppidi 
Csik Szereda” körirattal. 

A hagyomány azt tartja, hogy Szereda a szomszéd Taplocza és Zsőgőd (faluk) területén épült, 
határa is azokéból szakittatott ki, de oly fösvényen, hogy az alig haladja meg a 200 holdat. 
Martonfalvának épen semmi határa nincsen, azért az 1567-i regestrumban Zsőgőddel egy 
rovatba iratott 20 kapuval. Ezen hagyományt támogatja azon szokásos, Apafi Mihály által 
megerősitett*A szeredaiaknak a taploczai és zsőgődi határra való legelési és azok erdeire való 
beerdőlési jogát – mellyel emlékezet óta mindig birtak – megerősiti és elrendeli Apafi 1674. 
sept. 12-én Radnothon kiadott levelében. , Teleki Mihály és Mikes Kelemen székelyek 
generálisa által is érvényre emelt, törvény*Ezen beerdőlési és legelési jog miatt villongás 
történvén 1685-ben, Teleki Mihály és Mikes Kelemen székelyek generálisa volt kiküldve, kik 
a dolgot kikutatva, ez év febr. 15-én kiadott határozatukban (mely a szeredai levéltárban 
eredetiben megvan) a szeredaiak beerdőlési és legelési jogát jogérvényesen megálliták., mely 
szerint Csík-Szereda és Martonfalva lakóinak legelési és erdőlési joga volt nevezett két 
falunak határain*Hanem ugy látszik, hogy a fejedelmi biztositás daczára is ezen belegelési és 
erdőlési jogban zavarva voltak a szeredaiak, mert nem sokára kérelmet adnak be a 
kormányszékhez, hogy bár Szereda, Zsőgőd és Taplocza határán épült, minek következtében 
azoknak határában legelési, erdeiben beerdőlési joggal birtak, s bár e jogukat Apafi Mihály 
fejedelem és a Teleki Mihály és Mikes Kelemen határzata is biztositá, mégis nevezett faluk a 
szeredaiak marháit behajtják stb. Továbbá elmondják, hogy a nemes szék tisztsége 
sanyargatja a várost, régi időkben vásárai fele jövedelmét a széknek azért engedte át a város, 



hogy a szék szükség esetében a városnak brachiumot adott, s bár most ez megszünt, a szék 
mégis részt követel a vásárjövedelemből. Fel van emlitve az is, hogy Ali pasha dulásakor 
minden privilegiumaik elégvén, nem védhetik magukat; azért a kormányszék védszárnyai alá 
helyezik magukat s védelmet könyörögnek, mert különben kénytelenek lesznek az inség miatt 
szétoszlani. (E kérvény megvan eredetiben Mike gyüjteményében kelet nélkül; de tartalmából 
ki lehet venni, hogy az a Teleki és Mikes kiszállása után nem sokkal, a 17-ik század végén 
kelt). . 

Csík-Szereda tanácsa 1 főbiró, jegyző- és 12 tanácsosból áll. 1848 előtt fizetésük oly korlátolt 
volt, hogy az a főbirónál is alig ment 20 vfrtra; de teendőjük se sok volt, mert a 
fegyverfeladáskor keletkezett katonai kormány a katona-lakosokat a tanács hatásköre alól 
kivevén, szoros értelemben vett tanácstól függő városi polgár nagyon kevés volt. 1848 
eltüntette e viszás helyzetet s a város minden lakóit egy kormányzat alá egyesité. Ekként 
szerveződött 1861-ben is. 

Timon*Imago ant Hung. C. XV. Ptolemeus „Amutriumát” keresi Csik-Szereda helyén, s azon 
sejtelmét fejezi ki, hogy Mikó vára e város romjaiból épült volna; de ez csak olyan minden 
történeti alapot nélkülöző feltevés, minőt Timon atyánál számtalanokat találhatunk, azért mi 
tovább nem is foglalkozva Szeredával, Mikó vár ismertetésére térünk át. 

Ez nem igen érdemli meg a vár elnevezést, mert nem egyéb mint egy négy bástyás, sánczczal 
körülövedzett, erőditett kastély, melyet VI. Károly uralma alatt Steinville épittetett, s mely bár 
utóbbi időkben föld-mellvédekkel s szögerődökkel láttatott el, mégis semmi hadtani 
fontossággal nem bir, mert térhelyen feküdvén, a közeli dombok uralma alatt van s onnan öt 
percz alatt halomra lőhető, – daczára ennek mégis oly féltékenyek e kastélyra az ott lakó 
őrizet tisztei, hogy idegen oda csak nagy kérelmezés s hosszas teketóriával nyerhet 
bebocsátást; azért mi belsejét meg sem láthatók, hanem a közeli dombról észrevétlenül 
lelopott képét ide mellékeljük. De nem is annyira a jeleni, idegenek által a nemzet fékezésére 
épitett, szeredai vár, (most igy hivják) mint az annak helyén állott régi Mikóvár története 
érdekel minket: és hogy annak multját felderitsük, hogy az ahhoz kötött emlékeket 
felelevenitsük, hogy annak történetét összeállitsuk, abban sem az offizier urak, sem a vár 
felvonó hidja, sem azok a kikacsintgató ágyuk nem gátolhatnak. 

 

A csík-szeredai vár keleti látképe. 

A mostani várkastély helyén állott Mikóujvárat 1611-ben Mikó Ferencz, Csík, Gyergyó és 
Kászon főkapitánya épiti. De hogy már azelőtt annak helyén vár volt, melyet csak kiujitott 
vagy a melynek romjaiból épiti Mikó Ferencz e várat, az már a Mikóujvár elnevezésből is 
kitünik; de ha egy kissé a történet poros leveleit felhányjuk, akkor ezt okadatolva is 
bebizonyithatjuk, kimutathatván azt is, hogy e helyen három különböző korban épült vár 
létezett. 



Hogy Mikó Ferencz Mikóujvára helyén egy más régi vár állott, kitetszik abból is, hogy 
Várdotfalva várhoz adott, várhoz tartozó falu volt, mely a Carolina descriptio szerint 300 öl 
fát és egy 4 ökrös szekeret tartozott a Szereda feletti várnak kiszolgáltatni. A vár 
elpusztultával e várterület lakói visszaszálltak a fejedelemre (mint fejedelmi várhoz tartozók) 
s „fejedelmi csíki jószágnak” neveztettek (1592. gyulafejérvári országgy. VI. czikk*Az ily 
várterületek Liberbaronátusságok, s a megyei hatóság alól ki voltak véve, de mivel sok 
visszaélésre és surlódásokra adtak okot, az 1630-i gy.-fehérvári országgyülés, kivéve a 
fogarasit, eltörlötte. . 

Tehát aziránt, hogy itt régen Mikó Ferencz előtt vár volt, tisztában lennénk, hogy pedig miféle 
és ki által épitett vár volt? arra a csíki krónika ad utmutatást. Ugyanis 1063-ban Sándor István 
a csángók Dutka Vaszul (Basil) nevü vezérével hadakozván, midőn már sergei gyengülnének, 
egy Mikó nevezetü ismeretlen 200 fegyveressel segélyére érkezik s a csángókat kiverve, 
Sándor Istvánt megszabaditá, mely szolgálataiért Sándor István megengedte, hogy 
hadnagyságot állitson; igy épité a maga nevéről nevezett (ma is fennálló) Mikóvárat. 

László király Mikónak hős és nemes tettéről értesülvén, a Hét-Erdőn tul gazdag örökséggel 
ajándékozta meg, szék-századossá lett, ő, valamint utódai nemesi titulust nyertek, s annyira 
kedvébe esett László királynak, hogy midőn az Erdő mögötti földet járván, Vacsárkon tuli 
föld uránál, Istvánnál lenne, ennek Szilvási Erzsébettől való leányát Katát, Mikó fiának, 
Pálnak adta feleségül, sőt lakadalmánál széles jó kedvében maga is áldomást ivék a nemzet 
poharából. 

Ebből kitünik, hogy ez a hős Mikó az első ott levő várat a XI. században épité, ki az, hogy e 
vár a csiki krónika irásakor 1533-ban még ép és virágzó állapotban volt. Hogy mikor dulatott 
fel, nem lehet tudni, feltehető azonban, hogy a János Zsigmond vagy Báthori Kristóf alatti 
zavarokban kitört lázongások alkalmával rombolták le a székelyek*Szabó Károly Uj m. 
muzeum 1854. I. k. 271–272 l. 1595-ben a szabadságuktól megfosztott székelyek fellázadtak 
s ide gyültek, de a fejedelem vezére Ravazik György szétverte, sokakat megcsonkitott, 
kivégeztetett, mint Istvánfi 30-ik k. mondja. Nem lehetetlen, hogy a vár is ekkor romboltatott 
le. . 

Már most jöjjön tisztába a Mikóujvárat épitett Mikó Ferenczczel, kiről Kunics*Dacia, Sic. p. 
51. és Mikola*Hist. Gen. Trania. p. 56. azt állitják, hogy Bethlen Gábor kocsisból tette urrá, s 
mint ilyennek a fejedelem épitette e várat, a hálátlan az odaszállott fejedelmet mégis meg 
akarta mérgezni, mi felfedeztetvén, őt magát veszté el, sőt a megharagudott fejedelem várát is 
széthányatá. Hogy pedig ez alacsony ráfogás és jezsuita találmány, eléggé bebizonyitotta 
Kemény József*Uj magyar muzeum 1854 I. k. 150 s köv. lap. . Mert Mikó Ferencz e kor 
kitünő emberei közé tartozott. Bethlen Gábor csiki főkapitánysága alatt csiki alkapitány volt, 
azután főkapitánynyá levén, mivel e székben jószága nem volt, Bethlen Gábor mint fejedelem 
a szeredai fejedelmi jószágot adományozza neki; hogy pedig Mikó mindvégig kedves és 
kegyelt embere volt a nagy fejedelemnek, kitünik abból, hogy Bethlen Gábor még halálakor is 
végrendeletileg sok ajándékot rendel Mikónak adatni, sőt Bethlen Gábor halála után is 
szerepel*I. Rákóczi alatt Mikó Ferencz a tordai sóvágók közötti viszály elintézésére küldetik 
ki, már ekkor is tanácsnok, kincstárnok. Csík, Gyergyó és Kászonszék főkapitánya, 1632-ben 
a portán is járt követségben (Katona Hist. Crit. XXXI. p. 571.) Végre meghal Fehérvárt 1635-
ben. (Kemény János.) . Rákóczi szintén kegyelte ezen unitarius főurat, s halálakor (1635. jul. 
15-én) a fejdelem rendeletéből a fehérvári templomban temettetett el. (Erd. Töt. adat. 5. k. 
209. l.) 



Mikó Ferencznek fejedelmi pompával történt eltemetését a fennebbi adat mellett igazolva 
találjuk Bodoki Mikó Miklós naplója által is (megvan Peselneken Jankó András urnál 
eredetiben), hol a 8-ik lapon ez áll: „1635. agust. 28-án temették el Fehérvárt Mikó Ferenczet 
a kis templomban nagi becsüilettel az Fejedelem, Fejedelem aszoni, Erdeli országnak az szini 
mind ielen volt akkor”: mely keveseknek jutott végtisztesség fényesen czáfolja meg azon 
roszakaratu állitást, hogy Mikó Rákóczi életére törvén, utolsó éveiben kiesett volna a 
fejedelem kegyéből. 

Mikóvár sem dulatik fel, hanem azután fiára, Mikó Józsefre száll, ki gyermektelen halván el, 
a vár visszaszáll a fejedelemre I. Rákóczira, de ugyanő visszabocsátja 1637-ben Mikó József 
özvegye, Macskási Ilonának, ki másodszor Domokos Tamás csíki főkapitányhoz ment 
férjhez. Ez a Domokos 1657-ben elkisérte II. Rákóczit lengyelországi kalandos hadjáratára, 
hol tatár fogságba esvén, kiskoru gyermekeinek tutora, Apor István lakik e várban. 

A II. Rákóczi és Barcsai trón feletti harczaiban 1660-ban a Rákóczival tartó Apor István 
elfogatván, Görgény várába záratott, mikor a szeredai vár Kálnoki Mihályra bizatott; de 
Kálnoki erőszakoskodásával a székelyeket maga ellen haragitván, ezek a Görgényből 
megszökött Aporhoz csatlakoztak, a várat ostromolván, visszafoglalták s hihetőleg Rákóczi 
pártjára állottak. 

Azért 1661-ben a törökök Mikóvárát bevették, s annyira feldulták, hogy midőn pár év mulva 
Domokos rabságából kiváltatva*Midőn még a csík-szeredai taraczkokat is eladták, hogy 
váltságdiját kicsinálják (Gróf Lázár-család okmányaiból.) hazájába visszatért, régi fényes 
várának csak romjait találta. Felépitni nem volt ideje, mert Béldi Pállal tartván, kénytelen volt 
ujból kimenekülni s 1679-ben Fehérvárt notáztatván, Mikó-Ujvár feledett rom maradt*A 
Lázár-család okmányaiból az tetszik ki, hogy ekkor árváinak tutora Petki István volt., mignem 
1714-ben gr. Steinville István császári tábornok romjaiból ezen mostani várat épité, mely 
Szeredai vár nevet kapott*Kemény Józs. Uj m. muz. 1854 I. k. 152 s köv. l. . A régi 
történelmünkben szerepelt vár annyira eltünt, hogy annak még alakjáról sem tudhatunk 
semmit; egy 1654-ki összeirásból*Ez összeirás megvan a szék levéltárában. legfölebb azt 
vonhatjuk ki, miszerint az annyira diszes és fényes volt, hogy egyik bástyáját Aranyos 
bástyának nevezték. 

V. Csík-Szereda környéke. 
A katholikus papok házasságáról. Pap halála nevü hely Szereda felett. A csík-szeredai 
gyógyforrások. Csík elnevezésének eredete. Csík éghajlata, termékenysége, népének 
foglalkozása, jelleme, nevelésügy. A farsang Csíkban. Hajnalozók. 

Csík-Szereda felett Sz.-Lélek és Zsőgőd határának összeütközésénél egy dombot Pap 
halálának hivnak. E hely elnevezésének történeti eredete van; de hogy azt megérthessük, 
szükséges előbb bebizonyitanunk, miszerint a katholikus papok a nemzeti fejedelmek 
korszakában még itt a par excellence kath. Csíkban is nősültek. Kitetszik pedig ez Báthori 
András fejedelem-bibornoknak 1591-ben Rómába küldött memoriale-jából, melyek 3-dik 
pontjában az áll, hogy „Conjugatos Sacerdotes in statu pristino relinquere, modernos, futuri 
juramentum faciant de non ducenda uxore, si contrafecerint, ejiciat superior”)*Szereday Not. 
Cap. Alb. pag. 230. . 



És ugyanezen bibornoktól a csiki espereshez (kozmási pap) küldött instructióban és az 
esperesi jelentésben is a csiki ekklézsiák és az azokban levő papok előszámláltatván, 
mindenik pap után oda van téve, hogy nős-e, vagy nőtelen (coelebs vagy uxoratus). E jelentés 
szerint az akkori 17 csíki egyházközségben volt 12 nős pap s csak 5 nőtelen*Szerday Not. 
Cap. Alb. 234-dik lap. . Hogy nem csak kivételesen Csíkban, hanem az egész Székelyföldön 
voltak nős katholikus papok, még világosabban kitünik az 1649-ki törvény 13-ik 
articulusából, sőt hogy ezen kivételes, mondhatnám canon-ellenes szokás kihatott egészen I. 
Apaffi Mihály koráig, kiviláglik az egykoru Demeter prépost leveléből*Közli Szereday Not. 
Cap. Alb. pag. 243., mely levél szerint: „A háromszéki nős katholikus papok esperestüknek 
választották Gyergyai Jánost; ez üldözte, sőt el is kergette a nőtelen papokat, azért Mikes 
Kelemen, Apor s más katholikus urak Torjára czitálták a nős papokat, de azok ott nem 
jelentek meg, hanem reformáltak. Gyergyainak erre ideje nem volt, mert őt Mikes elfogatván, 
a csík-szeredai várba záratta, mivel pedig Béldi Pál, Háromszék akkori főkapitánya (eretnek 
mágnás, mint nevezi) kiszabaditására sietett, Mikes megelőzendő, Gyergyait börtönéből 
kihurczoltatva, lefejeztette azon helyen, melyet az esemény emlékére Pap halálának neveztek 
el akkor”, sőt még ma is ugy hivnak. 

Csík-Szeredával szemben a Borhegyesse alá becsapó Olt jobb partján van a szeredai borviz, 
melynél bámulatosabb gyógyforrása alig van hazánknak. Észlelve, vegyelemezve soha sem 
levén, vegytani alkatrészeit sem tudhatjuk. Hévmérséke 18–20 R. fok, veres lerakodásától 
itélve, nagyon vasas és a tusnádival egy minőségünek látszik lenni. Legbámulatosabb azonban 
az itt felbuzgó források roppant vizgazdagsága. Mindössze 6 felhasznált forrás van, ezek 
egyike oly vastagon buzog fel, hogy a 6 négyszög öl nagyságu, 5 láb mélységü uszodát egy 
óra alatt teletölti; a többiek is mind viz-dusak, elannyira, hogy ezen források összegyüjtött 
kifolyása olyan patakot alkot, mely két kövü malmot könnyen elhajthatna. A jótékony 
természetnek minő áldása foly ott el használatlanul; mert ezen forrásról, melynek 
vizgazdagságra nézve a világon kevés a párja, mely csudaszerü gyógyitásokat tesz, senki sem 
tud, legfelebb Szereda és a szomszéd faluk lakói használják. 

Mielőtt Csíkba tovább hatolnánk, talán helyén lesz néveredetével s a vidék viszonyaival is 
egy kissé megismerkednünk. Csíknak nevét sokféleképpen származtatják. 
Lakatos*Siculiájában. és Losteiner arról, hogy midőn honfoglaló őseink a Mitácson átjöttek, 
nagyon megéheztek volt s eledel után látva, az Olt mocsáraiban igen sok csíkot (halat) 
találtak, azért a felfedezett, addig lakatlan tartományt ezen legelőbb ízlelt productumáról 
Csiknak nevezték el. Apor Péter pedig Timonhoz irt II-dik levelében azt ily nevü, e földre 
települt székely vezértől, Benkő s mások is Sik térségétől származtatják. Székely Sándor*N. 
Társalkodó, 1840. 354. l. pedig Csíknak nevét, melyet régi irók Csittiának, Csikiának irnak, 
Csíta, Dcsitából, valamint a székelyeknek Verbőcziben is előjövő Sythuli nevét Ázsiából 
kihozott névnek tartja. Nem czélunk itt név- és szó-származtatási okoskodásokba elegyedni; 
felemlitők a Csík nevének eredetére vonatkozó különböző nézeteket, s áttérünk e szép havas 
vidék rövid jellemzésére. 

Csík talaja sovány és a müvelhető föld csekély, ugy hogy csak a vas szorgalom tud ott valamit 
tenyészteni, rozs, buza és zab jól terem, de már a török-buza (tengeri) nem érik meg, 
gyümölcsfák, a hideg szelek miatt, csak csenevésznek, pityóka (burgonya) és kender igen sok 
terem, a szorgalmas és munkás asszonyok azt felfonják, felszövik, valamint juhaik gyapját is s 
ezekből nem csak saját és a férfiak öltönyét állitják ki, hanem nagy vászon- és 
posztókereskedést üznek. Székelyföldön egyáltalában a ruházat (néhány fényüző czikken 
kivül) a háztól telik ki, még pedig a nők ügyessége és szorgalma által; ellenben az épitkezést 
és házi eszközöket a férfi késziti el, mert minden székely egyszersmind ács is; azok a csinos 



tornáczos lakok, azok a müvészi faragványokkal ékitett galamb-bugos kapuk, azok a czifrán 
kitulipányozott, kiczifrázott jármok, szekerek, mind otthon készülnek; de itt a tulnépesedett 
Csíkban, hol falu falut ér, a földmüvelés nem tarthatná minden vas szorgalom mellett is fel a 
lakosságot, azért e nép kereskedik fával, deszkával, zsindelylyel s mindennemü 
faszerszámokkal, nagyterjedelmü havasi legelőin erős apró, de fürge lovakat és kis szarvu 
kesej (feketés szőrü) marhákat tenyészt, melyek erősek, hizékonyak s mészárszékre minden 
másoknál előnyösebbek. Juhainak tejéből azt a hires kászuturót csinálják, mely fenyőhéjba 
takarva felséges eledel, csak kár hogy soká nem áll el. 

E mellett a leányok fél Erdélybe elszélednek szolgálni (cselédnek), munka idején pedig a 
népség fele kivonul bérért dolgozni, a férfiak csépelni, a nők kapálni, aratni. Ilyenkor egész 
karavánok vonulnak Csíkból, mely alkalommal a nők is bocskort kötnek, s gyakran 
kellemesen lepetik meg az utas, midőn az ős fenyvesek árnyából kibontakozó ily 
vándorcsapattal találkozik; csak hogy nagy nemzeti kár, hogy az ujabb időkben ezen munkát 
vadászó csapatok nem nyugat, hanem kelet felé a hazából ki engedik magukat csábittatni, 
minek gyászos eredményeit és következményeit már gyakran felfejtették, de fájdalom az azt 
megakadályozó mód még nincsen kitalálva, vagy ha kitalálva van is, de alkalmazva nincsen. 
A nemzet-gyülés ezen sürgős, életbevágó kérdésben mit sem tett, – a magányosok 
feljajdulása, törekedése pedig nem elégséges ezen nagymérvü kivándorlások meggátlására. 
Ekként fonyadnak el idegen földön népünk legszebb virágai, ekként vándorolnak el itthon 
tettkört és életmódot nem találó legerőteljesebb fiai; ekként tépetnek le naponta népünk 
életfájáról a diszlő lombfüzérek. 

Csík népe szép, férfiai rendszerint szálas termetüek, a nők között sok szőke s kiválóan sok 
szép van, különben a nők erőteljesek s a férfiak erőedző munkáiban részt vevén, az kifejleszti 
izmaikat, a havasi fris lég pedig rózsákat fejleszt arczaikon. A mi a csiki népviseletet illeti, az 
sajátságos; a férfiak itt is hosszu száru csizmákba szoritott gyapju kelméjü harisnyát (szük 
magyar nadrág) hordanak; hanem annak szegélyezése és zsinórzása Csíkban nem fekete, 
hanem veres: ezt a szokásos bundika, vagy irha-mellény egésziti ki, mit nem himeznek 
virágokkal, mint másutt, hanem vékonyra metszett sokszinü bőrszeletkékkel diszitnek, a 
mellényhez csíkos, vagy egyszinü flanellből ujjat varrnak, ekként az ily mellény a másutt 
hordani szokott felsőujjast vagy bujjbelét feleslegessé teszi. A felöltöny itt is sok helyen 
irhából készült ködmöny (bunda), de leginkább szokmány, vagyis azon bő-hosszu talárszerü 
zeke, mely csaknem bokáig ér le, s melyet leginkább panyókára vetve hordanak, mi a 
magyaros öltözéknek igen tetszetős kiegészitő része. A csikiak szokmánya annyiban tér el a 
más vidékiek ily öltözékétől, hogy annak gyapju szövetét feketére festik, felálló gallérát pedig 
olyan veres posztóval boritják, minő volt a határőri ezredek egyenruhájának hajtókája; – sőt a 
nyakzsinor is, mi a panyókára hordott szokmányt tartja, rendszerint az ezen egyenruhákra 
emlékeztető fekete-sárga zsinór. Fejükön kalapot s fekete báránybőr kucsmát viselnek. A nők 
öltözéke nem sokban különbözik a többi székely nők öltözékétől. Az asszonyok budrejos 
fekete főkötőt hordanak, a leányok egy ágra font, szalag-csokorban végződő hajukat a hát 
közepén bocsátják alá, munka közben rendszerint bocskort kötnek, fejükre férfikalapot 
illesztenek; de azért ebből korántsem következik az, hogy Csikban a nőuralom inkább 
otthonos lenne, mint másutt. Könnyebb megérthetés kedveért legyen itt mellékelve a csíki 
népviseletnek képe. 



 

A csíki népviselet. 

Helyén lesz a népviselettel kapcsolatosan a csíki székely lakokat is ismertetni. Csíkban a 
házaknak magas fedele van, azért, hogy a nagy hó nyomásának könnyebben ellentállhasson, 
de azért is, hogy olvadáskor a viz gyorsan lefuthasson; e mellett az ily magas fedeleknek még 
gyakorlati haszna is van, a mennyiben az ekként keletkező tágas hiuba (padlás) szokták a 
csíkiak szemes gabonájukat, füstölt husukat, munka-eszközeiket stb. elhelyezni. Az ily 
fedelek Csíkban rendszerint grányiczával vannak tetőzve, a grányicza pedig nagyobb fajtáju 
bükkfa-zsindely, mely nincsen hornyolva, s melyet nem szegeznek, hanem fogakkal 
akasztanak a léczre. Neve valószinüleg onnan ered, hogy azt leginkább a grániczon őrködő 
határőri katonák késziték unalomüzésből. A házak dereka bornából, vagyis egymásra 
fektetett, szögleteinél gerezdezett (összerótt) fenyő-gerendákból van alkotva, mely kivül-belül 
agyaggal vastagon tapasztva s szép fehérre van meszelve. A mint ide melékelt képünkön 
felismerhető, a csíki székely lakoknál sem hiányzik az épületet körülfutó tornáczozat. 

 

Csíki székely lak. 

A ház előtt pedig feltünik a csíkiaknak sajátságos borvizhordó ernyős szekere. A lakok belső 
elrendezése ugyanaz, minő másutt Székelyföldön. Középen van a pitvar, nyári konyha és 
sütőkemenczével, hátul a kamarának nevezett kisszoba. Az utczára néző oldalon a diszszoba, 
hol a fölepig felvetett diszágy pompálkodik szines fonallal czifrán himzett párnáinak 
sokaságával, ott vannak a szobát körülfutó fogasok tele aggatva sajátságos alaku tulipányos 
kancsókkal, felül tele rakva czifrábbnál czifrább tányérok- és tálakkal: a butorzat, mi falhoz 
illesztett háttámos padokból, asztal, szék, ládák és fiókos tálasokból (credenc) áll, mind 
tulipányosra van kiáltó szinekkel kipingálva. Nem kevéssé diszes az ajtótól balra eső nagy 
buglyos kemence is, melynek oszlopokon nyugvó felső része, az ugynevezett gocz, mázos 
kályhából van rakva, körülfutja a káholy, vagyis olyan ormózatos párkányzat, hová késeket, 
kanalakat s más főző eszközöket szoktak elhelyezni. A gocznak nyitott alján a lábnyi magasra 
emelt pest-en ég a tüz, a tüz körül a tágas gocz alján sütkéreznek a gyermekek. Az ily 



diszszobát azonban csak nagyobb ünnepélyek alkalmával és a vendég elfogadására veszik 
igénybe, mert a háziak lakszobája rendszerint a pitvar tulsó felén van a ház udvar felőli 
oldalán, azonban az ily lakszobák ha nem oly ékesek is, mint amaz, hanem azért tiszták, 
vidámak; ilyenek az ott lakók is, kiknél nyilt szivet, tiszta jellemet s szives fogadtatást 
találunk. Az udvarra Csíkban is a hagyományos galambbugos kapu vezet, melynek kisajtó 
fölötti táblázata nem tömör mint másutt, hanem inkább átlátszó kimetszésekkel van ékitve. Az 
udvart csaposkert veszi körül, ez pedig apró fenyőtetőkből készitett kerités, a mi roppant 
erdőpusztitással van egybekötve; az ily csaposokat vagy fekmentesen rakják egymásra, vagy a 
földbe beverve illesztik sürűn egymás mellé. A csűr, pajták s más gazdasági épületek itt is 
hátul az udvar fenekén vannak elhelyezve. 

Talán felesleges mondanom is, hogy Csík, Gyergyó és Kászonnak lakossága csaknem 
kizárólagosan katholikus, még pedig buzgó katholikus. A reformatio ezen elzárt, elszigetelt 
vidékre nem tudott behatolni, vagy ha percznyire behatolt is, soha sem tudott honosulni. Nem 
akarom állitani, miszerint azon körülményt, hogy Csík lakossága a polgárosodásban hátrább 
maradt, kizárólag ezen körülmény idézné elő, mivel jelen felvilágosodott századunkban 
mindennek, még a vallásnak is a kor igényeivel párhuzamban kell haladnia, mert elteltek azon 
sötét századok, mikor a hit a vak mysticismus és az ámitások köpenyét ölthette magára, 
elmult azon kor, midőn a vallás hirdetői a népet sötétségben, erkölcsi vakságban igyekeztek 
tartani, midőn Isten szent nevével galád játékot üzve, a valódi keresztény hitelveket lábbal 
tiporva, a nagy mester dicső jelszavait, a szabadság, testvériség és egyenlőség fennebb 
hirdetett elveit megtagadva, Jézus magasztos tanait elferditék; korunk a rohanva haladás 
korszaka, mely századok mulasztásait akarja utánpótolni, azért mint mindenütt, ugy Csíkban 
is az utóbbi időkben az értelmiségnek a népnevelés általi fejlesztésére kezdenek figyelmet 
forditani, a lelkészek többé nem csak fényes oltárképek és keresztek emelésére, hanem a nép 
– eddig elhanyagolt – lelkének felemelésére is kezdenek gondolni, itt-ott népiskolák 
keletkeznek, a somlyói főgymnasiumban szerzetesek s a nevelés első elemeiről fogalommal 
nem birt tanitók helyett, – kik rideg éltök keserveiért az ártatlan gyermekeken álltak boszut, – 
most mindenütt értelmes, jóra törekvő, részint világi, részint papi tanárok alkalmaztatnak, s 
örül a honfilélek, midőn egy nemzedéket lát felnőni, mely kellő nevelésben részesül, melynek 
keblébe olták a haza szent szerelmét; örül a lélek, midőn Csíkban is a butaság s vallási 
türelmetlenség eddigi erkölcsi sötétjében a felvilágosodás és értelmiségnek jótékony, üdvhozó 
világosságát látja szétderengeni. De azt a vádat emelhetné ellenem tisztelt olvasóim 
valamelyike, hogy csak örökösen kolostorok, templomok, iskolák s más szent dolgok 
elbeszélésével untatom. Igazolásul felhozom, hogy ezek mind nemzeti kincseink közé levén 
sorozandók, a haza életével, multjával mintegy össze vannak nőve; azért azokat, kik e téren 
figyelmesen kutatnak – miként én, – közönyösen mellőznie nem lehet, nem szabad. Hanem 
hogy eddigi száraz értekezésemért némi kárpótlást nyujtsak, áttérek a népélet ismertetésére, 
még pedig a legvidorabb korszakot, a farsangot fogom itt néhány szóval jellemezni. 

Zöld farsangon (Jakab nap) minden leány kapujába, – kinek szeretője van – zöld ágat vernek 
(fehér vagy lucz-fenyőt), a gazdag és szépnek – kinek több udvarlója van – többet. Az ily fa 
törzse veres és zöld czifrázatokkal, arabeszkekkel van kiékitve, mivel pedig azt hajnalban és 
titokban állitják fel, vagy pedig mivel az ébrülő szerelem jelképe, hajnalfa nevet visel. Az a 
leány, kinek ablaka alatt ily diszfát nem talál a kisütő nap, szerencsétlennek, elhagyatottnak 
hiszi magát. Ugyan e napon választanak a legények maguknak gazdát, ki az egész év folyama 
alatt a mulatságokat rendezi. Kötelessége neki minden szombat- és vasárnapra zenészeket 
fogadni, a tánczban (tánczvigalmakban) rendet tartani, mindenre felügyelni. A legények 
gazdájának mindenki engedelmeskedni köteles, szava irányadó, csaknem parancs, ő a rend 
ellen vétőkre birságot szab, begyüjti a muzsikapénzt (zenészek diját), a mi ebből a zenészek 



kifizetése után megmarad, azt közös mulatozásra forditják. A gazda még arra is figyelni 
köteles, hogy a szeretőtlen leányok is meghivassanak. E kikérés (meghivás) két kiküldött 
legény által történik, kik a szülőket egész illedelemmel felkérik, hogy leányukat egy-két 
tánczra elereszszék. Mely gyöngéd eljárás mindenesetre népünk lovagias jellemére enged 
következtetni. A legények gazdájának főteendője azonban farsangon van, az egész farsangra 
állandó zenészeket és házat fogad, mert a farsang folyama alatt minden héten háromszor: 
csütörtökön, szombaton és vasárnapon van táncz, szerződik fütés és világitás iránt, mit a 
gazdalegényekre (kik nem cselédek) kirótt pénzből fedez. 

Egész farsang folyamán két hivogató kéri ki a leányokat a szülőktől, a tánczra ünnepélyesen 
meghiván. Megesett leányokat nem hivnak meg (bár hivatlanul elmehetnek), mi ismét népünk 
erkölcsös hajlamáról tanuskodik. Farsang keddén (hushagyó kedden) a hajnalozókat szintén a 
legények gazdája vezeti. Ezen csak Csíkban divatos hajnalozás, igen szép és eredeti 
népszokás levén, azt néhány szóban ismertetni helyén látom. 

Hushagyó kedd reggelén a gazdalegények összegyülnek, czifrán, szalagokkal, szeretőjüktől ez 
alkalomra kapott kendőkkel és virágbokrétákkal felcziczomázva, mikor a felszalagozott 
bortelt kulacs sem hiányzik. A legények gazdája kevésbbé czifrán, bokrétás vezénybottal 
vezeti őket. Az igy felékitett s valójában festői csoportozatot alkotó legények párosan 
zeneszóval megindulnak, minden tisztességes ház és a gazdaleányok (kik nem szolgálnak) 
háza előtt megállnak, a legények gazdája közre áll, a legények kört alakitnak s egy rövid 
toborzót járva, három vivát-ot és három éljen-t kiáltanak, mire a közbül álló gazda ad 
vezénybotjával jelt. A hajnalozókat bohóczok is kisérik, igen furcsa élczes öltözetekben: 
borbely roppant fa-fogvonóval, ki egy czigány szájába helyezett lófogat nevetséges 
mozdulatokkal a czigány orditásai közt huz ki. Másikat gólyának öltöztetnek, ki magas 
falábakon jár, tollas öltönye felső részéhez hosszu fa-csőr van illesztve, melylyel iszonyatos 
kelepelést visz végbe; legkedvenczebb bohóczaik azonban a német paródiák, melyek a frakk 
és roppant vatermördereket nevetségesitik; mások zöld ágakra aggatott süteményeket visznek. 
Ezek, valamint a legények is kulcsaikból boldogot, boldogtalant, kivel találkoznak, 
felköszöntve megkinálnak, el nem fogadni s vissza nem köszönteni nagy sértés lenne. 

Estve aztán következik a farsang utolsó táncza. A legények gazdája ez estvére gazdasszonyt 
választ (rendszerint a legszebb, legünnepeltebb leányt), minden leánynak enni, inni valót kell 
ez estvére vinni (a leányok egész farsang alatti megadóztatása csak ebből áll), ezt a 
gazdasszony beszedi, a leányok adnak enni a farsang három utolsó napján a gazdának és a 
zenészeknek is. 

Ez estve éjfélig tart a táncz. Éjfélkor a zene elhallgat, asztalt teritnek, mely körül tánczosok és 
vendégek letelepülvén, a leányok adományából nagy evést-ivást csapnak. A toastirozás, mi a 
székely népnek igen kedves szokása, s mi a szabatos szólás- és szónoklatnak egy gyakorlati 
iskolája, a székely földön mindenütt megvan, még pedig oly nagy mérvben, hogy ha egy 
székely házhoz betérsz, ott a ház mindenik tagja, még a nők, sőt a gyermekek is rendre 
felköszöntnek és isznak egészségedre, s ezt neked külön mindenikre viszonozni s koczintva 
inni kell. 

Ezen igen csinosan, elmésen és röviden fogalmazott felköszöntések valójában gyakran 
meglepően szépek, s népünk értelmessége és józan eszéről tanuskodók. Igy itt is, mint a 
székely társas összejövetelek mindenikén, a pohárköszöntések napirenden vannak elannyira, 
hogy a nők s leányok mézes ajkairól is ilyenkor mézes pálinkával mézes felköszöntéseket 
hallhatni. A végső szó a legények gazdájaé, ki ekkor leköszön hivataláról, megköszöni a 



benne helyezett, őt megtisztelő bizalmat, a férjhez ment leányoknak határtalan boldogságot, 
örömet kiván, a férjhez nem menteket pedig azzal vigasztalja, hogy a jövő farsangon mind 
férjhez fognak menni, stb. Ennek reggel felé való végeztével a leányok és asszonyok 
távoznak, a legények pedig a farsang elsiratása és temetéséhez készülnek. 

Ez igy történik. A vendégségből megmaradt étel-ital egy korcsoja vagy targonczára rakatik. 
Egy nagy szalmabábot csinálnak, mely felöltöztetve, felczifrázva a farsang jelképe. Ezt négy 
legény halotthordó saroglyára helyezve, meginditja, a sorban menő legények előtt lépdelő 
zenészek szomoru halotti indulót huznak, ezután jön a farsangi ravatal, után az étel-ital-
maradék, melyből mindenkit kinálva vonulnak át a községen s azonkivül gödröt ásva, nagyon 
élczes bucsuztatóval eltemetik a farsang jelképét, az ételt-italt elköltik; itt aztán vége van a 
farsangi örömnek és bohóskodásnak, innen mindenki komoly arczczal megy a templomba 
magát meghamvaztatni, hogy, miként a törökök hiszik, a farsangi megbolondulás után 
megjőjjön az eszök. 

A népszokások és népünnepek leirásában benne levén, még felemlitem itt a husvéti öntözés 
szokását is, mely még a keresztyénség első századaiban vehette eredetét, akkor, midőn a 
székelyek még a keleti egyház ritusát követték, mely vallásfelekezetüek keleti követőinél még 
most is megvan, főként a szent földön, a Jordán vizéhez való bucsujárattal egybekötött husvéti 
keresztelkedés. Székelyföldön egyáltalában, de főként Csíkban a husvéti öntözés megvan 
mindkét nemü fiatalságnál*Különben a husvéti öntözködés divatos a megyei magyarságnál, 
sőt még az oláhok közt is. , husvét másodnapján a legények öntözik a leányokat, 
harmadnapján a leányok a legényeket; de fenn van tartva mindkét részről a megváltás. A 
legények öntözője ünnepélyes modorban történik: már jókor reggel zeneszóval indul a 
legénység s minden leányos házhoz bemenvén, a legények gazdája felköszönti a szent 
ünnepeket, s azután a ház gazdájához fordulva, mondja: 

„Hallottuk, hogy kegyelmednek kertjében egy szép liliom (rózsa, tulipán, vagy más virág 
költői hasonlatát használva) szál van, mely hervadásnak indult; eljövénk azért, hogy ezen szép 
virágszálat megöntözve, hervadozni ne engedjük; mire is kegyelmedtől szabadságot 
(engedélyt) kérünk”. Erre a gazda megköszönve a szives megemlékezést, tagadja, hogy 
virágszála hervadásnak indult volna, mert az egész frisseségében nő és virít. Im lássák 
szemeikkel, mond ő; mire az elrejtőzött leányt vagy leányokat kihuzza a kemencze megül, 
hová rejtőznek. A leány szabadkozik, hogy megváltja magát, a váltság pedig piros tojás és 
vállalkozás arra, hogy egy pisztolyt elsüt; mig ezek történnek, azalatt a ház asszonya mézes 
pálinkát, kalácsot tesz az asztalra, mit az öntözők felköszöntve (toasztot mondva) elköltnek, s 
rövid táncz után mennek más leányos házhoz, mig mindeniket eljárják; ha pedig valamely 
leány a megváltásra szükséges piros tojással ellátva nincs, vagy fél a pisztolyt elsütni, azt a 
kuthoz viszik s jól megfürösztik. A leányok öntözője inkább csak a családi körre szoritkozik, 
a megváltás vásárfia-igérettel történik. 

VI. Csík-Szereda távolibb környéke. 
Fitod, Vereskép. Sz.-Lélek. A Basák tize. Sz.-Lélek temploma, régi harangja. Bánátus. A 
hosszaszói völgy, a Xántus-kápolna és kastély romjai. Xántus Keresztes királybiró emléke. 
Xántus család. Hosszaszói borviz, régi harang. Monyasd. Mindszent, annak felosztása. 
Boroszló. Egyiptom völgye. Názáreth. A mindszenti régi gót templom és régi harangja. 



Csík-Szeredától keletre, hegyek közzé rejtett kies vidék van, mely legkevésbbé ismeretes, 
melyet oly igen kevesen keresnek fel, pedig e rejtett falukban sok nevezetes műmaradvány s 
emlék-szentesitett hely van; engem azonban a kutatási szenvedély e rejtett völgyületek 
tömkelegébe is eljuttatott, mit ott találtam s felfedeztem, elő fogom számlálni. 

Csík-Szeredától keletre lankás hegyhát nyulik el, ezen átmenve a Fitod pataka szük 
völgyületébe ér az utas, ott fekszik a Nagy-Somlyó déli aljában Fitod, melyről azt mondja a 
példabeszéd, hogy Nincsen Isten Fitodban, mivel e falu Sz. Lélek filiája levén, nincsen 
temploma. 

Fitod és Sz.-Lélek közt lankás hegylánczolat nyulik el, ennek tetején éppen a sz.-léleki ut 
mellett áll a vereskép. Egy három öl magas és egy öl oldalszélességel biró négyszögü 
alkotmány, mely faragott porfyrból van némi műizléssel összeillesztve, mindenik oldalán 
körívvel záródó fülke van, hol most elmosódott, alig felismerhető, byzanczi modorban festett 
szent képek nyomai látszanak; ezek felett csinos faragott kőpárkányzat, s azon felül a 
gúlaalaku, most megbomladozott tetőzet, melynek alján a párkányzatból kiinduló, szintén 
körives fülkék látszanak, régi fresco-festvények nyomaival. Leginkább mellékelt rajza 
ismeteti azt velünk meg. 

 

Vereskép Cs. Sz.-Lélek mellett. 

Ezen műbecscsel biró emlék létczéljáról tiszta adatunk nincsen, épitészeti modora és az 
elkopott festvények régi kor jellegét viselik. A hagyomány ennek is, mint minden 
titokszerünek eredetét, többfélekép értelmezi; mondják, hogy az a tatárharczokban elesett 
Tomposnak emeltetett emlékül, mások a Sz.-Léleken lakott hatalmas primor, Czakó János 
művének tartják; de legvalószinübb az a hagyomány, mely a Xántus Keresztes királybiró 
vezetése alatt 1694-ben Hosszaszó közelében kivivott győzelem emlék-oszlopának tartja 
lenni. 

Én is ezen utólsó, legvalószinübbnek tetsző állitást hiszem legelfogadhatóbbnak. A néphit ez 
emléket sérthetetlennek tartja, s mondják, hogy egykor egy katona rálővén, a golyó 
visszapattanva, őt ölte meg. 

A leirtak emlék-ékitette hegy déli aljában a Bánátus patak szük völgyében fekszik Sz.-Lélek, 
egy alig 15 házból álló falucska, melyhez a már emlitettük Fitod, a Sz.-Léleken felül fekvő 
Bánátus, a rajta alól levő Basák tize vagy Alszeg és a már Olt mellett fekvő Zsőgőd is 
tartoznak. Sz.-Lélekről, mint egyházközségről első történeti tudomásunk a 14. század első 



feléig hat fel*A pápai dézmák regestrumában az 1332-ik év rovatában a 669-ik lapon a csíki 
districtusban ezt találjuk: „Ioannes Sacerdos de S. Spiritu solv. 1. banalem”. – Az 1333-ik év 
rovatában a 736-dik lapon: „Benedictus sacerdos de S. Spiritu solv. 2 banales ant.” Az 1567-
ik évi regestrumban „Zentlelek” néven 15 kapuval fordul elő. , s e tudomásunkkal körülbelől 
egykoru e faluk közös temploma, mely a központon levő Sz.-Léleken egy magaslaton igen 
festőileg fekszik, s igen érdekes a XIV-dik századból származó gót izlésü épület. 16 lépés 
hosszu szentélye még teljesen megmaradt eredeti alakjában, egyszerü gyámköveken 
(consolen) nyugvó szövedék boltozata, a késő gót korra utal. Itt mindenütt a teljesen kifejtett 
gót izlés csúcsiveivel találkozunk. Csúcsives a merész metszetü diadaliv, csúcsives a déli 
oldalon levő diszművezetes két ablak és az oldalkapu is; de 15 lépés hosszu hajója már 
egészen át van alakitva, a szentély épitészetével össze nem illő renaissance-stylbe. A szentély 
északi oldalán csinos foglalványu szentség-házacska van, melynek csúcsives nyilatát 
fürészfog (zickzack, chevron) diszlet fogja körül, mit ismét hengertagból alakult keret veszen 
körül, mely felül nem a nyilatot utánzó csúcsívben, hanem nyomott körivben záródik. 

Főoltárát Czakó János*Ez a Czakó János, mint a csíki vashámorok inspectora fordul elő 
Negyedfél megye havasainak okmányaiban. 1506-ban jelen van az agyagfalvi gyülésen, s az 
agyagfalvi constitutiót mint a csíki primorok egyike alá is irja. csináltatta 1512-ben, azt igen 
csinos faragványok ékitik. De mind ezeknél érdekesebb nagyobbik harangja, melyen ez a 
körirat olvasható: 

 

Anno Domini 1502. Tetra gramaton (összevissza hányva). A tetra gramaton pedig azon 
négybetü, mi a zsidóknál Jehova nevét jelentette. E körirat átmenetet képez a minuskel 
irmodorból a latinba, a betüjelek a kettőből vannak egybe keverve, sőt egyes betük is a 
kettőnek összeházasitásával alakitvák, és ez nem csak a betüknél, hanem még az évszámnál is 
következetesen keresztül van vive; mert midőn a két első szám még minuskel jegyekkel van 
irva, a két utolsó már a kifejlett latin (illetőleg latinizált arab) számjegyet mutat fel. 

Sz.-Lélektől bucsut véve, folytatjuk utunkat a Sz.-Léleken felül fekvő néhány ház alkotta 
Bánátusba, mely név hogy miként került ide, nem tudom indokolni. Hegynyakon szállunk át a 
hosszaszói völgybe, melynek torkolatjánál fekszik a már emlitettük Fitod, messze fenn e 
völgy fejénél, a fenyvesek-koronázta havasok lábainál pedig Hoszaszó; de mielőtt e 
regényesen fekvő faluhoz érnénk, Fitod és Hoszaszó középutján kapolna-rom vonja magára 
figyelmünket. A 12 lépés hosszu, szép lapos kövekből épült falak még 3 lábnyira fennállanak, 
polygon záródása mutatja, hogy gót izlésü épület volt. 

E kápolnát Xántus-kápolnának nevezi a nép; a hagyomány azt is mondja, hogy Xántus 
Keresztes királybiró van ez imolába eltemetve, a kápolna pedig nem csak sirja a tatárok ellen 
hősileg harczolva e helyen elesett vezérnek, hanem egyszersmind emléképülete az itt kivívott 
fényes győzelemnek, melynek évnapját bucsujáratokkal ülték meg évszázadokon át. 

Ez a Xántus Keresztes nagyon kitünő ember volt, egyiránt jeles mint hazafi, harczfi és polgári 
hivatalnok; igazságszeretete, honérti hősies halála szentesité is nevét a néphagyományokban. 
Ő hatalmas és gazdag primor volt, s oly tekintélyes ember, hogy – a mint a hagyomány 
mondja – Ménaságon, hová templomba járt, soha sem harangoztak be addig, mig ő meg nem 
érkezett. 



Csaknem szemben a kápolnával a völgy tulsó felén romok, terjedelmes épületeknek észlelhető 
nyomai, azoknak sok helyt még meglevő alapfalai látszanak. Erről azt tartja a nép, hogy 
Xántus Keresztes kastélya volt; az akkor igen népes Hoszaszó pedig egészen odáig nyult le, 
hanem a fenn emlitett csatában meglakoltatott tatárok azt felgyujtották és elpusztitották. 

Xántus Keresztes*A Xántus név minden esetre nem székely, hanem latin, vagy görög eredetü, 
shogy a család hogyan adoptálta, nem tudtam kipuhatolni. ivadékai elszármaztak innen Cs.-
Tapolczára, a hajdan gazdag és tekintélyes család elszegényedett, mert a család elnépesedvén, 
a birtok szétoszlott (mint az igen sok székely családdal megtörtént), s a néppel, melynek 
kebléből emelkedett ki, olvadott össze; de a családnak feledett nevét kiemelte, s az egész 
haza, sőt a külföld előtt is ismeretessé tette az annyi érdemekkel tündöklő Xántus János, kinek 
azt hiszem, itt elég nevét felemlitenem. Ha a halottaknak lenne e földre visszapillantó 
hatalmuk, akkor a nagy, a dicsőült Xántus Keresztesnek öröme telnék déd-unokájában, ki 
azon nevet, melyet ő tiszteltté s nagygyá tett volt, kiragadva a századok feledékenységéből, 
ujból ismertté és tiszteltté tette, oly polczra emelvén, hol a mult dicsősége a jelen kiérdemelt 
babérjával jön összefüggésbe. És én örömest jegyzem fel ezen hagyományok és a népnek 
századokra kiható tisztelete által szentesitett adatokat, mint a barátság és hazafias hódolatnak 
gyenge adóját, mint Xántus János hiányos életleirásának kiegészitésére szolgáló adatokat. 

A mindszenti egyházhözséghez tartozó, alig 15 gazdát számláló Hoszaszónak két 
nevezetessége van. Először borvize, mely Csík minden borvizei közt, a borszéki után, a 
legjobb, – a bort főzi, igen kellemes izü s soká eltartható, s azért azt nem csak Csíkban 
iszszák, hanem messze vidékre is elhordják. 

Második nevezetessége a dombtetőn regényesen fekvő kis kápolnájának régi harangocskája, 
melyen e körirat van: 

MAGISTER PAVLVS NEIDEL 

EPPERIENCIS ME FVSIT 1608. 

Hoszaszó völgyében több falut mostan nem találunk, pedig régen a Hoszaszó és Ménaság 
közti kopár vidéken feküdt Monyasd nevü helység, melyet a tatárok semmisitettek meg. A 
hagyomány azt követeli, hogy oly tekintélyes község volt egykoron, melyet három külön falu 
alkotott és pedig a Potyand patak völgyében feküdt Rakotyás, a Szilos patak tövénél feküdt 
Tompád és a Hoszaszótól keletre levő magaslaton elhelyezkedett Monyasd, hol e helységek 
közös egyháza is volt. A hagyomány e falukat tatárok által dulatja fel, azonban hogy mikor, 
arra vonatkozólag mi adattal sem birunk; az 1567-ik évi regestrumban Monyasdot még mint 
külön falut találjuk három kapuval, tehát már akkor is jelentéktelen volt. Benkő József (spe. 
Tran.) azt mondja, hogy Monyasd 1703-ban nem csak hogy létezett, hanem ez évben még 15 
fegyverest állitott ki, szerinte nem is tatárok dulták fel, hanem lakosai a mult század végén 
önként költöztek át Bánkfalvára. Már most ha a hagyományokat, az 1567-ki regestrum adatát 
és Benkő állitását összevetve combináljuk, azon következtetést vonhatjuk, hogy a három falu, 
vagy inkább lakcsoport-alkotta tekintélyes községet előbb az Izabellát trónra visszahelyező 
törököknek Csíkot meglátogatott csapatja dulta fel, miért az 1567-i regestrumban csak a 
feldult falu helyén kevés számban megtelepedettek vagy visszaköltözöttek három kapunyi 
népességét találjuk, ezek 1703-ig annyira felszaporodtak, hogy Rákóczi zászlói alá 15 
fegyverest állithattak, s épen mert hűk voltak a nemzet ügyéhez, könnyen történhetett, hogy a 
Csíkot tüzzel-vassal pusztitó Akton dulta fel a falut is, miként Csíknak csaknem minden 
helységét; megmaradt lakói igy huzódhattak aztán le, a különben is kopár vidékről, 
Bánkfalvára. A hagyomány egy Monyasdon lakott, igen hires Boné nevü királybiróról 



emlékezik, kinek a sz.-györgyi Benék lennének utódai. Ezen hagyományokat, ezen homályos 
adatokat pedig némileg igazolva találandja a kutató, mikor az eltünt falu követelt, most is 
nevét viselő fekhelyét vizsgálva, a régi pinczék, kuthelyek és házak nyomait felfedezi, melyek 
Monyasd egykori lételét szemmel láthatólag bizonyitják. 

A hoszaszói völgygyel párhuzamosan fut az attól délre levő mindszenti völgy; itt fekszik 
Mindszent, melyről az a példaszó, hogy imitt-amott Mindszent. Soha találóbb és jellemzőbb 
példabeszédet az emberek ki nem gondoltak, mint ez, mert soha szétszórtabb falut ennél nem 
láttam, mivel Mindszent hét különböző, egymástól elkülönitett csoportból áll. Legfelül van a 
Sillók tize. (Ily nevü családról neveztetve). Ezt követi a Málnásiak tize. Ezt a Templom tize. 
Józsa tize. Felső- vagy Nagy-Boroszló, mely Nagyok tizének is neveztetik, mivel ily nevü 
népes családból áll népességének nagy része, Közép-Boroszló, vagy az Ambarusok tize, és 
végre Alsó-Boroszló, mely a Ladok-családról Ladok tizének is neveztetik. Alsó-Boroszló a 
legfelül fekvő Sillók tizétől 11/2 óra távolra esik, s az mint toldalék feloszlik Mindszent és 
Sz.-Lélek közt, egyházközségileg fele ehez, fele amahoz tartozván. 

Hogy a Boroszló név miként került ide, azon méltán csodálkozhatnánk, ha az ős nemek és 
ágak ott nem találnók a Boroszló-ágat. Sok elnevezésén kivül Mindszent még más 
osztályzattal is birt, mert a templomon felül eső részt Egyiptom völgyének hivták, talán 
jelképileg azért, mert földje kopár, rideg, mint az egyiptomi fogság. Józsa tizét ellentétben 
Nazareth-nek nevezték. Ma már ezen nevek kimentek divatból; de az észlelőnek mégis 
fennhagyák jogát bámulatára annak, hogy ez a sok szent és classicus idegen elnevezés miként 
vetődhetett ide ebbe a világtól elrejtett magányba. 

Miután Mindszentnek ezen sajátságos topografikájával megismerkedtünk, a középponton levő 
Templom tizébe irányozzuk lépteinket, mert itt van azon tárgy, mely figyelmünket kiválóan 
fölhivja, az oly sok tekintetben érdekes és nagy műbecscsel biró egyház. 

Mindszent temploma keritésébe egy kő van berakva, melyen ez évszám van bevésve: 

 

Erről a templom épitését a 13-ik századra viszik fel, de hogy az később vésett hamisitás, már 
csak az is mutatja, hogy arab számjegyekkel van irva. Különben Csík régi templomainak nagy 
részén az ily hamisitott feliratok megvannak; de ezzel csak egészen szakavatatlant lehet 
félrevezetni, mert a ki az épitészet történetével, annak fejlődésével, különböző modoraival 
csak kevéssé ismeretes is, elámittatni magát nem engedi, mert az épitészeti styl mindig 
magával hordja megközelitő meghatározását is egy régi müemlék épitési korának; tudjuk azt, 
hogy a (XII. századon át a román izléssel küzdő) gót izlés csak a XIII. században fejlődött ki 
teljesen; hozzánk, mint távoli tartományba, csak e század végén, sőt legtöbb helyt csakis a 
XIV. század elején és közepe tájatt jutott érvényre, a civilisatio véghatárain fekvő Csíkba 
bizonynyal még később, s ekként Mindszent késő gót izlésü temploma legfeljebb a XIV. 
század közepe tájatt épülhetett; körülbelől egykorulag a Mindszentről felfedezhettem első 
történeti adattal, mely 1332-ből való*A pápai dézmák regestrumának a csíki districtust 
tárgyazó részében az 1332-ik év rovatában a 669-ik lapon ez van: „Benedictus Sacerdos de 
Omnibus Sanctis solv. 3 banales ant”. És ismét az 1333-ik év rovatában 682-ik lapon: 
„Benedictus Sacerdos de Omnibus Sanctis solv. 3. banales ant.” Az 1567-ik évi regestrumban 
„Mindzent” néven 30 kapuval fordul elő. . 



De igy is elég tisztes és régi műemlék; kiválóan szép épitészete, müvészi becscsel biró 
öszhangzatos arányai s diszes ékitményei megérdemlik, hogy azt figyelmesen megtekintsük. 

Itt is, mint majdnem mindenütt, csak a szentély maradott meg eredeti alakjában, ez polygon 
záródású, diadalíve és déli oldalán levő halhólyag disz-művezettel ékeskedő két ablaka 
csúcsívvel záródik, boltozatának zárkövei igen szépen tagozvák, gerinczei és hevederei 
egyszerü kehelyidomu gyámköveken nyugosznak; ezek egyikén ezen paizs látható: 

 

mi valószinüleg kőmetsző jegy lesz. 

Legtöbb műbecscsel s müvészi kivitellel azonban a szentély északi oldalfalában levő 
szentség-házacska bir, melynek legtisztább magyarázatát rajzának ide mellékelése által 
adhatjuk. 



A hajó déli oldalához ragasztott előcsarnok homlokzatába csinos féldombormű van befalazva, 
mely a Szentháromságot ábrázolja, – ez az Egyiptom völgyében feküdt régi kápolnából 
szállittatott ide. 

Minden régi templomnál volt régi harang is, ezek nagy részét, fájdalom, vagy ujra öntötték, 
vagy 48-ban beadták ágyunak; de azért a megmaradottak is szép számmal vannak, mivel 
pedig székelyföldi régi harangjainkat még senki össze nem irta és nem ismertette, én e 
tekintetben is hiányt pótlandó, a még fennmaradott régiségeket összegyüjtendő, figyelmemet 
kiterjesztém mindenütt a hiveket imára szólitó harangokra is, mindenütt, főként hol régi 
templom volt, de másutt is el nem mulasztám a tornyokba felmászni, mi faluhelyen, hol a 
feljáratokra nem mindenütt fordittatik kellő figyelem, fáradságos s gyakran veszélyes 
mulatság is, de ki észlelve utazik, annak tul kell magát tenni ily nehézségeken; gyakran 
eredménytelenül küzdém is fel magamat egy-egy torony rozzant lajtorjáin, de többször e 
fáradságomat gazdagon kárpótolta egy-egy felfedezett régi harang; mint az Mindszenten is 
történt, hol a kisebbi régi harang ily körirattal bir: 

 

Meistr vilricy (Magister Vilricy feltehetőleg az öntető neve), Meis (hihetőleg Meister 
röviditve) bifoter (neve az öntőnek), 1505. Mártonfi József Erdélynek 1799-ben kinevezett 
püspöke mindszenti volt. 

Mindszent és Sz.-Lélek Csík politikai felosztásában már Al-Csíkhoz sorozódik. – Most 
forduljunk vissza ezen nem érdek nélküli kirándulásunkból Csík-Szeredára, hogy onnan 
Alcsík felé intézzük lépteinket. 

VII. Al-Csík. 
Zsőgőd. Zsőgőd vára. Várhegy. A Haram. Zsőgődi szoros. Szentkirály. 

Csík középpontján állunk, mert Csík-Szereda képezi annak bár elnevezési, de nem természeti 
osztálypontját. A Csík-Szeredán felőli része Fel-Csík, az azon alóli Al-Csík. 

Mi, kik rendszerint felfelé szoktunk igyekezni, ez alkalommal eltérünk szokott s követett 
irányunktól, Al-Csík felé intézvén lépteinket. Szeredán alól a csíki tért határozó hegyek 
összehajlanak, mi által egy vadregényes, gyönyörü sziklákkal szegélyzett szoros keletkezik, 
melyen át az Olt erőszakosan vésett magának utat. E szoros innenső torkolatjában fekszik 
Zsőgőd*Mely az 1685-ki lustrában „Seogeod”, az 1702-ki összeirásban „Sögőtt” néven van 
bejegyezve. Lásd gub. levétár J. 1. levéltári szám alatt. , Al-Csík első faluja, hol a derék 
hazafi, e széknek 1861-ben és 1867-ben kinevezett alkotmányos főkirálybirója, Mikó Antal 
lakik. A faluval szemben az Olt jobb partján függőlegesen feltornyosodó sziklahegy áll, mint 
előnyomuló védpontja a szorosnak. A természet e szikla-csúcsot arra látszott teremteni, hogy 
oda e szorost elzáró várat helyezzen az ember, s ezen Kisvártetőnek nevezett sziklaormon volt 
is régen, még pedig jelentékeny kiterjedésü vár. A hegy szabálytalan fennlapját körülölelő, 
vagy 400 lépés kerületü várfalnak elhantolt gátonya most is tisztán kivehető. A vár beltere 



most szántóföld. Oltra néző oromszögénél kőszikla van, melyben egy lábszerü benyomat 
látszik. E kő regéje az, hogy a vár ura csatára menvén, szerető, utána epedő neje türelmetlenül 
várta visszatértét, s e szirtre, mint legmagasabb pontra mászva, kémkedve ura érkeztét; de 
hiába legelteté könytől s szerelemtől ragyogó szép szemeit a vidéken, hiába állott ott a 
sziklaormon addig, mig piczin lábai oda benyomultak, hiába tárá fel e szép vidék reménydus 
szőnyegét előtte, az epedve várt férj nem jött meg, elesett valahol véres harczokban, a hű nő 
pedig bú és várakozásban elhalt. A szikláról, a női hűség e sziklatalapjáról, megható kilátás 
nyilik. A meredek sziklafal alatt az Olt kanyarog, szeszélyes alakokat irva le a völgy 
gyepszőnyegén; szemben Zsőgőd s a háta mögötti hullámzatos dombok felett Sz.-Lélek 
magasan fekvő temploma van. 

Odább az innen kúpidomot öltő Nagy-Somlyó alatt Csík-Szereda, mellette Somlyó fehérlő 
templomával, Fel-Csík festőileg szétszórt falvaival, a háttérben pedig Sz. Domokos nagyszerü 
havasai. 

De Zsőgődnek a Kisvártetőn kivül egy másik vára is volt, hová szintén elvezetjük kedves 
olvasónkat. 

Zsőgőddel szemben (a jobb parton) szép hegykebel nyilik, melyet egyfelől a leirtuk 
Kisvártető, alólról a Faragó (hol malomköveket metszenek) trachyt tömege ölel körül. Ezen 
Rejtékvölgynek nevezett hegykebel hátterében a magas Haram-mal egybefüggésben levő 
kúpalaku kerekdomb tünik fel, melyet Várhegynek neveznek. Ezen erdőnőtte (nyiressel kevert 
fenyves) büszke orom tetején vár állott hajdan, melynek még ma is jelentékeny maradványai 
mutatkoznak. A hegy oldala oly meredek, erdővel oly sürün van benőve, hogy csak kerülő 
uton, a nyugati oldalon levő hegynyakon lehet tetejére feljutni, de itt se minden baj nélkül, 
mert ez oldalról is egy látszólag emberkéz által lemetszett 8–10 ölnyi magas sziklafal mered 
fel, melyen keskenyen bevésett, veszélyes ösvény huzódik fel. 

E sziklafal karajára van fektetve a várfal, mely még most is 4–5 láb magasságban bontatlan 
szilárdul áll. E fal tojásdad alakban folyja körül a hegynek 300 lépés kerületü, ily alaku 
fennlapját. A fal mindenütt a hegy meredeken lehanyatló ormára levén fektetve, sánczra se 
szükség, se hely nem volt. A vár beltere most is szabályszerüleg körülsánczolt (a falakon 
belül) kiemelkedéssel bir, s oly sürűn van apró fenyőbokrokkal benőve, hogy oda behatolni 
alig lehet, a nélkül, hogy a hegyes csereklyék (fenyü lapu) össze ne vérezzék s szemit 
kiszurással ne fenyegessék. 

E vár fekvése a csaknem megközelithetlen hegyormon nagyon erős, elhelyezése pedig oly 
sajátságos volt az elrejtett, csak Zsőgődről látható hegykebelben, hogy az a hegyek ormai 
felett átpillantást engedett Al- és Fel-Csíkra, a zsőgődi szoros felett őrködhetett a nélkül, hogy 
láttatott volna. E vár egyik lánczszeme volt a Hargita keleti oldalán levonuló várlánczolatnak, 
mely a fennebb fekvő csicsói várral (melyről később), az alatta levő zsőgődi várral 
(Kisvártető), a Nagy-Somlyón levő Sóvárral és ez által a tusnádi szoros torkolatánál feküdt 
csíki Bálványos várral volt láttani egybeköttetésben. A várhegy déli aljában szép kis térség 
van, melyet Deszkás csűrnek neveznek. E terecske felső végében valamely kerek 
épületecskének látszanak alapfalai. A falvonalon belül üreg van, s azért azt a vár kutjának 
tartják s ugy is nevezik. 

Zsőgőd határán sok ásványos viz buzog fel, ezek legnevezetesbike Vérkápolna vagy Sz.-
Vérnek nevezett helyen van az Olt (jobb part) közelében. Borszék feltalálása előtt sokan járták 
és hordották is. 



Zsőgőd között foly le és szakad az Oltba Zsőgőd pataka, mely sokfelé elágazó sziklás 
völgyében rejtőzködnek az előbbi fejezetben ismertetett Mindszent, Sz.-Lélek számos 
kiegészitő részeikkel. 

Zsőgődön alól az Olt völgye szük szorossá keskenyedik, mindkét oldalról meredeken leszelt 
hegyek határolják, melyek hogy egykor egybefüggve az egész völgyet áttorlaszolták s hogy 
azt a felszoritott viztömegnek hánykódó hullámai törték át, már csak hason közetükről is 
felismerhető, a mennyiben a balparti Hisze épp azon trachyt kőzethez tartozik, mely a 
jobbparti Hargita és annak kifutványaiban észlelhető. Ezen sötét sziklák fenyegetőleg nyulnak 
ki a hegy alján vonuló ut felett, hogy pedig azok legördülése gyakori, tanusitják az ut mellett 
és a réten heverő szikladarabok. A szoros kezdeténél több nagy vastartalommal biró ásványos 
forrás buzog fel, melyek egyikét egy részvénytársulat fürdővé alakittatta át; egy másik ut-
közeli forrás az utasok enyhitésére szolgáltat igen kellemes italt. 

A vadregényes zsőgődi szoros – Al- és Fel-Csíknak ezen természetes válvonala – negyed 
mértföld hosszuságu, keskenyebb helyein alig 3–400 lépés széles, miért oly fontos hadállást 
nyujt, hol elszánt kis csapat hadserget tudna feltartóztatni; hogy e czélra volt is igénybe véve, 
fennebb látók, hol elmondók az 1694-ben a tatárok felett kivívott fényes győzelmét a 
csíkiaknak. – E szorosban a folyam jobb partján Vérkápolna nevü hely van, hol rom-
maradványai látszanak egy hajdan ott állott imolának. A hagyomány azt mondja, hogy azon 
kápolna emléképülete volt az itten vérontással kivivott győzelemnek, miért neve Vérkápolna 
lett. Losteiner ezen, és egy másik, a szentkirályi határon levő, sz. Bertalannak szentelt 
kápolnáról tesz emlitést*Chron. 1. 63-ik szak. . 

A szoros alsó torkolatjában, a (balparti) Tiva patak Oltba ömlésénél fekszik Szent-Király, 
mely falu a XIV. század első felében S. Rex néven önálló egyházközségként szerepel*A 
telegdi archidiaconatus csíki kerületében az 1332-ik év rovatában 669-ik lapon: „Paulus Sac 
de S. Rege solvit 4 banales ant”. Az 1333-ik év rovatában 681-ik lapon: „Paulus Sac de S. 
Rege solv. 10 ban. ant”. Az 1334-ik év rovatában 736-ik lapon: „Paulus Sac de S. Rege solv. 
2 gros”. . Neve kétségtelenül sz. István királytól ered, ki egyházának védszentje. Azonban 
ezen vallásos, inkább az egyházközség fogalmát kifejező elnevezés mellett a falu tizedeinek 
külön neveiben feltalálhatjuk ős nevét is, mert Szentkirálynak északi részét ma is 
Poklonfalvának, keleti részét (Sz. Márton felé) Kincsesszegnek, másik erre eső tizedét 
Tivának, végre Olton tul eső részét Elvei-nek nevezik. Ezen utóbbi, az itt keletre kanyarodó 
Olton tul, a többi résztől teljesen elkülönitett csoportot alkot. Hogy régen külön falu volt, azt 
az 1567-ik évi regestrumból láthatjuk, hol Zentkyraly 23 kapuval külön, Poklandffalwa 11 
kapuval ismét külön van bejegyezve. Ma ugy egyházilag, mint hatóságilag egy községet 
alkotnak. 

A szoros torkolatjába felnyuló Poklonfalva egyik része magaslaton fekszik, ezen 
Háromtetejnek nevezett domb fennlapján terjedelmes várkastélynak látszanak ölnyi 
magasságban még fennálló bonthatlan szilárd falai*E rom a hozzá tartozó birtokkal ma id. gr. 
Teleki Domokos birtokában van. , hagyomány szerint ezen ódon falak maradványai a székely 
eredetü gróf Andrássyak ősi kastélyának. 

E család – melynek székely eredetére büszkék lehetünk – ma is használja a Csík-szentkirályi 
előnevet, és ha vannak jelenben, kik hazánk határain tul is hirre emelkedve, fényt árasztanak e 
névre, ugy a multban is büszkék lehetnek az utódok. A család eredetére nézve elmondom azt, 
mit Gyöngyösi után*Gyöngyösy Lőcsén 1700-ban megjelent Charicliájában. Katona*Katona 
Hist. Crit. VIII. k. előszavában. , Fejér*Fejér Cod. Dipl Tom. VII. Vol. 3. 12-ik lap. különben 



ő is Katonától vette át., s utánok Nagy Iván is*Nagy Iván Magyarország családai. 1. k. előad. 
Ugyanis sz. István király koronázásakor a Scythiából kijött vezérektől származó Andorás 
(vagy Andrási) egy a torna homokjára kilépett minden magyar leventét legyőzött, azokkal 
gunyolódó külföldi bajnokot megrohanván, annak sisakos fejét, pánczélos vállát egyetlen 
kardcsapással leszelte; miért a királytól Erős melléknevet, czimerül pedig két oroszlány által 
tartott korona alá helyezett hőst nyert; e mellett két év mulva Gyula helyébe Erdély fejévé 
(vajdájává) is tette. Ezen hős Andorásnak három, atyjukhoz méltó fia volt, Józsa, Vida és 
László. Józsa I. Endre alatt a III. Henrik elleni harczban Esztergom mellett esett el. Vida a 
Béla herczeg elleni csatákban, a Tiszánál, László azonban, megtartva atyjának tisztét, 
családját tovább fejleszté. Ezen László unokája azon (Andorás) Simon, ki II. Endre szentföldi 
táborozása alatt kitüntetve magát, esett el. I. Lajos alatt Zsigmond temesi albán, ez 
Nikápolynál 1396-ban esik el. Hunyady János nagyszerü harczaiban Bertalan szerepel, ki már 
Szendrőnél 1441-ben kitüntette magát; következő évben pedig Szentimrénél Mezet béget ejté 
el, s számtalan más hősi tetteket művelt, mig végre maga is hősi halált talált az 1448-ban 
vívott rigómezei csatában. Ezen Bertalannak fia az a Boldizsár, ki 1467-ben ezredes, s a 
székelyek fellázadásakor Mátyás király hive, sőt hiv bajnoka a moldovai vajda elleni 
harczokban is. Boldizsárnak oly jeles három fia volt, kiknek mindenike hősi babért nyert, 
mert Imre mint Szilágyi fegyvernöke a posasini csatában kapott sebben hal el. Tamás pedig 
Sáros vára ostrománál leli halálát, mind 1460-ban. Lázárnak azonban fia maradt, Márton, ki a 
családot tovább folytatja. Eddig jön Gyöngyösinek történészek által elfogadott, ez által 
mintegy megerősitett leszármaztatása, én itten ennek kritikai bonczolgatásába nem 
ereszkedve, azon történetileg kétségtelen tényt hozom fel, hogy az Andrássyak a székely 
primor családok kitünőbbjei közé tartoztak, mert a fennebbiek nyomában ott találjuk 1451-
ben Andrássy Mihályt, Balázs fiát, ki a m.-vásárhelyi székely gyülésen székülő volt*Kállay. 
Ért. a székelyek ered. 220. lap. és később a fennemlitett Mártont, vagy annak hason nevü fiát, 
ki 1540-ben székelyek vezére, s ki a Majláth költötte forradalom ellen fegyverrel benyomuló 
törvényes királyhoz (I. János) legelőbb csatlakozott a hű székelyekkel*Istvánffi Hist. L. XIII. 
pag. 147. . Ez a Márton 1548-ban Martinuzzi, 1556-ban Petrovits kormányzósága alatt 
székely tanácsos. Ezen Mártonnak fia lehetett az a Péter, ki 1550-ben Cs. Szent-Királyon, Cs. 
Sz.-Imrén és Sz.-Simonon jószágokat nyert. Ugyan ez a Péter volt, ki 1575-ben, János 
Zsigmond halálával, két ezer székelylyel csatlakozik Békés táborához, de Békés Kerelő-
Szent-Pálnál Báthori István által legyőzetvén, párthivei a kolozsvári országgyülésen 
szigoruan itéltettek el, azok között Andrássy Péter is számüzetvén, javai 
elkoboztattak*Bethlen Farkas Hist. II. k. 374. lap és utána Kővári Erd. Tört. IV. k. 27. lap. . Ő 
maga már előre elmenekült Magyarhonba, hol 1580-ban Krasznahorka vára kapitányává, 
1585-ben tulajdonosává lett; hol a családot tovább folytatta s azután is nagyon sok jeles fiat 
adott a hazának. Nem lehet czélom itt a Székelyföldről elsodortatott család leszármazásának 
tovább nyomozása; felemlitem legfelebb azt, hogy az Andrássyaknak Csíkban elkobzott javait 
Báthori Zsigmond, Becz Imre királybirónak és Szemere, vagy Kétházi Mihálynak 
inscribálja*Kállay. Ért. a székelyek ered. 115–120. lap. . 

Cs. Szentkirály volt e szerint bölcsője a nevezetes Andrassy-családnak, mely számüzetve, más 
távol vidékre sodortatva is, mindig büszke volt székely eredetére, szakadatlanul fenntartván 
Csík Szentkirályi előnevét. 

E mellett Szentkirály nevével füződik egybe a székelyek hősiességének azon dicsősége is, 
melyet 1694-ben a Nizet által Somlyónál megszalasztott tatárok feletti győzelemmel arattak, 
mert a Szentkirály két részét elválasztó hidnál vettek hadállást az alcsíkiak, onnan szoritották 
vissza a megfutamitott tatárokat a zsőgődi szorosba, ott ejték el vezérüket, a kegyetlen Mirza 



Khán fiát, s ott verték szét a honduló csordát, kiszabaditván 8000 lánczra füzött keresztyén 
foglyot*Losteiner Chron. 418. szak.  

De nem csak a történelem gyüjtheti itt egybe a régi dicsőség szétszórt babérjait, hanem 
szövetségese, a régészet is találhat figyelmére méltó tárgyat, Szentkirálynak Olton tuli 
részében (Elveiben) levő szentegyházában, mert az tekintélyes gót izlésü műemlék, melynek 
belsejét renaissance stylben idomitván, teljesen kivetkőztették eredeti alakjából, elannyira, 
hogy csak is szórványosan maradt fenn korjelölőként egyes műalak, minő átszelt lóherivvel 
záródó oldalkapuja, mely felett ezen csonkitott felirat van bevésve: 

 

(Megfordított idomtalan abc és 1562.) 

Az utána következett rend hibázik, de az irásmodor mutatja, hogy az a 16-ik századból való, 
midőn a majuskel jegyek a latinhoz legközelebb állottak. Ezen ajtó később épült előcsarnokán 
ez áll: 

ÆDIFic 

BELLI 

MDCCXC. 

TPOre 

TURCICI 

A torony alatti kapu szintén régi körives nyilatát körte és horony tagozza. 

Legnevezetesebb azonban kisebbik harangja, melyen ezen körirat jön elő: 

A mult században az Al-, Fel-Csík és Kászon pereit ellátó derékszéknek székhelye 
Szentkirályon volt*Benkő Józs. Spec. Tran. Sed. Csik. , honnan csak e században tétetett át 
Somlyóra*Szentkirály határán jobb partilag beszakadó patakok ezek: Nagyos, Pisztrangos és 
a Kakus stajból eredő Kispatak. . 

Szentkirály lakói nagy kereskedést üznek a malomkövekkel, melyeket a Faragó apró 
szemcsés trachyt porfir szikláiból faragnak; kőfaragó itt mindenki, még az asszonyok és 
gyermekek is vésőt forgatnak, némelyik egy-egy kőkereszt kimetszésének müvészetéig is 
emelkedik, mily keresztet Csíkban minden lépten-nyomon az ut mellett, sőt a határok félreeső 
részein is lehet látni, oly nagy mennyiségben, hogy a kereszt-süvegelő akár fel se tegye 
Csíkban fövegét. Az ipar ezen ága mellett még egy papirosmalma is van Szentkirálynak 
(Simon családé); valójában Csík munkakész, tömör s szapora népességével arra lenne hivatva, 
hogy egy gyártartománynyá alakuljon át. Sehol bizonynyal ilyszerü vállalatok jobban és 
czélszerübben elhelyezve nem lehetnének, mint itten, csak hogy fájdalom, ha megvan is a 
székelyben az ügyesség, vállalkozó szellem és az ernyedetlen szorgalom, mely még a kopár 
sziklán is tenyészteni képes, hiányzik az anyagi tehetség, mely nélkül ily nagyobbszerü 



vállalatok nem virágozhatnak; szegény hazánk még mindig csak a földmüvelés s önfentartás 
sysiphusi küzdelmei között él, mig másfelől külföldi gyárakba vándorol minden pénzünk oly 
czikkekért, melyeket mi itthon tizszer olcsóbban állithatnánk elő. Cs. Szentkirályon régi 
birtokos a Bors család, melyből a krónikairó Bors János nevezetesebb, ki Báthori Zs. és 
Mihály vajda korszakát magában foglaló krónikát irt és ezen korban is élt. (Erd. Tört. T. I. k. 
179. l.) 

VIII. A Lok. 
Al-Csík topographiai körvonalozása. A Nagy-Mező. Haram hegyesse. Jajgató. A Lok, vagyis 
a Fissák völgye. Szent-György. Alkatrészei, vásárai, gyümölcse, temploma. Tompos István és 
Szebeny István emléke. Iskolák Sz.-Györgyön. Kálvária. Az Óriás, hozzá kötött regék, régi 
műtöredékek. Ilyés András püspök. Pap halála. Bánkfalva. Kotormány. Ménaság-Ujfalu. A 
székely amazonok. Az Ördöngös és Borda havasok. Borda szele. Ménaság, temploma, oltára, 
harangjai. Gyógyforrásai. Csík népének szaporasága. Potyánd. Kostelek. A negyedfél megye 
havasai. 

Al-Csík 2 mértföld hosszu, 1 1/2 mértföld széles térség, melyet minden oldalról magas 
havassor ölel körül. A gyönyörü tért két országut szeli át, egyik nyugati oldalán vonulva, 
Tusnádon át megy Brassónak, a másik a tér keleti szélén huzódva, a Nyerges tetőn száll át 
Kászonba, onnan Kezdi-Vásárhelyen át, szintén Brassóba. A faluk e két utvonal mellett 
hosszu sorban foglalnak helyet, oly sürűn egymáshoz épülve, hogy – távolból nézve – egész 
Al-Csíkot két oldalról két hosszu falusor szegélyzi, csak a többnyire felragyogó (pléhvel 
fedett) tornyok nagy száma jelöli, hogy ott több helység van. Az ekként szegélyzett szép tér 
közepén széles lapály terül el, melyet az Olt fényszalaga kanyarog át, s melyet az Oltba siető 
számos hegyi patak mély árkolatai szelnek át. E középtért Nagymezőnek, de leginkább 
Szépmezőnek hivják; mind két elnevezést jogosan viseli, mert az nagy is, szép is. 

Al-Csíkon való átutazásunkat rendszeresitendők, azt két vonalban tesszük meg, és pedig Sz. 
Királyról, mint középpontról kiindulva, le fogunk menni a keleti vonalon s visszatérni a 
nyugatin. 

Szentkirályon alól az ut magaslatra emelkedik, honnan Al-Csík gyönyörü tere egészen 
feltárul, azon köridomu s minden oldalról nagyszerü havasok keretébe foglalt tér, melyen a 
faluk festői csoportozata közt kigyózik át az Olt, mintha kedvtelve időzne e szép téren, 
szülőföldjének szép virányain, mielőtt a tusnádi szoros vészes sziklái közé rohanva, utat törne 
magának Háromszékre át. 

Futtassuk végig pillantatainkat a tért szegélyző nagy részt fenyves erdők koszoruzta havasok 
során. Az északkeleti szögletben szép havasi völgyecske, az ugynevezett Lok mélyül be, 
melynek torkolatjában Sz.-György és Bánkfalva csoportosulnak kápolnáktól koronázott 
hegyek aljában, hátterében a kopasz Borda roppant sziklatömege emelkedik fel, mint félelmes 
sziklabástyája e szögletnek. Innen lankásabb havassor, a keleti Kárpátoknak szép fenyős 
előhegyei nyulnak le, melyek a Nyergesnél megtöretve, nyugatra vonulnak, Csík déli 
hegykeretét alkotva, egyikét a legszebb, legváltozatosabb havaslánczolatoknak, melyek 
szépen körvonalozott vonalából a legfantasticusabb alaku csúcsok lövelnek fel; ilyen a 
Lázárfalva feletti félgömb alaku Nagy-Haram, ilyen a czukorsüveg alaku Várhegy, a tusnádi 
szoros fölé hullámzatosan emelkedő Gyöngyöshegy, Jáhoros és a Sz.-Annatót körülölelő 
Nagy-Csomág. A Jáhoros délnyugati bástyáját alkotja ezen havasfalnak, onnan a keleti oldal 



trachyt vonala indul ki, melynek mellvédeit a Mitács, Kapustető, Csőllős, Kőalja, Fenyős-
ponk teteje képezik. Északkeleti szögbástyáját pedig a sz.-Királytól jobbra feltornyosodó 
Haram hegyese, melynek vihar-lakta tetején a hagyomány szerint hatalmas haramiavezérnek 
volt megközelithetlen sziklavára, honnan az utazókat és a szegény népet nyomorgatta és 
megadóztatta; alább van a Jajgató, hol a kezei közé esett szerencsétleneket kinoztatta, de a 
hagyomány szerint a megharagudott Isten villámaival összezuzta a haramia-várat a 
zsarnokoskodó rablólovaggal együtt, s most csak homályos nyomai látszanak az ember ellen 
erős, de Isten ellen gyenge várnak. 

Most miután a vidék fekrajzával ekként megismerkedénk, folytassuk utunkat, és pedig bevett 
szokásunk szerint, nem az egyenes országuton, hanem azt elhagyva, tekintünk be a Lokra. 
Loknak pedig a Fissák (patak) völgyületét hivják, mely, mint már emlitém is, Al-Csík 
északkeleti szögletén messze felnyulik a határszéli havasok közé. A Lok egyetlen völgyülete, 
vagy legalább egyetlen jelentékeny oly völgyülete Al-Csíknak, mely lakva van, mert másutt 
ha vannak is a tért köritő havasok közé behatoló kisebb völgyek, azok lakatlanok, mivel az 
itteni faluk mind a téren helyezkedtek el. Azonban a Lok e tekintetben kedves kivételt teszen, 
a mennyiben a Fissák kristály hullámai által átfutott ezen völgyecske egészen be van épitve. 
Széles torkolatjában fekszik Szent-György és Bánkfalva, benn Potyand, Ménaság-Ujfalu és 
Ménaság. Ezen két egyházközséghez tartozó, s csaknem egészen összeépült 5 falu egy 
mértföldnél jóval hosszabb területen nyulik el. 

Sz.-György is, miként Csík mindenik faluja, több külön nevü tizedből áll. Ezek: 
Kőrisvényfalva, hol a templom van, Jenőfalva a középen, Zata, végre Lacz és Gál tizes (ily 
nevü családokról). 

Ezen tizesek elnevezésére pedig azért forditok figyelmet, mert a keresztyénségnek az ős 
hithez ragaszkodó székelyekre való felerőszakolásakor, az ős nevü faluk mind, vagy nagyrészt 
szentek neveire kereszteltettek el, a mellőzött ős nevek azonban hagyományilag fennmaradtak 
a tizes-elnevezésekben s valójában egy kissé figyelemmel vizsgálva, a legszebb ős hangzatu 
elnevezéseket találjuk fel, melyek ugy nyelvészeti, mint történelmi tekintetből megérdemlik a 
felemlitést. Legtöbb része az ily tizeseknek külön falu volt, s csak idő folytán épültek egybe 
és olvadtak össze, igy az 1567-ik évi regestrumban külön faluként szerepel Keorysményfalva 
15 kapuval és ismét külön Jeneofalva 36 kapuval. Sz.-Györgyöt illetőleg még sokkal 
messzebb felható adataink vannak, a mennyiben már a XIV. század első felében önálló 
egyházközségként szerepel*A pápai dézmák regestrumában találunk erre adatokat, hol a 
Telegdi archidiaconatus csiki districtusába az 1332-ik év rovatában a 669-ik lapon ez van: 
„Georgius de S. Georgio solv. 4. ban. ant.” A 681-ik és 736-ik lapon ugyanaz, 10 és 6 régi 
banalis fizetéssel. ; különben Sz.-György Al-Csíknak ma is igen nevezetes pontja, heti 
vásárokkal és két országos sokadalommal birván*Vásár-szabadalmát II. Józseftől nyerte 
1784. august. 14-én. Az eredeti okmány megvan az egyházközség levéltárában. Sokadalmai 
tartatnak virágvasárnap előtti hétfőn és karácson előtti hétfőn, hetivásárjai hétfőn. , naponként 
gyarapodik elannyira, hogy filiájival együtt ma is 6000-et megközelitő lakóinak száma, és a 
mi itt Csíkban igen meglepő, az, hogy a Hargita szele ellen védett Sz.-Györgyön igen sok és 
szép gyümölcs terem, s talán azért mondja róla a példabeszéd, hogy szép harmatu Sz.-György. 
Magaslaton szépen fekvő temploma csinos gót izlésü épület, melynek csak is szentélye 
maradt meg eredeti alakjában, csúcsíves ablakai hal-hólyag diszművezetükkel a késő gót 
korra utalnak; csúcsíves diadalíve és egyszerü gyámköveken (consolen) nyugvó boltozata 
nagyon szép és bevégzett munkára mutatnak. Hajója egészen renaissance-stylbe van 
átidomitva. 



Hajdan erőditett keritése 1673-ban készült, mint azt ezen oda bevésett felirat bizonyitja: 

 

Ezen keritésben két nevezetes siremlék volt, melyek most már eltüntek, de az 1648-ban 
kezdődött megyekönyvben (egyházközségi jegyzőkönyv) fennmaradt emlékük. Mind két sir 
alatt hősök, a haza védelmében elvérzett hősök nyugodtak, miért siremlékök több kegyeletet 
érdemelt volna. E sirok egyike alatt Tompos István volt eltemetve. Ez a Tompos tekintélyes 
ember volt, szereplése azon időre esik, midőn az 1694-ben beütött tatárok Fel-Csíkban 
iszonyu dulást követve el, Somlyónál és Sz.-Királynál – mint fennebb látók – legyőzettek. 
Tompos ez időben éppen kisebbik fiának tartá lakadalmát. Jön a hir, hogy a haza szent földjét 
vad ellen dulja. Tompos összeszedi falujának harczosait s élükre áll; ekkor nemes verseny 
fejlődik ki az atya és két fia közt, hogy ki menjen a csatába, az atya kisebbik fiát, – kinek 
ekkor tarták menyegzőjét – akként akarta maradásra birni, hogy mondá neki: „Te még csak 
most kezded a boldogságot, mit én átéltem, azért maradj”. A nagyobbik fiunak pedig azt: 
„Neked apró, atyai ápolásra szorult gyermekeid vannak, s azért maradj itt”. Végre is a nemes 
törekvés versenyét csak ugy lehetett elintézni, hogy mind a hárman elmentek, el velök a 
lakadalmas népnek minden fegyverfogható férfia, s nem kis mértékben folytak be azon utólsó 
győzelemre, melyet Hoszaszó mellett Xántus Keresztes királybiró vezénylete alatt kivivtak; 
de Tompos István nem tért vissza, hanem csak is legénye beszélte azt el: hogy a tatárokat 
megszalasztván, Tompos igen merészen utánok vágtatott, azonban tulkövér lova elfáradván és 
elbukván, egy az erdőben elbujt tatár szivén átlőtte nyilával; fiai felkeresték hős atyjuknak 
tetemét s haza hozva, nagy pompával temették el a szentgyörgyi templom-keritésben. Eltünt 
az oda helyezett siremlék, de a bátor férfi emléke él a néphagyományokban, fennmaradt a 
megye jegyzőkönyvében, s családja – mely ekkor nemesittetve, czimerült átnyilalt harcznokot 
nyert – ma is megvan Sz.-Györgyön*Még nevezetes család Sz.-Györgyön a Csedő, mely egy 
cancelláriust, egy tábornokot és egy prépostot adott. . 

A másik sir, bánkfalvi Szebeny Istváné volt, ki Kálnoki Ádámnak volt tanitója, de a vész 
perczeiben tanitványával együtt fegyvert ragadva, a fenn emlitett tatár-csaták alkalmával 
Taplocza tájékán üzve a tatárokat, halálosan megsebesült, s bár Brassóba vitték orvoshoz, 
sebeiben mégis elhalt, honnan haza hozatván, szintén a sz.-györgyi cinterembe temettetett el. 
Midőn a régi dicsőségnek ez emlékfoszlányait itt összeszedjük, nem kell felednünk a jelen 
érdemeit is, mert ott a templom melletti csinos vásártéren három épület tünik szemeinkbe, 
melyből vig zsibongás hallszik ki; e zsibongás nem Bacchus áldozatainak elszomoritó 
tivornyája, hanem a múzsák fellelkesitő ünnepeinek örömzaja, mert mind a három épület 
iskolaház (2 fiu-, 1 leányiskola), hol Sz.-György egyházközségnek fiatal nemzedéke 
képeztetik, és e három iskola, sőt egy Sz.-György felső részében levő negyedik iskola is 
alapulását alcsiki esperes és sz.-györgyi lelkész, Nagy Lajos urnak (Al-Csík 1864-ki hazafias 
érzelmü követének) köszönheti, ki azok megalapulásában nem csak kezdeményezőleg s hiveit 
lelkesitőleg járt el, hanem az alapult iskolákat gazdag alapitványokkal el is látta, azok jövőjét 
ekként biztositván. Az ily hazafias érdemeket, az ily századokra kiható nemes tetteket 
feljegyezni, a haza elismerése és méltánylatának átadni helyén látom; vajha gyenge szavam 
buzditásul szolgálna másokra nézve is, hogy ezen üdvös irányban hassanak hiveik lelki 
üdvének biztositására. Még megemlitem mint Sz.-Györgyön élt nevezetes embereket: Mihály 



sz.-györgyi presbiternek három fiát, Mihályt, Pétert és Pongráczot, kiknek hősiességökért 
1580-ban Báthori Kristóf jószágokat adományoz (Kállai, a ns. székely nemz. 202. lap), mi 
ismét adat arra, hogy e korban is voltak házas kath. papok Csíkban. 

 

A falu feletti Kálvária nevü kerék dombon a Jézus szenvedésére szentelt kápolna mellett 
csinos remetelak van, hová keresztekkel jelölt ut vezet fel; ezen 1836-ban épült csinos 
imolában a nagy böjt minden péntekén isteni tisztelet és egyházi szónoklat tartatik, melyre 
nem csak ezen egyházközség, hanem Al-Csík más falvaiból is ezerenkint csődül össze a nép; 
sőt éppen ez ünnepek tevék Sz.-Györgyöt Al-Csík vallási központjává, ezenkivül van még 
Szent-Györgynek egy más sokkal tiszteltebb imolája, fenn a már havasok szinvonaláig 
emelkedő Óriás-on, vagy Nyirtetőn. E hegyről a rege az, hogy ott hajdan óriás lakott, oly 
roppant óriás, ki egyik lábával a falun alól levő aranyos dombra, másik lábával pedig a tér 
közepén folyó Oltba lépett. Odább Kincses nevü hely van, hol, mint a rege mondja, egy igen 
dusgazdag török pasha lakott, de a székelyek által legyőzetvén, siető elmenekülésével kincseit 
elvinni nem tudta, hanem ott boltos pinczét épitvén, oda rakta le, és a patakot rácsaptatta. E 
regék mindenesetre arra mutatnak, hogy Sz.-Györgyön az ős előidőkben valami telep, sőt az 
Óriáson a hagyomány által követelt, most azonban semmi maradványt fel nem mutató, vár lett 
volna. Ezt bizonyiták a sz.-györgyi templom közelében talált nagymennyiségü ily alaku, 4–5 
hüvelyk magas hamvvedrek és ily alaku bronz vésők, ugynevezett celtek, melyek mint a 
Róma előtti kor barbar fegyverei ismeretesek a tudományos világ előtt, s Sziberiától egész 
Olaszhonig mindenütt feltaláltatván, szittya fegyvereknek tartatnak. E homályos 
hagyományok, műtöredékek és Sz.-György körül talált sok régi (szintén barbar) érmek arra 
mutatnak, hogy itt ugyancsak volt a régi ős korban valamely telep, s e szerint a havasok 
környezte Csík ősrégi időkben sem lehetett egészen lakatlan. Hanem az Óriást most nem 
annyira e regék, mint vallásos kegyelet és egy embernek tisztelt emléke teszi Csík vallásos 
népe előtt kegyeltté. Az pedig Ilyés András püspök, kinek egyszerü infuláját mint szent 
ereklyét őrzik most is a sz.-györgyi templomban. Ilyés András szegény szülőktől született a 
17-ik század közepe tájatt Sz.-Györgyön. Szülői mint gyermeket iskolába adták; hanem a 
tanuláshoz nem nagy kedvet mutatván, inkább a pásztorkodáshoz vonzódott, azért anyja a 
sertésekkel küldötte ki; igy történt, hogy midőn az akkor rengeteg erdőkkel nőtt Óriáson 
legeltetné disznóit, elaludt, de ébredése iszonyteljes volt, mert roppant medve állott előtte, ő 
imát rebegve, feltartá botját és a medve meghunyászkodva távozott. A gyermek ebben Isten 
intését hitte, s hazamenvén, mondá anyjának „Én tanulok és addig tanulok, mig püspök nem 
lesz belőlem.” E feltevése teljesült is, mert 1696-ban Erdély püspöke lett, mikor czimerébe 
felvette a medvét, a mint a botját elébe tartó pásztorfiu ellen emeli fel félelmes lábait. 1697-



ben Erdélyből kitiltatván, az erdélyi Schematismusban adott rövid életleirása szerint, 
Pozsonyba ment, de a sz.-györgyi megyekönyv szerint szülőföldjére, Szent-Györgyre 
huzódva, ez egyházközséget administrálta, az Óriáson pedig, hol fenn leirt kalandjával élte 
fordulópontja kezdődött, hol csudaszerüleg menekült, 1713-ban imolát épitett, s azt Nagy-
boldogasszony mennybemenetelére szentelte, mely napon itt igen népes bucsukat szoktak 
tartani. Ilyés András* 

Ilyés András az egyházi irodalom terén is ismeretes s több munkát irt, mint: „Keresztényi 
Jóságos Cselekedeteknek és Tekelletességnek Gyakorlatossága, Roderik Alfons után 
forditotta Ilyés András 1701-ben. Nagy-szombat, nagy negyedrét”. „Szentek életét” olaszul és 
magyarul. Magyarra forditotta Avantzinus Krisztus életéről és tudományáról irt müvét. „Liber 
Concionum Dominicalium”, Bécs, 1695, és ezeken kivül 74 predicatiót, Bécsben 1693, 
negyedrét. (Lásd róla mint iróról többet Bod Péter Athenása 119-ik lapján). 

Fivére Ilyés István, ki szintén szamandriai czimzetes püspök volt, ily czimü munkát irt: 
„Cathechesis Doct. Christ”. Nagyszombat 1701. 

Csík nagyon sok püspököt adott a katholikusoknak, ezek a már emlitett két Ilyés mellett 
Szenttamási György, Pálfalvi János, Szentgyörgyi Ferencz, Domokos Kazimir (mind erdélyi 
püspökök), Csiki István (1600-ban szamandriai püspök) Mártonfi József, Bornemisza Pál 
(Isabella korában erd. püspök). Antalffi János, Kovács Miklós; szám szerint 11 püspök került 
ki Csikból. 

Egyáltalában Sz.-Györgyön mindig igen jeles lelkészek voltak. Szereday is itt volt káplán. 
Antalffi János is itt kezdte papi pályáját. 

mint megyétlen szegény püspök, nem dotálhatta emlékimoláját, hanem azt Istvánffy Márton 
esperes dotálja. Az 1717-beli nagy pestisben elhaltak is ez imolához temettettek el. A Nyirtető 
közelében Pap halála nevü hely van, hol a hagyomány szerint 7 oda menekült papot öltek 
meg a tatárok, a föld vöröses képződésü levén, esős időben vörös viz foly le onnan, a nép azt 
az ártatlanul kiontott vér felfakadásának tartja. Most, miután Sz.-Györgygyel kellőleg 
megismerkedtünk, folytassuk utunkat fel a Fissák völgyén. 

Sz.-Györgygyel összefügg az ismét 5 tizedből álló Bánkfalva. E tizedek Ittkétfalva, 
Kotormány, Szimonszeg, Martonos vagy Patakfalva és Altiz. Az 1567-dik évi regestrumban 
külön falunkint szerepel Ittkeetfalwa 22, Kotormány 5 és Bánkfalva 20 kapuval. Valószinü, 
hogy még az alosztályok némelyike is egybeolvadás által nagyobbodott, mint Ittkétfalva, 
mely két faluból és a két neves Martonos, mely ismét két kis faluból alakulhatott. Bánkfalva 
ezeket, Sz.-György meg Bánkfalvát absorbeálta. 

Bánkfalva nevét Benkő József (Spec. Tran.) Benedektől származtatja, mely név az ős 
magyaroknál Bánkkal ugyanazonos volt; hogy pedig Bánk a régibb időkben ugyancsak 
divatos név volt, már az ismert Bánk bánból; de e mellett régi okmányokból is – hol e név 
gyakori – bizonyos. 

Bánkfalva egyik tizedét, mint emlitők, Böv (bő) buzáju Kotormány alkotja; de hát hol van e 
sajátos nevü falucska? 

Bánkfalvától északnyugatra egy dombtetőn kis templom áll magányosan, az utas, ki erre jár, 
bizonnyal megkérdi, hogy miféle templom az, hol vannak hivei? mert falu sehol sem látszik, 



pedig ott van a templom közelében egy kikotrott gödörben (honnan neve is eredhet) szem elől 
elrejtve azon kis falucska, mely termékeny határáról a bő buzáju melléknevet nyerte. 
Bánkfalvának ásványos forrása is van, a Békás és Radovány patakok összefolyásánál, 
melynek szemgyógyitó hatást tulajdonitnak. Vegybontva soha sem lévén, alkatrészeiről 
mitsem tudunk, de szürkés szine s illata büdös-kő tartalomra mutat. 

A Fissák völgyében messze felnyuló Bánkfalvával összefügg Ménaság-Ujfalu. Hogy e faluról 
valamit feljegyezhessünk, a történelem feledett lapjait kell feltárnunk, hogy ott ragyogó régi 
dicsőség széthullott virágszirmaival felékesithessük. Ugyanis a II. Rákóczi Ferenc vezette 
nemzeti mozgalom alatt, a szabadság szent ügyéhez egy vidék is a magyar hazában hűbb, 
ragaszkodóbb és áldozatkészebb nem volt, mint a hon szivétől oly távol eső Csík, s azért a 
visszatorlás és feldulatás nyomorainak annyira kitéve egy vidék sem volt, mint éppen Csík. 
Akton és Graven véres nyomokat hagytak e vidék virányain, oly vandal tettekkel mocskitván 
be a történelem lapjait, melyektől környezve fordul el az örök igazság nemtője. Ezen 
mozgalmak folyama alatt egy csapat laboncz vonult le Ménaságról Sz.-Györgynek, mindent 
dulva, rabolva, mindenkit gyilkolva; de Ménaság-Ujfaluban a fegyvert ragadott székely 
amazonok kezébe estek, kik elszánt, sok véráldozatba került harcz után őket legyőzték, 
lefegyverezték s hadnagyostól együtt leölték. Az akkor tájatt Szent-Györgyön volt Ilyés 
András püspök Ujfaluban temette el a két részről elesteket, s emlékül kapolnát csináltatott 
oda*Losteiner Chron. 443. . 

Az ezen harczokban magokat kitüntetett székely amazonok utódjai igen szépek, és a Fissák 
völgyének hölgyei jogosan kiérdemlik a szépnem-elnevezést, mert a nők Csík egyik vidékén 
is szépség és daliás termetre nézve ezekkel nem versenyezhetnek. 

E falukban fennmaradt még azon ősi szokás is, hogy a leányok vasárnap és ünnepnapokon 
egészen fehérbe öltöznek, mi nem kis mértékben foly be szépségük emelésére. A férfiak 
öltözéke is eltérő Csík más vidékeinek népviseletétől, a mennyiben itten nem a szokásos ujjas 
mellényt, hanem világoskék (saját keszitményü) kelméből készült ujjast vagy bujjbelét 
hordanak. 

Ujfalu végénél a völgy kétfelé ágazik, a táj egyszerre vadregényes, havasias jelleget ölt. A 
Fissák völgye keletnek tart, hátterében az Ördöngős nevü havas magas csúcsa zárja el a 
láthatárt. A Fissákba szakadó Taplocza (patak) északról törtet le, völgyének hátterében 
roppant havasok tömege tünik fel, a Tomot, Negyedfél megye havasa és a kopasz Borda 
csúcsaival. 

Ezek háta mögött van a Moldovába vezető Kis tölgyesi szoros*Melyen a Kászonba eredő Uz 
pataka foly ki, s melyet Kászon leirásánál tüzetesebben tárgyalandok. , hol havasi ösvényeken 
csak csempészek járnak a havasokon tuli országba, ott azon havasok között ront be a 
Nemerével ugyanazonos, egy irányt követő Borda szele, mely, mikor Al-Csík terét végig 
söpri, akkor mindenki lakába siet; de a vészes lehelletü havasok áldást is árasztanak, mert ott 
van Al-Csíknak élés-kamrája, honnan deszkáját, zsindelyét, épület- és eszközfáit vágja a 
székely, s az azzal folytatott kereskedéssel szerzi be a szükséges élelmi czikkeket, melyeket 
nagy népességü kopár vidéke nem képes előállitani; ott legelteti ökreit, juhnyájait, melyekkel 
egész Ausztriáig kereskednek a vállalkozó szépvizi és gyergyó-szentmiklósi örmények. 

Ujfalutól 15 percznyire van a Taplocza völgyében Ménaság*Ménaság nevét Benkő Sp. Trans. 
Málnásságtól származtatja. Az 1567-ik évi regestrumban Ménaságh néven 61 kapuval van 
bejegyezve, tehát már ekkor nagyon jelentékeny helység volt. , havasok közé rejtett magányos 



falu, zajongva működő fürészmalmaival az ipart, régi nevezetes templomával a müvészetet 
képviselve. 

E templom szentélye régi gót épület, szövedék boltozatának koczkáiban igen érdekes al-
fresko festvények vannak. Közvetlen az oltár feletti koczkában a nap és hold, továbbá négy 
próféta, 4 evangelista és más szent képek*Mária Magdolna, szent Borbála, sz. Katalin, sz. 
Ilona, sz. Margit, sz. Anna, sz. Klára és sz. Susanna; mindeniknek neve minuskel betükkel 
van oda irva s mutatja e festvények eredeti régiségét. . A képek jellege, de főleg a képeket 
magyarázó minuskel feliratok egyiránt kezeskednek ezen mübecscsel s régészeti érdekkel biró 
képek valódiságáról, minek következtében mint a Székelyföldön oly kevés számban 
fennmaradt (Dályán és itt) régi frescók egyik kiválóbb példányát kellőleg becsülnünk és 
méltányolnunk kell, egyszersmind elismeréssel lennünk azon kegyelettel szemben, mely azt 
valamely barbar ujitás általi megsemmisüléstől megvédte. 

A szentély (chor) déli oldalán két keskeny, díszművezetét megtartott, csúcsíves ablakocska 
van, a diadalív nyomott csúcsívvel záródik. A templom hajója, ugy látszik, sokkal később 
épült, mint a szentély, köríves uj metszetü ablakai mellett 1655-ben készült festett deszka-
fölepe (plafond) is mutatja ezt. De a szentély sem oly régi, mint azt a sekrestye ajtaja felett 
levő ezen felirat: 

AE. T. H. ANO. 655. 

elhitetni akarná. Nem, mert akkor még nálunk nem voltak keresztyén templomok; de ha lettek 
volna is, nem arab számokkal éltek ám akkor, hanem hihetőleg a 6 elől az egyes kikopott 
(mert nem vésve, hanem csak irva van), és igy 1655-öt kellett jelölnie, mi valamely ujitási 
évszám lehetett, mert a templom szentélye bizonynyal annál jóval régibb, a mennyiben épitési 
modorában nyilvánuló késő gót-kori műidomokról itélve, a XIV. század végén készülhetett. E 
templom két ajtaja arról nevezetes, hogy egy darab cserfából van kivésve. 

Festett fenyőfából készült öltöny-szekrénye 1678-ból való. A diszöltözetek közt egyiket 
Mária Terézia sajátkezüleg himezte*Ez és egy igen szép kehely is Bécs egyik apácza-
kolostorából került ide, mely II. József alatt eltöröltetvén, Csedő László korlátnok ur 
megszerezte s ezen egyházközségnek ajándékozta. Benkő Károly Csík. Gy. Kászon, 133-ik l. . 
Harangjai is régiek, a nagyobbon e minuskel körirat van: 

O Rex gloriae Jesu Xte veni in pace 1582. 

A kisebbiken: 

O Rex Gloriae Jesu Xte veni in pace Paulus Neidel me fudit Ao 1604. 

De mindezeknél sokkal nevezetesebb és figyelmet érdemlőbb e templom régi szárnyoltára 
(Flügelaltar), mely régen főoltár volt, hanem egy kegyes asszony uj, czifrán aranyozott oltárt 
készittetvén, ez helyéről kidobatott egy szögletbe, mignem Hajnald Lajos püspök ott 
utaztában azt meglátván és műbecsét azonnal átértvén, kérte, hogy ha ez oltárt régiségeért 
nem becsülik, adják el neki, hogy a fehérvári templomba vitesse. Az éleseszü, leleményes 
székely hivek ebből átérték, hogy értékes valami lehet az a füstös oltár, minek következtében 
kijelenték, hogy attól semmi áron megválni nem akarnak; a püspök figyelme megmenté 
ekként a félredobott műkincset, jeles és lelkes öreg lelkészök, Miklós Gergely ur (kit 



általánosan Geczibának hiv egész Csík,) kivitte azt is, hogy ezen addig számba se vett oltár 
számára, egy a templom hajójának déli oldalához toldott mellékhajót épitettek. Ott van most 
is a megmentett műkincs, melynek midőn képét ide csatolom, azt néhány felvilágosító szóval 
kisérni nem látom feleslegesnek. 

 

Ménasági régi oltár. 

Ezen oltár egészen byzanczy stylben készült, s ugy alakját, mint remek fametszvényeit 
tekintve, valódi műremek. Közepén (a somlyóihoz hasonló) aranyozott Mária-szobor van, 
melyet a hagyományok szerint Höltövényben (barczasági szász falu) a reformatiókor kidobtak 
a szászok, de egy potyandi szekeres ott menvén el, a szobor megszólalt, hogy: „Vigy 
magaddal”. Ő haza is hozta s oda helyezé az oltárürnek szép metszvények- és szobrocskák-
ékitette fülkéjébe. A szobor alatt e felirat van: „Regina Coeli 1543”. (A számjegyek minuskel 
jegyekkel irva). 

Az oltár szekrényszerüleg ajtókkal van ellátva, az ajtók kül- és belfelén csinos foglalványu 
koczkákba Krisztus élete születésétől halálaig van lefestve; oly szépek és élénkek ezen 
müvészi ecset által festett képek, mintha csak néhány évvel ezelőtt készültek volna. A körives 
tetőmü közepén Krisztus születés van ily modorban lefestve. 

Ménasághoz tartozik még az innen negyedórára levő Potyand, (mely csak ugy oda pottyant a 
havasok sziklái közzé) és a határszél közelében levő pásztorkodó csángók által lakott 
Kostelek. 

Ménaságnak sok gyógyforrása van, ezek közt legnevezetesebb a Vigaszo nevü, mely fürdésre 
is használtatik.* 

E forrás kékes fekete, ha nap süti, vereses, több rész büdös-kő, kevesebb mész, szénsavany és 
kevés kékkőtartalommal bir, 6 fok hideg, s vegytartalomra a budai forrásokkal lenne 
ugyanazonos Krautschneider orvos vegytani észlelése és állitása szerint; rheuma, fekély és 
más kórokban nagyon hathatós. 

Benkő K. Cs., Gy. és Kász. 28. l. 

Fennebb a Bőőpataknál három más ásványos forrás buzog fel ismeretlenül és használatlanul. 
Ménaságon most is vannak Adorjánok, ivadékai azon egykor hires székely családnak, mely a 
székelyek Adorján nemének emlékét tartá fenn*Ezen völgyben e szerint feltaláljuk a régi 



székelyek nemzeti felosztása két legnevezetesebb nemének, az Adorján és Jenő nemnek 
emlékét. Az elsőt Ménaságon most is nagyon terjedt Adorján családban, az utóbbit Sz.-
Györgynek Jenőfalva nevü tizesében. . 

A csíki népesség roppant szaporaságáról tanubizonyságot tesz Ménaság népesedési aránya, 
mely az anyakönyv szerint 50 év alatt 600 lélekkel szaporodott, mi 1000 léleknél oly arány, 
minőt sehol Európa egy országában sem találunk fel. 

Ez mutatja, mily életre termett szivós nemzet ez a székely, melyet nem lehet oly könnyen 
kihuzni a népek sorából, mint azt Schmidt Konrád ur akarta volt; sőt kedvezőbb viszonyok 
között azzal gyarmatositani lehetne a sok helyt puszta mezőséget és Bánátot is. 

Sőt ha még hátrább tekintve, nagyobb mérvü számitásokat teszünk, még bámulatosabb és 
meggyőzőbb eredményre jutunk. A csík-kozmási egyházi jegyzőkönyv (mely 1695-ben 
kezdődve, korunkig jön le), 74- és 75-ik lapján leiratik azon iszonyu állapot, mely az 1717- és 
1719-ik évben uralgott szárazság-eredményezte roppant éhségben (midőn az emberek 
egymást felfalták) és az ezt követett pestis miatt Csíkban előidéztetett; a neveztem 
jegyzőkönyvhez lajstrom van csatolva, hol falunként fel van jegyezve a meghaltak és életben 
maradottak száma*Benkő Károly Csík, Gyergyó és Kászon 85, 86-dik lapján közli az egész 
lajstromot. . Én itt csak az általános számokat jegyzem fel. Kivonatilag: 

 
 meghaltak  élők 

Fel-Csík  3472  4663 

Al-Csík  3887  5029 

Kászon  980  1227 

Gyergyó  2209  3989 

Összesen  10,748  14,908 
 

Tehát ezen végzetteljes napokban csaknem fele pusztult el Csík népességének, s daczára az 
azután duló harczoknak, éhségnek és főként az ujabb időkben divatba jött csoportos 
kivándorlásoknak (a Dunafejedelemségekbe és Erdély más vidékeire is), ma mégis Csíknak 
(Gyergyót és Kászont odavéve) népessége tulhaladja a 112,000-et, tehát ily mostoha 
viszonyok között is 145 év alatt Csík népessége több, mint hétszereződött. 

És most ezen önmagát kimagyarázó statistikai kitérés után, mielőtt a Loktól megválnánk, 
szükségesnek látom itt néhány szóval megismertetni a már felemlitett s ezután többször 
előforduló Negyedfélmegye havasát. 

Ez a havas szentmártoni Kereszt-havastól kezdve, felnyult a Gyimeshez és állott a 
Hosszuhavas, Szellő, Borjustelke, Borda, Piricska, Pereshavas és Galambhalma nevü 
havasokból. E havasokat pedig Báthori Kristóf fejedelem ajándékozta Negyedfél megyének 
jutalmul azért, hogy a Piricska-szoroson a Szulcza vize mellett beütött török portyázókat 
hősileg kiverték. Negyedfél megye pedig azért, mert azt 3 és fél egyházmegyét 
(egyházközséget) alkotó 7 falu birta, névszerint Ménaság, Mindszent és Sz.-Lélek, Delne és 
Pálfalva, s végre a fél megyét alkotó Csobotfalva és Csomortány. Az eredeti adománylevél 
1562-ben elégett, minek következtében 1666-ban a Negyedfél megye népei összegyültek a 
Csomortányon felül levő Vasondkapuhoz, hol 20 pontban e havas birtoklására nézve 
törvényeket és rendszabályokat hoztak, melyeket Apaffi 1675-ben Fehérvártt megerősitvén, 



törvény erejüvé tett. Ezen határozatokban oly sok eredetiség, az akkori magánjog körére oly 
becses világot vető adatok vannak, hogy annak érdekesebb pontjaiból kivonatilag egyetmást 
közölni nem lesz egészen érdektelen*Ezen rendszabályok eredetiben mellékelve voltak egy 
ezen havasok ügyében folytatott perhez, honnan én e kivonatot tettem. . 

Választott esküdt havas-biróság volt, mely a rendre és birtoklásra felügyelt, mely 
egyszersmind itélethozási és büntetési joggal volt felruházva. 

Tavaszszal cantaté vasárnapján minden marha kitiltatott ezen havasokról, ha azután marha 
ment oda, a havas-birák behajtatták, megtizedelhették. Havasőrizni mindenki tartozott 
kimenni a havasbiró rendeletére; ki nem engedelmeskedett, 1 frtig büntették. 

Kaszálni sz. Lőrincz napkor kezdtek, és pedig nem volt ott senkinek elkülönitett birtoka, 
hanem mindenkinél a kaszások száma volt meghatározva, még pedig a havas-birák ötöd-
magokkal, nemes nyolczad-magával, lófő negyed-magával, darabont harmad-magával, ökrös 
jobbágy ketted-magával, zsellér egyedül. Helyet foglalni napkeltekor lehetett, de dolgot 
kezdeni csak naphaladtakor, hogy az ünnep meg ne szegessék; ki ez ellen vétett, a havas-
biróság kitiltotta a havasból, s csak három forint lefizetése után vétetett vissza. Ha valaki 
maga kaszálni nem mehetett, rész füvét másnak el nem adhatta, csinált szénáját is idegennek 
csak ugy adhatta el, ha a bebirókból vevő nem találkoznék. A kaszálás alatt a havas-birákból 
legalább háromnak mindig ott kell lenni; ki a havasbiró pecsétjének nem engedelmeskedett, 
kiveszett a havasból (kitiltatott); hatalmaskodása ugyanazonos volt a más törvényszékek ellen 
elkövetett ily vétségekkel, még ha gyilkosság, vagy haláleset fordult is elő, akkor is, más 
törvényszék teljes kizárásával, a havasbiróság hozott itéletet. Ha valaki, vagy valamely falu 
idegen procatort vagy birát akarna behozni, 100 arany forintra büntettetett, ugyanennyire azon 
falu vagy egyén, ki e közös havasok felosztását inditványozná, és 200 arany forintra, ki 
idegent csempészne be. Ezen havasbiróság itéletének semmi más apellatum-foruma nem volt, 
azt megváltoztatni senkinek hatalmában nem állott, stb. Az ezen rendszabályok és törvények 
alapján való birtoklás egész 1849-ig, sőt azután is érvényben volt; de 1852-ben a Bach-
rendszer alatt oly roppant adót róttak ki, hogy a birtokos községek azt fizetni nem birván, 
1858-ban községenként felosztották a nevezett havasokat, kivévén a Moldovába folyó Szulcza 
vizén levő 20 fürészmalmot, melyeket, hogy örökösen közösen használjanak és soha fel ne 
osszanak, változtathatatlanul elhatározták. 

IX. Al-Csík. 
Sz.-Márton. Pálfalva a Cserna völgyében. Sz.-Márton vásárai. A sz.-mártoni iskola. Becz 
Imre curiája. Antalffi püspök kertje. Sz.-Márton régi temploma és régi harangja. A Poszogó 
nevü gyógyforrás. Papiros-malom. Kozmás sokadalma. A székely vásárokról általánosan. A 
kozmási régi jegyzőkönyv. Lázárfalva. Petki István kastélya. 

Szent-Györgyön alól, a hegyek tövében van Sz.-Márton, igy nevezve védszentje, sz. Márton 
püspökről. E nevet viselte régen is, mert a pápai dézmák regestrumának 1332-ik évi rovatában 
is S. Martinus néven jön elő*A 669-ik lapon: „Paulus Sac. de S. Martino solv. 4 ban. ant.” 
Még kétszer fordul elő ugyan e néven és pedig a 682-ik és 736-ik lapon 4 és 5 régi banalis 
fizetéssel. . A falu déli részét Csekefalvának hivják, mely feltehetőleg az ős elnevezést 
örökité*Az 1567-ik évi regestrumban e két község külön rovat alatt fordul elő „Zent 
Márthon” 41 és „Chyekefalwa” 32 kapuval. . A falu között átfolyó szentmártoni patak 
(melybe a Cserna patak szakad) völgy fejében Pálfalva nevü hely van; a hagyományok szerint 



régen ily nevü falu állott ottan, melynek lakói Sz.-Mártonba huzódtak le. Sz.-Márton nagy 
kiterjedésü – hetivásárokkal és sokadalmakkal biró – helység*Két sokadalmára – a máj. 3-án 
és nov. 9-én tartandókra – és szombatnapi hetivásárra a szabadalmat 1840-ben febr. 20-án 
nyerte. Az okmány, mely megvan az egyh. köz. levéltárában, kelt Bécsben, Ferdin. király, 
Nopcsa Elek és Szentgyörgyi Imre aláirásával. Kihirdettetett ez év dec. 22-én a Somlyón 
tartott marchalison.. Nov. 9-én van sz. mártonnapi sokadalma, mikor nagy mennyiségü kender 
kerül itt össze. Ekkor egyszersmind bucsu is levén, az uj borból nagyokat szoktak inni, s 
onnan eredhet Sz.-Mártonnak nagy poharu mellékneve. 

De a székely vendégszeretetet jelképező nagy poharánál és bő boru bucsujánál sokkal 
érdekesebb előttünk a piaczon levő iskolának nagy, emeletes épülete, melyet Al-Csík és 
Kászonszék 1840-ben épitett; virágzó algymnasiumnak volt ez látogatott helyisége egészen 
1849-ig, midőn a Bach-rendszer országpusztitó bérenczei, az e szegény hazát megrohant 
hivatalnoki kar, innen is elüzte a muzsákat; az épület hivatalos helyiségévé lett az alcsiki járás 
hivatalnokainak, kik az iskola alapitványait elzsebelve, ott uralkodtak egész 1861-ig, midőn 
ujból hivatásszerü czéljára fordittatván, iskolává lett. Csak hogy még igen sok idő kell, mig a 
hazafias áldozatkészségnek sikerülend azt eredeti állapotára felemelni, sőt a korigényekhez 
képest azt tovább fejleszteni; pedig ez iskolára itt Al-Csík középpontján igen nagy szükség 
van, egy reál-tanoda sehol sem lenne inkább helyén, mint éppen itt a tulnépes Csíknak 
középpontján fekvő Sz.-Mártonban; tehát Szent-Márton algymnasiumát azzá kell átalakitani, 
– midőn arra módunk és alkalmunk lesz. 

A falu között, Sándor László kertjében, némi romok vannak, melyekről az a hagyomány, hogy 
ott azon hires Becz Imrének feküdt fényes udvarháza, ki Csík, Gyergyó és Kászonszék 
főkapitánya, az agyagfalvi gyülésen Csíkszék követe volt, s kit 1521-ben Zápolya 
notáztatott*Gr. Lázár család, 111. l. . 

Az 1724-ben itten (Szent-Mártonban) született Antalffi János püspöknek emléke pedig egy 
kertben van örökitve, melyet most is „prépost kertnek” hivnak. 

Mivel már régi emlékek felemlitéséhez kezdtem, nem mellőzhetem el a szent-mártoni 
templomot is, hol a baloldali szárnyépület feletti szoborürben egy a csík-somlyóihoz hasonló, 
régen a főoltáron állott Mária-szobor van, melynek talapján e felirat olvasható: 

 

De ennél régészeti tekintetben még sokkal érdekesebb 3 mázsás kisebbik harangja, melyen 
ezen körirat van: 

 

vagyis: Anno Domi (domini) 1. CCCCLXXXXV (1495) Jar: Jahr helyett, mit a német öntő 
toldhatott oda. Itt is előfordul a római számjegyeknek a már felkapni kezdett arab 
számjegygyel való egybekeverése, mert az ezeres arab számjegygyel van irva, midőn a többi 
számjegyek mind rómaiak. 



A természetiek országából Sz.-Mártonnak van egy patkóslábnál felfakadó Poszogó nevü 
gyógyforrása, mely hülések ellen igen hatályos. 

Az ipar terén a falu északi végében Vásárhely nevü helyen*Hol a hagyományok szerint 
vásárokra gyült egybe régi ős időkben Csík népe, s hol most egy 1658-ban épült, Ur testének 
szentelt imola áll. levő papirosmalom érdemel emlitést*Melyben, mint Csík másik 
papirgyárában is, csak pakolni való itatós papir készül. . Az hihetné az utas a Csíkban levő 
papirgyárakról itélve, hogy itt nagyon sok az irástudó, papiros-fogyasztó ember, pedig dehogy 
van, a népnevelés hazánkban sehol sem áll oly rosz lábon, mint Csíkban, egy-két falut kivéve, 
csakis a kántorok téli iskolája az, hol a falusi gyermekekkel nem annyira megkedveltetik a 
tanulást, mint inkább elidegenitik attól a fiatal fogékony lelkületet; hanem, fájdalom, ez a sok 
papirosmalom inkább arra mutat, hogy sok itt a rongy és szegénység; ily sovány vidéken, ily 
népesedési viszonyok mellett csak a vas szorgalmu székely tud élni; az indolens, napon 
melegedni szerető oláh, de még a rendszeres (systematicus), hidegvérü, lassan mozgó szász is 
éhen halna meg, s még rongya sem lenne, mit a papirosmalomba adjon. 

Sz.-Mártonon alól félórányira a Kamarás-patak mellett fekvő Kozmás következik, mely hogy 
nevét nem valamely prózai kozmásodásról, hanem sz. Kozma és Damján szentekről veszi, azt 
a pápai dézmák regestrumából láthatjuk, hol 1332-ik évben e falu Sanctus Cosma et 
Damianus és egyszerüen S. Cosma néven fordul elő*E regestrumnak a telegdi esperesség 
csíki districtusában az 1332-ik év rovatában a 669-ik lapon igy: „Emericus de Sanctis cosma 
et Damiano solv. 3 ban. ant.” Az 1333-ik év rovatában a 736-ik lapon: „Emericus Sacerdos de 
SS. Cosma et Damiano solv. 1 gr.” . Nagyobb fejlődést e helység, ugy látszik, csak a későbbi 
időkben nyert, mert hogy a 16-ik században még jelentéktelen helységecske volt, az 1567-ik 
évi regestrumból látjuk, hol csupán 17 kapuval szerepel. 

Kozmás szintén hetivásárokkal és sokadalmakkal biró helység*Kozmás két országos (jan 25-
én és sz. István királyt követő napon tartott) sokadalmát engedélyező szabadalmát 1833-ban 
febr. 20-án nyeri. Keddnapi hetivásárait pedig 1841-ki máj. 13-án Bécsben kelt okmány által 
nyeri. Megvannak ezek eredetiben a kozmási község levelei közt. ; de hát annyi vásár és 
sokadalom honnan veszi magát? sok eladni valójuk lehet ezeknek a csíkiaknak? kérdheti az 
idegen. Bizony pedig nincsen itt sok áruczikk és pénzforgalom, hanem a székely kereskedésre 
született nyerészkedő nép, s mostani vásáraiban inkább csak e hajlamát mutatja ki, mint 
valódi képességét; e mellett a székely nagyon barátságos nép, a vásárok és sokadalmak pedig 
a barátságos összejöveteleknek ünnepei, bemegy azokra a falusi székely még akkor is, ha 
semmi eladni vagy venni valója sincsen, hogy ott rokonaival, barátaival, ismerőseivel 
összejöhessen, s egy baráti pohár bor mellett elbeszélgethessen, eláldomásozhasson, valami jó 
felderitő hirt hallhasson, s mértföldnyi gyaloglás után haza áll egy gyermekeit vagy nejét 
megörvendeztető csekély vásárfiával*Kozmás határa. Az Aporok és Mikó család 
F.fehérmegyei birtokaival ütközvén össze, a nyomkövetés kérdésében vitályogtak, mit 
országos végzéssel intéztek el 1667-ben. Lásd Comp. Cons. T. VIII. art. II. . 

Már megszokhatta kedves olvasóm, hogy itt Csík minden falujában neki esem egy-egy szent 
templomnak, s annak leirásával, ismertetésével untatom; de hisz e templomok mint régi kor 
épitményei szintén a nemzet műkincsei közé tartoznak, én pedig feladatul tűztem ki, hogy 
azokat megmentsem a feledékenységtől, hogy bár mit is érdekest, szépet, történetileg, 
épitészetileg és széptanilag nevezetest találok, azt felemlitsem és ismertessem. Hogy itt e 
szent földön legtöbbet templomokkal időzök, annak a kegyelet mellett főoka az is, mert 
Csíkban igen sok figyelmet érdemlő régi templom van; hanem vigasztalódjék kedves 
olvasóm, mert ez egyszer itt Kozmáson mellőzöm a szép, régi, de idomtalanul átalakitott 



templomot, s inkább ez egyh. köz. történeti becscsel biró jegyzőkönyvét szellőztetem egy 
kissé, melyet, mint már emlitém, 1695-ben inditott meg Lakatos István (a történész) akkori 
kozmási lelkész és esperes. Ezen latinul irt munkálatban oly sok érdekes történeti jegyzés van, 
hogy annak egészben való kiadása is nyeremény lenne a hazai történelemre nézve; én itt csak 
Csík történelmét felvilágositó s helyi érdekkel bíró egyes dolgokról teszek emlitést. 

Leirja itt részletesen Tököli beütését, a zernyesti csatát, le a sáskák s egyes kurucz- és 
tatárbecsapások rakonczátlankodását, mig a csíkiak a prázmári táborba hódolatra nem 
mennek. De ezeknél még nagyobb csapás érte Csíkot, midőn a Keresztyén Szigettől 
visszafordult Tököli futó sergével átjött a Mitácson Csíkba 1690-ki okt. 14-kén, és Kozmáson 
a papi lakba szállásolta be magát; pap és nép az erdőkre menekülvén, a féktelen tábor ott 
kedve szerint gazdálkodott, a harangot és más templomi holmikat (mik el nem ásattak), 
elvitték, 31 ház leromboltatott, 3 ember megöletett*Ekkor Tusnádon 39 ház, Szerethszegen 
26, Lázárfalván 20 ház égett el. Verebesen csak 5 ház maradt meg. , a csik-somlyói 
templomban az orgonát, s néhány oltárszobrot összeromboltak; elvonultokkal alig tértek 
vissza a hegyekről a lakosok, hogy nov. 2-án német labanczok ütöttek be Csíkba, s bár Csík 
már hódolt volt, ott mindenütt dultak, romboltak s raboltak, mignem Sz.-Simonnál 
megveretvén, át nem szalasztattak a Mitácson, stb. A Rákóczi-mozgalom alatt Csík népe 
őszintén csatlakozott a nemzeti ügyhez, s nem volt honunknak egy területe is, mely oly 
szivósan és kitartóan hű lett volna a szabadság ügyéhez, mint éppen Csík, miért egy vidék 
sem volt annyi zsarolás- és annyiszori feldulatásnak kitéve, mint éppen Csík, mely mindvégig 
megtörhetlen volt, annyira, hogy mihelyt a német onnan kihuzta a lábát, azonnal ujra fenn 
lobogott a szabadság zászlója. 1708-ban Csíknak ötszörös behódoltatása után is, midőn a 
Nagyerdőn kivonuló militiát megszalaszták, s az elhajtani szándékolt marhákat visszavették, 
Csíkban ujból felülkerekedtek a kuruczok, de ezen utólsó győzelem feletti öröm nem soká 
tartott, mert a brassai commendáns a nagyerdői kudarczot megboszulandó, sergeket küldött 
Csíkra, melyeket Cserei Mihálynak is kénytelen-kedvetlen követnie kellett. Ezek a Mitácson 
átvonulván, váratlanul rácsaptak Csíkra, s Kozmáson 28 kuruczot levágtak, hadnagyukat, 
Csulak Martit elfogták; ugy levágták Bocskor Kelement Tusnádon, másokat is, s ujból 
behódoltaták szokott vad modorban Csíkot*Cserey Mihály Ujabb nemz. könyvt. 411. l. . 
Most is a Csatószeg és Kozmás közötti Görgős nevü réten halmok emelkednek, hová a 
Tököli- és Rákóczi-kor áldozatai vannak eltemetve. 

Kozmáson alól a Nyergestetőre kap fel az ut, mi azonban most – miután Alcsíkban még 
teendőnk van – nem követjük azt, hanem átcsapunk Lázárfalvára, mely Csík délkeleti 
szögletében a Czeczele, Bolondos és Nagy-Haram-alkotta hegykaraj alatt igen festőileg 
fekszik. Régen mint többnyire jobbágyok által lakott helység, Felső-Fehérmegyéhez 
tartozott*Benkő Specialis Trania Terra Sic. Sed. Csik. Előbb Thoroczkai, azután Béldi, Petki, 
most Apor birtok. Hogy Lázárfalva régen Felső-Fehérmegyéhez tartozott, kitetszik az 1667-i 
országgyülés végzéséből. L. Comp. Const. T. VIII. art. II. Az 1567. regestrumban 14 kapuval 
van bejegyezve.; határán alaun és salétrom jön elő. Erdősége egész a torjai Büdös és 
Bálványosig berug. 

Lázárfalva neve onnan ered, hogy régebb a szárhegyi Lázárok praediuma volt. Az országut 
régen Csíkból Lázárfalván át a Kápolnamezőn*Hol egy régi kápolnának mutatják fekhelyét. 
volt felvezetve. Szép regényes vidéken Bálványos vára közelében elvonulva ment 
Torjára*Láttam oly katonaszállitási czédulákat, melyekben a Bálványos vára mint állomás 
van kijelölve.. Ezen szép, regényes utat csakis a 18-ik század elején, a nyergesi ut 
elkészültével hagyták fel. 



E végfalujában Csíknak alig találunk feljegyzésre méltót, legfelebb felemlitjük azon 
nagyobbszerü várkastélynak még most is tekintélyes maradványait, mely a falu felső részében 
a (Mohos felől lefolyó) Tusnád pataka*E patak, mivel közelében veres föld van, mely vizét is 
veresre festi, fennebb Verespatak nevet hord. és a Hi pataka közti hegyfokon fekszik. E 
kastélyt az Erdély történelmének oly nagy szerepet játszott Petki István épitette 1640-ben*E 
kastély homlokzatán állott kövön e felirat olvasható: „Regnan D. Georg Rakoczi P. Tran. q. 
G. D. Stephanus Petki de Királyhalma Cap. sup. Czik. Ger. et Kázson ac Gen. D. Elisabetha 
S. W. Kosd Cons. hoc Domum. extrux. Anno Dni 1640”. – E követ tulajdonosa Al-Torjára 
szállittatta át, s most ott van az altorjai Apor-curiában., most elhagyatva, fedéltelenül küzd az 
enyészettel. 1643-ban Csík, Gyergyó és Kászon lustráját tartja Petki István*Megvan ezen 
lustra eredetiben az erdélyi gubernium levéltárában J. 1. levéltári szám alatt, egy több lustrát 
magában foglaló izmos kötet 1. és következő lapjain. Lázárfalván. 

Petki István egyike történelmünk legkitünőbb egyéniségeinek. 1636-ban I. Rákóczi mint 
békekövetet küldi Budára Bethlen Istvánhoz*L. Credentionalisát Kemény J. App. Ep. VIII. 
152. , később a harcz Bethlen és Rákóczi közt kiütvén, Petkit Rákóczi a székely határszéli 
szorosokba küldi*Szalárdi Krón. 109. . 1653-ban, midőn II. Rákóczi Lupul vajda ellen ment, 
Petki volt a székelyek és fizetett hadak fővezére*Lásd Kemény Józs. App. Ep. IX. 149. és 
Kővári Erd. Tört. V. k. 54. lap. . Résztvesz a szerencsétlen lengyelországi hadjáratban, s 
onnan a fejedelem kiséretében jön haza*144. Kemény János ön-életirása 294. lap.(876)). 
1658-ban, midőn a törökök által fenyegetett II. Rákóczi György leköszönt (a május 22-ki 
országgyülésen) a kormányzó helytartók egyikévé Petki Istvánt nevezték ki*Kemény János 
ön-életirása 294. lap. . Petki Rákóczinak mind végig hive, s midőn az 1658-ki vásárhelyi 
országgyülésen a török Barcsait beiktatta, a csíkiakkal visszatért*Kemény Józs. App. Ep. IX. 
371–375. és Szalárdi 419. , s Csík Petki sugalmazására az adót Barcsaitól 
megtagadta*Dietalis art. III. 177. Mike gyüjt. . 

Rákóczi elestével Kemény János hive. 1661-ben Ali Pasha Petkit is megkinálta 
fejedelemséggel, de ő visszautasitá*Kővári Erd. Tört. V. k. 113. lap. – . A Petki által vezetett 
Csík Kemény másodszori kiszoritásakor sem akarván Apaffinak hódolni, Ali serget küldött 
Csíkra, mely a Petki által vezényelt csíkiak hős ellentállása daczára is behatolván, Csíkot 
felprédálta, Petki Görgénybe menekült*Bethlen János 255. Szalárdi 626. – . Később Apaffi 
trónján megerősödvén, az idegenkedő Petkit is megnyerte, s midőn 1662-ben Apaffinak a 
nagyvezér táborába kellett mennie, a távollétére kinevezett helytartók egyike Petki István, ki 
már ekkor Küküllőmegye főispánja*Benkő Trans. I. 303. . E tájatt kellett elhalnia, mert neve 
többé nem merül fel. Im itt van rövidre vonva Petki életleirása; de e rövid vázlat is elég arra, 
hogy a korának jelesei közt oly kitünő helyet foglal Petki iránt az utas figyelme felköltve 
legyen, ki csak is tisztelettel közelitheti meg e romokat, melyek Petki emlékével vannak 
kapcsolatban, elég arra, hogy minden székely becsülje azon férfi emlékét, ki félszázadon át 
dicsőségének egyik főbb tényezője, harczaiban vezére volt. 

X. Al-Csík. 
Tusnád. Tusnád-Ujfalu. Verebes. Csatószeg. Sz.-Simon. Sz.-Imre. Néhány szó a 
czigányokról. 

Lázárfalvától átcsaptunk a délnyugati szögletben fekvő Tusnádhoz, melynek temploma 
messziről látszik, de a falu maga egészen a megérkezésig rejtve van egy mély, a Lázárfalváról 
lefolyó Tusnád vagy Verespatak átfolyta árok, vagy inkább szakadásban, mely a tér sik 



lapjában meredek partokkal ágyalta be magát. Tusnád három tizedből áll: Szerethszeg, 
Sántaszeg és Alszegből. 

Tusnád egyike Csikszék korán kiemelkedett helységeinek, az 1567-ki regestrumban 41 
kapuval jelenik meg, sőt az 1695-ik év ápril havában tartott fehérvári országgyülés 16-ik 
articulusának bizonyitása szerint, Tusnád oly taxális hely, mely a többi taxális helyekkel 
együtt csak is portai adót fizet rovás szerint; de fejedelmi adót nem ad. (Lásd e törvényczikket 
Erd. ország Tört. Tára II. k. 57. l.) 

Tusnád és Verebes is Kozmás filiája volt, s csak 1726-ban szakadt el. Szép nagy temploma 
1802-ben épült egy régi, már 1571-ben állott kápolna helyére*Benkő K. Cs. Gy. és Kász. 115. 
és 116. lap. . 

Volt erdélyi püspök, Kovács Miklós, Tusnádon született 1769-ben jan. 26-án. 

Tusnádon alól van az Olt tulpartján Tusnád-Ujfalu, egy egészen uj, e század második 
tizedében keletkezett falu (1822-ben a tusnádi égés alkalmával költözött oda át néhány gazda) 
s ma már közel 1000 lakosa van. Ily falu-keletkezések Csíkban főként a némi kereskedéssel 
biró határszéli havasok között igen gyakoriak. 

Tusnádon alól negyedórára kezdődik a tusnádi szoros, melynek nagyszerüen szép tájait e 
munka III. kötetében fogom tárgyalni; mostan az Olt-melléki csíki faluk ismertetésére 
szoritkozván. 

Tusnádtól negyedórára van a jobbparti Vermed pataka beömlésén felül, filiája Verebes, 
melyről Kunits*Dacia Sic. 57. lap. azt mondja, hogy vasbányáiról nevezetes, most ezeknek 
semmi nyoma. Verebes lakói nagyban gyártják a szuszékokat (gabonatartó nagy faládák). 

Kissé fennebb a Fisság Oltba szakadásánál fekszik Csatószeg. E faluval átellenben az Olt 
balpartján Gőgös nevü helyen nagy sirhalom emelkedik, hol a hagyományok szerint azok 
temettettek el, kik a keresztyénség felerőszakolásakor vivott csatákban estek el. 

Csatószeg, miként Csík minden faluja, több tizedekre oszlik, neve ezeknek Alfalu, 
Szentegyházfalva és Templomalja. Az 1567-i regestrumban Chyatozegh néven 25 kapuval 
fordul elő. 

Feljebb fekszik Sz.-Simon, fekhelye vizenyős és mocsáros levén, jellemzőleg mondja a 
példabeszéd, hogy „sárban heverő Sz.-Simon”. Nevét kétségtelenül ily nevü szentről 
nyerhette azon korban, midőn a keresztyénség felerőszakolásakor a faluk ős neveit ilyekkel 
cserélték fel. Sz.-Simon néven jön elő a XIV. század első felében is*A pápai dézmák 
regestrumának az 1332-ik év rovatában a 669-ik lapon igy: „Joannes Sac. de S. Symone solv. 
1 gr.” Ugyanezen néven a 682-ik és 736-ik lapon 6 és 4 régi banalis fizetéssel. . Sz.-Simon 
tizedei ezek: Felszeg, Kutszeg, Kápolnaszeg és Bolhaszeg. 

Itt az a rendkivüli körülmény adja elő magát, hogy bár Sz.-Simon az anyaközség, pap és 
kántor mégis Csatószegen (filiájában) lakik. 

Hegyeiben Aladár nevü helyen aranybányája van, melyet 1851-ben kezdettek müvelni, nagy 
reményekre jogositó kilátással. Ugyan a hegyek között van egy haldús Nád nevü tava is. Az 
Endes család Sz.-Simonról származik, Endes György régen azzal a házasság krónikájában 



talán páratlan önfeláldozással tette magát nevezetessé, hogy nejét Bors Annát, a tatárok 
elfogván, ő bár biztos menhelyen volt, előjött s kézre adá magát, hogy a tatárok sanyaru 
rabságát nejével megossza*Cserey Farkas: „Magyar és székely asszonyok törvénye” czimü 
munkája 207-ik lapján. . Szép, megéneklésre méltó történet, ellentéte a szegény tatár 
históriájának. 

Szent-Simonon felül, alig negyedóra távolra Szent-Imre következik, mely község a balparti 
Bedecs patak és a jobbparti Rege- és Bánya patakok Oltba ömlésénél fekszik. Szent-Imrét is, 
miként Sz.-Királyt, az Olt két külön csoportra osztja. A folyam jobb partján levő rész Olt elve 
nevet visel, mely ismét Pálszeg, Sándorszeg és Felszeg tizedekre oszlik. A balparti csoport 
hasonlóan több alosztálylyal bir, minő Bedecs, Tengerszeg és Alszeg. Ugy látszik, hogy a 
helység ős elnevezésének emlékét Bedecs tartja fenn, mely az 1567-ki regestrumban Bedechy 
néven külön faluként szerepel 26 kapuval, mig a 30 kaput számláló Szent-Imre (Zent Emreh) 
szintén külön községnek jegyeztetett. 

Az Olt e tájatt lassan folydogál (alig látszólag) elannyira, hogy álló viznek tetszik, felületén a 
nagylevelü Nymphaea Lutea, vagy Nuphar Luteum pompálkodik, mely, mikor virágzik, 
gyönyörü lepellel vonja be a viz fénylő lapját, miként a Nil hullámait a rokonfaju Lotusnak 
isteneket szült növény óriásai, partjain ibisek helyett fekete gólyák sétálnak komoly léptekkel. 
De a szép, virágos folyam gyakran vészt rejt keblében, mert mikor megárad, könnyen kiüt 
csekély magasságu partjai közül, s elusztatja az összegyüjtött szénát és gabonát. 

Szent-Imréről irja magát a b. Henter család, Sz.-Imrén ütöttek tanyát 1707-ben az Aktont 
követett executorok; ezek, a mint Cserei M. leirja (Ujabb Nemz. Könyvt. 390. lap), oly 
iszonyuan gazdálkodtak, hogy a lakosok mind az erdőkre menekültek, s egész Csíkban csak a 
militia lakott. Soha török, tatár igy nem kegyetlenkedett, mint Akton németjei. 

Szent-Imre hegyeiben régen müvelet alatti vasbányák voltak, a Verem nevü helyen salakja 
most is látszik. 

De mi a falun tul vas természetü czigány csapattal találkoztunk, s mivel ennek az, egész 
Székelyföldön elterjedt, eredeti néptöredéknek egy képét már régóta le akarám venni, a 
vajdával alkudozásba ereszkedtem, hogy engedjék magukat lefényképezni, az alku egy kis 
borravalóban csakhamar megtörtént, s én is közelökben sátrat vonva, levettem sátruk körül 
települve, mint ide csatolt képünk mutatja. 

 

Sátoros czigányok letelepedve. (rajz. Greguss János.) 

Mivel már ekként találkoztunk, sőt együtt is sátoroztunk a dádékkal, nem lesz tán felesleges 
származásukat, életmódjukat, szokásaikat, jellemöket itt néhány szóval körvonalozni. 



Hogy e nép miféle fajhoz és törzshöz tartozik, hogy honnan jöttek s honnan terjedtek el egész 
Európában? azt elhatározni bajos; sokan állitják, hogy már őseinkkel mint fegyverkovácsok és 
zenészek jöttek volna kisebb számmal Ázsiából, nagyobb csapatban azonban 1417-ben 
jelennek meg Magyarhon határain. A magyar ezeket is, mint minden települőket, 
vendégszeretőleg fogadja, s több ezeren Laczkó vajdájok alatt le is települnek ide, többi 
részök tovább vándorolt; az itt maradottaknak Zsigmond király kiváltságokat ad. Más 
népesebb csapatok érkeztek a következő évtizedekben, Zsigmond ezeknek is védlevelet ad, ők 
Zindelo nevü királyokkal tovább vándorolnak, s Európa minden országaiban elterjednek; 
eleinte érdekkel viseltettek irántuk, jól kigondolt ámitásaikkal, czifra hazugságokkal áltatták a 
népeket, de csakhamar kitünt eredeti jellemök, melytől a lopogatás nem idegen, s mivel a 
társadalom fegyelmének magokat alárendelni nem engedték, üldözni és irtani kezdették. A 
legkegyetlenebb, a legvérlázitóbb rendeletek hozattak ellenök. Németországban főként 
vadállatokként üldözték, s még a mult század második tizedében törvény hozatott, hogy a 
férfiak mind felakasztassanak, a nőknek füleik metszessenek el. Egész hajtóvadászatokat 
tartottak ellenök, mind hiába, se kiirtani, se fegyelmezni nem tudták*Történetök részletesebb 
ismertetése „Főv. Lapok” 1864. évi 103., 104., 105. számu. Tárczájában Vértesi A.-tól. . 

Mig igy üldözték őket nyugaton, még embernek sem nézve, ártalmas vadállatokként 
pusztitották, addig keleten, Törökországban és nálunk kiméletesebb bánásmódban részesültek, 
s mint nagyon szapora faj, roppantul megsokasodtak; sőt a nép mulattatói, bohóczai levén, 
nem csak eltürettek, hanem némi kegyeletben is részesültek, s ekként üldöztetésükről, 
megszoritásokról szó nem volt*De sőt még a törvényhozás is védelmében részesité, mert az 
App. Const. III. R. 58. T. 1. Art.-ban a czigány vajdaság (ki nem czigány, hanem mindig 
tekintélyes főnemes volt), eltörlése azzal van indokolva, hogy azon per abusum becsuszott 
hivatal ezen nyomorult nemzetség sok huza-vonásával jár. . A czigányok nagy része eredeti 
kóbor jellemét s szokásait annyi századokon át sem vetkőzte le, függetlenségi, szabad 
vándorlási hajlamukat még a nyomor és sanyaru éghajlat sem tudná megtörni; ők a társadalmi 
fegyelmet jóllétével, kényelmeivel, biztonságával megvetik, mint szabad, független beduinok 
vándorolnak, huzódnak vidékről vidékre, kimért, kiegyezett forgási körben mozogván, 
valójában a beduinok fajából eredettnek hinném, ha egy kissé több bátorsággal birnának; de 
hiszen láttunk már néhány czigány hőst is. Arczszin, alakkönnyüdedség, jellemvidorság, 
leleményesség, a tulajdonnak kevés tisztelete, s független, szabad életre törés, az állandó 
lakásnak utálata, patriarchalis társadalmi szerkezetök, mind közös tulajdonok a puszták kóbor 
beduinjaival, kiknek eredete felől szintén nincsenek tisztában az emberek, miként a mi 
czigányainknak származásával. Nyelvök, mely bár nagyon müveletlen és más nyelvből való 
átvételekkel kevert, utasithatna leginkább fajeredetökre, de ezt tanulmányozni, kutatni s 
összehasonlitani még kevésnek jutott eszébe. Hogy arab számneveket használnak, azt nem kis 
bámulattal fedezém fel. Nevöket ők maguk Mezopotamia Singára nevü városától 
származtatják. Vajdájuknak patriarchalis tekintélye van, mig a fegyelem fel nem bomlik. Egy 
1558-béli rendelet szerint vajdájuknak 1 forintot tartoztak évenként adni*A czigány-vajdaság 
nagyon jövedelmező állás levén a nemzeti fejedelmek alatt, az a fejedelmek által 
adományoztatott, mint kitünő szolgálatok jutalma, azonban ezt a czigányok kizsákmánylására 
használván többen fel, az App. Const. III. R. 58. T. 1. Art. eltörölte. Utolsó vajdájuk az I. 
Rákóczi György által kivételesen kinevezett Vallon Péter volt. Most is van minden csapatnak 
főnöke, kit ők maguk közül választanak, s azt még ma is vajda czimmel ruházzák fel. – A 
jobbágy czigányok vajdáját 1848-ig a fennebb érintett Approbatalis törvény értelmében a 
földesurak nevezték ki. . II. József megkisérté letelepitésöket, betiltá vándorlásukat, nevöket 
uj-parasztra változtatta, de minden eredmény nélkül. A társadalmi osztályzat közöttük szintén 
megvan, megvannak a válaszfalak, az egymást lenéző, megvető aristocraticus szellem, mert a 
czigányok három, illetőleg négy osztályhoz tartoznak. 



Elsők a hurubások, kiknek városok és faluvégeken állandó lakásuk van, ezek vagy zenészek, 
vagy mesteremberek, vagy földmüvelők is; munkásak, serények, ügyesek, de kitartás nélkül, 
ha darabig ernyedetlenül dolgoztak, aztán siestáznak, hevernek, s mivel a mellett iszákosak, 
fennelgők és fényüzők is, nem tudnak jóllétre jutni. 

Ezek lenézik a kóbor czigányokat, valamint a kóborok is megvetik és szánják a letelepülteket; 
amazok kevesebb számban vannak, s gyakran cserélik fel az állandó lakást a kóbor élettel. 

Második osztály a lepedősöké, ezek aranymosó czigányok, csapatonkint járnak, az Aranyos s 
más folyókban is arany-port mosnak, mint nemes érczczel foglalkozók lenézik, megvetik a 
többit. Ezek is tömegesen lepedővel bevont ernyős szekereken utaznak, prémes nagy ezüst 
gombu bekesekbe öltözködnek, gyakran igen gazdagok, birtokukban nagy arany és ezüst 
billikomok vannak, mely mint a törzs tulajdona, a vajdánál áll, azt semmi áron el nem 
sajátitják, legfelebb, ha nagyon megszorulnak, zálogba teszik, de eladására nem birhatók, 
pedig néha igen szép műremekek vannak kezeik között, s oly büszkék, mint akármelyik angol 
lord. 

A czigányok harmadik, legelterjedtebb, legnépesebb osztályát a sátorosok képezik. Ezeknél 
maradt meg a nemzeti jelleg egész eredetiségében; künn a mezőn, vihar-csapkodta sátraikban 
kell őket tanulmányozni. Mindeniknek van valami mestersége, üstökösök, kovácsok, 
késcsinálók, fejsze, furó, fürész s más eszköz-gyártók, csengetyü-öntők, lakatosok, rostások; 
műhelyök egészen primitiv, s bárhol is felüthető, egy kis kézi fuvó s néhány kalapácsra 
szoritkozván; de azért azzal bámulatos ügyességgel működnek. Mesterségükhez a szükségelt 
vasat ritkán veszik boltból, hanem megszerzik ők azt pénz nélkül is. A nők mestersége az 
ecsetkötés, e mellett ők árusitják el a gyártmányokat, szánalmat ébresztő purdé-seregtől 
kisérve járnak szét a falukban, hol hatalmas cserevásárt üznek leginkább ételnemüek- s 
rongyos öltönydarabokért alkudozva, főként az avas füstölt hust (mit ők műnyelven 
rincsezálénak hivnak,) kedvelik, s a könyörgésben (uzsukálásban) kifogyhatlanok; e mellett 
jövendőt mondanak, kártyát vetnek, kuruzsolnak. Az elesett marhát is megeszik, de a jó kövér 
ludat sem vetik meg, s mikor czigány van a határon, a gazdaasszonyok nagyon ügyelnek 
majorságaikra, mert hát czigányaink nagyon communisticus hajlamuak. A mi külsőjüket illeti, 
rézszinüek, könnyüded, nyulánk termetüek, fekete, ragyogó szemmel, bozontos hajzattal s 
hófehér fogakkal, vékony, ruganyos izomzattal; mind oly tulajdonok, mik a beduin-fajjal 
azonosak, e mellett nyomor-edzettek, annyira, hogy a leghihetlenebb sanyaruságot vidoran 
türik. A nők között sok szép van. Az öreget dádénak, az öreg asszonyt zsámbáknak, a 
fiatalokat csávéknak, a gyermekeket purdéknak hivják, ezek 10–12 éves korukig ugy télben, 
mint nyárban ruhátlanul járnak, sőt gyakran lehet a purdé-sereget ily állapotban a 
legcsattogóbb hidegben kedvtelve csicsonkázva látni a jégen, vig kedélylyel tánczolni a 
hóban. 

Ezek a bukfenczek vagy czigány-kerekek nagy mesterei, a szekerekkel versenyt futnak, 
bukfenczeznek, hogy az utas szánalmától néhány fillért kierőszakoljanak. Nyáron mozgó 
sátraik alatt laknak, télen földbe vájt üregekbe vonulnak, melyet sátruk lepedőjével födnek be, 
s ott füstölődnek inkább, mint melegesznek a sátor közepére illesztett tüz körül összebujva, ott 
dideregnek, vastag cynismussal daczolva nyomor s idő viszontagságaival; hanem mégis van 
egy rettegett ellenségük, a szél, mit semmiképpen sem állhatnak ki. 

A zenének, főleg a tánczzenének, nálunk csaknem kizárólagos kezelői a czigányok. 
Székelyföldön a pásztorok leginkább csak furulyáznak, e hangszert használják a falusi 
legények is kedveseik ablaka alatt éji zenére; de a tánzzene egészen a czigányok kezében van, 



czigány nélkül vigadni nem tud a székely és magyar. A zenészek azonban inkább a letelepült 
hurubások között vannak, s sátorosoknak is van ugyan hegedüjök, de azt inkább saját 
élményökre s önmulatásra használják, mert bár sok nyomort kell kiállniok, vig kedélyök 
kifogyhatatlan; mikor éhesek, előveszi egyik hegedüjét, s zenéjére tánczra, énekre kel az 
egész sereg, öreg, fiatal eszeveszetten tánczol, még pedig nagy ügyességgel, s tagjaiknak 
utánozhatlan kacskaringós hajtogatásával; van ugyan az ugynevezett czigány nóta, de ez nem 
más, mint a magyar csárdásnak egy rángatódzó, szaggatott módozata, mert a czigány sehol 
zenét nem teremtett, hanem ugy nálunk, mint Törökhonban és Spanyolországban is elsajátitá 
a nemzeti zenét, s annak szellemét felfogva, bele találták magukat velök született zenészeti 
geniusok által. 

A sátorosok vándor-karavánja igen festői, egy vagy két, nyomorukban és sátruk árnyában 
osztakozó, velök felnövő, velök együtt evő, ivó rosz gebéje minden ily csapatnak van, ezek 
szállitják a sátorfákat, munka-eszközeiket, s még a mellett tarisznyákban oldalaikra aggatják a 
járni képtelen kisebb purdékat is, ugy, hogy csak fejök lógg onnan ki; néhány sertés (disznó) 
is mindig tartozik a törzs vagyonához; ősi szokás szerint minden falu határán három napig 
szabad mulatniok, ha tovább akarnak időzni, a falusi előljáróság engedélyét kell kikérniök; 
rendszerint szép helyre, folyó és patakpartok virányaira települnek széltől fedett pontra. 
Öltözetük a vidék rongya, a szines posztó-ruhát, virító szineket, fényes gombokat nagyon 
szeretik, a férfiaknál a piros nadrág, nőknél piros rokoja (fersing, köntös-alj) és piros csizma 
vágyaik netovábbját képezik. 

Vallásuk nincs, szinleg azt a vallást követik, a mely falu határán vannak; fizetésért gyakran 
változtatják hitöket, ugy látszik azonban, hogy volt hajdan nekik nemzeti vallásuk s nemzeti 
istenök, kit Devhlá-nak neveznek; de ez ős vallásnak most már csak homályos hagyományai 
maradtak fenn. 

Házasságot a vonzalom s rokonszenv alapján kötnek s minden szertartás nélkül, mint mondani 
szokták, a fűzfa alatt esküsznek össze, közel rokonságra sem igen ügyelve, még pedig jókor, 
csaknem gyermekkorukban szokták ezt a teketória nélküli szövetséget létrehozni. A bánatot 
önmarczangolással, hajok tépésével, arczaik összekarmolásával fejezik ki, ilyenkor a 
kétségbeesés élő képei. 

Van még egy negyedik, illetőleg a sátorosoknak egy alosztálya, a kalányosoké, ezek 
fakanalakat, teknőket, seprőket gyártanak; többnyire nagy erdőségek közelében sátrak alatt 
laknak; ezek a czigány nemzet páriáji, s mint fából dolgozókat lenézi még az érczből dolgozó 
sátoros is; a lepedős plane szóba sem áll velök. A czigányoknak létele annyira össze van 
forrva a mi nemzeti életünkkel, hogy ezen rövid ismertetésöket itt szükségesnek hittem és 
méltányosnak is, mert ők elég szerények voltak az utóbbi igényteljes korban, midőn minden 
kis néptöredék saját nemzeti autonomiát követelt, s minket, ős nemzeteit e hazának, ki akartak 
szavazni – szerények voltak, mondom – hallgatni s elismerni azt, mire haza értök tett akkor, 
midőn Európa más népei tüzzel-vassal pusztitották, pedig hát ők is hivatkozhatnának nagy 
multjokra, veres tengeri utjokra, hatalmukra, midőn Páris remegett hősiességüktől, nagy-idai 
hős tetteikre stb., s végre még ők is egy kis történelmi erőszakolással egybeköthetnék 
magukat Xerxessel, Hannibállal, a khalifákkal, s Isten tudja miféle nagy nemzettel, mert hát 
utóvégre is ők lehetnek ezen nagy nemzeteknek meghódolt rabszolgái s hűbéresei. Hanem hát 
hagyjuk e kérdést bővebb megvizsgálásra élczlapjainknak s czélunkhoz illő komolysággal 
térjünk vissza Csík szép terére. 



Szent-Imrén felül Sz.-Király következik, hol mi a kászoni országutra térve, már ismert 
vidéken folytattuk utunkat Kozmásig. 

XI. Kászonszék. 
Nyergestetői vár, régi sirok. Csaták a Nyergesen. A Potyó halálánál talált sirkövek. Hindó 
tartománya. Vészes patak. Kászon-Ujfalu. Kászon völgye, Háromszék Szent-Lélektől. 

Kozmáson alól az ut szük völgybe tér, onnan a Nyergestetőre emelkedik fel. E hegy a székely 
krónikában s más régi okiratokban is Nyirgócz vagy Nyrgócz név alatt fordul elő, s Csík egyik 
legnevezetesebb hadpontja. Midőn a tetőni keresztfát álliták, két régi sirkövet találtak, melyek 
egyike az 1550 körül itten tatárok elleni csatában elesett Potyó papé volt. 

Hogy e hadtanilag nevezetes pont megerősitésére őseink gondoltak, mutatja azon erőd, mely 
az országut által érintett tetőtől alig 50 lépésnyire az utat uralgó, most fenyőbokrokkal benőtt 
pontokon van. 

Ez erőd négyszögalaku belterét, mely alig 36 négyszög lépés területü, behantolt, fanőtte 
gátony környezi; az e gátonyt körülfolyt mély, széles sáncz most is kivehető. Bejárata a 
nyugati oldalon volt, hol a falrakatnak csalhatatlan nyomai tünnek fel; hogy mikor épült s mi 
volt neve, arról semmi adat, még hagyomány sincsen. 

Csík egy minden oldalról magas havasok által körülölelt és védett természetes erősség; oda 
bejutni bármely oldalról is bajos, s e bejutási pontok is olyanok, hogy azokat könnyen lehet 
védni és elzárni. Ez elzártság, ezen természetileg való fedezés még a nyiltabb, s folyamainak 
kifolyást engedő déli részen is megvan, mert itt is csak két könnyen védhető szoroson lehet 
oda behatolni. Ezen hadtanilag fontos bejáratok a tusnádi szoros és a nyergesi ut. A Nyerges 
ugyan nem szoros, hanem hegyvonal; de oly hegyhát, mely teljesen uralogja a Kászon felől 
oda vezető szük völgyet és a Nyerges keleti oldalán felvonuló egyedül lehetséges utat. 

Csekély ide helyezett erő hadseregeket tudna feltartóztatni. S hogy a Nyerges hadtani 
fontosságát többször használták fel, arra történelmünkben több adatot találhatunk; – mert itt 
verték szét 1550-ben a székelyek Kemény János vezetése alatt István moldovai vajda 
öcscsének seregét, ki a Martinuzzi és Petrovits összekoczczanása előidézte zavarokban a porta 
által küldetett Erdély feldulására*Kővári Erd. Tört. V. k. 101. l. . 

Itt állottak meg a csíkiak 1660-ban, midőn a Háromszéket neroi kegyetlenséggel duló Barcsai 
Gáspár közelge, Csíkot hasonló sorsra juttatni; innen izenték meg ezen hazafiui vérrel 
táplálkozó szörnynek, hogy ne közeledjék, mert ők utolsó emberig oltalmazni fogják 
határaikat, s mig közülök egy is él, oda be nem bocsátják. Ez elhatározott fellépés menté meg 
Csíkot a feldulástól, mert Barcsai a fejedelem parancsából fegyverszünetet kötve, a segesvári 
országgyülés közbeszólása megmenté Csíkot*Kővári Erd. Tört. III. k. 109. l. . 

És itt állott 1849-ki aug. 1-jén Tuzson János honvédezredes, ki Bem által Moldovában 
feledtetvén, esetlegesen éppen a sz.-györgyi csatavesztés után érkezett vissza Háromszékre, 
hol minden veszve levén, kis csapatjával s néhány ágyuval Csík felé vette utját. Miután 
Kászon-Ujfaluból a felnyomuló oroszok és az azok után jövő Clam-Gallas elől egy heves 
csata után visszavonulni volt kénytelen; (júl. 31-én) a Nyergestetőn állitá fel fedett helyzetben 
ágyuit s elszánt honvédeit. A mitsem sejtő oroszok minden elővigyázat nélkül tömegesen 



nyomultak fel a meredeken emelkedő országuton, Tuzson bevárta lőtávolságra, s akkor 
kartács-tüzzel sepreté őket le. Sokszor kisértének az oroszok elszánt, kétségbeesett rohamot, 
de az oroszlánként harczoló honvédek és a halált osztó ágyuk mindig visszaterelték. Végre 
találkozott egy kászoni oláh, ki a kozákokat mellékösvényeken bevezeté Sz.-Márton felé 
Csíkba, s igy a nyergesi hadállás megkerülve, hátulról levén fenyegetve, Tuzson kénytelen 
volt az eltiprott szabadság ezen utolsó győzelme után feladni hadállását, s a tusnádi szorosból 
elvonuló Gál Sándorral csatlakozva, a Mitácson átcsapni. Az uttól jobbra eső magaslaton az 
ágyuk mellvédei most is látszanak. Ezek egyedüli emlék-hantjai a Székelyföld kétségbeesett 
végküzdelmeinek; és midőn a hazafi a dicső napok emlékei által szentesitett hantokat tapodja, 
midőn e hősies harczok emlékeivel találkozik, ne szomorodjék el? Ne, mert e harczok 
nincsenek eredmény nélkül: azok erkölcsi nagyságuk egész fényében állnak a világ előtt, és a 
szent szabadság érdekében kiontott vér bizonynyal gyümölcsözni fog, s eredményes lesz, ha 
nem is a küzdőkre, de bizonynyal azok utódaira nézve. Némileg a nyergesi emlékek közé 
sorozandó azon két feliratos kő, melyeket Kozmási Potyó hadnagy a Nyergestetőtől félórára 
eső Potyó halála nevü helyen talált, s melynek most Kozmáson Potyó hadnagynak eladott 
házánál a tüzhelybe vannak berakva, s mivel ott veszendőben vannak, ide igtatom azoknak 
már is bajosan olvasható feliratát: 

ILJ 

PAPA POTYO 

EL IANOS NEVEM 

MEG GYILKOL- 

TAK a MIKES 

I. KORUCZI. 

1661. 

A második kövön ez áll: 

T: EML-ÜL 

Po. PE. 1711. 

A kövek töredezettek s ekként a felirat hiányos levén, értelmezése bajos. Az első kő legfelső 
sorában levő ily milynek látszik része lenni, tovább Papa Potyo, el (vég szótagja egy kitört 
szónak) János nevem megyilkoltak a Mikes I. (István) koruczi (kuruczai) 1661-ben. 

A másik kövön T (tette) eml-ül (emlékül) Po (Potyó) Pe (Péter) 1711. 

A helyelnevezés s a hiányos feliratokból annyit vonhatunk ki, hogy valamely Potyó János 
nevü embert megöltek Mikes kuruczai, de hogy ki volt az a Potyó, s miért szenvedett halált, 
azt felderiteni nem tudhatjuk mindaddig, mig valamely ujabb felfedezés nyomán a titok 
fátyola fellebbenve nem lesz, azért a jövőnek hagyva e kérdés megfejtését, folytassuk utunkat. 

A Nyergesről lelejtve, a Nyerges pataknak szűk, homoksziklák-határozta völgyecskéjébe 
értünk, mely keleti irányban halad, s csak alább a Hindó tartományából letörtető Vészes patak 
beszakadásánál szélesül egy kissé ki. Ott fekszik Kászon-Ujfalu, mely Csík-Szeredától egy 
posta, pedig kettőnek is megjárná, mert közel négy mértföld. Egyáltalában Erdélyben a 
postaállomások felosztása aránytalan, s szükséges lenne azoknak szabályozására gondolni. 
Ugy látszik, hogy Ujfalu két faluból alakult, mert az 1702-ki összeirásban Ujfalu és Felső-



Ujfalu van bejegyezve*Lásd az erdélyi gubernium levéltárában J. 1. levétári jegy alatt levő 
lustrák és összeirások gyüjteményében. Az 1567-ki regestrumban Wyfalu 26 kapuval 
jegyeztetett be. . 

Ujfalunál az addig keleti irányu völgy délre kanyarodik, s (a Kászon vize völgyével 
egyesülve) ezen irányban halad Kászon völgy név alatt egész K. Sz.-Lélekig. Szük, kopár, 
jellemtelen vidék ez, melyen az utazás unalmas, miért az e völgy végig futására igényelt 
három óra kétszer oly hosszunak is tetszik; de minő kárpótlás, minő meglepetés vár az utasra, 
midőn a Perkő alatt elvonulva Sz.-Lélektől, egyszerre maga előtt látja Háromszék gyönyörü 
terét, hátterében a Barczaság és Bodza havasaival. Valódi igéret földje a pusztán való 
kóborlás után. Ennél meglepőbb, nagyszerübb pontot sehol sem láttam, talán Kis-Azsiában 
Brusza terével párhuzamositható, csakhogy ez még amannál is nagyobbszerü, mert ott csak 
egy havas van, az Olymp, mig itt a havasoknak száz meg száz alaku csúcsai tünnek fel, s a 
Bucsecs az Olymppal ugy magasság-, mint szépségben mérkőzhetik, a Királykő és Csukás azt 
alakszépségre jóval felülmulja, s aztán Brusza terjedelmes tere koránsem oly szép és lakályos; 
a természet itt is, ott is mindent megtett a vidék felékitésére, de ott az ember keze csak itt-ott 
igyekezett valamit rendezni, szépiteni; itt Háromszék áldásdus terén minden hant hasznositva 
van, az ember festőileg rendezett falvaival, a táj nagyszerüségéhez illeszthető templomaival, s 
a mult idők regényes romjaival ékitve, elevenité e tájt, pezsgő életet fakasztott, annak vidor 
szinezetet adott, szóval Isten kezéből, a teremtés nagy kohójából kikerült durva anyagot az 
ember idomitá, annak látszó felületét kicsiszolá és felékité. 

De e tájt majd tüzetesebben fogjuk megismerni háromszéki körutunk alkalmával, itt csak azért 
emlitem meg, hogy az ez oldalról Háromszékre menőt e pontra figyelmessé tegyem, mely 
figyelmeztetés után Kászonszéknek szük havasias tájaira siessünk. Azonban mielőtt ezt 
tennők, szükségesnek látom, a jelen megérthetése tekintetéből, a multat is egy kissé 
szellőztetni, s a lehető rövidséggel, dióhéjba szoritva, Kászonszék alakulását, s Csíkhoz való 
viszonyát megismertetni. 

XII. Kászonszék. 
Kászonszék alakulása, a harczokban hős népe, szabadalmai. Nagy-Kászon, régi temploma, 
kápolnája, Szetye vára. Jakabfalvi fürdő, gyógyforrásai, vidéke. Mocsvár pataka. Hegyes, 
Nemere. Kistölgyesi szoros. Uz völgye. Tábla pusztája. A Bükkös alatti várhely, regék. 
Kőkert. Büdösszék. A kistölgyesi szoros általános jellege. 

Minden arra mutat, hogy az ős erdők által boritott, lakás és földmüvelésre kevés tért nyujtó 
Kászonszék Csík gyarmatjai által népesittetett; a csíki krónikában találjuk a Kászonszékre 
vonatkozó első adatot, és első nyomát ezen gyarmatositásnak; ugyanis Gázon, öcscsét 
Lankonarathot megölvén, ennek fiai által üzőbe vétetett, de Apor (Upor) Sándor pártfogása 
alá vette az elmenekült Gázon harkászt, és a Nyrgocz (Nyerges) havasa mögötti völgyben 
telepitvén meg, ezen megszállt tartomány az ő nevéről kapta Kászonföldje elnevezését. Ez 
volt tehát Kászonnak Csíkból jött első gyarmata; de a keresztyénség felerőszakolása miatt 
keletkezett harczokban, a rabonbánok földje néptelenné válván, Sándor (Sándour) István az ő 
atyafiait telepité oda, és pedig a Nürgöz (Nyerges) földe mögé helyezé atyafiai Ugron fiait, 
kik közül megnevezést érdemelnek Borz*Talán a Borsok előde. , Zököl*A Kászonban most is 
meglevő Székelyek előde. , Borida vagy Bonda*Bonda valószinüleg a másolók által hibásan 
irt Bouda = Buda, mely név a régi székelyeknél divatos lehetett. , Béél, Gere, Torona, Lepp. 
Ez volt e szerént Kászonszéknek második gyarmata. 



A kászoniak Sándor Istvánnak tatárok (kunok) elleni harczában kitüntetvén magukat, László 
herczeg (a későbbi szt. László király) Kászonszéket önálló hatósági joggal ruházta fel, mint 
külön széket*A csíki krónika szerint. . 

1324-ben Dok Kászonban kilencz ember utód nélkül halván el, ezek jószágait Robert Károly 
Opor Sándornak és István fia Egidusnak adományozza.*Róbert Károly ezen adományozását 
lásd (Okolicsáni „Decr. et vit. reg. Hung. II.” 158-ik lap. A csíki székelyek azonban (Siculi de 
Czyk) ellentmondottak: de mivel a király előtti megjelenésre hivatva, ott meg nem jelentek és 
senkit oda nem küldtek, azért Károly király 1324-ki pünköst quindenáján Déváról kiadott 
rendeletében az erdélyi káptalannak azt rendeli, hogy emberüket kiküldve nevezett birtokba, 
valódi határaik kijárásával beiktassák nevezett Sándort és Egidust, István fiait; ha 
ellenmondók lennének, azokat a király elébe utasítsák stb. E rendelet egész terjedelmében 
közölve van Apor Pék. „Lusus mundi” czimü munkájában. Lásd „Magyar Tört. emlékek XI. 
k. 99–100. l. Már most az az kérdés, hogy ez a Dok-Kászon minő és hol feküdt helység volt. 
Valószinüleg Kászonszéknek egy elenyészett régi faluja, mert hogy az a Kászonszékben és 
nem másutt volt, arra elég adat a csíki székelyek ellenmodása, kik az okmányban névszerint is 
meg vannak nevezve. Az eladományozott 9 jobbágy pedig vagy a harczban meg nem 
jelenésért jobbágysággal büntetett székely, vagy valószinübben betelepitett oláhok lehettek, 
eldődei a kászoni oláhoknak. 

Gázon harkásznak ivadékai minden időben kitüntették magukat, hősök voltak nem csak a 
kunok elleni harczokban, hanem később is, mert Zsigmond király moldvai hadjáratakor 1390-
ben, a seregében levő kászoniak oly hősileg harczoltak, hogy a király egy nyert győzelem 
utáni jó kedvében felszólitá, hogy kérjenek jutalmat, kérésük pedig az vala, hogy őket Csíktól 
különszakasztva, saját maguk közül választandó királybiró és hadnagy alá helyezze, hogy 
nekik székezési jogot engedjen, minek alapján, mint szabad székelyek ők is szabadságukat 
élvezhessék, s Csík hatalmaskodása alól felszabadulhassanak. A király kérésüket készséggel 
teljesité, s őket szabadalomlevél által biztositá önkormányzati joguk élvezetében, de a csíkiak 
önérzetét és büszkeségét sérté a kászoniaknak ily előjoga, miért szabadalomlevelüktől akként 
foszták meg, hogy tizenkét előkelő kászoni lakost elfogván, elbocsátásukat csak azon feltétel 
alatt igérték, ha Zsigmond királytól nyert szabadalom levelüket előmutatják, mit ha nem 
tesznek, az elfogottaknak fejét veszik. A kászoniak előmutatták a kivánt védlevelet, a 
foglyokat ugyan elbocsáták ekkor, de a védlevelet visszatartották. 

A kászoniak eleget szorgalmazták annak visszaadását, többek közt 1437-ben Pataki Antal 
nevü lófőt küldötték Csíkba, ki midőn a védiratnak visszaadását fennen követelné, fogságra 
veték Szt.-Tamáson Nagy Lázár István házánál; Lázár Bálint ennek fia kiszabaditását igérte, 
ha a kászoniak őtet maguk közé fogadják, s midőn a 6 nem birta a tisztet a Halomnemel 
egyszer ő is birja. A kászoniak megigérték ezt, s ő megszöktetve Patakit, maga is átköltözött 
Kászonba, hol a szentegyház alatt egy szobában kitelelvén, kikeletkor a kászoniak jeles helyet 
adtak neki minden hozzátartozó erdeivel, mezeivel, szántóföldeivel, halas vizeivel stb. Mátyás 
király 1462-ben Medgyesről két itélőmesterét Gergely mestert, Bodó Gáspárt, és Bodó 
Mihály prépostot, korlátnoki titkoknokát bocsátá ki a székelyföldre. Ezek székről székre 
járván itéletet tenni, midőn Csíkba érkeznének, Lázár Bálint a kászoniak erélyes védője, a 
néppel együtt elibök járult s elpanaszlák, hogy minő „inségben vannak a szegelet földön” 
(Kászonban), el azt, hogy Zsigmond királytól szolgálatjuk jutalmául nyert szabadalmaikat 
hogyan sajátiták el a csíkiak, miként nyomják és sanyargatják, s foszták meg önkormányzati 
joguktól. – Ennek bizonyitékául az itélő mesterek a Lázár Bálint által kijelölt 24 kászonit és 
csíkit kihallgatván, még pedig egy asztag lábon ülve, miután azok egy (Szt. Simoni) 
kivételével mind igazat adtak a kászoniaknak, az itélőmesterek oda utasiták, hogy a 



Medgyesen mulató királytól – kinek a vallomásokat be fogják mutatni – kérjenek védlevelet. 
Lázár Bálint el is ment az itélő mesterekkel Medgyesre, hol a király megvizsgálván a 
bemutatott okmányokat, kiadta Kászonszék védlevelét, melyben Zsigmondtól nyert 
szabadalmaikat, kiváltságaikat megerősiti és helybenhagyja* 

Mátyás király ezen adománylevele kelt Medgyesen dec. 9-én (Feria quinta prox. post festum 
Beatae Mariae Virg.) 1462-ben; eredetijéről készült hiteles transsumptuma után közlötte egész 
terjedelmében Kósa Zsigmond „De publica part. Trans. Administ. sub Wayvodis” czimü 
Bécsben 1816-ban 8-rétben megjelent munkája 71–75-ik lapjain; rövidre vont foglalatja ez:  

„Mi Mátyás stb. adjuk értésére stb., hogy: mi tisztességes és nagyméltóságu férfiakat, Bodó 
Miklóst, fehérvári káptalanunk prépostját, a mi korlátnoki titkárunkat, ismét Gyerozyni Bodó 
Gáspárt, főlovászmesterünket, és Dersenoruczi Gergely Mester itélőmesterünket, a mi 
főpapjainkkal, báróinkkal stb. elhatároztuk, hogy a székelyek között megjelenvén, az ő 
szokásuk szerint átnézzék a pereket s igazságot szolgáltassanak. Elérvén Kászonszékbe, ezen 
szék összes lakói panaszt tettek Csíkszék összes lakói ellen, előadván, hogy Zsigmond király 
boldog emlékezetü eldődünk, hadi érdemeik jutalmául, s azért is, mert a moldovai határszél 
közelében lakván, a hon határainak s önmaguknak, vagyonuknak megvédése nagy áldozatokat 
kiván, kiadott védlevele által azon előjoggal ruházta fel Kászonszék lakóit, hogy maguk közül 
választhassanak birát és hadnagyot (belliductorem). De a csíkiak nem gondolva a királyi 
védlevéllel, erőszakkal Csíkhoz csatolták, s biró és hadnagy választását nem engedék meg. 
Kikérdeztetvén mindkét fél közül több becsületes, megbizható férfi, ezeknek igaz 
vallomásából kitünt, hogy a kászoniak valójában nyertek volt Zsigmondtól előjogokat, s 
azokat az ő tudtokra is élvezték. Azért mi a kászoniak kérésére az igazsággal öszhangzólag 
Zsigmond király védlevelét helybenhagyva, megengedjük, hogy maguk közül választhassanak 
birót, hadnagyot, s maguk közt tarthassanak székülést. Mely előjogokban ezen levelünk által 
biztositjuk stb.” 

. 

Az eszélyes Lázár Bálint ezen védlevelet átadja egy biztos barátjának, mivel őtet udvari 
fondorkodások következtében Mátyás király elfogatván, Pörkölybe (Tótországba) küldi, de 
Kászon népének könyörgése, s ártatlanságának kiderülte folytán egy év mulva kiszabadulván, 
barátjától elhozta a nagy és igazságos királynak Kászonszék önállóságát biztosító 
adománylevelét. És azóta Kászon Csíktól külön szakadva választott magának királybirót, 
hadnagyot, s saját választott birósága előtt látta el ügyeit. A Kászonszék érdekében annyit 
fáradott és szenvedett Lázár Bálint épen tiszti évében halt el; de utódai is megtartattak az igért 
kitüntetésben s minden harmadik évben vagy hadnagyok vagy birák voltak; igy birták ezt fiai 
András és Ferencz is*Kászonszék jogtörténelmére vonatkozó ezen becses adatok 
fennmaradtak a kolozsvári evang. collegium könyvtárában levő igen becses okmány-
gyüjteményben (III. tom. 518–522-ik lapjain), mely régi kéziratot közölte egész 
terjedelmében Nagyajtai Kovács István a Nemzeti Társalkodó 1835-ki évf. 97. s köv. lapjain. 
E kézirat magyarul, és pedig oly stylussal van irva, mi régi eredetére mutat. Az irmodor egy 
kissé nehézkes és hosszadalmas levén, én értelmének hü megtartásával rövidre vonva 
idomitottam. . 

Kászonszéknek önkormányzati függetlensége azután mindig tiszteletteljesen tartatott, Mátyás 
királytól nyert szabadalmaikat megerősiték és tiszteletben tarták a nemzeti fejedelmek 
is*Mátyás király szabadalom-levele kelt Medgyesen 1462-ben Szüz Mária fogantatása utáni 
pénteken. Átirja és megerősiti azt Ulászló 1515. sept. 4-én kiadott védlevelével; Báthori 



Kristóf Fehérvárt 1580. mart. 23-án maga és Kovásoczi Farkas aláirásával ellátott okmányban 
Kászonszéknek nem csak Mátyástól nyert, hanem egy korábbi, Zsigmond király által 1390-
ben kiadott védlevelére, s az azok alapján nyert s már századok óta élvezett önkormányzati 
jogában Kászonszéket megerősiti. Megerősiti Báthori Zsigmond is a gyulai várból 1589. nov. 
29-én maga és Kovásoczi Farkas korlátnok aláirásával ellátott védlevelében, melyben át van 
irva a Báthori családot trónra emelt Báthori Istvánnak azon szabadalom-levele, melyben 
Mátyás és Ulászló királyoknak impéri Gáspár István és felsőfalvi (feltizi) Bernáld Ferencz 
által bemutatott védleveleit érvényesiti. Kászonszék szabadalmait megerősitette a fejedelmi 
czimet és hatáskört bitorló Mihály vajda 1600-ki febr. 6-án és végre Báthori Gábor 1613-ban 
julius 20-án Szebenből kiadott védlevelében. Megvannak ezen eredeti okmányok Kászon-
Impéren a Balázsiak felügyelete alatti szék levéltárában. , nem csak, hanem Báthori Gábor 
őket minden adó alól kivévén, csak a katonai szolgálatra szoritja. És ezen önkormányzati 
függetlenségöket külön király birájok alatt (mint Csík fiuszéke) egész 49-ig fenn is 
tarták*Ezek alapján Kászonszéknek önkormányzati joga – bár a szék tisztségétől s később 
katonai kormánytól többször megtámadva és nyirbálva – fenntartatott egészen 1849-ig, 
amennyiben külön királybiróságot alkotott, külön törvényszéke (alszéke) volt, mely előtt a 
Kászonszéket illető mindennemü perek és ügyek kezdődtek, s csak fellebbezés utján vitettek 
Csík derékszékéhez. Ezen törvényszék személyzete állott az elnöklő királybiróból, 6 rendes 
vagy fizetéses biróból és nagyszámu számfeletti táblabirákból (assessor), kik bár fizetve nem 
voltak, de azért az ülésekben, ha megjelentek, döntő szavazattal birtak.. 

Kászonszék a Bornemisza és Balázsi családok ős fészke, mindkét családból sok jeles egyén 
került ki. 

K.-Ujfalutól keletre törtet le a Kászon vize, melynek havasias küllemü völgyét félkörben hajló 
havasok festői lánczolata kereteli. E havassor magasabb csúcsai Káposztáshavas, Jáhoros, 
Impérhavas, Piripotartómánya, alább a havasoknak azon roppant zöme, mely a kistölgyesi és 
az ojtozi szoros közé ékeli magát a Nemere és Nagy Sándor csúcsokkal. E havastáj egyike 
honunk legszebb, legtermészetáldottabb vidékeinek, az ember alig érinté annak széleit, 
bennebb eső ős erdeiben még a szarvasok, őzök és medvék zavartalan tanyája van, szikláiban 
nemes érczeket, kőszenet olvasztott a teremtő, s roppant kincseit még nem ismeri, nem érinté 
az ember keze, legfölebb a terhelő adórendszer hatott be e használatlanul heverő 
rengetegekbe, s egy-egy vadász zavarja fel az ünnepélyes csendet. Mi e havastájnak szintén 
csak szépségi kincseit pillantók meg, s azokat felemlitjük az itt utazók tájékozására. 

Most pedig lássuk, hogy az ember hol választott tanyát? e vidék melyik zugába huzta meg 
magát? hol van az a Nagy Kászon? melyet Szászkius városnak mond lenni, pedig biz a nem 
város, hanem négy, csaknem egészen összeépült faluból alakult s a Kászon vize felső völgyét 
egészen elfoglaló nagy község*Mely 5400 lakost számit. Hogy a kászoni nép a csíkiak 
szaporaságával bir, tanusitja az, hogy (az egyh. k. anyakönyve szerint) 1719-ben a négy falut 
(mert ekkor Jakabfalva is Kászonmegyéhez tartozott) 1766 lélek lakta; most Impér Al- és 
Feltiznek 4100, Jakabfalvának 1320 lakosa van, ide nem értve a keleti vallásuakat, pedig a 
Dunafejedelemségekbe való kivándorlás az utóbbi évtizedekben talán legnagyobb volt e 
határszéli falukból., s midőn az Ujfalu felől jövő egy magaslatról megpillantja a 
körvonaloztuk nagyszerü havas-lánczolatot lábainál a Kászon völgyének félmértföld hosszu 
vonalán e hosszu nagy falut, sürün egymáshoz épült vidám házaival, fenyves csoportok közt 
fekvő templomaival, a Balázsiaknak szép jegenyesorok közül kiemelkedő kastélyával, akkor 
bizonnyal, ha szép iránt fogékony szivvel bir, meg lesz lepetve és hatva e nem megvetendő 
látványtól. De lássuk e csoportositott faluk felosztását s nevezetességeiket. 



Fel-Tiz*Feltiz régi okmányokban Felsőfalu néven jön elő. E néven van bejegyezve az 1567-ki 
regestrumba és az 1643-ban Várdotfalván tartott lustrába is (lásd Várdotfalvánál). E néven az 
itt helyben, vagyis Kászon-Felsőfalvában Mihályfi Mátyás vezetése alatt 1685-ben febr. 24-
én tartott lustrában (lásd gubern. levéltár J. 1 levéltári szám alatt levő lustra-gyűjtemény 585. s 
köv. lapjain), sőt e néven még az 1702-dik évi összeirásban is. (L. ugyanott.), Altiz és 
Impér*Impér az 1567-ki regestrumban Imperfalva néven szerepel. Impér ujból több tizedekre 
oszlik, ezek: Vizága, Tekerő, Bakmáj, Doboj. Altiz pedig Kővár és Csáburdé tizedekre. 
hajdan mind külön faluk, most tökéletesen össze vannak épülve, s az alább fekvő Jakabfalva 
is alig van nehány száz lépésre, fürészmalmok által beépitett közzel elkülönitve. E faluknak 
csinos szép házaik vannak, s a falu között átfolyó Kászon vizén fürészmalom fürészmalmot ér, 
a zugó pataknak ezüst tükrökben lerohanó zuhatagjai pedig nem egy meglepő festői pontot 
tárnak fel. A lakosok nagy része törzsökös székely, bár vannak itt elszékelyesedett, de 
nemzeti öltözetöket megtartott, többnyire pásztorkodásból élő oláhok is (régen jobbágyok) 
kevés számban. A népség főfoglalkozása a deszka és zsindelymetszés, melylyel nagy 
kereskedést üznek s cserevásár által szerzik be életszükségleteiket, mert kevés müvelhető 
földjök van. Nagy Kászon 1840-ben három sokadalmat*Sokadalmai máj. 1-jére, jul. 3-ára és 
nov. 27-ére esnek. Engedélyezte Ferdinánd király 1846-ban aug. 15-én Bécsben kiadott 
okmányával. és szombatnapi hetivásárt nyert, mi emelkedésére jótékony hatással van. 

Régen Kászonszék 5 faluja (mert egész Kászonszéket csak 5 falu alkotja) egyetlen 
egyházközséget képezett. Nagy-Kászon elnevezés alatt, mely 1332-ban Kazun*A pápai 
dézmák regestruma 669-ik lapján igy: „Nicolaus de Kazun solv. 2 ban. ant.” és 1333-ban 
Kasun néven jön elő*A pápai dézmák regestruma 682-ik lapján: „Nicolaus de Kasun solv. 2. 
ban. et medium.” . Kászon-Ujfalu 1701-ben, Jakabfalva 1782-ben szakadt el s lett külön 
egyházközséggé. E terjedelmes egyházközség közös temploma Altiz délnyugati végénél, a 
fenyves erdő árnyalta Egyházhágó nevü dombtetőt koronázza s ma is megyés temploma az 
együtt maradt három falunak. Ez egy, a későbbi kiujitások által eredeti idomából teljesen 
kivetkőztetett, gót izlésü épület. Csak is egyes műidomokat találunk még, melyek keletkezési 
korának hozzávetőleges meghatározhatására utmutatóul ajánlkoznak. Ilyek hosszukás 
gyámkövekre nyugasztott boltozat gerinczei a szentélynek, melyek a későgótkor modorában 
tagozvák, ilyen szentélyének polygon záródása, csúcsives diadalive, és csúcsivvel záródó 
sekrestye ajtaja, melynek bélletét horonyok közé foglalt két henger tagozza. E henger-tagok 
kivájt (canelirt) talapról emelkednek. Ilyen még teljes épségben fennmaradt szentségfülkéje, 
melynek körives nyilatát szögletein leszelt négyszög keret veszi körül, miről falszalag 
emelkedik ölnyi magasságra, hol horony és kajács alkotta párkányzatra kajácsos tetőzet jön. 

Hajója teljesen át van renaissance stylbe alakitva, csak is két ajtaja maradt meg. Ezek közül 
déli mellék ajtaja átszelt lóherivvel záródik, s diszes vesszőművel van körülkeretelve. Nyugati 
főportaléja körivvel záródik, bélletét három mély horony közé helyezett két hengerpálcza 
tagozza. Sajátságos azon elrendezés, hogy a hossz-szentélynek a hajóhoz viszonyitott 
keskenyedése kivülről ugy van kitöltve, hogy minden két oldal-tám között egy körivben 
záródó vakalakitásu váliv (arcade) van bemélyitve. 

Már most a körivnek a csúcsivvel való combinatióját észlelve, s feltéve azt, hogy a késő 
gótkort jelölő boltozat és oldalajtó későbbi odatoldás, mégis ez egyház épitési korát legfelebb 
az átmeneti korszakra, tehát a XIII. század végére tehetjük, s igy félrevezető a diadaliv elébe 
befalazott cserfagerendán lévő felirat, hol 487-ik évszám olvasható*Az ott levő felirat 
ilyenforma: „Cum Sanctorum Aedectam Anno Tali – – 487” és tovább: „Cum hac trabe fornix 
et arcus renovatur Anno 1711 Tempore R. D. Tp. Stefano Mártonfi. Ant. Keresztes, cum 
Michaele Csobot supremo provisore G. Dno Josepho Balási judicibus ejusdem E. A. E. Steph. 



Bernárd, Mich. Balási, Joh. László. Cum caeteris A. E. D.” E felirat második részéből az 
látszik, hogy e gerenda a mult század elején tétetett oda, s arra, egy valószinüleg a diadalív 
felett volt, régibb feliratot is oda irtak hibásan, kihagyva a 487 elől az ezerest; mi igy 
kiegészitve vagy a templom épitési korát, vagy hihetőbben egy régibb kiigazitás korszakát 
jelölte. . 

Egyik harangja 1642-ből való*Körirata ez: „Jesus Nazarenus Rex judeorum venit in hunc 
mundum et homo factus est Anno Dni 1642.” . 

A templom keritésbe egy domborfaragásu sirkő van befalazva, egy papialak, felette két 
czimerpaizs, melyek egyikébe kehely, a másikba szablyás oroszlán. Köriratából csak is Mich. 
Lukács kiolvasható. E sirkövet többen nagyon réginek tartják, pedig ez a Lukács a mult 
században volt kozmási lelkész, s mint ilyen, Csik-Somlyón több alapitványt tett. 1730 körül 
elhalván, mint kászoni fi, ide temettetett el*A kozmási jegyzőkönyv szerint. . Ugyan itt van 
eltemetve Csíkszéknek volt főkirálybirája Balázsi József, és korán elhunyt jeles fia Sándor. 
Régészeti s főként egy tévfogalom helyreigazitása tekintetéből meg kell látogatnunk a 
Feltizen fölül szintén dombtetőn fekvő Szent-Katalin-kápolnát, melyről a nép azt hiszi, hogy 
még a pogányok épitették, s e tévhitet megerősitette Benkő József, s utánna Benkő Károly 
is*Benkő József Spec. Tran. Ter. Sic. Sed. Csík és Benkő Károly Csík, Gyergyó és Kászon 
leirásában. , kik e feltevést munkájukba felvették. E kápolna omladozó állapotban van, s azért 
mielőtt eltünnék, sietek annak keletkezési időszakát meghatározva, a valót felderiteni. E 
kápolna müidomait, mint polygon záródását, keskeny csúcsives ablakait, s átszelt lóherivvel 
záródó ajtaját vizsgálva, a csak kevéssé szakértő is azonnal meg fog győződni, hogy koránt 
sem valamely a századok homályába vesző pogány emlék, hanem egy a késő gót korban 
(tehát a 14-ik században) épült keresztyén épület. 

De e régi szent épületek mellett ne feledjük a multnak harczias emlékeit is. 

Kászon Impérből Ujfaluba vezető uttól nyugatra, a Kandatető alatt lesiető Szetye patak 
balpartján, régi várnak látszanak nyomai. E vár térhelyen fekszik, lapu alaku, s csak 200 lépés 
kerületü; déli oldalait széles mély sáncz övedzi, melyben kincskeresők vájta üregek vannak. 
Egy ily ásás alkalmával régi cserfa-csebret találtak. E vár hatalmas gátonyában sehol 
kőfalnyom nem mutatkozván, azt kell hinnem, hogy csak földvár volt. Hagyományilag 
megőrzött neve Szetye vár (mi a Szitha vagy Szityha-hoz hasonlitna), a néphit szerint török 
vár lett volna. Kérdés: hogy ez nem egyike-é Avar őseink földvárainak, kiket, mint tudjuk, 
gyakran neveztek törököknek még a történészek is. 

Sebeint Kászon három váráról tesz egyszerüen emlitést; már most kérdés, hogy hol voltak 
azok? Kászon Fel-Tiznek egyik negyedét Kővárnak hivják, s ily nevet visel a mellette 
nyugatról fekvő dombtető is, de ott bár a hagyomány várat keres, semmi épületnyomra nem 
találtam. A fürdőhöz vezető völgybe Mocsvár pataka szakad, ez elnevezés nyomán 
bebarangoltam e vidéket a nélkül, hogy valami várnyomra találtam volna, továbbá a 
Mocsvárpatak fejénél lévő, s gyönyörü sziklaszálakkal ékes Hegyeskő-től nyugatra Impér felé 
folyó Bakmájpatak mellett egy helyet Bakmájvárának neveznek, de itt sem találhattam semmi 
épületromra, bár régi szántóföldeknek mesgyéi mutatják, hogy ezen most vadon vidéken 
egykor földmivelő emberek laktak, sőt a Bakmáj völgyében még e század elején müvelet alatt 
állott arany- és ólombányák is voltak, sok vaskő és igen jeles porczellánföld is van ott, de 
ezek mind használatlanul heverő kincsei a természetnek. 



Ekként ha Sebeint három várát egybe akarjuk hozni, nem találhatunk mást, mint az emlitett 
Szetye várát*Melyet egyedül emlit név szerint Sebeint, s azt is Szetsén várának keresztelve el. 
, a Nyergestetői várat, és a kézdi Sz. Léleknél leirt (e munka III-ik kötetében) Czecze várát, 
melyek mind Kászon területén feküdtek. 

Már ismerjük Kászont a jakabfalvi fürdő kivételével, pedig ez alkotja Kászon fő 
nevezetességét, azért ahoz is elvezetjük kedves olvasónkat. 

Jakabfalvánál a keletről lefolyó Gubás patak szűk völgyén kell darabig felmenni, melybe 
balpartilag szakad be a fennebb emlitett Mocsvár pataka. Ennek sziklás előhegyein túl elvesz 
a Gubáspatak neve, mert a kelet irányát megtartott völgyön lejövő csermely Gadzpatak nevet, 
egy másik észak-kelet irányból lejövő mellék csermely Borpatak nevet kap; ez utóbbinak 
szűk, magas hegyek bekeretelte völgyében fekszik – fél órára a falutól – a jakabfalvi borviz. 

E fürdő egyike legnevezetesebb gyógyforrásainknak, s főként a korunkban fájdalom igen 
elharapódzott görvélykórban (scrophulás bajokban) csudaszerü gyógyhatással bir, sőt ez 
irányban ható egyedüli gyógyforrásunk. Magam is csaknem egészen nyomorult, s halálra 
szánt gyermekeket láttam innen ép, egészségesen távozni, de azért mi mégis külföldi fürdőbe 
megyünk, ott költjük pénzünket, s az itthon található egyedüli biztos gyógyszert mellőzzük. 
Pedig e fürdő tulajdonosai, a Balázsiak, mindent megtesznek emelésére, s ha nincsenek is ott 
fényes termek, czifra épületek, elég kényelmes szállásokkal kinálkozik, melyek rendszerint 
különböző honi városok és faluk neveire vannak elkeresztelve, s midőn egy-egy kedves 
hölgyvendég mondá, hogy Udvarhelyre, K.-Vásárhelyre stb. megyen, csaknem fájlaltuk 
távozási szándékát s csak később a viszonyokkal jobban ismerkedve tudtuk meg, hogy 
illetőleg nem elutazott, hanem szállására ment. 

A kászoni borviz szállitható, a bort – nagy szénsav-tartalommal birván – főzi, s főként 
Háromszékre igen sokat hordanak szét. A főforrás egy szép homokkő-sziklából fakad fel 
csaknem kimérhetetlen bőségben, fürdéshez is (melegitve) ezt használják* 

A jakabfalvi savanyuviz jegecztiszta nyitva tartott edényben rozsdanemü csapadékot képez. 
Aránys. 1,0027. 24 óra alatt 500 akó vizet ád, egy fövény-kősziklából minden harmadik 
perczben megujuló erősebb rohammal szökell fel. Hévm. + 9° R. Dr. Pataki vegytani 
észlelése szerint egy polgári fontban van: 

Kénsavas szikéleg     4,80 

Szikhalvag          1,80 

Szénsavas szikéleg     19,20 

Szénsavas keseréleg     3,20 

Szénsavas mészéleg     6,40 

Szénsavas vasélecs     0,60 

Kovasav          0,20 

Összesen          36,20 szemer 



Szénsav          48,00 k. hüv. 

E szerint ez egyik legnevezetesebb égvényes vasas vizeinknek. 

. Közelében egy másik, fennebb a völgyben egy harmadik, valószinüleg egytermészetü forrás 
van, sőt egy délrébb eső mellékvölgyben Szemkut is van, melyet szembajokban használnak. 

 

A kászon-jakabfalvi fürdő látképe. 

A fürdő vidéke, mint mellékelt képünk mutatja, szép, regényes, a havasi friss lég már maga is 
jótékonyan hat a beteg kedélyre, a gyönyörü fenyves erdők közötti séták felderitik és 
felvillanyozzák még az életuntat is. E mellett igen érdekes és szép kirándulásokat lehet tenni 
az innen 5 óra távolra fekvő Nemere tetőre, honnan a körlátványok legnagyszerübbike tárul 
fel és az Uz patak átfolyta kistölgyesi szorosba. Ez utóbbit, mint még senki által nem 
tárgyaltat, röviden ismertetni nem tartom feleslegesnek. 

A völgybe messze felnyuló Nagy-Kászont elhagyva, csakhamar a Kászon vize fennvidékére 
ér az utas, egy hegyszorosba, melynek kezdetét a Szarvaskő regényes sziklafoka jelöli. A 
számos fürészek letarolta vidéken egymást érik a kies mellékvölgyekből letörtető havasi 
csermelyek, mint a Fehérkő, Kászon, Lesőd, Margit pataka. Ez utóbbinak menedékesen 
emelkedő völgye a Fehérviz nyakára vezet, mely csekély emelkedésü hegyhát vizválasztó 
Erdély és Moldova közt, mert az ennek északi alján letörtető Uz vize már kisiet a hazából. 

Az innen messze, a Sz.-Márton háta mögötti Ástut fejéből eredő Uz már itten tekintélyes 
folyam, mely lefelé haladtában más tekintélyes havasi patakok beszakadása által gyarapodik. 
A balpartilag beszakadók közt jelentékenyebbek a Bencze, Medvés, Sétár, Rácz, Sóvető, 
Magyaros patakok és a határszéli Tábla pataka. Jobbpartilag beszakadók közt Medgyes, 
Baska pataka, vagy Bas vize, végre a Nemeréből eredő és az Uzzal nagyságban versenyző 
Veresviz*Mely a jobboldali határszélt szegélyezi. , melynek beszakadásától kezdve az Uz 
könnyen hajókázható lenne. 

Az Uz vidéke vadregényes havasi táj, mindenfelől magas, meredek, fenyvesnőtte; itt-ott szép 
sziklaszálakkal ékes havasok keretelik be a folyam szükre szabott völgyét, hol csak is a 
zajongva rohanó pataknak és az utnak marad fösvényen kimért helye; ez ut pedig 
leborzasztóbb minden havasi utaink közt, az uton sziladarabok, melyeken alig lehet áthatolni, 
a folyamon hidak, melyekre lépni borzad az ember, mert azok akként alkotvák, hogy két 
átvetett gerendára reá vetnek egy halom szindeszkát*Szindeszkának nevezik azon első négy 
szeletet, mely által a kerék tönk (fatörzs) négyszöggé tétetik. Béldeszkának pedig az ezután 
szelt deszkaszeleteket; itt mivel az elszállitás nagy bajjal jár, s leginkább télen szánuton 
történik, a színdeszkákat nem hasznositják, s igy azoknak elképzelhetlen nagy halmaza rothad 
minden fürész mellett, mignem a folyam egy áradata elsodorja onnan s ingyen fát szállit 



Modova faszegény belvidékére., melyek a lovak léptei alatt ide s tova csuszkálnak. Ilyek ezen 
félelmesen ingó hidak, melyek alatt néha nagy mélységben rohan a sziklaéleken habbá tört 
folyam, s melyre lépni csakis az ily borzadályos átkelésekhez szokott havasi ember és ló mer; 
de hát mire is ut és hid e lakatlan vadonban, hol hiába keresünk egy emberi lakot, hiába 
helyet, hová a földtől terményt erőszakoló ekét bekasztani lehetne? Azért, hogy a rombolás és 
dulás behatolhasson ezen minden emberi tanyától távol eső vidékre is; azért, hogy e 
rengetegek szüziességét is megadóztassa az önző ember romboló keze; azért, mert e folyam 
mentén vagy 14 fürész van, és e tizennégy erdőfaló elégséges arra, hogy a folyam mentén 
mindenütt siralmas képét lássuk az elképzelhetlen erdőirtásnak. Egész hegylánczolatok a szó 
teljes értelmében le vannak tarolva, s fa csak ottan tenyészik, hová az ember irtó-fejszéjével 
nem tud eljutni; csaknem hihetetlen, hogy a parányi ember két hüvelyk széles fejszéjével a 
rengetegek roppantottságát ekként tudja megdönteni. 

A vizválasztótól számitott 4 óra hosszat tart (hozzávetőleg vagy 3 mfdet) e szoros, mely 
mindenütt egyaránt mutatja a fennebb jelöltem rombolásnak oly nagy mérvét, hogy a 
fürészesek már csak is a mellék-folyamok völgyeiben találnak télen nagy bajjal szállitható 
tönköket, s e hosszu vonalon át a völgy mindenütt oly szük és köves, hogy müvelhető földet 
alig lehet találni. Alább azonban (félórára a határszéltől) a szük völgy Tábla pusztájának 
nevezett szép térséggé tágul ki, egy kaszállók- és legelőkkel dús térséggé, mely oly 
terjedelmes, hogy egy falu itten könnyen nem csak megférne, hanem lakói a földmüvelésre is 
elég földet találnának. E térség alkotja a szorosnak fénypontját, és ennek emelésére nem 
kevéssé foly be az, hogy ez már a revindicált havasokhoz tartozván, itten az erdőirtó 
fürészeknek nem engedődött hely; miért mindenütt, hová a tekintet eljuthat, a legszebb 
fenyves erdők boritják a tért környező magas bérczeket; a bus rombolásnak szomoritó 
képsorozata után örömest legelész a szem ezen eredeti pompájukban fenntartott rengeteg 
erdőségeken, melyek a térbe is kiterjeszkedtek; de már, fájdalom, ide is kezd behatolni a 
rombolás szelleme azon néhány év óta, hogy ezen havasok a községeknek adattak át. Tavaly a 
birtokos községekből (Kászon, Sz.-Márton, Csekefalva, Kozmás,) kiszállt néhány ezer ember, 
s főként a térségbe lenyuló fákat mind kiaszalták. E vandal műtétel ugy történik, hogy a fák 
kérgét 3–4 lábnyira a földtől körülfaragják; a fa életereje ez által megszakadva, kiaszik, s 
csakhamar rothadva hajtja le századokon át büszkén hordozott üstökét, végenyészetében is 
megtrágyázva a neki éltet adott anyaföldet. Igy van elkészitve az enyészet számára a 
terjedelmes térségnek több százezer fája, s ha az erdőkezelés nem rendeződik, ha az erdőfaló 
fürészek ide is behatolnak, akkor ily megsemmisülés lesz sorsa a bérczek gyönyörü szüz 
erdőségeinek is. 

A Tábla pusztáján alól völgyünk ismét egybeszükül, hogy a határszélt könnyen védhető és 
fedező szorost alkosson, a folyam ujból szük sziklamederbe szoritva tombol, a szekérut 
teljesen eltünik, s csak is merész csempészek léptei által koptatott ösvény vonul tova a 
bérczek félelmes sziklaélein. A határszél közelében 4 hatalmas földtöltés és ezt szegélyező 
sáncz szeli át a völgyet, melyek – most már kirothadt – karózatokkal voltak biztositva. Ezek 
egyikét a székely határőrezred csinálta, hármat pedig 1849-ben csinálták honvédeink az 
oroszok e vonalon megkisérthető betörése ellen, és igy ezen elhagyatva gyepesedő védművek 
szent emlékeink közé sorozandók, mert azok szabadságharczunk dicső napjainak emlékét 
őrzik ez elhagyott vadonban is. 

Hanem ugy látszik, hogy nem mindig volt ily elhagyott, ily lakatlan e szoros; régi 
épitkezéseknek ottan található nyomai arra mutatnak, hogy messze távol, a történelmi tudaton 
tul eső korban e szoros féltékenyebben volt őrizve, mert a mostani határszélen belül, a Tábla 
puszta felső végénél (a folyam jobb partján) levő Bükkös (mely a Nagy-Baska havas 



északkeleti vége) alján egy régi várhelynek látszanak nyomai, sánczövedzte hatalmas gátony, 
mely háromszög-alakban 2 és 7/8 hold kiterjedésü területet keretel körül. Hogy ez elromlott, e 
feledés éje boritotta egykor hatalmas erőditvény mikor és mely nép által épittetett, mikor és 
hogyan pusztult el? arra semmi adatunk nincsen; a történelem sötétében azonban felötlik a 
regevilágnak homályos mécse, a mennyiben népregék mondják, hogy itten gonosz tündér 
lakott, ki minden évben egy szép leányt rabolt el a Fekete-tengerről. Egyszer ujból kiszállott 
rabló kalandjaira, mely alkalommal a hullámoknak legszebb leányát ragadta el, épen azt, kibe 
a tengeri nők királya is szerelmes volt. Üzőbe is vette ez a birodalmának legszebb gyöngyét 
elrablott tündért, s éppen a kőkertnél*Egy természetes, Moldova és Erdély határvonalát 
képező sziklaél, melyről a szoros ezen alsó részét általánosan Kőkertnek nevezik. utólérvén, 
iszonyu vihar és zápor által lankasztott röptében, megragadta s e szavakkal: „Veszsz el 
büdös” egy roppant szikla alá sujtotta. A sziklát még most is mutatják, aljáról buzog fel egy 
nem legjobb illatu, de több betegségben hatályos ásványos viz, melyet Büdös sziknak 
neveznek, s mely a nőrabló tündér véréből fakadt volna fel. Egy másik hagyomány azt 
mondja, hogy ottan egy gót fejedelemnek volt vadászvára, ki vadak- és emberekre is 
vadászott. E homályos népregék ugyan nem deritik fel ezen, most csak szarvasok és medvék-
látogatta romnak történelmét; de legalább sejtetik, hogy ottan valamely oly rablólovag lakott, 
ki a szomszéd Moldovába, el egészen a Feketetengerig, rabló-kalandokat üzött, s éppen nem 
lehetetlen az is, hogy a szép leányokból is ragadott el, mit aztán megboszult egy féltékeny 
szerelmes által vezethetett csapat, stb. 

E tájatt tölgyerdők is jönnek elő, melyekről e szoros Kis-Tölgyes nevét nyerte. 

Ennyi, mit rövidre vonva, e szoros ismertetésére mondhatok, s ha az nem mutat is fel 
nagyszerü havasi tájakat, azért annak több meglepően szép pontja van, s ha ide – hol csaknem 
minden hegy nélkül lehetne – Moldovába egy járható utat készitenének, ha főként a Tábla 
pusztájára – miként lehetne – egy falut telepitenének*A talaj itten a földmüvelésre is 
alkalmas lenne, mert éghajlata, ezen Csík és Kászonnál is alantabb fekvő s az északi szelek 
ellen fedett helynek enyhe, s a kukoriczát is megtermi, – mint azt megkisérlette egyik 
fürészes, kis kertjében. akkor ezen most elhagyott vadonban élet és mozgalom keletkeznék; 
jelenleg legfelebb csempészek járnak ismeretlen és félelmes ösvényein, s az erdőirtók vandal 
csapatja nyit utat a gyászos rombolásnak. 

Vegyünk most bucsut a Kis-Tölgyestől és a kies Kászonszéktől is, s térjünk vissza 
központunkra, Csík-Szeredába, hogy onnan utunkat Fel-Csík és Gyergyó felé folytathassuk. 

XIII. Fel-Csík. 
Taplocza. Székely bucsu. Gőrgő. Anna. Csíki Krónika. Sándor-domb. Csicsó. A csicsói vár. 
Madéfalva. Madéfalvi vérfürdő. 

Csík-Szeredán fölül negyed órára, az Olt bal partján fekvő Csík-Taplocza 
következik.*Csíkban taploczának hivják az erdő közötti irtott tisztásokat; feltehető, hogy 
kezdetben az Olt terét nagy fenyves erdők boritották, ezt bizonyitják az Oltból kimosódó óriás 
fatörzsek; midőn e falu lakói letelepültek, ily irtást tehettek az ős erdő rengetegében, s onnan 
eredhetett a Taplocza elnevezés. Itt fogják az Olt mocsáraiban a legtöbb csíkot; mely halacska 
nagybőjtben szerepet játszik a katholikus világban, a csík-leves ilyenkor kedvencz eledel, 
melylyel a házi nő vendégeit megtisztelni szokta. E halacskákat üvegekben sokáig eltartják s 
kásával hizlalják, husa nagyon izletes. 



Taploczának, bár Csík-Somlyó fiók-egyházközsége, még is igen csinos kőtemploma van, 
mely ez évtized elején egy régi kápolna helyén épült. E kápolna szent Antalnak volt szentelve, 
s a védszent ünnepén bucsu szokott tartatni Taplonczán, hová mint központi helyre Csíkból 
sok nép seregel egybe. A búcsuk Székelyföldön nem csak vallási, hanem a barátságos 
összejövetelek, vendégeskedés ünnepei is, mely alkalommal a székely nép vendégszeretete a 
legfényesebben nyilvánul. 

Midőn valamely faluban búcsu van, összeseregel oda a vidék összes papsága, össze a vidék 
egész népsége, odagyülnek a kedvderitő zenészek, oda a vidék szerencsétlen nyomorékjai, 
koldusai. 

Az isteni tisztelet a legnagyobb pompával szokott tartatni, egész serege a czifrán 
felcziczomázott papoknak miséz ilyenkor, a vidék leghiresebb szónoka tart egyházi beszédet, 
a kántorok pedig felváltva remekelnek éneklésben, s a melyiknek a legélesebb peniczillus 
hangja van, az a nap hőse. A legénység hatalmas pisztolydurrogásokkal veszen részt az 
imádkozásban, mi annak emlékére történik, hogy régen a daliás korban ilyenkor lovag-
viadalok s néptornák szoktak volt tartatni. A falu gazdasszonyai az imádságot a férfiakra 
bizva, otthon sütnek, főznek, mindenik háztáj, még a legszegényebb is, ilyenkor nagy terektát 
(traktát) csap, egész éven át gyüjtögetnek e napra, s ha másként nem lehet, kölcsön vesz fel e 
napra pénzt a székely, vagy munkabérét jó előre eladja; a mézes pálinka, kalács s más 
csemegék ilyenkor nagyban szerepelnek. Templom alatt (isteni tisztelet alatt) otthon vannak 
tehát az asszonyok; de annak végére ünnepi öltönyeikben, budréjos főkötőben kiállnak a 
templom elibe s midőn a nép jön ki, megkezdődik a vendég-toborzás, mely egyike a 
legsajátságosabb s népjellemzőbb jeleneteknek; mindenik abban igyekezik, hogy minél több 
vendéget foghasson el, a férfiak a férfiakat, az asszonyok nőismerőseiket, a leányok a 
legényeket kérik, hivják, czibálják, jőjjön hozzánk, szeressen münköt,” „neátaja szegény 
házunkhoz jönni” sat. mondatokkal ösztönzik, erőszakolják a vendégeket, mindenik 
csoportositja a megnyerteket, mindenik versenyez, hogy minél többet gyüjthessen egybe, a 
leányok szép szemeikkel, bokrétákkal s bájos kaczérkodással igyekeznek legényeket gyüjteni 
maguk körül, a meghivottak szerényen fogadkoznak, kötekednek, huzalkodnak, ugy, hogy 
néha csaknem erőszakolni kell. 

Ezen vendégfogdosási zajhoz még hozzájárul a koldusoknak iszonyatos rimánkodása, 
jajveszékelése, fülsértő zene melletti orditozása, s mindenki hullatja kegyfilléreit, alamizsnáit 
e szerencsétleneknek, mert a szivek ilyenkor a barátság és jótékonyság érzetétől vannak 
áthatva, s nincs ott oly szerencsétlen és boldogtalan, bármily ismeretlen lett légyen is, ki 
meghivást ne kapott volna, mert az a gazda és gazdasszony a legboldogabb, ki legtöbb 
vendéget gyüjthetett. 

A lakmározás után a játszókertbe megy a fiatalság, ily játszókertje minden falunak van, ott 
szoktak vasárnap és ünnepnapokon összegyülni, hogy erőt edző játékokkal mulassanak, 
melyek mindig testgyakorló elveken nyugosznak; a férfiak lapdáznak, követ dobnak, versenyt 
futnak, birkóznak. A nők cziczét futnak s más társas játékokat játszanak, az öregek pedig 
körültelepedve kedvtelve nézik a gondtalanul mulató fiatalságot. Estve táncz van, hol a 
szerelmi vetélygés, s a székely harcziasság gyakran nagy verekedésekben nyilvánul, de még 
verekedéseiben is nyilt és lovagias a székely, egyenlő védeszközzel, bunkósbottal vagy 
ököllel száll szembe ellenével, a népies párbaj egy neme ez s azután rendszerint összebékülve 
békepohárral végződik, – az alattomos leszúrás vagy gyáva lesből leütés igen ritka a 
székelyek között. 



Ilyen zajosak, ilyen barátságosak, ilyen kedélyesek a székely búcsuk és ünnepek; mily 
egészen más életunt szinezetüek a maguknak élő fösvény szászok ilyszerü ünnepei, mikor 
mindenki házába vonul, s nem hogy mást vendégelne, sőt a szász maga is koplal, unatkozik, 
kapujába egyedül kiülve, ásitozik, s ha egy elkésett utas oda téved, szomszédtól szomszédhoz 
utasitják, mig kiért a faluból; ellenben, ha a legszegényebb székelyhez nyit be az utas 
szállásért, azt mondja: istené a szállás, telepedjék le nálunk; s azután mindenét, mije van, 
örömest teszi vendége elé, a kinálgatásnak hossza-vége nincs, csaknem megölik becsülettel, 
az egész háznép abban fárad, hogy szivességét kimutathassa, hogy vendégének ottlétét 
kedvessé, élvezetessé tegye; ilyenkor ha a háznál hiányzik valami, lótnak-futnak a 
szomszédba kölcsön kérni, palacsinta, ezen magyar csemege, mely a szives fogadtatás jelképe 
– pirul a szép házileány vagy asszony szakértőleg fogadott serpenyőjében, az addig 
ékitményül fogasra aggatott kancsók s rózsás tálak, tányérok leszedetnek, otthon szőtt szépen 
veres fejtővel kihimzett tiszta asztalnemü szedetik elő, ünnep és vendégség van a háznál, s 
midőn távozik, fizetésül legfölebb Isten fizessét fogad el; megtiszteltetve érezvén magát, hogy 
szegény lakába betért. Ilyen magasztos, ilyen szeretetteljes ez a mi népünk, mely ősi 
erényeink nagy részét hűn megőrzé, ez önző kor közös romlottsága közepette. 

Taploczán tehát a búcsu szent Antal napján tartatott régen, de ez a nap aratás előtt esvén, igen 
alkalmatlan időben történt, midőn a nép legszegényebb, midőn áldását (gabonáját) még nem 
takaritá be, s azért midőn uj templomot épitettek, sokat tanakodtak a felett, hogy másik 
védszentet válasszanak, melynek ünnepe aratás utánra esik, egyik egy, másik más szentet 
ajánlott, de a régi védszent is hatalmas pártolókra akadt, s főként a szt.-domokosi bánya-
tulajdonos V. A. ur azt az előnyös ajánlatot tevé, hogy ha sz. Antalt (mely az ő védszentje is 
volt) megtartják, ő az uj templom befedésére ingyen fog réz-pléhet adni; sz. Antal érdekeinek 
ily nyomatékos támogatása nagy zavarba hozta a kupaktanácsot, de végre is sz. Antal és a 
rézfedél megbukott a falu okosának azon közvetitő inditványán, hogy az aratás utánra eső 
Mindenszentek tiszteletére szenteljék templomukat, midőn aztán sem sz. Antal, sem más 
szóba hozott szent nem boszankodhatik, mert a mindenszentek közt ők is ott vannak. Ez 
határozatba is ment, és a templom Mindenszentek tiszteletére szenteltetett. Adomának hihetné 
valaki, pedig mint valósággal megtörtént tényt adták nekem elő. 

Hogy Taplocza régi telep, kitetszik a csíki krónikából, mely szerint Sándor Istvánnak hős neje 
az Uopolet (Apolt) maradékaiból való Görgő (György) Anna Taploczán házat épitvén 
magának, 300 tolvaj ellen vitézül harczolt, azok közül 200-at levágván, a többit 
megfutamitotta s azután 50 fegyveressel Gyimes földén is szerencsésen harczolt a rablók 
ellen*Csíki székely krónika 289. I. . 

Már most igen valószinü, hogy hősnőnk nem saját kezével, hanem fegyveres néppel hajtotta 
végre e jeles haditényt, mert ily amazoni hősieség csak a mythos regéiben fordul elő, ily női 
Sámson csak a mese körébe lenne sorozható. Már pedig én a csíki krónikát – mely egyedüli 
adat ős székely nemzetünkre – el nem dobhatom, egy székelynek azt megtagadni nem szabad. 
E szerint tehát a csíki krónika állitása szerint Taploczát az ide települt Görgő Anna harczosai 
alapithatták. 

A székelyek a vizenyős tavas helyet még ma is taploczának nevezik, s mivel Taploczán még 
most is sok ily forrásos, tavas hely van, neve onnan eredhetett. A rabonbáni tisztséget viselt 
Sándurokkal magát összekötő Sándor székely primor calád ma is Taploczán lakik, a székely 
nemzet áldozó pohara ma is birtokában van* 



E pohár már többször volt leirva, arról egész értekezések, tudományos vitatkozások jelentek 
meg; de mivel azok egyes folyóiratokban szét vannak szórva, de azért is, mert ezek inkább 
történetileg, mint műrégészetileg tárgyalták ez áldozópoharat, ennélfogva szükségesnek 
itéltem ezen nevezetes nemzeti ereklyének tüzetesebb ismertetését, s főként műrégészeti 
leirását adni; azonban mielőtt ezt tenném, szükségesnek itélem az annak eredetével 
kapcsolatos feltevéseket és a hozzákötött történeti eseményeket is a lehető rövidre vonva 
tárgyalni. 

A székely nemzet áldozópohara eredetéről a székely krónikában mesés dolgokat találunk 
feljegyezve, t. i. azt, hogy azt Anacharsis scytha bölcs hozta magával Görögországból 
(Anachoarun Schitharum Nabon Philein, a krónika szavai szerint, mi Szabó Károly felfejtése 
szerint: Anacharsis Scytharum Philosophust jelent), midőn görög módra áldozni tanitván a 
scythákat, atyafiaitól megöletett. A krónika homályos, szakadozott szövege Radagus gót 
király irataira hivatkozik, melyek Sándor Menyhártnál a krónika szerkesztésekor meg lettek 
volna. 

Anacharsis Solonnak levén kortársa, a pohárnak ily régi eredete mesésnek tetszik; de igen 
könnyen megeshetik, hogy a pohár keletről kerülvén, az annak történetét tárgyazó görög 
szövegü iratoknak nem értéséből eredtették a krónika-összeállitók a fennebbi mesés 
értelmezést, vagy éppen nem lehetetlen az is, hogy maguk a rabonbánok is, hogy a pohárnak 
nagyobb tekintélyt szerezzenek, ahhoz ily classicus eredetet követelő regét kötöttek; hisz az 
ereklyék szentesitése körül nem csak régen, hanem még most is számos ily ráfogásokkal 
találkozhatunk; s az áldozópohárnak Anacharsissal való összekötése nem járt nagyobb 
ámitással, mint Krisztus keresztfája, melyet már 15 század óta árulnak, s évenkint több 
köbölet adnak el belőle, s mégsem fogyott el, mint a gechemani kert ugyanazon olajfái, 
melyek alatt a megváltó imádkozott, s más számtalan állitólagos ereklyék, égből szálló 
csudatevő képek, melyek a ráfogásnak és ámitásnak kisebb-nagyobb mérvét mutatják. A 
rabonbánok a nemzet politikai és vallási fejei is levén, hogy papi tekintélyüket s az 
áldozópohár szentségét biztositsák, könnyen folyamodhattak olyanszerü cselfogáshoz, 
melyektől nem csak a pogány vallások, hanem még a keresztyén vallás szolgái sem voltak 
mentek, s a hitelszerzésért a csudaszerüség varázsával környezték gyakran személyüket és a 
tárgyakat is. 

A mesés eredetü pohár a hatalom jelképe volt a székelyeknél, s mint ilyen Budvárában, a 
rabonbánok székhelyén tartatott. A nemzetgyüléseket mindig a pohárból való áldozat vagy 
áldomás előzte meg. 888-ban Apold (Upolett), Zandirhám fia, Csíkba Vacsárk földére 
(Vacsárcsi) vitte be, honnan ujból visszakerült Budvárába, s midőn a keresztyénséget behozott 
Apor Sándor a sz. Istvánnal kötött szövetséget kihirdette a népnek, s a keresztyén pohárból. 
Ekkor eltörőltettek a vallási áldozatok; de nem a polgáriak, mert egyszerre, rögtön nem 
lehetyén eltörölni a régi szokásokat, egy időre, legalább még a keresztyénség első szakában is 
megtartották a gyüléseket megelőző áldomást, vagy a kehelylyel való áldozatot. S a népnek e 
kehelyhez kötött kegyelete oly nagy volt, hogy 1039-ben Sándor István azt Budvárából 
Vacsárcsiba bevivén, annyira felzúdultak a székelyek, hogy haddal készültek Sándor Istvánt a 
pohár kiadására szoritani; mit csak a király közbelépte gátolt meg, ki Sándor Istvánnak a csíki 
rabonbánság alakitását megengedte. Az ős vallás követői még egyszer fellázadnak, Béla 
herczeg sereg élén jelenik meg, elnyomva a mozgalmat, eltörli még a faluk és családok neveit 
is, megsemmisit mindent, mi a multra emlékeztetett; de még ekkor is, a mult emlékei, a mult 
kegyelete ellen folytatott ezen kimélytelen harczban is a nemzet áldozópohara megmentetett, 
s az még néhányszor szerepel. Igy Mikó Pálnak Sándor Katával való menyegzőjén a jelen volt 
László herczeg maga is iszik a nemzet áldozópoharából; nemsokára a bágyi várban Sándor 



Istvánnak másik leánya, Drusilla lakadalmán szerepel, legutóljára pedig 1412-ben, mikor 
Sándor Péter, Stibor erdélyi vajda jelenlétében Csík és a csángók ispánjává választatott, a 
Taplocza és Csomortány közti völgyben, mikor a megittasodott vajda a nap emlékét örökitő e 
feliratot: „Sándor Péter Anno 1412” véseti a pohár talpára. A miért annyira megharagudott 
Sándor Péter, hogy a vajdát elüzte. Eddig van a csíki krónikában levezetve e pohár története; 
itt megszakad ugyan a történeti nyomozás fonala, de maga a pohár mint nemzeti és családi 
szent ereklye tovább is a Sándor-család gondozása alatt maradt, s fiuról fiura szállva, 
fenntartatott egészen korunkig. Jelenleg a M.-Vásárhelyt lakó Sándor János birtokában van. 
Én fényképileg levett hű képét mellékelve, áttérek annak műrégészeti ismertetésére. 

A pohár felső része kokusdió, mely a régiség miatt egészen meg van feketedve, fényesre 
kopva; öble egy negyedkupánál valamivel kevesebbet tartalmaz. A kehely egész magassága 
20 centimeter. A diót felül egy két centimeter szélességü ezüst lemez szegélyezi, mely csinos 
növény-ornamentikának bevésetével van ékitve, s a dió kidüledésére kihajlitott alsó részén 
szépen ki van csipkézve. Ettől három 11/2 centimeter szélességü pánt nyulik le a kehelytő 
feletti, szintén domborművel ékitett alsó foglalványához a diónak. Ezen a dió 
kidomborodásához idomitott pántok igen ékesek. Felső részükön nőalakok vannak, lenyujtott 
karjaikkal redőzött ruhájukat felfogván, olyanszerü állásban, mintha tánczolnának, s igy vagy 
bachansok, vagy cariatidokat állitnak elő, mi nagyon is görög eredetre mutatna. A pántok 
alsó, – ugy alól, mint felül sarokkal alkalmazott – részén igen szép művü s szintén görög 
jellegü mérmű van bevésve. A kehelytő egyszerü, ilyen talpa is, mely a Székelyföldön 
többhelyt (kölpényi reform. egyház, kárácsonfalvi ref. egyház és gr. Toldalagi Victor 
birtokában) levő kokusdió-poharak szerkezetétől nem sok eltérést mutat; hanem figyelmet 
érdemel az e talpon levő ornamentika és felirat. A kehelytalp alsó részén havasos, fenyőfákat 
mutató vidék van, az előtérben szaladó állatok: nyul, farkas és szarvasok, a talp felső részén 
pedig e körirat: „Sándor Péter 1412.” Hogy ezen felirat hamisitás, azt a szakértő első 
tekintetre azonnal felismeri, mert a név teljesen kifejlődött latin betükkel, az évszám arab 
számjegyekkel van irva, már pedig az ezen korban keletkezett feliratoknál mindenütt 
majuskel betüket és római számjegyeket találunk; de még azon esetben is, ha az arab 
számjegyek korukat megelőzőleg előfordulhatnának, akkor is a négyest nem ugy irták volna, 
mint a kelyhen van, hanem a szokásos fél-nyolczassal, és igy a feliratra nézve határozottan 
kimondom azt, hogy hamisitás, még pedig nagyon ügyetlen, önmagát első tekintetre eláruló 
hamisitás. Későbbi metszés s itten készült műbecs nélküli munka a kehelytalp alsó részén 
levő diszművezet is, s ezek után itélve, az egésznek becses ereklyeszerü régiségét meg kellene 
tagadnunk; de mert ez alsó részén falsificatumot és ujabb véset nyomait találjuk, nem szabad 
az egészet eldobnunk, s hideg közönynyel pálczát törnünk ezen ereklyéhez kötött kegyelet 
felett; annyival inkább nem, mert figyelmesebb észlelésnél azonnal felötlik, hogy a kehely 
felső része görög idomokat mutató szerkezetével sokkal régibb, mint töve és talpa, és igy 
elfogadhatjuk azon sejtelmet, hogy annak felső része a rabonbánok korában szerepelt székely 
áldozópohárból maradt meg, mostani talpát pedig a régi – kétségtelenül a felső részszel 
öszhangzatos modorban készült, de – megromladozott talp helyett, a XV. században (mert 
ennek jellegét mutatja) késziték, s hogy valamelyik Sándor – a csíki krónikában felhozott 
Sándor Péter és Stibor vajda történetével öszhangzatba hozandó – talpára vésette elég 
ügyetlenül a mult században keletkezett feliratot. 

. 

Ezen nemzeti szentségként tisztelt áldozó pohár legutoljára 1412-ben szerepel, midőn a 
Csíkba körutat tevő Stibur erdélyi vajda jelenlétében Sándor Péter, székelyek és csángurok 
(csángók) ispánjává választatott meg, még 1533-ban a székely krónika irásakor meg volt azon 



(most elszántott) dombocska Taplocza és Csomortány között, hol az összesereglett nép ősi 
szokás szerint paizsra emelte választott főnökét. E nap emlékére hordotta egybe a ma is 
Sándor domb nevet viselő emlékhalmot. 

A választást és paizsra emelés általi beiktatást követett nagy áldomáson Stibur vajda 
megittasodván, a pohár talpára metszette e nap emlékére az 1412-ik évszámot; de a nemzeti 
szent ereklye ily megsértéseért ugy megharagudott Sándor Péter, hogy a vajdát kiüzte a 
székely földről.*Tudom. gyüjt. 1835. III. k. 17–18. lap. A székely krónika 291. lap. Ezen, a 
székely áldozó pohárral egybefűződött események rövid emlitése után, szükségesnek látom a 
pohár képének melléklését. 

 

A székelyek áldozó-pohara. 

Felcsíkon is (miként Alcsíkon) a Köd-ig (Rákosnál a tért északról elzáró hegylánczolat) 
felnyuló egy mfdnél szélesebb téren a faluk két sorba vannak elhelyezve. Illetőleg az egymás 
végtébe épült faluk egy roppant háromszöget alkotnak, melynek csúcsába Szereda esik; 
nyugati szárnyát a Hargita alján lehömpölygő Olt mellett levő faluk Taplocza, Csicsó, 
Madéfalva, keleti szárnyát a határszéli Kárpátok alján festőileg sorozott Somlyó, Csobotfalva, 
Várdotfalva, Csomortány, Pálfalva, Delne és Borsova alkotják; az ezeket összekötő északi 
alapvonalt pedig az egészen összeépült Rákos, Gőrőcsfalva, Vacsárcsi, és a csekély távolra 
eső Sz.-Mihály, Ajnád és Szépviz határolják. Hogy mily gyönyörü e tér madártávlati képe, azt 
már a hargitai kilátásnál felemlitém, de innen alantról nézve is meglepően szép festői 
pontokat mutat fel, a havasok nagyszerüsége mellett a legidillibb tájak és jelenetek merülnek 
fel az utas előtt, ki e vidéknek saját jellegü szépségét nem egyhamar feledi el. 

Én az Olt közeli országuton indulék el a Taploczán felül fekvő Csicsóra. 

Csík-Csicsó a Szépviznek Oltba szakadásánál fekvő csinos székely falu, nevezetes 
káposztájáról, melyet az Olt téri kertekben oly nagy mennyiségben termelnek, hogy nem csak 
Csíkot ellátják a magyar konyha e kedvencz czikkével, hanem egész Brassóig, sőt Maros-
Vásárhelyig, néha tovább is széthordozzák, s a csicsói káposzta mindenütt nagy hirben van. 



Csicsótól keletre a mező közepén (Torda völgye nevü helyen) egy magányosan fekvő 
templom, Sz.-János temploma vonja magára a figyelmet. Ez most Delne és Pálfalva közös 
temploma, régen Csicsó is Sz.-János egyházközséghez tartozott s hihetőleg azért épiték a 
közre, hogy mindenik helységnek keze ügyébe essék. 

De Csicsó önálló egyházközségé lévén, a delneiek a távol levő templomot falujokba 
átköltöztetni határozták, el is bontották fedelét, falának egy részét, s anyagjával megkezdék 
falu közötti uj templomukat, de mit nappal épitettek, az éjjel mindig visszament a szt. 
Jánoshoz, ezt isteni intésnek vélvén, kiigaziták a megbontott régi templomot, s azóta 
odajárnak Istent imádni, mond a hitrege. Én is elrándultam a réginek mondott templomhoz, s 
az valójában egy nagy részben átidomitott, csinos műemléke a késő gót kornak. (XV. század.) 
Szentélye még türhető megkimélésben részesült, az a nyolczszögből képezett három oldallal 
záródik. Diadalive csúcsives, és ilyen boltivezete is, melynek egy középhenger és két 
mellékhoronynyal tagozott hevederei kiszökellő gyámkövekre nyugasztvák. Zárköveit 
(Schlusstein) díszmüvezet, s hihetőleg felirat is ékité, de azokat most vastag mészkéreg fedi el 
az észlelő elől. Ablakai ki vannak szélesitve, de sekrestyeajtaja a késő gótikát jellemző átszelt 
lóher ivével záródik (platter Kleeblattbogen.) Ilyen a hajó déli oldalán levő mellékajtó is, 
melyet most részben bevakolt horony és vesszőmű - (Stabwerk) tagozat körit. 

Hajójának eredeti boltivezetét 1613-ban készült czifrán kitulipányozott koczkás fölep (plafon) 
helyettesiti. 

De legsajátságosabb a torony alatti fő portale, mely fölül az elcsapott három levél ivével 
záródik; de alább még egy fekmentes megtöréssel bir; ezt is kivülről hengertagozat köriti. 
Ezen magát igen jól kivevő ajtó-idomot legalább én még sehol sem láttam, s azért 
szelvényrajzát melléklem. 

 

Régi harangjai ujra öntettek, de ezeknek is jégesőt elháritó erőt tulajdonitnak, s egy ember 
lakik ottan, kit közadakozásból fizetnek, hogy ha nehéz idő közeledik, harangozzon. 

A templomtól északra egy helyet Vásárkapunak neveznek a hagyomány szerént azért, hogy 
mig Csík-Szereda vásárjogot nem nyert, addig itten Felcsík ezen középponti helyén tartattak 
Csík hetivásárai, s akkor egy sz.-János nevü kis helység is volt itt, melyet a tatárok dultak fel. 

És hogy a XIV-ik század első felében sz. János nevü falu létezett, azt a pápai dézmák 
regestrumából láthatjuk, hol az 1334-ik év rovatában (a csíki districtusban) 736-ik lapon ez 



áll: Stephanus Sacerdos de St. Joanne solv. 1 gros. mely adat igazolja a fenebbi 
néphagyományt. 

De Csicsón hiába kerestem Petki Dávidnak itten állott fényes kastélyát, mert azt 1706-ban 
Acton ugy feldulta*Cserey M. Uj nemz. könyvt. 388. lap. , hogy most még nyomait sem lehet 
feltalálni; hanem azért költözködő templomán s káposztáján kivül még más nevezetessége is 
van Csicsónak, vagyis Csicsó várának, a Hargita oldalában levő érdekes rom-töredéke. 

Csicsóval átellenben az Olton tul Egresmejék nevü fennlapály terül el egészen a Hargita 
aljáig, ez itt-ott kiirtva sovány zabot terem, nagy részét azonban borsika (junip. communis) 
bokrok boritják; de ezek sem haszontalan növények, mert midőn ágait gátkötés és tüzi fának 
is hasznositják, kék bogyóiból főzik a hires fenyővizet*Mikor a fenyőmag megérett, akkor nők 
és gyermekek rostával s bottal felfegyverkezve, ellepik az erdőt, a bokor alá helyezett rostába 
gyüjtik a botütésektől lehulló fenyőmagot, otthon pedig kevés liszttel keverve, megérlelik, s 
kis lombikokban kifőzve, nyerik azon fenyőszeszt, mely daczára annak, hogy fenyőviznek 
hivatik, annyira erős, hogy csak is gyengébb pálinkával keverve, lesz ihatóvá. . A fenyőfának 
pedig csalokájából (fenyő toboz, csaloka neve talán onnan, mert messziről szép gyümölcsként 
piroslik) terpentint főznek Csíknak szorgalmas asszonyai. 

Ezen fennlapály nyugati végénél az Egres és Várpatak közt (Csicsótól 1 és 1/2 órára levő) 
magas szikla gerincz – a Hargitának előhegye – emeli fel meredek szirtormát, annak 
várpatakra néző déli bütüjén (vége foka) vannak a mesés várnak titokteljes romjai. 

A palás trachyt (schieferigen trachyt) hegynek függőlegesen lemetszett foka messziről rakott 
falnak tetszik, a fekmentes sziklarétegek között cementszerü lerakodás van, s a falusiak azt is 
hiszik, hogy magát a várhegyet is emberkézzel rakták egybe, pedig az oly természetes 
képződés, mely a Hargitának Csíkra néző keleti oldalán több helyt mutatkozik.*Különben a 
Hargita csíki oldala a geologiai közetek nagy gazdagságát mutatja, fő alkatrésze itt is a 
hargitai trachyt, az ugynevezett andesit trachyt, mely fehér és veres sanidin-oligoklás 
trachyttal, anamesit és quarz-trachyttal van keverve.  

A hosszukás sziklacsúcs, melyen a vár feküdt, délről szépen ki van csipkézve, sziklái 50–80 
láb magasságra annyira függélyesen emelkednek, hogy ez oldalról csak madár közelithetett, s 
azért itt fal nem volt, csak is a szintén függőleges, de csekélyebb magasságu északi oldalán 
vonult fal, mely a 132 lépés hosszuságu szikla ormát ölelte körül, s két végére (kelet-nyugati 
oldal) is kanyargólag behajolt. Ezen öl széles szép válogatott lapos kövekből forró mészszel 
épült fal, még épebb helyein 4–5 láb magasságban most is áll. 

Közepe tájatt egy féköridomu betojpadása van, mit a sziklaorom ily alakja miatt vett fel. 
Észak-keleti szögletétől 15 lépésre (az északi oldalon ) volt feljárata, melyet egy befelé 
szögellő kerekded bástya A védett. (Lásd alaprajzát.) 

 

A kapubástya alapfala és a sziklába vésett ut most is tisztán látszik. A kapubástyán belül, 
mély üregek B vannak a sziklába vésve, ezek, mint a hagyomány tartja, süllyesztők voltak, 



melyekbe a netalán betolakodott ellenséget felnyiló lapancs (csattantyu, lefelé nyiló ajtó) által 
besülyeszthették. Észak-nyugati bütüjénél egy más kisebb lejárat C is volt, hol a sziklába 
bevésett keskeny alig két láb széles folyosó most is meg van. 

Beltere e várnak nagyon kicsiny, elannyira, hogy átmetszeti legnagyobb hossza 98, 
legnagyobb szélessége csak 24 lépés. E vár alakját – azt hiszem – legérthetőbben alaprajzának 
idecsatolása által magyarázom meg. 

Melléklem egyszersmind a vár szikla hegyének déloldalról felvett képét is. 

 

A Csík-csicsói vár sziklahegyének déloldali látképe. (Rajz. Greguss János.) 

Várunk e szerint kicsiny és jelentéktelen; de fekvésénél fogva igen erős, csak nem 
bevehetetlen védhely volt a lőpor előtti korban. A várfokról gyönyörü kilátás nyilik, hátul a 
Hargita roppant sziklatömege, s azok a sohajtozó fenyves rengetegek, sötét mély vápáiból 
(szakádos erdőnőtte mély árkok) felzugó patakok csevegésével, szóval a vadon, nagyszerü 
zord szépségeivel; tul a földmüvelés által kicsinositott, az ember lakjai, szent templomai által 
élénkitett, s folyóktól átragyogott térség, Csík madártávlati képe. Hogy mikor s ki által 
épittetett e vár, arra semmi adatunk nincsen, a nép egyszerüen, mint minden régi történeti 
homályba vesző romról, azt mondja, hogy óriások épitették és lakták. 

Losteiner*Chronologica Descriptio. fölemliti e várat, s azt mondja, hogy egyike volt azon 
felcsíki 4 várnak, melyekben a lakosok vész idején oltalmazták magukat. Ugyan Losteiner azt 
is mondja, hogy azon csicsói vár, melyet Ulászló 1494-ben a moldovai vajdának ajándékozott, 
s melyet azután a moldovai vajdák sokáig birtak, nem a Szolnokmegyében levő csicsói vár, 
hanem ez lett volna; de ennek biztos történeti tudomása és e vár kicsinyvolta is ellentmond, s 
végre ugyan Losteiner mondja, és a mikházi kolostor házi történetében is az áll, sőt a 
hagyomány is erősíti, hogy e várat somlyói szerzetesek birták, itt olt első kolostoruk, s csak 
később, békésebb idők bekövetkeztével költöztek át Csík-Somlyóra. – Sebeint*Land und 
Volk der Székler. 119. lap. még azt is emliti, hogy a somlyói templom és kolostor a csicsói 
vár romjaiból épült, a mi kevéssé valószinü, mert ily messziről csak nem hordtak oda követ, 
midőn közelebb a Nagy-Somlyó oldalában a legjobb épület-anyag nagy mennyiségben hever. 

Véleményem szerint e vár egykoru lehet a rákosi (később leirandó) várral, melyet a csíki 
krónika szerint, Zandirhám neje 888-ban épitett, egyszersmind összekötő vár lévén a rákosi, 
zsögődi és a szemben levő csomortányi és sóvári várak között. A szerzetesek vész idején, 
főként a IV. Béla alatti tatárjáráskor szintén felvonulhattak oda, s lakhattak e biztos 
menhelyen mindaddig, mig a vész elvonultával somlyói állomásukra visszaköltözhettek. 

Ha gazdag a Hargita-Alja történeti emlékekben, nem kevéssé gazdag a természetnek áldásos 
kincseiben is; igy a csicsói Hargita (alsó csúcs, mely Bélhavasnak is hivatik) csúcsa alatt sok 



ásványos viz fakad fel. Legnevezetesebb ezek között a Béta főnél való, mely annyira erős, 
hogy egy pohárral egy huzamban meginni nem lehet, a palaczkokat, sőt még földkorsókat is, 
ha bedugják, szélyel löki; közhiedelem szerint ez ásványos viz még a nagyhirü borszékinél is 
erősebb, főhatása a roppant étvágy gerjesztésben jelentkezik. Másik, valószinüleg amazzal 
egy természetü és vegyalkatu savanyuviz forrás az Omladványos-nál van, sőt ettől csekély 
távolságra oly kéngödör is fordul elő, melynek fojtó kigőzölgésétől a fölött röpülő madarak 
leesnek, az odavetődő állatok megdögölnek. A Tolvajos patak mellett, arany, ón, ezüst és 
czinóbert tartalmazó bányát fedeztek fel 1846-ban, mely vizsgálat után nagyon érczdúsnak 
bizonyult, el is kezdették müvelését; de pénz hiány miatt fel kellett azzal hagyni. 

Csicsóra, onnan a Hidegviz és Várpataka közti Mórhegyese alján fekvő Madéfalvára*Régi 
okiratokban e falu Amadefalva néven fordul elő. „Amadeffalwa”-nak van 44 kapuval az 1567-
ki regestrumban is bejegyezve. Innen származott Szentandrási István, ki 1618–1630-ban volt 
Erdély katholikus püspöke, Élete, a reformatio ezen fénykorában, nagyon viszontagságos volt, 
elannyira, hogy ő egyházmegyéjében nem is lehetett, s ekként inkább czimzetes, mint valódi 
püspöke volt Erdélynek; örökösen vándorolt, s daczára ennek, mégis 10,769 forintot hagyott 
ecclesiájának, mi azon korban szép összeg volt. Viszontagságait önmaga irta le egy levélben, 
mely közölve van M. SS-tis Hevenesianis Tomo KKK. pag. 96. Láss többet róla Szereday, 
Ser. Ep. 226-ik lapján. mentünk. Van-e székely és egyáltalában magyar, kinek keblében fájó 
érzeteket ne ébresztene e név? van-e emberi kebel, mely fel ne lázadna a madéfalvi 
embertelen vérfürdő emlitésénél? Itt van a székely nemzet siciliai vecsernyéjének helye, itt a 
politikai Bertalan éjjelének gyászos emléke, ott lebeg e táj fölött mint vészes fergeteg e szó: 
Siculicidium: s minő gúnyja az eseményeknek, minő intő szava a történelemnek! A magyar 
nemzet önkényt, szerződésileg, alkotmánya biztosítása mellett királyának választja az osztrák 
császárt, ki és utódai esküvel erősítik meg a nemzeti alkotmányt, a haza szabadságának és 
függetlenségének e szent palládiumát, s midőn ezen eskük és biztositékok daczára az 
uralkodók vagy inkább az azokkal játékot üző kormányférfiak sérteni, megszegni kezdették a 
nemzeti jogokat, akkor az örökségéhez, nemzeti lételét biztositó alkotmányához rendületlenül 
ragaszkodó nemzet fegyvert ragadott oltalmára s Rákóczinak zászlai alá gyülve, évtizeden át 
harczolt legtöbbször győzelmesen, de elvégre is ármány és árulás megbuktatá, mire a jogvédő 
hősök kegyetlen üldözése mindenfelé megkezdetett, a visszatorlás és bosszu szörnyének 
emberélettel táplálkozó falánk torka tátongott az elbukott haza fölött. 

Ezen korban, nevezetesen 1708-ban febr. 9-én Madéfalván tették le a felcsíkiak a hüség-esküt 
Leopoldnak, ez év oct. 1-én e faluban jött össze Csík, Gyergyó és Kászon szék közgyülése, 
melyen kegyetlenül szigoru rendeletek hozattak a honvédő kuruczok ellen, halál mondaték 
fejére annak, ki a forradalmiakkal czimborál, ki azoknak élelmet, menhelyet ad, ki fel nem 
jelenti, el nem fogja a hazájokban hazátlanul bolygó hazafiakat. 

Később Mária Terézia ül Ausztria ingadozó trónjára, egész Európa harczra kel a nőuralkodó 
ellen, s e válságos perczben, midőn hadseregei megsemmisitvék, midőn minden életremény, 
minden menedék veszve van: akkor az elhagyott királynő a magyar nemzet védelmébe ajánlja 
magát, és a nemzet szembe száll Európával, százezrek életével, roppant anyagi áldozatokkal 
megmenti az ingadozó trónt, és a bizosított trónra ülteti a győzelem dicsfényével környezett 
királynőt. Emberileg egy nemzetnek ily lovagias, ily ildomos, ily önfeláldozó eljárása 
jutalmat érdemle, s oh sötét hálátlanságnak legsötétebb tette! mi történik? Az ország 
kormányzóját küldik a Székelyföldre, hogy erővel szedjen zsoldosokat azon nemzetből, mely 
annyi harczost önként ada. Megérkezik e kor Nerója Bukow toborzó hadseregével, hogy 
összeirja a hadképes népséget, a nép zugolódik, vonakodik felvenni az erőszakosan nyujtott 
fegyvert, Bukow 1764 jan. 17-re Mádéfalvára hivja egybe tanácskozásra a székelységet. 



Össze is gyül ez a Csomortány feletti Szalonka völgyébe, honnan szép módok és igéretekkel 
lecsalja Rákosra, vagyis azon helyre, hol ős időkben is tanácskozni szokott volt a székely nép, 
a még csak pálczát sem vivő fegyvertelen nép egész bizalommal seregel egybe, csak azért, 
hogy a népjog-tiprás ellen békés óvást tegyen. A népgyülés hivatkozva az uralkodótól nyert 
kedvező válaszra, kérvényt szerkeszt, melyben a népjog elleni erőszakoskodás felfüggesztését 
kéri. Ezen több ezrek aláirásával ellátott kérvény átadására és a nép ünnepélyes óvásának 
kijelentésére szónokul Boross Istvánt választák meg, mellé adván minden faluból egy-egy 
oratort. A béke fehér lobogójával vitte ezen küldöttség a póznára szegzett kérvényt, de midőn 
a madéfalvi Vargaszegből kibontakoznának, az éjszaka oda felállitott ágyuk eldördültek, 
elseperve első sorban a küldöttséget, felrettentve a bizalmas, fegyvertelen népet, kikre 
iszonyatos ébredés várt, mert az ágyuk jellövésére a falut észrevétlenül körül fogott katonaság 
megrohanta a védteleneket. Végrehajtatott a gyáva népöldöklésnek legiszonyúbb tette, mely 
által a megdöbbentett székelységet a fegyver felvételére erőszakolták*Kivonatilag 
Losteinerből. . 

Azokat, kik ezen népgyilkosságban elestek, összegyüjté a nép, és eltemette Csicsó és 
Madéfalva között. Ott van most is a Vészhalom nevü nemzeti sir, azok pedig, kik ezen ujabb 
Bertalan-éj iszonyait rendezték, gúnyt üztek még sirjából is az ártatlanul legyilkoltaknak, mert 
oda emléket emeltek, melyre felvésték: 

„Domita siculorum superbia hic jacet”; 

túlfelére titkon igaz kéz azt véste: 

„Itt emelt magának a gonoszság Oltárt 

Mond el hóhérinkra a CIX-k Soltárt.” 

Ez emlékét a sir nyugalmát sem tisztelő, hetyke gonoszságnak, a hatalom vérengző 
túlkapásának e szégyenkövét, József császár ittjártakor elpusztittatta. Sokszor emelt azután 
emléket e helyre a nép, de a még övéinek gyászolását, az elhunytak hamvainak kegyeletes 
tiszteletét is eltiltó kegyetlenség azt mindig szétrombolá. Most egyszerü fakereszt áll az ut 
mellett, ezen felirattal: 

„Ezen kereszt állittatott emlékül kik itt nyugosznak az 1764 veszedelemtől.” 

Legsajátságosabb pedig az, hogy e kereszt 1852-ben a legnagyobb önkény korában emeltetett; 
még nagyon gúnyja az eseményeknek, hogy ezen gyáva hidegvérű népgyilkolás éppen 
Madéfalván követtetett el, hol néhány évtizeddel azelőtt hűség-esküjét tevé le a nemzet, a 
kormány ellenei fejére halált mondva és néhány évvel azután, hogy a nemzet elvérzett a 
trónnak védelmében kifejtett, Európát megrenditő harczokban, éppen azon uralkodó alatt, kit 
a nemzet erős védkarjai mentének meg az elbukás és megsemmisüléstől, s valójában a: 
„Moriamur pro Rege nostro” képnek szomoru társképe (pendant) a sötét vérrel szinezett 
madéfalvi Siculicidium* 

A fegyverfeladás és a madéfalvi vész oly történelmi események, melyek még kellőleg 
felderitve nincsenek; a történelmi felelősségnek terhelő öntudata nem engedte e tárgynak 
szellőztetését mindeddig. S mivel ez még homályba van burkolva, e leplet a történeti 
igazságról felemelni tűztem ki feladatul; miért a madéfalvi vészt és azt megelőzött 
eseményeket röviden dióhéjba szoritva, itt elmondani szükségesnek hiszem. Adataimat 



Losteinertől, az egykoru történésztől veszem, ki, mint egész munkájában kormányérzelmű 
ember, bizonynyal nem tulzott, s az eseményeket kellő higgadtsággal, történészi szigorral adta 
elő. 

1762-ben oct. 24-én vette a fegyverfeladási kisérlet legelőbb kezdetét. Bukow a megjelölt 
napon tisztikarával Gyergyó-Sz.-Miklósra ment, hogy a népet zászló alá eskesse. Ambrus 
Ferencz, a nép orátora azonban kilépett, s ünnepélyesen ellenemondott a tervbe vett 
népjogsértésnek, mit a nép hangosan helyeselt. Másnap Ambrust, mint legbefolyásosabb 
egyént, Bukow magához hivatta, sajátkezüleg töltött neki bort, hizelgett, marok aranynyal 
kinálta, de ezt Ambrus (s társa, kinek nevét kiolvasni nem tudom,) határozottan 
visszautasitván, Bukow keményen fogva, rájok kiáltott, hogy: „Vagy vegyék rá a népet a 
fegyverfelvételre, vagy meg kell halniok.” Erre a regulusi lélekkel biró Ambrus dörgő hangon 
viszonzá: „Inkább meghalunk, mint nemzetünk szabadságát eladjuk, nem vall igen nagy kárt 
Gyergyó, ha engem felakasztatsz is.” 

Vasba is verték a bátor lelkü szónokot, mit a nép megtudva, iszonyu orditással rohant Bukow 
lakára, ajtót ablakot bevert s berohanva, követelte orátora szabad lábra tételét, mit a 
megrettent Bukow nem csak megtett, hanem a nép megvendégelésére 8 aranyat rendelt; de a 
nép ekkor összeseregelvén, tölténytartóit, ruháit az ablakon dobálta be, egy bekiáltott „lőcsig 
üsd az ilyen adtát.” Bukow és kisérete már élteért remegett, s csak miután a fegyverlerakásba 
beleegyezett a kormányzó, akkor oszlott szét a kitörés perczén állott nép. Igy nem 
boldogulhatván, a rábeszélés módját vették elő; Siko József sz.-miklósi lelkész szép szóval és 
vesztegetéssel 40 sz.-miklósit rávett a felesküdésre; az ily módon való felesketés a falukon is 
folyt, az ellenszegülőket, azok közt Ambrust is, egyenkint elfogva, a csík-szeredai várba 
hurczolták, hol nehéz vasban tizennégy napig raboskodtak. 

Lost. 604., 605, 606, 607. 

Gyergyóból Bukow oct. 26-án Csíkba jött, Csík-Szeredára gyüjtötte össze a felesketni akart 
népet, ezek szintén ellentmondtak, s minden fenyegetés daczára lerakták fegyvereiket; ezt 
tették Taploczán a felcitált háromszékiek is. Ujból a vesztegetés fegyverét vették elő; 7 szent-
imreit ekként megnyerve, Siko és Lukács sz.-domokosi pap s mások bujtogatására vagy 
százan felvették a fegyvert és az esküt is letették. 

Az idegen tisztek a fegyvert felvettek közt annyira elhinték a polgáriak elleni gyülöletet, hogy 
testvért testvér ellen ingereltek, sőt annyira elnézték minden kihágásukat, hogy ezek 
fegyveresen rohanták meg a nemesek és polgári hivatalnokok lakjait, s azokat kirabolták, a 
közpénztárakat lefoglalták. Ez volt a csalétek, hogy minél többeket a fegyverfelvételre 
birjanak. Lost. 608–603. 

Az 1763-ik év szomoru előjelekkel köszöntött be; jan. 6-án rémes tünemények látszattak az 
égen, tüzgomolyon ülő lovag, mely Madéfalvától Csík-Szereda felé vonult, tüzes kardot 
forgatva kezében; egy 6 kecske által vont tüzes kerék, melyet fő nélküli ember követett, 
(bizonyosan valamely üstökös). Lost. 616. 

A székelység Lázár Imrét küldötte a trónhoz, hogy ezen türhetetlen állapot megszüntetése 
iránt a felség rendeletét kikérje; az általa lehozott (jan. 6-ról kelt) leiratban azt mondja a 
Felség, hogy mi azon már kiadott rendeletünket, hogy senki az uj katonák közzé (hanem ha 
önkényt való jó kedvéből adná arra magát) be nem vétetik, változatlanul megtartani akarjuk, 
stb. Ezen decretum kihirdetésekor a felesküdtek is mind összerakták az országutra 



fegyvereiket, egy gyönyörü, a székely ős jogokat felfejtő feliratban a felségnek felterjeszték 
bántalmaikat, sérelmeiket, a nemzeten elkövetett erőszakoskodásokat, melyet egy küldöttség 
vitt fel Bécsbe, honnan Siskovits József tábornok küldetett le a dolog állásának 
megvizsgálására; ki ez év pünköstjén Szebenbe ért, honnan elindult Fogarasba, hol azonban 
megbetegedvén, visszatért; a székelyek memorandumot küldöttek hozzá is, de daczára ennek, 
leindult a katonai commissio Lázár János, Bethlen Miklós és feles katonaság kiséretében. 
1763-ki nov. 24-én Csíkba érkeztek, onnan 26-án Gyergyóba mentek, a nép az erdőkre 
menekült, de halálbüntetés alatt visszarendeltetvén, egy hónap alatt Gyergyóban 
felerőszakolták a fegyvert. 

Karácsonkor Csíkba jöttek, dec. 26-án a felső falukban feladván a fegyvert, Taploczán ütöttek 
tanyát. Ős szabadságaiknak, szentesitett kiváltságaiknak ily megsértésén felindulván a 
csíkiak, a távoli Szalonka völgyébe gyültek össze Sz.-János ev. napján, itt elhatározták, hogy 
a háromszékieket is szólitsák fel ellentmondó votumaik beadására, hogy igy kérelmöknek 
nagyobb nyomatékot adjanak. Ennek kövétkeztében 1764. jan. 2–3-án a faluk küldöttségeiből 
700 ember gyült össze a havas rejtett völgyébe, békés, fegyvertelen nép, mely tanácskozni, 
kérvényt aláirni gyülekezett. 

**  

A commissio ezen gyülekezet szétoszlását rendelte, s midőn eredménye nem volt, a Szalonka-
völgyben levőknek nejeit, gyermekeik több izben katonák által üzette ki lakjaikból, s sanyagu 
hideg időben künn tanyázni kényszeritette azért, hogy ezek nyomora, szenvedése átal 
kényszeritse szétoszlásra a népet. Ezen neroi kegyetlenség után a commissio Rákosról 
Taploczára jött jan. 5-én, a nép is, szám szerint 5000, a Szalonka patakából Rákosra és 
Madéfalvára huzódott, azon szándékkal, hogy kérvényöket a commissiónak beadják. Az 
ezerek aláirását befoglaló könyv 6-án be is nyujtatott a nép orátorai által, melyre Bukow 
sajátkezüleg azt irta: „Cras 8-va hora accipietis resolutinem.” 

Sötét viharos éj volt; annak sötét leple alatt készült el a legiszonyubb gyilkolás ördögi terve; a 
katonaság csendesen összehuzatott, s Madéfalvát, melynek 3 ágyu szegeztetett, zajtalanul 
körülvette. A nép értelmesebbjei, orátorai egy másik, a commisiónak benyujtandó kérvényt 
szerkesztettek, s azt fehér lobogós póznára tűzve, Boross a faluk orátoraival elindult 
Taploczára. 4 órakor értek a falu szélén levő Vargaszegbe, hol eldördültek az ágyuk és 
fegyverek. Boross és társai nagyrészt halva rogytak össze; mire felgyultak a falu szélső házai, 
s ezek rémes világánál elkezdődött a vérlázitó öldöklés. A fegyvertelen, védtelen népet 
megrohanta a dühös zsoldos sereg; ezek ellenállás nélkül, szent zsoltárokat énekelve, hősies 
hidegvérrrel várták a martyrhalált; sőt, hogy az ellentállásnak minden szinezetét eltüntessék, 
mi fejsze, vasvilla, pácza mint kézbeli nálok volt, lerakták, de mindez nem használt; egész 9 
óráig tartott a gyilkolás és rablás, ekkor mindazokat, kik életben maradtak, vagy el nem 
futhattak, Taploczára hurczolták; onnan a szeredai várba földalatti iszonyu börtökben 
halmozták össze oly mennyiségben, hogy még ülni sem tudtak, a börtön ablakain a kigőzölés 
mint füst szállt fel, s a hidegben zuzmorává fagyott. Ez iszonyu helyzetből másnap inkább 
holtakhoz, mint élőkhöz hasonlitva vonattak ki. 

Ezalatt a szomszéd falusiak eltemették a nemzet halottait egy a falu közelében ásott közös 
gödörbe negyvenötöt, másokat övéi hazavitték, mások vizbe fultak, sokan az erdőkben haltak 
el sebeikben, ugy hogy az összes halottak számát 139-re teszik: a sebesültek száma oly nagy 
volt, hogy alig lehetett volna összeszámítani, csak a somlyói kolostorban 29 ápoltatott, e 
mellett minden falu tömve volt; és a mindenekből kifosztott, hajléktalanul bolygó özvegyek, 



gyermekek és árvák elfagyásnak kitett száma határtalan. De vessünk fátyolt ez iszonyu képre, 
a lélek megdermed annak szemlélésénél, a történelem muzsája könnyeket hullat a vérbetükkel 
irt lapokra! Ezt követőleg a tisztek faluról falura járva, ujból feladták a fegyvert, a terrorizált 
nép azt ellenmondás nélkül felvette; csak a szépviziek menekültek a havasokra, de azon 
fenyegetésre, hogy ők is a madéfalviak sorsára jutnak, hazajöttek és felesküdtek. Ez 
alkalommal a szomszéd Oláhországba számtalanok menekültek.     Lost. 617–636. 

Csíkból febr. 8-án Háromszékre ment a commissio. 13-ra Vásárhelyre hivta össze a népet, s 
ott fegyverek zörgése, ágyuk tátongása között feleskették. Az orbai-székiek Zabolán, a sepsi-
székiek Uzonban még e hó folytán, a bardocz-székiek ápril elején eskettettek fel. Lost. 637. 

És felöltözteték, egyenruhába préselték a szabad székelyt, és e kegyet még jó drágán meg 
kellett fizetniök, elannyira, hogy Sz.-Mihályon 1754 forint 35 krajczárt rántottak fel öltözeti 
előleges költségek fejében; ily arányban sarczolták a többi falvakat is.     Lost. 688. 

Sőt, gúnyja az eseményeknek! még ennyi ártatlan áldozattal sem elégedtek meg, hanem egy 
Roth tábornok, Teleki Károly, gr. Révai Miklós, két hadnagy, két auditorból álló biróság 
ugyanazon év ápril 3-án Oláhfaluból Csíkba jött, hol kihirdették, hogy mind az, ki a hibásókat 
feljelenti, 100 forint jutalmat kap; ekként hihetőleg titkos feladások, vagy csak gyanu alapján 
is, mindazokat, kik a madéfalvi vész elől az erdőkbe menekültek, vagy a népet a 
fegyverletevésre beszélték, e hó 10-én éjjel úgy Csíkban, mint Háromszéken összefogdosták, 
vasra verték és 2–3 évre a szeredai várba, vagy S. Sz.-Györgyre bebörtönözték. Ezen biróság 
a vallatásoknál torturát is alkalmazott, s azért sokan ezt elkerülendők, elhagyva hazájokat, 
vagyonukat, családjukat, Moldovába, Oláhországba költöztek ki; ekként néptelenittetett a 
Székelyföld öldöklés és kivándorlások által. 

Az ártatlanokat kinzó, elitélő ezen vérbiróság csak szept. 22-én távozott, a néppel tartott négy 
papot is fogva vivén Fehérvárra, kiknek javait felprédáltatták; a szentléleki lelkészt, Zöld 
Pétert, a delneit, Beke Istvánt püspök által függesztették fel hivataluktól; Zöldöt el is fogták, 
de midőn Szebenbe kisérték, megszökött s a somlyói erdőkben bujdokolt, mignem vadászó 
tisztek alvásközben meglepvén, ujból elfogták s a somlyói kolostorba zárták, honnan 
mezitláb, ruha nélkül a havasokon át kimenekült Moldovába. Lost. 639–646. 

A honvágy haza hozta, de midőn Madéfalván lakó szülőihez látogatóba jönne (mivel ezt 
tudató levele Carattó ezredes kezébe került), ujból elfogatott, s vasra veretve, Fehérvárra 
kisértetett Bekével együtt, hol mint felségsértők 4 évi nehéz börtönre és bőjtre itéltettek. 
Azonban az ügyes és leleményes eszü Zöld innen is megszökvén, Moldovába menekült, hol a 
kivándorlottak lelkipásztorává lett. Végre felmentetve, 1000 forint jutalmat igértek, ha 
azokkal együtt haza jött, s delnei lelkészszé neveztetve, hosszas üldöztetés és sok szenvedés 
után végre megnyugodhatott. Lost. 649. 

Im ez a fegyverfeladás és madéfalvi vésznek rövid, történethű vázlata, mit ismerni és tudni 
minden hazafinak szükséges. 

. 

Bucsu és kedélyes népünnep leirásával kezdők e fejezetet, sötét gyászos események rajzával 
végezzük be; borus kebellel, fájdalomdulta szivvel állunk meg ez ártatlan honfivér áztatta 
hantok felett, ezen bus nemzeti temetőben, s midőn felmerülnek lelki szemeink előtt ezen 



iszonyatos napok, akkor nem lehet, hogy Isten igazságos itéletét fel ne kérjük a tettek 
mérlegelésére és megtorlására. 

És ti, szent vártanui e sokat szenvedett nemzetnek, nyugodjatok csendesen, sirotok ha most 
puszta is, de nem feledett, a nemzet kegyelete szivében hordja emléketöket; eljövend 
bizonynyal a kor, midőn itt dicső emlékjel fog ragyogni, midőn irányotokban való tartozását a 
számolás napján lerovandja nemzetünk. Addig is áldás és béke hamvaitokra! 

XIV. Csík-Rákos és vidéke. 
Csík-Rákos. Gőröcsfalva. Vacsárcsi. A Köd. Bogáth. Rákostere, hajdan és most. A rabonbáni 
korban, régi gyülések. Rákos régi temploma. Cserey Mihály születésháza. A bogáthi vár s 
más régi erődítvények. Pogányvár a Hargitán, multja, romjai. 

Madéfalvával csaknem összeér Csik Rákos, ezzel meg teljesen össze van épülve 
Göröcsfalva*Régi okiratokban Benkő Milk. (I. k. 2. r. 136. l.) szerint „Gömrőcsfalva.” „Az 
1567-ik évi regestrumban Gerechyffalva” néven 20 kapuval fordul elő. Az 1643-ki lustrában 
„Georeoczyifalvá”-nak jegyeztetett. és Vacsárcsi*E falu az 1567-ik évi regestrumban 
„Vachyarchy” néven 47 kapuval; Rákos ugyanott „Rákosffalwa” néven 48 kapuval fordul elő; 
miből világos, hogy már akkor tekintélyes helységek voltak. , melyen felül Szent-Mihály 
fekszik. Ezen faluk a Köd déli alján lefolyó Rákospatak mellett hosszu sorban nyulnak el, ugy 
hogy az 1 mfd széles felcsíki tért egész szélességében átkarolják. A Köd pedig egy a Lövész 
havasából lenyuló lapályos kifutvány, mely a felcsíki tért egészen elzárja; az Olt, ez és a 
Hargita előhegyei között erőszakkal vésett magának utat, alig néhány száz lépés szélességü 
szorost alkotva, melynek keleti oldalán a Ködnek fenyvesnőtte hegyfoka, nyugati oldalán a 
hajdan vár, most kápolnakoronázta Bogáth nevü előhegy emelkedik. Én ezen névtelen szorost 
bogáthi szorosnak keresztelem el*Ez a Bogáth elnevezés török eredetünek mutatkozik, mert 
„Bogáz” törökül szorost, csatornát jelent. . 

Rákos már a XIV-ik század első felében tekintélyes, önálló egyházközség*A pápai dézmák 
regestrumában az 1332-ik év rovatában a 669-ik lapon: „Symeon de Rakus solv. 1 grosum.” 
Az 1333-ik év rovatában a 682-ik lapon: „Zinnein Sacerd. de Rakus solv. 2 ban. ant.” Az 
1334-ik év rovatában a 735-ik lapon: „Simeon de Bakus solv. 2 ban. ant.” Az utóbbinál a B 
bizonyosan R helyett másoltatott vétségből. , mátere már akkor is a szomszédos négy falunak 
(Madéfalva, Gőröcsfalva, Vacsárcsi és Rákos) miként most*Abból, hogy e faluk közül egy 
sincsen nevezve a pápai dézmák regestrumában, azt kell következtetnünk, hogy azok akkor is 
Rákos filiáji voltak. , melyek jelenleg is Kisasszony megyének nevezett egyházközséget 
alkotnak. 

Rákos szláv nyelven gyülést jelentvén, sokan e falunak nevét onnan származtatják, bár 
vehette a hasonnevü rákdús pataktól is; de bár honnan eredjen is a Rákos elnevezés, az a 
magyarnál mindig büszke önérzetet költ, mert eszébe ötlik Rákosnak annyi emlék 
szentesitette tere, a nemzetnek oly kedves emlékü tanácskozási helye, hol annyiszor gyült 
egybe e nép alkotmányát fejlesztő tanácskozásra, és azt védő harczra, hol annyiszor illesztett 
koronát királyok fejére, s azok közt a „Nagy” nevet oly méltán megérdemlő Mátyás fejére is. 

Ha a csíki „Rákosteréhez” nincsenek is ily nagy emlékek kötve, azért ahoz is tisztelettel kell 
közelitenünk, mert ezen rákostér is székes őseinknek áldozási, gyülekezési, tanácskozási és 
törvényhozási helye volt, hol rabonbánokat választott és temetett el a székely nép, hol 



őstörténete nevezetesebb mozzanatainak homályos, elmosódó emlékeivel találkozunk; így 
midőn Árpád e hazát elfoglalni jött, a már előbb ide települt székelyek – Attila hunjainak hős 
ivadékai – testvérileg fogadták őket és segíték a honfoglalás munkájában, s azért Árpád ezen 
testvérnépet nem hóditottnak, hanem szövetségesnek nézte, s Zandirhámmal, a székelyek 
akkori rabonbánjával, oly szövetségre lépett, mely a székelynek önkormányzati jogát s 
nemzeti függetlenségét biztositá. Zandirhám e munka végrehajtása után öreg korában 
meghalván, fiát Apoltot (Upoletet) választák főrabonbánnak. Ez időtájt (888-ban) Magor 
Zápor*Magor Zápor kifejezés arra mutat, hogy Zandirhámné a magyarok közül való volt, 
többek véleménye szerint Árpád rokona, kit e kor szokása szerint a szövetségkötéskor nyert el 
Zandirhám. nemből való anyja (hős Zandirhám özvegye) a hét erdőn (Hargitán) belől való 
tartományba Rákus végében, a törökök földjén*A magyarok még az egykoru görög irók által 
is gyakran neveztetnek Turkelek és Turcusoknak, nem lehetetlen, hogy a székelyek közé is 
települtek Árpád magyarjaiból, s róluk nevezték azon telephelyet törökök földjének. , nem 
messze a viztől a Vacsárkon túli Blakusok területén a rabonbáni áldozatokra alkalmas házat 
épitett, s a nép beléegyezésével felosztá a földet fiai közt. Apolt pedig, a nemzet 
áldozópoharát oda vivén, áldozott, s azután elhalt. 

Utána közakarattal rabonbánul Bucsint választották*Ezen rabonbán nevét még ma is 
fenntartja Bucsin nevü havas, melyen a Gyergyóból Parajdra vivő országut átvonul. , ki a 
Gyula által Konstantinápolyból hozott keresztyén hitre térvén, Apoltnak (Upoletnek) ősvallást 
követő fiai által a Sósmező völgyben*Sósmező völgye most is megvan Rákoson felül. 
megveretett s külföldre menekült, hol a traciai király Victoria nevü leányát vette el. 

Ugy látszik, hogy az ő távoztával Buson lett főrabonbánná, mert a székely krónikában alább 
(276. lap) azt találjuk bejegyezve, hogy Buson megöletésekor a rabonbánságot visszaszerezte 
Bucsin; de testvére fiai által a Tatár havasnál megveretvén, elesett*Gyergyóban van 
Tatárhágó, Tatárka nevü havas, a Gyimesnél Tárhavas, Sz.-Domokosnál Tarkő; a Tar név 
kopaszt is jelentvén, Bucsin végső csatáját Gyergyóban sejthetjük. . 

Az ős pogány vallás és a keresztyén vallás közti ezen versenyben a nemzet áldozópohara 
Rákosról visszavitetett az ős rabonbáni székelyre Budvárába, hanem 1039 tájat Sándor István 
azt ujból Rákosra vitte a Zandirhám özvegye által Vacsárkon túl épitett házba, és oda vitte a 
törzsek ellenzése daczára, miért Ruha 200 fegyveressel jött a vár alá*Tehát az a Vacsárkon tul 
levő ház vár volt. az áldozópohár visszaszerzése végett, s bár később a háromszéki rabonbán, 
Apor János, Bél István és Gáspár (a Patancsa nemzetségből) gyülést tartva, Sándor István 
Gyimesföld urát a kehely elhozataláért haddal akarták megtámadni; de azt meggátlá a 
Bissenusok járása és András király állapota, kihez Sándor István fiát Lászlót követül 
küldve*Kit a király Lengyelországba küldött követségbe. , a királytól kieszközölte az 
engedélyt, hogy a Héterdőn belőli tartományból egy oly külön rabonbánságot alakitson, mely 
csak a királytól függjön. A székelyföld ezen uj felosztását András király Janglavár harczos 
által ratificaltatta is. 

Az ős nemzeti szerkezet ily megsértése, és a felerőszakolt keresztyénség miatt fellázadván a 
székelyek, a Gyimesen túli keresztyén törzsekre támadtak; de az ősvallás ezen védői 
legyőzetvén, a Csák-nemzetségből való Sándornak, és Csongornak Gyula várában fejét 
vették; erre bekövetkezett csakhamar a végcsapás, mert az ősvallást követők ellen dühbe jött 
Béla (a király testvére) e forrongást keservesen csendesité le, a pártosokat is azok közt 
Madaras földéről való Szemerét is legyőzvén, mindent eltörölt, mi a nemzetet az ős pogány 
vallásra emlékeztethette, az iratokat elégette, a családok neveit elváltoztatta, a hivatali 
elnevezéseket átalakította*Ekkor lett a főrabonbán a székelyek főispánja, a főgyulák pedig 



királybiró nevet kaptak. és a helységek ős neveit is eltörölvén, Szentek neveire kereszteltette 
el*Mindez meg van irva a székes krón. 284–287-ik lapjain. A székely krónikáról láss többet a 
következő szakasz elején. . 

De nemcsak a nemzeti ős vallásnak volt áldozati helye, nemcsak a Hét erdőn belőli 
rabonbánságnak volt székhelye Rákos, hanem egyszersmind a székely nemzet kedves 
gyülésezési helye is, mert midőn északi nemzet követei jöttek szövetséget kötni, Sándor 
István a rabonbánokat és a népet a Héterdőn belőli Rákos mezejére gyüjtötte össze, ezen 
követség fogadására és a szövetség megkötése végett, sőt ezen szövetség kezességéül a 
főrabonbán Apor Sándor leányát, Mariánát adták a követek fejedelme fiának Vazulnak (Basil) 
feleségül, és előhozták a drága kövekkel ékitett menyasszonyt, és a főrabonbánt helyettesitő 
diszkiséretben, – mely a Szereth folyóig ment – ott van Sándor István fia (Vész földjének 
rabonbánja), több főszékely és a Tárhavas mögötti föld rabonbánja Künvér (Kunvér), kit örök 
kiséretül (egész a rendeltetésig) rendeltek, kit a fejedelemfi nagy örökséggel ajándékozott 
meg*Székely krónika 284. lap. Ezen északi nép küldöttei pedig valamely lengyel, besenyő, 
vagy kun nép, vagy orosz fejedelem követsége lehetett; abból, hogy (mint a krónika alább 
285. lap, mondja) Sándor István fiának lengyel születésü, Franciska nevü nőt hoztak, a 
székelyeknél a lengyelekkel való barátságos viszonyára következtethetünk, s igy 
legvalószinübb, hogy azon északi nép a lengyel volt; a kiséretnek Szerethig menetele is 
támogatja ezt. . 

És ismét Sándor István idejében 1039 körül Rákos mezején gyült össze a székely nemzet a 
törvények rendjét megállitni; jelen volt ekkor László herczeg is (a későbbi Szt. László király), 
ki akkor tájt Erdély ezen részét a kunok ellen erősité, s Mikó Pálnak, Sándor István, Szilvási 
Erzsébettől született, Katalin nevü leányával tartott menyegzőjét megtisztelvén, széles jó 
kedvében még a nemzet áldozó-poharából is ivott*Mikó Pálról láss többet Szereda várának 
leirásánál. Különben Szabó Károly Uj magyar muzeum 1854-ik évf. 473–74. lapján a Székely 
krónika védelmére irt jeles értekezésében Mikó Csaba jöttének korát nem sz. László idejére, 
hanem későbbre, IV. László korára teszi, s nevezett Mikót Detrének, IV. Béla nádorának, 
Mikó zólyomi főispán utáni unokájának véli, ki Magyarországon 12 vár birtokától esik el, 
mely körülményt maga a székely krónika is felemliti, s azért is neveztetik ezen Csíkba települt 
bujdosó Uram fiának, mert az a nádor (kinek Uram volt czime), unokáját megillette.. Ez idő 
tájban Sándor István némely beütött tatárokat (valószinüleg kunokat) kivervén, jutalmul 
Törcsvárt és tartozandóságait nyerte László herczegtől, ki ugyanekkor erősité meg 
Kászonszéket, mint széket.*Székely krónika 284. lap. Itt e krónika lapszámai Székely Mihály 
kiadványa (A ns. Székely nemzet Constitutióji) szerint idéztetnek; értelmezését pedig Szabó 
Károlynak fennebb emlitett jeles értekezése szerint adom. . 

A Rákos közti Szakadát havason Urvölgyében hozta a székely nemzet a székely fiu-leány 
örökösödési jogát biztositó törvényt, és azt Rákos mezején László székely ispány jelenlétében 
megerősiték, hol a törvények nem tentával, hanem vérrel irattak meg*Lásd e törvényeket a 
székely krónika 288. lapján. Ezen törvények szerint, kinek egy fia és egy leánya van, a leány 
is örököljön, mint a fiu; ugy örököljön a leány, ha egyedül van is; de ennek Sándor István és 
Álmos ellentmondván, a rabonbáni családokra kivétel tétetett akként, hogy ezeknél a fiu 
örököljön, a leány csak kiházasittassék. . 

És végre 1764-ben itt gyült egybe az erőszakos fegyverfeladás ellen óvást tenni a székelység, 
az ide közeli Madefalván mészárlák le Bukow vérengző zsoldosai a fegyvertelen népet. 



Ősi nagyságunk emlékei által dicsőitett e földön, történelmünk előhajnalának nagy szellemei, 
ősi vallásunk áldozatai s törvényt alkotó népgyülések által szentesitett e téren miért kellett 
megjelenni a zsarnokság véres szolgáinak, hogy azt egy nemzeti temető gyászos helyévé 
változtassák át? miért kellett a nagy ősök, e szellem-óriások nyomdokaiban ez undok 
bérenczeknek megjelenni? miért kell gyászt öltenünk ott, hol lelkesedés- és tisztelettől 
áthatottan kellene csak megállapodnunk? miért kell mult idők szebb emlékei mellett a 
történelem ezen gunyjától visszariadnunk? 

De ideje már, hogy a történelem Rákosából visszatérjünk a jelen Rákosba, hol szintén fogunk 
néhány figyelmünket kiérdemlő tárgyat találni; ezek elseje a falu feletti magaslaton, a Köd 
alján igen szépen fekvő kath. egyház, mely egyike a hazánkban nagyon kevés példányban 
előforduló kereszt-idomu gót egyházaknak; ez egyház egyáltalában jóval terjedelmesebb és 
diszesebb a szokásos községi templomoknál, ugy, hogy Csík szentegyházai közt minden 
tekintetben megérdemli az első rangot. Ez is, miként kortársai, a kontár kezek eszközölte 
kiigazitások által, sokat szenvedett; de azért műidomaiból még is sértetlenül fennmaradt 
legalább annyi, hogy meghatározhassuk, miként az átmeneti korszaknak (XIII. század) egyik 
tiszteletet keltő műemléke áll előttünk. – Polygon záródásu szentélye jóval fennebb fekszik a 
hossz-szentélynél, a kettő együtt véve 22 lépés hosszu és 10 lépés széles, ezeket egy merész 
metszetü csúcsives diadaliv választja el az aránylagosan rövid (csak 14 lépés hosszu) hajótól. 
A hosz-szentély ily aránytalan meghosszitását az áthajók tették szükségessé. Ez áthajók 
eredetileg a szentély magasságával birhattak, s hasonló diadalivvel lehettek egybekötve; de az 
ujabban alkalmazott törpe boltozat e diadaliveket eltüntette, s helyökbe mostan törpitett 
körivvel záródó válivek (arcaden) alkalmaztattak, melyek nem kevéssé sértik a műértő 
szemet, sőt ez áthajók még más, az összeillés törvényeit sértő átidomitáson is mentek át, mert 
mig az északi áthajó megtartotta eredeti 9 lépés hosszu, 7 l. széles nagyságát, addig a déli 
áthajó egy a hosz-szentély felőli odatoldás által 15 lépésre szélesittetett. Hogy pedig ez 
későbbi kontár odatoldás, azt az épitészet törvényeinek követelése mellett még az is 
bizonyitja, hogy e toldás egy második kisebb váliv által van egybekötve a szentélylyel; de 
mutatja főként az, hogy e váliv felett még most is ott van a hosz-szentélybe nyilt csúcsives 
ablaknak tetőzete diszművezetével egyetemben. Ez áthajók egyenes záródásuak, s törpitett 
boltozatukkal idegenszerüleg veszik ki magukat a hoszszentély feltörő keresztboltozata 
mellett, melynek kajacs és horonytagozatu gerinczei és hevederei hosszúkás gyámkövekre 
nehézkednek. Zárkövei egyikén a nap és hold (a székelyek czimere) van domborműbe 
bevésve. Főportaleja átidomult s csak is déli oldalajtaja maradt meg, mely körives, egyszerü 
hengertagozattal. Ablakai csúcsivesek ki- és befelé szélesedő tagozatlan béllettel, 
diszmüvezete csak is egynek maradt meg s ez a kettős három levél iv feletti lóherrel alakult. 
Sekrestyeajtaja, mely a késő gótkor átszelt lóherivével záródik, szintén későbbi 
odaillesztésnek látszik lenni, ugy szintén a szentély két ellentétes oldalán nyitott körives 
ablakok is. A templom déli oldalán és az áthajó nyugati oldala mellett is (kivülről) oszlopos 
folyosó vonul, mely félkör váliveivel a román styl reminiscentiáit tartja fenn. 

Mindezek kétségtelenné teszik, hogy e templom az átmeneti korszak müve, még pedig egyik 
szebb és kiválóbb műemléke a Székelyföldnek, miért a déli áthajó válíve felet, (a külső falon 
lévő) most fedél alatt lévő felirat nem a templom építési korát, hanem az áthajók uj 
boltozatának odahelyezését és ezen áthajót elidomtalanitó megszélesitésének idejét jelölheti, 
mert hogy ezen, most fedél alá került rész egykor szabadon állhatott, mutatja az is, hogy e 
templom (kajacs és henger-alkotta) korona párkányzata ott is folytatva van, és mutatja a 
felirat alatt levő, már a szentély leirásánál emlitett csúcsíves ablakocska is, mely eredetileg a 
szabadba nyilt s csak a későbbi (s a szentélynél jóval alacsonyabb) szárny odaépitésekor 
került annak fedele alá, hol most bajosan megközelithető helyen rejtve és védve van. Én 



nyaktörő mászkálásokkal juthaték csak oda; mivel pedig azt másnak felkeresni bajos lesz, de 
azért is, mivel az mindenesetre érdeket ébresztő felirat, hű (megkicsinyitett) másolatát ide 
iktatom. E felirat két részletben van, egy más végtébe, hosszan nyuló szalagon, nem bevésve, 
hanem veres fekete szinnel kifestve. – Az első rész ez: 

 

Anno doi (Domini) 157; (1570) mert hogy a zerus az évszám végéről ki van hagyva, az 
kétségtelen; hogy pedig az a 16. században iratott, arról az itt használt minuskel betük 
kétségbevonhatlan bizonyságot tesznek. 

A második rész ez: 

 
Hoc opus fecit petrus Zabya. 

Még felemlitendő e templomnak tornya, mely tiz lépés oldal-hoszszal biró tömör négyszög 
épület. Csúcsíves portalé vezet a torony alját elfoglaló előcsarnokba, fenn kis oszlopocskák 
által összekötött csúcsíves ablakok, s ezek alatt mindenik oldalon rendszeresség nélkül 
elhelyezett lőrésszerü hanglyukak. E lőrések és a tisztán válogatott lapos kövekből épült falak 
roppant tömörsége arra mutatnak, hogy az önvédelemre is számitottak épitésénél. E torony 
bevakolt küloldala veresen vonalzott koczkákra van felosztva, s monochromilag roppant 
kezdetleges modorban mennykőt szóró Jupiter, buzogányos hős, szarvas, nap és hold, rák, 
oroszlán s más elmosódott alakok vannak minden rend és összefüggés nélkül lefestve. 

A templom hajójában rejtekhely van, hová az egyházközségi könyvek szerint a tatárdulások 
alkalmával sok régi okmányt és irományt rejtettek el; hogy az valaha kibontatott volna, annak 
semmi nyoma nincsen; valjon nem ott rejtőzik-e az 1694-ki tatárduláskor eltévedt csíki 
krónika? Ki tudja, hogy e rejtek felkutatása minő felfedezésekre vezethetne? A szép fekvésü, 
különben épitészetileg is nevezetes templomnak képét ide mellékelem.  

 

A csík-rákosi egyház látképe. 

Rákos e templomában egy nagyhirü, csudatételeiben a somlyóival vetélkedő Mária-szobor 
volt régen, melyet a Székely Mózes katonái, vagy reformátiót terjesztő más eretnekek, miként 



Losteiner nevezi, 1602-ben tüzre dobtak, más szent képekkel és keresztfákkal együtt 
elégettek; de a keresztfáknak megtüzesedett szegei kiugrottak, s kiégették a templomdúlók 
szemeit. Hogy Székely Mózes alatt a reformátió befészkelte volna magát Csíkba, kitetszik 
Losteinerből (Chr. 260), ki egy nagy-boldogasszonyfalvi egyházközségben (Karczfalva) 
magát befészkelt Kelemen nevü predikátorról tesz emlitést, ki Krisztus papját elüzvén, sok 
prozelitákat csinált, hanem később a nép hazugságaért és fösvénységeért megutálván, elűzte, s 
az átállottak házait lerombolta, mond Losteiner. 

Rákos másik nevezetes épülete a Cserey udvarház, ez magas fedélzetü, tornáczos épület, mely 
nem épitészeti becséért, hanem azért nevezetes, hogy jeles történészünk Cserey Mihály abban 
született 1668-ban oct. 21.én*Mint azt maga Cserey megirta naplójában, és igy hibás Benkő 
József azon állitása, hogy Cserey Mihály 1667-ben született. . E házból hurczolták 1694-ben 
tatár-rabságra Cserey nagyanyját Apor Helenát*Losteiner szintén emliti Apor Helena 
elfogatását, de azt hibásan Cserey anyjának mondja, pedig Cserey emlékirataiban eléggé 
világosan felfejti, hogy Apor Helena nagyanyja, és Cserey Judith anyja volt. A tatárok által 
elhurczolt Apor Helena tatár rabságban halt el. Lásd Cserey emlékiratait Ujabb Nemz. 
Könyvtár 35-ik lapján. . E házban fogták el 1679-ben Cserey atyját, Cserey Jánost, ki nyolcz 
évig szenvedett ártatlanul rabságot azon gyanu alapján, mintha Fogaras várát Béldi Pálnak fel 
akarta volna adni*Lásd Cserey emlékiratait Ujabb Nemz. Könyvtár 35-ik lapján. 115. s köv. 
lap. . És végre 1706-ban magát Cserey Mihályt – ki ez időben császári Comissarius volt – e 
házban lepték meg éjidején a kuruczok, s miután jól elverték, a moldovai havasokra 
hurczolták, honnan reversalissal szabadon eresztetvén, ugy is kedvetlenül viselt hivataláról 
lemondott, s Brassóba vonult emlékiratainak szerkesztésére*Lásd Cserey emlékiratait Ujabb 
Nemz. Könyvtár 35-ik lapján. 359–360. lap. . 

Midőn e háznak képét melléklem, egyszersmind felemlitem a maholnap átalakulhatónak 
épitési korára adatott szolgáltató feliratait is. 

 

Az ebédlő*Az ebédlőt a Székelyföldön mindenütt palotának nevezik. mestergerdájába ezen 
felirat van bevésve: 

„Hoc opvs cvravit D. Ioannes Czerei Anno Domini 1672.” 

Ide van illesztve elég ügyes metszéssel a Cserei czímer*Két oroszlán által tartott paizs, 
melybe szablyát tartó kar van illesztve. , mely után folytatólag: 

„Lav (Laus) Deo sempi (sempiterno) cum.-sorte (consorte) sua Ivdita Czerei, vigesima 4 
Mensis Maii.” 

E feliraton kivül a házba félre van téve két szélvitorla, melyek egykor a ház fedélen állottak, s 
melyek nemcsak eredeti idomukért, hanem főleg azért érdemlik meg rajzuk mellékeltetését, 
mert oly feliratokat tartalmaznak, melyek kétségtelenné teszik azt, hogy e ház ugyanaz, 
melyben Cserey Mihály jeles történészünk született. 



 

Cserey Mihály születésháza Cs.-Rákoson. 

Tehát ez utóbbi szerént e ház épen Cserey Mihály születését megelőzött évben épült, midőn e 
szerint az emlékével*A mestergerendán levő 1672 és az egyik szélvitorlán levő 1674 arra 
enged következtetést vonni, hogy e ház 1667-ben kezdett épülni, s valószinüleg csak 1674-
ben végeztetett be teljesen. A szélvitorlán levő Cse. Ja és C. J. Cserei Jánost jelöli. Itt helyén 
lesz Szilágyi Sándor „Vértanuk a Magyar Tört.” czimü munkájának azon hibás adatát is 
kiigazítani, hogy Cserey Miklósvárszék-Rákoson született, mert Miklósvárszéken nincsen is 
Rákos nevü falu, de ugy e ház feliratai, mint maga Cserey emlékirata is kétségtelenné teszik, 
hogy ő Csík-Rákoson született. egybekötött ereklyéket ismertetem, az által, ezen, a hazai 
történelem mezején oly sok érdemeket szerzett, jeles és kitünő emberünknek, nemzeti 
irodalmunk ezen uttörő bajnokának hiszem megadni a hazafias hódolat szerény adóját, 
megőrizvén a megsemmisüléstől, a nyomtalanul való eltünéstől ezen, az ő életével 
egybefüződő, emléktöredékeket. 

Előszámlálók Rákosnak régi emlékeit, de még hátra van környéke, hol több érdekes 
romtöredék van szétszórva; ismeretlenek ezek, mint hazai emlékeink legtöbbjei, előttem 
azokat senki fel nem kereste, legalább senki fel nem emlitette, senki nem észlelte; itt is mint 
sok más várromunknál a felfedezés öröme nekem jutott. Ezen felfedezéseknek ugyan nincsen 
valami nagy érdeme, sőt előre tudom, hogy azok névörökitőleg nem fognak reám hatni, arra 
nem is vágyok; de ha ilyen egyszerü felfedezéseim által honi emlékeink füzérébe csak egy 
elhullott levelet illesztheték is, az nekem nagy lelki megnyugvást és örömet szerzett, mert ha 
egy feledett várromot, ha egy történeti hagyományt, népmondát sikerült felfedeznem, én 
bizonnyal boldogabb valék, mint a dúsgazdag sovárgott kincshalmaza közt, mint a bányász 
egy gazdag aranyérnek felfedezésénél; igen, mert minden ily feledett romtöredékben egy-egy 
kőbetüjét hittem feltalálni régi nagyságunknak, minden regében, minden hagyományban 
homályos előkorunk felett derengő fénysugárt hivék látni. E hit, e meggyőződés adott erőt és 
kitartást, mely hat évi fáradalmas kutatásaim folytán lankadni soha sem hagyott. 

Fennebb tájirati körültekintésünk alkalmával emlitém az Olt szorosa melletti Bogáth hegyet, 
ugy emlitém azt is, hogy e hegytetőn a mostani kápolna helyén egykor vár állott, most 
vizsgáljuk meg annak közelebbről is figyelmet érdemlő maradványait. 

A Bogáth, a Vár- és Szilas patak között kiszökellő előfokát képezi a Hargitának, egy önálló, 
semmi más hegy által nem uralgott oly kerekded hegyet, mely még a mai hadtani elvek 
szerint is igen előnyös fekhelyet nyujtana tekintélyesebb erőd számára is. Őseinknek 
sasszeme nem tévesztette el ez előnyös fekvést, azért ezen most puszta hely, régen lakva és 
erőditve volt; lakva, mert a terjedelmes hegytető csúcsán még most is nagy mennyiségü tégla 
és cseréptöredék található; erőditve, mert e hegyek észak-keletre kirugó, egészen az Oltig 
előnyuló végcsúcsát félkörben vonuló, vagy 500 lépésre követhető hatalmas gátony és sáncz 
vette körül. Ezen külső védvonalon belül volt a tulajdonképi vár, azon a helyen, hol most a 
kápolna fekszik. E vár lapu idomu volt s belső falzata – melynek csak alaprakata látszik – 220 



lépés kerülettel birt. E belső fallal párhuzamosan, de jóval alább, a hegyoldalban, kettős 
bemetszés, vagy terrassirozás van, mely csak is a keleti oldalon – hol a hegy falmeredeken 
van leszelve – szünik meg. E bemetszésekbe lehettek helyezve a vár megközelitését gátló 
külső töltések. A vár beltere délkeleti szögletében most keresztfa és szt. Jakabnak szentelt 
imola áll, béke, hol hajdan harcz dühöngött, ima, hol egykor szablyák villogtak. 

Szép és elragadó kilátás nyilik a hegyfokról, mely épen sarkpontját képezi azon két hosszu 
falusornak, melyek egyike a Bogáthon felül egybeszükülő Olt völgyén egész Sz.-Domokosig, 
másika a fenyves koszorúzta Köd alján egészen a gyímesi szoros torkolatáig nyulik fel. E 
faluknak sorvonala itt e szorosnál csaknem egyenes szögletbe ütközik egybe. Mindkét sorozat 
felett magaslatra épitett régi egyházak ódon várszerü tömege, ott a karczfalvi, itt a rákosi 
templom, továbbá látszik innen Felcsíknak már átutaztuk része egész Szeredáig és a Kárpátok 
alatti másik falusor le egészen a fényes templomu Somlyóig, és ott e gazdag szinpompában 
ragyogó téren az Olt fényszalaga vonul, a mint a berkek és festőileg sorozott faluk közt 
szeszélyes kanyargásával csillámló arabeszkeket ir le. A minő szép, a minő változatos e tér, 
ép oly öszhangzatosan szép és nagyszerü annak havas kerete; hátunk mögött a Hargita 
roppant tömege, szemben a határszéli Kárpátok tarka szinezetü lánczolata, fenn szt.-
Domokosnak sziklacsúcsai, lenn a szt.-Anna tó, Büdös kéklő bérczei. 

De ezen röviden körvonalozott körlátvány bűvölete ne feledtesse velünk a gyönyörünk 
álláspontjául szolgáló vár keletkezési korának kutatását. Fájdalom e kutatásainkban a 
történelem utmutatását nélkülözni kelletvén, legfelebb sejthetjük, hogy itt állhatott az Upolet 
anyja által 888-ban épitett áldozati ház, mely e harczias idők szellemében csak is vár lehetett. 
A csíki krónika utmutatása is igazolja e feltevésünket, mert e szerint ezen áldozati hely 
Vacsárkon innen nem messze épült a viztől. 

Losteiner szintén emliti, hogy a rákosi torony volt a felcsíkiaknak védelmi központja, miből 
azt kell következtetnünk, hogy e torony alatt nem az egyház tornyát, hanem ezen, vagy odább 
a Hargitában feküdt másik rákosi, ugynevezett Pogányvárban állott zömtornyot vagy torony-
erődöt értette. És most a Bogáthnak ismerete után felhatolunk a Hargita rengetegeibe, hogy 
Rákosnak emlitett másik várát, a szintén teljesen ismeretlen Pogányvárát is felkeressük. 

A Hargitának – ugy Csík mint Udvarhelyszék felől nézve – három fő csúcsa van; az alsó, 
mely Bélhavas, Asztalkő és csicsói Hargita név alatt ismeretes; a közép csúcs, mely madéfalvi 
Hargita nevet visel; és a legmagasabb Galusatető vagy rákosi Hargita. Ezen utóbbinak keleti 
oldalába, messze fenn a főcsúcs alján, Bogáttól 3 óra távolra egy a Várpatak és Szilaspataka 
közti büszke trachytcsúcs emeli fel festői szirtormát, ennek tetejét koronázzák a 
Pogányvárnak festői omladványai. 

E vár idoma igen szabálytalan s azt leginkább a sziklacsúcsnak alakzata határozta meg, de 
leirásomat legjobban megérthetővé a vár alaprajzának melléklése teendi. 

 



Szép, lapályos e vár beltere, de mivel az kicsiny terjedelemmel birt, azért a várfalak mindenütt 
a sziklaorom szélére vannak fektetve. E falak válogatott laposkövekből forró mésszel épültek 
oly szilárdan, hogy még most is bonthatatlan tömeget alkotnak; de minden szilárdságuk 
mellett is elmorzsolta azoknak felső részét az idő. Legépebb e védfal a keleti és északi 
oldalon, hol még 3–6 láb magasságban megvan, mig másutt csak alaprakata látszik. 

A sziklacsúcs, melyre e már fekvésénél fogva is bámulatos vár helyeztetett, minden oldalról 
függélyesen lévén leszelve, a feljuthatás nehézségeit egy a valamivel menedékesebb keleti 
oldal szikláiba műértőleg bevésett ut által háriták el. Ez ut A (Lásd alaprajzát) az észak-keleti 
szöglet alján kezdődve vonult fel a vár kapuhoz, B mely a vár délkeleti szögletének közelében 
volt, hogy pedig ez ut fedezve és biztositva legyen, épitettek az észak-keleti szögletbe egy 
hatalmas körbástyát, vagy torony-erődöt C, és ennek alján egy az ut felett emelkedő 
sziklafokra helyezett félkör idomu utvédet vagy előmüvet D, honnan kővel is agyonzúzhatták 
a keskeny uton csak kevés számban rohanható ellenséget. 

Az emlitett körbástya képezte sarkpontját a vár falaknak; ezzel volt egybefüggésben a keleti 
már emlitém várfal és a hosszabb északi, mely a hegy alakzata által itt-ott meghajlitva vonult 
vagy 110 lépés hosszan a nyugati várfokhoz, hol állott – miként az alapfalazatból kivenni 
lehet – e várnak hatalmas, vagy 55 lépés kerülettel birhatott köridomu zömtornya E, (donjon). 
Az innen kiindult déli oldalfalat a szikla ily idoma miatt meghajliták, s vagy 25 lépésre a 
zömtoronytól ismét egy másik körbástyának F találhatunk homályos körvonalára, melyen túl 
a déli oldalfal teljesen eltünik, s csakis odább a délkeleti szöglet felé mutatkozik ismét annak 
vonala. 

A vár 100 lépés hosszu (keletről nyugatra) és (legszélesebb részén) 55 lépés széles, belterén 
több üreg van, ezek egyikéről G azt tartják, hogy a vár kutja volt. Egykor hősök tapodta 
udvarán most fenyőbokrokat és rakottyákat nevelt a természet, a komor ódon falakat szép 
szinvegyületü folyondárok és mohák vonták be, szerettel körülkaroltan védve azt az idő 
viszontagságai ellen, mert az ember romboló szeszélye ide, e vadon rengetegbe nem igen tud 
behatolni, egy-egy kecskepásztor vetődik legfölebb ide szirt-mászó nyájával, néha letelepedve 
delelni e szent romok közé, s ott tilinkóján bús dallamokat zeng. A szél által elkapott e 
hangok képezik bús elégiáját a mult eltünt dicsőségének, hatalmának; a vár körül a természet 
nagyszerüsége, roppant sziklahalmazok, s a fenyvesek határtalan rengetegei terülnek el, 
melyek a szél minden fuvalmára elsohajtják magukat, beszélve titokteljes hangokon. Ott hátul 
a Galusa tető megdöbbentő csúcsa magasul fel; kopár, gyakran még nyárban is hóerek 
tarkázta teteje felett, egy-egy keselyü kereng mérföldeket befogó körökbe, körültünk pedig e 
400 láb magasságban fekvő vár, most tiszteletet parancsoló rom, egykor büszke sasfészke a 
székely rabonbánoknak. Itt fenn a fellegekkel szomszédos sziklaszál tetején, – hol a vihar 
keletkezik, hol a villámok képződnek – ütöttek tanyát hajdan a hős székely nép daliás 
fejedelmei, itt székelt Upolet, hős fia a nagy Zandirhámnak, itt e büszke ormon – honnan az 
egész Olt terén, eredetétől harmadik szorosáig, végig lehet pillantani – laktak ezen nép 
szeretete, becsülése és nem zsarnoki hatalom által lett pap-fejedelmek, kik a népet 
kormányozták, harczra vezették, s ős hitük szertartásai szerint áldoztak Hadúr oltárainál. 
Szent tehát e hely, mert a nagy ősök dicső szelleme lengi azt körül; ős előidőknek emlékköve 
az, miért tisztelettel kell ahoz közelitenünk. 

És hogy az, mit fennebb elmondék, s mi szent tiszteletre gerjeszt, nem csak képzelet 
szüleménye, hanem némi történeti alappal is bir, arra bizonyitványt találunk a csíki 
krónikában, mely szerint Rákos székhelyévé tétetett a Héterdőn belőli külön szakadt 
rabonbánságnak, miért épen nem lehetetlen, hogy az itten székelő Upolet épithette nem csak 



ezen, hanem az alább fekvő csicsói és zsögödi várakat is három iker fia számára, kik között 
felosztá a Héterdőn belüli tartományt, vagy épithette azt 1039 tájatt az a Sándor István, ki 
András király jóváhagyásával itt külön rabonbánságot alapitott. Előfordul e vár még a 15-ik 
században is, mikor Sándor Péternek Ugron Katalintól született fia István nagykoruságával 
felszabadulván Pongrátz János tutorsága alól, a vajda parancsára lovashadakat gyüjtött 
Csíkországában (a krónikában Tsikország) és Apor János és Ugron Tamással, kik a 
törzsönként felkelt székelységet ezen ifjuval vezették, a vajda vezénylete alatt megverték 
Halobechust, Mysia praefectusát (Székely krónika 291. lap). Ez a Halobechus pedig miként 
Szabó Károly helyesen vélekedik (Uj m. muzeum 1854. évf. 483. lap) nem más, mint Ali bey 
szendrői parancsnok, kit 1494-ben Drágfi Bertalan erdélyi vajda és Kinizsi Pál a 
Verestoronynál s benn Ráczországban is többször győztek le; hadseregeikben kétségtelenül 
lehettek és voltak is székely seregek, melyeket a krónikában nevezettek vezényeltek. – A 
krónika továbbá mondja, hogy Poladus oláhországi vajda (helyesen Vlád) támadásai miatt 
Sándor István kénytelen volt Rákos mögötti várába visszavonulni, hol Apor Annát feleségül 
vevén, szerencsésen is uralkodott; de nem volt barátja Syndoviai bech (Szendrői bég, mivel 
Szendrő Synderovia néven azon időben gyakrabban szerepel) s ennek keze által meg is 
veretett*Lásd a csíki krónikát 291. lap. . 

Benkő Károly is*Csík, Gyergyó, Kászon 25–26-ik lapján. említi, hogy e várat a rabonbánok 
épitették, sőt még azt is hozzáteszi, hogy I. Apaffi Mihály megujittatván, vadászkastélynak 
használta volna. 

Most eltünt a vár, de romtöredékei fennmaradtak, kőtáblájaként a multnak. 

A néprege óriások által épitteti e várat; mindenesetre egyiránt óriási volt az eszme és a kivitel 
is, mert figyelemmel vizsgálva e romtöredékeket, ha gondolatban egykori épségükbe 
visszaépitjük, bámulnunk kell az ott volt épitkezés cyclopsi nagyszerüségét, fel kell 
ismernünk azon épitészeti képzettséget s hadtani fejlettséget, mely ily megközelithetlen és 
bevehetetlen hely hadászati fontosságát felfogni, átérteni s a megfogamzott eszmét létesiteni 
tudta. Midőn pedig egy ily rom korának nagyságáról regél, egyszersmind tanuskodik e kor 
műveltségi fejlettségéről is, mert a mely nép ily nagyszerü művet létesite, annak bizonnyal 
már e távol korban is nagy értelmi fejlettséggel s hadtani ismeretekkel kell birnia. 

A nép itt is, mint csaknem minden régi romnál, kincscsel tölt pinczét hiszen; e hit alapján itt is 
vannak a rabonbánok elrejtve hitt kincse után ásogatók. Egy pásztor egykor e pinczékbe 
bevetődött – mond a néprege – nagy ezüstasztalon arany kereszt állott, mit midőn érinte, a 
belső ajtó is felpattant, ott volt kádakba, bivalbőrökbe halmozva, emberszem soha nem látta 
temérdek kincs, meg is rakodott jó terüvel a pásztor, de az ajtó közeledtével becsapódott, s 
szózat hallatszott, mely mondá: Rakd le, mert addig ki nem mehetsz, és az ajtó csak is akkor 
nyilt fel, midőn felpakolt kincsét mind lerakta; sőt még azt is hozzáteszi a néprege, hogy ezen 
országot érő kincset csak is a rákos templomban elrejtett vasfű segélyével lehetne onnan 
kihozni. 

A kilátás e vár fokáról elragadó; de mivel a hargitai körlátvány keleti részével ugyanazonos, 
ismétlésével untatni nem akarunk, hanem a helyett mellékeljük a vár sziklahegyének nyugat 
oldali látképét. 



 

A Csík-rákosi Pogányvár sziklahegyének nyugatoldali látképe. (Rajz. Greguss János.) 

XV. Szépviz és környéke. 
Vacsárcsi mellett a Sándorok kastélyromja, a hol a csíki krónika másoltatott. Sz.-Mihály, régi 
temploma, a Siculicidium emlékkeresztje. Ajnád és kápolnája. Lövész. Czibrefalva fekhelye, 
tatárdulások. A Csiga patak gyógyforrásai. Szarvasgomba. Baláskó vára, emlékhalom. Sz.-
Miklós, az eltünt hun irat. Hős Judith, a székely amazonok. Borsova. Szépviz. Örmények. 
Pogányhavas. Sz.-László kápolnája, hitregéje. Széphavas, a széphavasi kápolna. Csángó 
testvéreink bucsujáratai. Egy eső utáni naplemenet Csíkban. 

A mult emlékeit rejtegető havasok e távol vidékéről térjünk vissza az emberlakta tájakra, 
utunknak megszakadt vonalát felveendők ottan. 

A Bogáth szorosán áthivólag kacsintgatnak felénk Szent-Domokosnak nagyszerü havasai, a 
vidéket uralgó karczfalvi templom ódon várfalaival oly ingerkedőleg vonzza magához a 
régészt, az Olt szép völgyülete az aestheticust; de mielőtt ezek csábitásainak engednénk, – van 
még Felcsík terének egy nem kevesebb érdeket és természeti szépséget felmutató szöglete, 
mely még mindeddig ismeretlen előttünk. Ez Szépviz vidéke, és az oly sok, de főként népismei 
tekintetben érdekes gyimesi szoros; azért most oda irányozzuk lépteinket. 

Utunk oda a Kisasszony-megyéhez tartozó, a Rákos pataka mellett hosszan elnyuló faluk 
során vezetett át; utunkban megtekintettük a Vacsárcsi és Szt-Mihály közti magaslaton lévő 
azon romokat, melyek a rabonbáni Sándor család ős curiájának maradványai, meglátogatók 
azon helyet, hol 1533-ban a csíki krónikát, ős történelmünknek e megbecsülhetetlen kincsét 
összeálliták. Ezen krónika keletezése igy szól: Összeiratott 153 darab – 3 csomagba kötött – 
iratból 1533-ban Sándor Menyhárd várában Alszeg földjén Csik házában (in aede Csik) 
Vacsárk és Csíkfalva között*Aláirták nagyobb bizonyságra András Mátyás csíki törvényes 
ember, Veres deák, Győrffy Mátyás, István Gábor. . – Mely néhány sort észlelve, abból 
kitanuljuk, hogy ezen erőditett kastélyt használták e korban Csik székházául, mert Csíkháza 
nem jelenthet mást; továbbá tanuljuk azt, hogy Szt-Mihálynak most Csigafalva nevü alsó 
részét azon korban Csíkfalvának, s a most ily nevü negyedét Szt-Mihálynak akkor is 
Alszegnek nevezték. Ezen kastélyt, mely – mivel várnak mondják – tekintélyes lehetett, 
miként fennebb elmondók, a tatárok dúlták fel 1694-ben. E végzetes napokban veszett el a 
csíki krónikának eredeti példánya is; ma csak is egy 1695-ben készült másolatának 1796-beli 
hibás harmad másolatát birjuk; s azért e porladozó romtöredéket ugy tekinthetjük, mint 
őstörténelmünk legbecsesebb erekélyének, az 1533-beli székely krónikának, bús temetőjét*A 
fennebbi 1533-ban készült eredeti krónikát másolták le 1695-ben Csík-Szeredán Veres Péter 



és Bors István, Csíkszék hites ülnökei; ezen 1695-ki másod-másolatnak 1796-ban Farkas 
János csík-somlyói lelkész által készitett harmadmásolatából irta le Zabolai ügyvéd és 
Székely Márton, s azt az erdélyi philo-historia társulatnak benyujtván, ez, mig az eredeti, vagy 
legalább az 1695-ki másolat meg nem kerül, kiadását elhalasztá. Ezen, a társulatnak 
benyujtott negyed-másolatból, adta ki 1818-ban kilyéni Székely Mihály itélőmester a „Ns. 
Székely Nemzet Constitutióji” czimü munkájához csatolva (276–295. lap). Már most az annyi 
másolaton átment becses krónika, az eredeti szakadozott lapjainak hibás egybeillesztése, a 
benne előforduló görög szavak hibás értelmezése, és még hibásabb nyomtatása által 
keletkezett azon értelemzavar, mely e krónikát sokhelyt értelmetlenné, homályossá teszi; de 
ebből nem következik, hogy az koholmány, mely elméletet jeles történészünk, Szabó Károly 
(Uj Magy. Muzeum 1854-ik évfolyamában kiadott jeles értekezésében, és ugyan e tárgyban 
az Erd. Muzeum évkönyvei II. kötetében kiadott birálatában) érdemlegesen meg is czáfolta; 
nem, mert az alaki hitelesség nem dönt, a krónikában előforduló számos görög szavakat, 
melyek a Gyula alatt behozott keresztyénség korában Székelyföldre jött byzánczi papok 
irataiból kerültek, már a krónikaszerkesztők (mivel görögül nem tudtak) sem az eredeti görög 
iratokból, hanem azoknak latin forditásaiba beszőtt egyes szavak hibás átirásából vitték át a 
krónikába, sőt ezek is a még hibásabb másolatok s nyomtatás által még inkább elferdittettek, s 
még igy is Szabó azoknak nagy részét eredeti értelmükre vitte vissza, ugy kimutatta azt is, 
hogy harmad-másolatban az 1695-i másolatnak szakadozott lapjait nem tudta kellő rendbe 
hozni az 1796-ki másoló; miért gyakran lehet egy-egy lapnak, vagy töredéknek értelmét a 
következő, vagy még hátrább levő lap értelmetlen helyeivel egybeillesztve, öszhangzásba 
hozni stb. Szabó Károly szakavatott s históriai kritikával készült értekezései azt 
eredményezték, hogy a Székely krónika tekintélye és hitelessége oda emelkedett, hogy azt 
több tekintélyes tudósunk, s azok közt Horváth Mihály legjelesebb történészünk is használja 
(főként Magyarország történelmének 1860-ki ujabb kiadásában), mi ezen munkálatnak 
történelmi tekintélyét nem kis mértékben emeli, mintegy sanctionálja. Egy székelynek pedig e 
jeles munkát – mely e nemzet ős szerkezetére és történelmére annyi érdekes adatot nyujt – 
megtagadni nemzeti bűn lenne. . 

Vacsárcsin felül, hol Rákospatakával a Szirmai, Eger és Csiga patakok összefolynak, fekszik 
Szt-Mihály, mely külön négy tizedre oszlik, u.m. Alszeg, Tőkeszeg, Csigafalva*Ez a fennebb 
emlitők Csíkfalva. és Ajnádra, mely egykor külön, most egybeolvadt faluknak összfogalmát 
fejezi ki az egyházközség védszentjétől származó Sz-Mihály elnevezés.*Sz.-Mihály mint 
egyházközség létezik a XIV. század első felében, mert a pápai dézmák regestrumában (csíki 
districtus) az 1332-ik év rovatában a 669-ik lapon találjuk ezt: „Johannes de S. Michaele solv. 
1 gr.”, még e néven előfordul a 682. és 736-ik lapon is. Az 1567-ik évi regestrumban „Zent 
Myhaly” 64 kapuval levén bejegyezve, annak már akkori tekintélyes volta tünik ki.  

Ez egyházközség lőréses védfallal keritett temploma tisztes régi műemlék, bár a kontár 
kiigazitások által teljesen kivetkőztetett eredeti alakjából. Püspök Szepesi jegyzeteiben azt 
mondja, hogy tornyán 1103. évszámot olvasott; de hogy ez akkor nem épülhetett, s ha a 
követelt évszám ugyancsak ott volt, az nem lehetett más mint – Csík régi templomain csak 
nem mindenütt feltalálható – mystificáló hamisitás: azt mutatja maga a templomnak gót stylja 
is. Sokkal valószinübb azért, hogy ez egyház épitési korát a szintén Szepesi által feljegyzett 
azon Chronostichon jelöli, mely azt 1552-re teszi*A chronostichon ez: PrInCIpIs angeLICI 
prIVs aeDIfl Cabatur honorI hVIVs et a VspICIo nVnc qVoqVe tVtanIteo. . Mindkét 
harangját a Sándorok a 17-ik században*A nagyobbat Sándor János, Sándor Mihály és Endes 
Miklós 1666-ban. Ez elhasadván, ujra öntetett. A kisebbik megvan eredetiségében ezen 
körirattal: „Fieri curarunt in honorem Sanct. Trinitatis Joannes et Michael Sándor Anno 
1687.” öntették. 



De mind ezeknél nevezetesebb a templom keritésében levő azon kőkereszt, melyen tisztán 
olvashatólag be van vésve e végzetes szó: Siculicidium: Közhiedelem szerint ez volt a 
madéfalvi Vészhalmon állott eredeti emlékkereszt, mely kormányrendeletből onnan 
elmozdittatván, egy szt.-mihályi ember: Buzás János hozta ide, s halálakor helyezték utódai 
sirjára. Igen ohajtandó és méltányos lenne, hogy az eredeti helyére ujból visszahelyeztessék, 
hadd őrködjék ott az ártatlan vértanuk emléke felett, hadd hirdesse ott az utókornak a 
zsarnokság véres tetteit, hadd álljon ott intő jelül a hatalom ily gyászos visszaélései ellen! 

Szt-Mihályon felül a Rákospataka északi irányt veszen, nagyszerü havasok (Lövész, 
Bodorvész, Pogányhavas) által köritett hegykebel virányain törtet le a pisztrangdús folyócska, 
melyet a Pogányhavasból eredő Rompácza és a Széphavasból eredő Barakasza vizei 
növelnek; e meglepően szép völgykebelben van elrejtve Szt.-Mihály fiók-egyházközsége 
Ajnád, melynek törökös elnevezése (Ajna tükröt jelent törökül) azon kérdést támasztja az 
észlelve vizsgálódóban, hogy az ily törökös elnevezések hogyan jutottak e földre? E kérdés 
némi megfejtését a csíki krónikában leljük, hol a Vacsárkin belül eső földet Törökök földjének 
látjuk elnevezve. 

Ajnád nevezetessége a Bernád család által 1514-ben épitett kápolnában öszpontosul. Ajnád 
völgyében messze fenn a Lövész alján a hasonnevü, többnyire oda települt oláh pásztorok által 
lakott, kis falucska helyezkedett el. 

Szt.-Mihálytól keletre a Csiga pataka átfolyta völgyecskében feküdt Czibrefalva, melyet a 
tatárok 1694-ben földdel egyenlővé tettek*Losteiner topografica et Hist. descript. , ma helye 
kaszáló és tó; de a Czibrefalva nevet máig is fenntartotta, sőt még a házak fekhelyei is 
felismerhetők. Czibrefalvával egyidejűleg Szt.-Mihályt is feldulták a tatárok, mivel pedig első 
beütésök alkalmával éjjel lepték meg a falut, lakóit ugy leölték, hogy Losteiner szerint csak 7 
öreg ember maradt életben; ekkor történt az is, hogy egy szentmihályi emberhez két tatár 
bemenvén, a gazdát egybekötözték, s korbácsolva hurczolták rabságra, mit meglátván serdülő 
leánya, fejszét ragadva mind a két tatárt levátga, mire több tatár csődülvén oda, hősies 
önvédelem után egybevagdalták a hős amazont. A tatárok ezen első beütésekor a Szt-Mihályt 
lakott Sándor János, Csík akkori alkapitánya elmenekült, s egybegyüjté Csík harczosait a haza 
védelmére, mit látva a tatárok, sietve távoztak zsákmányukkal, Sándor János azonban a vészt 
elvonultnak hivén, elég gondatlan volt a hadakat haza bocsátani, miről a tatárok értesülvén, 
harmad nap mulva 12,000-en ujból beütöttek és egész Felcsíkot feldulták, kirabolták; Sándor 
János maga is meglakolt gondolatlanságáért, mert Szt.-Mihályon családjával együtt a tatárok 
rabságába esett, s csak esztendő mulva Apor István által kiváltva térhetett vissza hazájába. Ez 
alkalommal semmisült meg, mint fennebb látók, a Sándor család által nemzeti szent 
ereklyeként őrzött csíki krónika eredetije is*Cserei M. Lásd Ujabb Nemz. Könyvt. 234. I. . 

A Csiga völgyében e gyászos dulások emlékét védő Czibrefalván kivül, az élet forrásai is 
buzognak, mert ottan számos ásványos forrást fakasztott a jótékony természet. Ezek egyikét 
ivásra használják, másika, mely Felsőborviz név alatt ismeretes*Ez a szépvizi örményeké. , 
fürdővé van átalakitva, a legfelső harmadik, a hatalmasan hánykódó Bugyogó, a Pogány-
havas alján tör elő. E források egyike sem volt vegybontva, gyógyhatásuk csak is jótékony 
gyógyitásaikban, s sok itten egészségét visszanyert beteg áldásaiban nyilvánul. Szt.-Mihály 
határán terem, s néha igen nagy mennyiségben a szarvasgomba, a francziáknak ezen annyira 
becsült, s oly drágán árult fűszere, az inyenczek előtt annyira ismeretes truffe (Tuber 
Cervinum). Ezen gombafaj a föld felülete alatt több hüvelyknyire terem, a szt-mihályiak 
betanitott sertések segélyével ássák ki, s nagy olcsón eladják az örményeknek, kik azzal 
terjedelmes kereskedést űznek. Faja ép oly jó, mint a Perigorinak, de eltételi módját nem 



tudják. Szt.-Mihálytól a Köd szép fenyvesei között vezet az ut Szt-Tamásra, ennek közelében 
egy dombocskát Balaskó várának neveznek; valószinüleg a Jenőfalván lakott ily nevü primor 
családnak*Balasko Ferencz mint Jenőfalván lakó főnemes 1406-ban szerepel, lásd „Gr. Lázár 
család” cz. könyv 17. lap. Egy Balaskoról a Székely krónika is (290. lap) emlékezik, kit 
Sándor János megtámadott. lehetett itten vára, melyet azonban most nyomtalanul eltörölt az 
idő hatalma. Közelében egy keresztutnál Hazugság nevü halom van; a hagyomány azt 
mondja, hogy ottan egy utast gyilkoltak meg a tolvajok, s vére mindaddig buzgott fel, mig a 
nép emlékhalmot nem csinált oda. Ma is minden arra járó követ vagy hantot vet s „nyugodjék 
békével” mond reá. Ezen erdőségekben bolygott 1535-ben a Nagy Szolimán által trónjáról 
elüzött Péter, moldvai vajda, elszaladt lovát Szt.-Mihályon fogták el*Benkő Károly Csík, 
Gyergyó és Kászon 61–62. l. . 

Sz.-Mihálylyal szemben a Szépviz balparti magaslatán fekszik Sz.-Miklós, mely 1332-ben e 
néven már mint önálló egyházközség jön elő*A pápai dézmák regestrumában az 1332-ik év 
rovatában ekként: „Stephanus Sacerd. de S. Nicolao solv. 3 ban. ant.” Ugyan igy az 1334-ik 
év rovatában a 736. lapon 1 garas befizetéssel. , az 1567-ik évi regestumban 22 kapuval 
szerepel. Temploma magaslatot koronáz, hanem hiába kerestük azon Gyarmathi állitólagos 
hun feliratát*Gyarmathi Sámuel e feliratot közölte „Magyar nyelvmester” czimü munkája 1. 
rész 4-ik lapján. Közlése szerint a felirat következő volt: „Urunk megettege fogván iránk egy 
ezer négyszerte száz egy esztendőt, Mátyás mstr. Grgly mstr cseálták”, azaz: hogy ez volt 
értelme a Gyarmathi által facsimilében közlött hun, vagy ős székely betüjelekkel irt feliratnak. 
Ugy látszik azonban, hogy nem csak Sz.-Miklóson, hanem a szomszéd Sz.-Mihályon is volt 
ilyen ős székely betükkel irt felirat, legalább ez tetszik ki Német Józs. felcsíki esperesnek 
1797-ben Aranka Györgyhez irt leveléből, melyben azt állitja, hogy Gyarmathi követelt 
scythiai felirata nem a szentmiklósi templomon, hanem a Csík-Szentmihályin volt, a 
kardeszkáknak töredékein, melyet egy – mint mondja – ahhoz értő őrmester igy értelmezett: 
„Csináltatta Sándur IIII-ben.” Ezenkivül volt másik öles deszka, melyen ős székely betükkel 
ez volt irva: „Ezen kép rámát csináltatta.” Folytatása, másik eltévedt darabjára levén átvive, 
hiányzott. Ezen iratos deszkákat Cserei Farkas udvari tanácsos elkérvén, Bécsbe vitte fel. 
Német levele egész terjedelmében közöltetett a Nemz. Társ. 1836-ik évf. 2-ik félév 232-ik 
lapján. Már most abból, hogy Gyarmathi szentmiklósi és Német szentmihályi feliratai 
egymástól teljesen eltérők, azt kell következtetnünk, hogy mindkét falu templomán volt ős 
székely betüs felirat; fájdalom, ma már mindkettő nyomtalanul eltünt, pogány emléknek 
nézetvén, a lelkész urak kötelességüknek ismerték azoknak megsemmisitését., fájdalom, 
nyomtalanul eltünt az. De fennmaradt emléke még a nép között is azon hős Judithnak, ki az 
1694-ki tatárjáráskor a történelemben páratlan hősiességgel harczolt a tatárok ellen; Cserey 
Farkas*„Magyar és székely asszonyok törvénye” czimü munkája 207–208. lapjain. felemliti 
az esetet, melyet hallgatással mellőzni véteknek tartatnám. Az episodszerü eset ez: A tatárok 
1694-ben bőjtelő havában beütvén Felcsíkba, Szt.-Miklóson egy nemes lófő házára rohantak, 
s azt feleségével együtt elfogták; de Judith nevü igen szép hajadon leányuk nem akarta magát 
ez undok emberrablók kezeibe adni, hanem leragadván atyja ős szablyáját, hősies 
önvédelemben kilencz tatárt sujtott le; azonban a támadók ezzel nem fogytak, sőt ezek 
vészkiáltására csak szaporodtak, mit látva rabszijra füzött szülői, kérve kérték, hogy adja meg 
magát s ne áldozza fel szép életét sikertelen küzdelemben, de ő sem a szülői kérésnek, sem az 
ellen iszonyu fenyegetéseinek nem engedve, oltalmazta magát, midőn végre a sok csapástól és 
csapásfelfogástól lankadt jobb karját leszelték, balkezébe kapva át a szablyát, azzal oszta 
halálos csapásokat, midőn ezt is használhatatlanná tették, akkor hóna alá szoritott szablyával 
rohant elleneinek, mig nem átdöfetve holtan rogyott össze. Tud-e a történelem ily 
amazonszerü hősiességet másutt felmutatni; csak ezen egy hadjáratban (az 1694-ki tatár 
beütéskor) mennyi nagyszerü hősies önfeláldozás, mennyi magasztos jelenet, mennyi dicső, 



hős jellem merült fel, s csudálnom kell, hogy mindeddig nem találkozott egy költői toll, mely 
ezen eposzra érdemes tárgyakat feldolgozta volna; költő, ki ezen Székely Judithot, Nizetet, e 
székely Kapistránt és Csomortányit, e székely H. Coclest megénekelte volna, dalnok, ki 
ezeknek dicsőség fénykörébe burkolt emlékét méltó alakban adná át az utókornak. Én, kire a 
költészet muzsája nem mosolygott, legfelebb átmenetileg, felemlitem ezen eseményeket, 
kiemelem e hősies jellemeket s néhány buzditó szóval adom át a történelemnek és az azok 
megörökitésére hivatott költészetnek. Szt.-Miklós és Delne közt fekszik Borsova*Borsova az 
1567-ki regestrumban 28 kapuval szerepel, tehát azon időben Sz.-Miklósnál nagyobb volt. , a 
mely falucskáról legfelebb azt mondhatjuk, hogy borvizzel (savanyuviz) bővelkedik; de az 
elvégre is Csíkban nem nevezetesség, mert alig van falu itten, melynek határán több-kevesebb 
ásványos forrás ne buzogna fel; a tudomány azokat észlelni és vegybontani nem érkezett még, 
nagyrészüknek üdvös gyógyhatása jelöli csak, hogy azok között sok jeles és kitünő lehet. 

Sz.-Miklóstól keletre a határszéli havasok közül kirohanó Szépviz (patak) torkolatjában 
fekszik Szépviz, miként neve is jelöli, szép regényesen. 

Szépviz sokadalmakkal és hetivásárokkal biró falu csak*Szépviz hetivásárai régibb időből, 
ugy látszik az örmények odatelepülésével egykorulag keletkeznek, és pedig ugy látszik, csak 
szokásból, a kereskedelmi mozgalom előidézte szükségességből, legalább az engedélyezési 
okmánynak sehol nyomára nem akadhattam. Országos sokadalmai ujabb keletüek. 
Engedélyezi azt az erd. kir. kormányszék 1866-ban máj. 18-án Kolozsvárt kelt okmány által, 
és pedig négy országos vásárt, jan. 7-én, apr. 14-én, jun. 30-án és sept. 9-én tartandókat., 
pedig sokkal városiabb külleme van, mint a város névvel fennelgő Csík-Szeredának, téres 
piaczán több emeletes ház és bolt, s élénk kereskedelmi mozgalom*Szépviznek 1796-ban 
2873 udv. szám alatt engedélyezett kereskedői széke is volt, mely egy elnök és 12 ülnökből 
vagy biróból állott, s mely minden a kereskedés körébe tartozó kérdésben, követelés-, 
szerződésekben érvényes itéletet hozott. Üléseit minden pénteken tartotta. Elnökkel hét 
személynek kellett legalább is jelen lenni, hogy a törvényszék határozatképes legyen. E 
biráknak pedig semmi állandó fizetése nem volt. , mit az itt lakó és vállalkozó szellemü 
örmények idéznek elő; sőt Szépviz örménylakói épen az élénk kereskedés által emelkedtek 
azon jóllétre, hogy a csak földmüveléssel és marhatenyésztéssel foglalkozó ős székely 
lakosságot a falu főbb utczáiról és piaczáról kiszoritva, a mellék utczákba kiterelték. 

De ne irigyeljük tőlök ezen saját szorgalmuk által kivívott fölényt, mert ők vendégek nálunk, 
emellett nem is élnek vissza e haza vendégszeretetével, mely őket legnyomorúságosabb 
üldöztetéseik korszakában befogadá, s a hazátlanul bolygóknak hazát s tüzhelyet nyujta. Mert 
az örmények királyságuknak Ázsiában lett elbukta után mint Izrael fiai szétszórtan tengődtek; 
egy részecskéjük a szomszéd Moldovába települt, hol két várost épitve 250 évig laktak. De az 
a hatalom, mely ősi hazájukat eltiprá, itt sem hagyott nyugtot nekik, mert Cameniknek 
(Podolia erős helye) ostromakor a törökök a Moldovába települt örményeket elüzvén, s 
üldözvén, azok 3 évig bolyongtak a sürű rengeteg erdők között, végre I. Apaffi fejedelemsége 
alatt 1668-ban Székelyföldre menekültek. Itt szivesen fogadtatva, Gyergyó-Sz.-Miklósra és 
Szépvizre települtek, Minás püspökük pedig Beszterczére*Losteiner I. k. 384. sz. . 

Ezen szerencsétlen, honüldözött, hazátlanul bolygó nemzettöredék végre nálunk nyugalmat és 
oly hazát talált, mely édes fiaiként ölelé keblére, mely áldásainak árjával önté el. Az 
életrevaló, a szerencsétlenség iskolájában tevékenységhez szokott s kereskedelmi szellemet 
kifejtett nép, nálunk hamar kiépülte veszteségeit és felvirágzott. Az első telepek kedvező 
helyzete még másokat is édesitett ide, ekként keletkezett a nagy előjogokkal felruházott 
Szamosujvár és Erzsébetváros. És szétterjedtek ők az ország minden városába; mivel pedig a 



magyar földmüvelő, kereskedéshez nem értő s azt balul lenéző nemzet volt, ők a kereskedést 
csaknem mindenütt kezeikbe véve felgazdagodtak, meglépesedtek, mint a székely mondja, uj 
hazájoknak sok édes mézet nyujtó kasában, hová a szép haza virányain gyüjtött mézet 
betakariták; de nem irigyeljük ezt tőlük, sőt örülünk előmenetelükön, mert e nemzettöredék 
nem vala hálátlan e hazához, nem vált az édes anya keblén felnőtt viperává, mint némely 
szintén ily kegyelettel, ily vendégszeretettel, ily testvériességgel fogadott vendégeinkkel 
történt; ők átérték, mivel tartoznak e hazának, miért minden alkalommal méltóknak 
mutatkoztak arra, hogy e haza őket édes szeretett fiai közé számítsa. Ők átvették a mi 
nyelvünket, müveltségünket, ők érdekegységi szövetségre léptek, s ekként rokonultak velünk. 
Különben az örmény, mint minden keleti faj, élénk észszel, sebes felfogással, józan itélettel 
bir; volt idő, midőn kereskedelmi törekvéseik között e szép tulajdonaiknak kifejtését, 
értelmüknek nemesitését elhanyagolták; de az ujabb időben a műveltség és tudományosság 
oly nagy előhaladást tett közöttük, hogy e tekintetben a kor szellemével nem csak előhaladtak, 
hanem mondhatnók túlszárnyaltak másokat elannyira, hogy alig találhatni az ujabb nemzedék 
között olyat, ki iskolázva ne lenne; e mellett mindent, mi jó és nemes felkarolni, előmozditani 
igyekeznek; ekként keletkezett Szépvizen is casino (harmadik Csíkban), hová magyar 
hirlapok járnak, melynek köncsönkönyvtára van, s mely nem csak Szépvizen, hanem a 
vidéken is a szellemi élet terjesztésének nagy tényezője. Azért éljenek a mi kedves örmény 
testvéreink. 

Szépviz régi telep, mely a hagyomány szerint szent László korában keletkezett; a nemzeti 
fejedelmek alatt itt laktak a gyímesi szoros felügyeletére és oltalmára a szék által tartott 
plájások, kik e szolgálatukért minden adó s közteher alól mentesitve voltak. 1715-ben e 
plájások egy része a többi határszéli falukba Szt. Domokos, Ménaság és Kászonba 
helyeztetett el, s csak kis részök maradt Szépvizen*Lásd Kemény József jegyzeteit az Erd. 
Muzeum levéltárában. Tran. Posses. czimü gyüjt. Terra Sic. czimü kötetében Szépviz rov. A 
plájások ezen eltelepitése fogyasztá meg Szépviz székely lakosságának számát, mert hogy az 
a mostaninál jóval tekintélyesebb lehetett, azt az 1567-ik évi regestrumból következtethetjük, 
hol „Zepwyz” néven 55 kapuval fordul elő, melyből 2 hámoros. . Szépvizen az örményeknek 
külön templomuk és papjok van, a székelység Szt. Miklóshoz tartozik, helyben csak kis 
imolájok van. 

A Szépviz felett északra felmagasuló Pogányhavasnak falu feletti előfokán kápolnarom van; a 
12 lépés hosszu, 7 lépés széles félkör apsisu szentélynek alig két láb vastag falai még most is 
néhány láb magasságban megvannak, mellette mély üreg, monda szerint, a kut helye, 
közelében azon szikla, melyben két lóláb nyomához hasonló bemélyülés van, ez Sz.-László 
lovának patkóhelye, mely a hitrege szerint sz. László, a hont duló pogány kunoknak egy 
csapatját (Losteiner 36 F. törököknek mondja) e havasokon szétvervén és megsemmisitvén, 
győzelme helyén hálaimát emelt az ég urához, s egy emlék-kápolnát épitett, azután pedig 
táltos lovával, a nyomait most is védő szikláról leugratott a völgybe, hol a lezugó tiszta 
patakban lovát megitatván, azt mondá követőinek: „Mily Szépviz”, miből eredt az oda épült 
falu neve. 

A kápolna fölötti Pogányhavas tető csúcsára várat helyez a hagyomány, oda rejtett kincs után 
kutatnak a kincskeresők; én a legfigyelmesebb kutatás után sem találhattam ott valamely 
épületnyomra, de látszanak tisztán a régi felhagyott szántóföldek mesgyéi, melyek igazolják 
azon másik hagyományt, hogy Szépviz eredetileg e hegytetőn feküdt, s csak később békésebb 
időkben költözött le a völgybe. Pogányhavas-nak elnevezését pedig a hagyomány onnan 
származtatja, hogy pogány őseink a keresztyénség felvételekor üldöztetve, itten áldoztak 



Hadurnak, Losteiner pedig onnan, hogy Szt. László a pogány törököket (hihetőbben kunokat) 
ott verte szét. 

Ezen most elhagyott vadon tájon, hol csak a legelésző nyájak kolomp-zenéjét viszhangozzák a 
bérczek, e félreeső helyeken – melyek csak egyszer évenként a széna-csinálás korszakában 
népesülnek – még más emlékrom is van, melyet felkutatni el nem mulasztandom. 

A gyimesi szorosba vezető út régen e hegytetőkön vonult el; veszélyes út, hol gyakran 
elfagytak az útasok s éhes farkasok által üldöztettek; még most is rémtörténeteket beszélnek 
az öregek e vészes útról; most szelidült a fenyves rengetegektől kiirtott vidék, a hegyeken 
szép virágok, gyönyörü havasi flóra pompálkodik, ezer szinü virág-szőnyeg boritja a hegytető 
ormait. A régi útnak elgyepesedett vonalát követve a Réczéd és Laposhavas lankáján egy óra 
alatt a Széphavas tetejére értünk, hol egy másik kápolnának látszanak még jelentékeny romjai. 
Ez 26 lépés hosszu, 8 lépés széles épület volt, félkör apsisu szentélye a hajó széleségével bir, 
illetőleg annak minden megszakadás nélküli folytatása, nyugatra néző homlokzata még 7 láb 
magasságban fennáll, más oldalain is a 3 láb vastag falak még 4–5 láb magasan állva, 
daczolnak az idővel. Ennyi maradvány van e szent romokból, melyek még alig egy század 
előtt bucsujárók áhitatos énekeit viszhangozták, melyek a honkivüli magyaroknak a honban 
levőkkel való összeköttetésének, testvéri találkozásának voltak minden évben felkeresett 
gyülpontjai; azon szent palládium, mely a hontól elszakadtakat e haza szeretetében, az 
őshazához való ragaszkodásban megtartá, mely a vallás szent malasztjával, a hit erős 
kötelékével fűzé e hazához künn levő, idegen földre települt testvéreinket; mert ezen – a Szent 
Lélek tiszteletére szentelt kápolnához*Benkő Józs. és Losteiner. gyült össze pünköstkor 
minden évben a kilencz moldovai székely (csángó) falu lakossága, fehér öltönyben, arany 
himzett fehér zászlókkal, s énekelve: „Zeng az erdő, zúg a levele Mária örömére” jöttek ide, 
hol a csíki testvérekkel találkozva, zászlóikat összeérintve, mentek Csík-Somlyóra bucsura, 
visszatértökkor pedig az egész nép és deákság elkisérte idáig, hol miséztek, mulattak, s jövő 
évre találkozást adva egymásnak, érzékenyen bucsuztak el a távozó rokonoktól*Losteiner 
szerint a moldovai vajda Sz.-Péter egyházközségnek (Várdotfalva, Csobotfalva, Csomortány, 
Taplocza és a csak 1751-ben elszakadt Csík-Szereda) a határszéli Bálványos havast 
adományozta azért, hogy a bucsura kijáró csángókat elszállásolják; most többé nem jönnek a 
csángó testvérek, de Sz.-Péter egyházközségnek ma is birtokában van a Bálványos havas.. 
Szép és meghatók voltak a testvériesség ez ünnepei, és üdvösek, mert a nemzetiségnek voltak 
védvei; de 1744-ben a veszteglő intézetek felállitásakor betiltatott a moldovai csángók 
kijárása; ekként kiméletlen kezekkel tépetett szét azon szent kötelék, mely idegen földön lévő 
testvéreinket egybefüzé a hazával, és a szentély, a hazafiasság ez őrtornya, összeomlott 
feledett rommá változott át, azzal egyszersmind elszakittattak tőlünk a haza emlőin oly 
szeretettel csüngő testvéreink; de a mostoha idők ne feledtessék el őket, ne, mert a 
végveszélytől megmenteni, s a szeretet kötelékével ujból e hazához csatolni parancsolja az 
észszerü kötelesség érzete mellett a hazának intőszava is. Letelepedtem a zúgó széltől védő 
romok közzé, fájdalmasan illeti meg minden rom azt, ki a multnak e kőbetűit kutatni, abból 
mult idők eseményeit kiolvasni, tanulmányozni szereti, s ne lett volna-e szivem hazafias 
fájdalommal eltelve e romok közt, melyek azon előttem elterülő, Gyergyó északi szögletében 
lévő Kelemen havasától Kászon véghavasaiig nyúló, havas tömeget engedték átpillantani, 
melyek a Székelyföldet keletről sziklafalként övezik körül; ott e bérczeken túl laknak azon 
testvérek, kiket egykor e szentély hozzánk oly közel hoza, s kiket e hont ölelő bérczek most 
oly távol tartanak, és mintha a természet átértve lelkem bús hangulatát, kárpótolni igyekezett 
volna; mintha egy szebb jövőnek, egy dicső aranykornak akarta volna titkos leplét felmutatni: 
még soha sem látott, leirhatatlan, leecsetelhetetlen bűbájos látványt tárt fel előttem. Egy felhő 
ereszkedett a csíki tér fölé, mely megnyitá csatornáit. A lenyugodni készülő napnak e felhő 



mellől kilövelő sugarai rézsut világiták meg a lezúgó esőt, mely előbb arany, később 
biborszinü átlátszó fátyollá változott át, ezen bűvfátyol leple alatt a sugárözönben úszó Olt és 
a Hargitáról lerohanó patakok mint gyémánt szalagok czikáztak át. Néhány perczig tartott e 
tüneményszerü látvány, az arany felhő, az arany fátyol eltünt, s a felüditett nagyszerü vidék 
oly kecsesen, oly biztatólag tárult fel, mintha mondani akarta volna, hogy ne csüggedj hazafi! 
honodnak aranykora eljövend! 

Nem a régi elhagyott úton, hanem új kényelmesebb útján akarván Gyimest meglátogatni, 
visszatértünk Szépvizre. 

XVI. Gyimesi szoros. 
 
FEJEZETEK 

A keresztelés. 
Mihelyt a gyermek megszületik, azonnal a már előre felkért komáknak átküldik keresztelés 
végett. A komák keresztelés után a gyermeket visszaküldik, de ős szokás szerint ruhájába egy 
huszast kötnek, s néhány sing gyolcsot mellékelnek, melybe négy águ viaszgyertyát, az élet 
jelképeként, takarnak. Keresztelés után egy héttel a komák jól feltarisznyálva Radinába 
mennek, mikor a betegágyas asszony és meghivott rokonokkal esznek, isznak, mulatoznak. 
Ily radina (látogatás), ha a koma jómódu, többször ismétlődik, s mindannyiszor kalácssütésre 
egy véka tiszta buzát tartozik a koma előre küldeni. A megkeresztelt uj polgárból idővel nagy 
lesz, s ha férfi kort ért, csakhamar életpárt választ magának, mire következik 

A nászünnepély.  
A csángó ifju rendszerint nem ahoz a leányhoz megy guzsalyosba, a kihez akar, hanem ahoz a 
ki őt meghívja, s igy a kezdeményezés joga a leányt illeti, mi ha a művelt társadalomban is 
divatba jönne, igen kedves és kényelmes dolog lenne. Az ily nyiltszivűséggel keletkezett és 
kötött viszony néha két-három évig is eltart; midőn végre egymást jól kiismerve elhatározták 
egymáséi lenni; egy szombat estve a legény két jó embere által kikéreti a leányt, mely kikérés 
folyama alatt a fiatalok künn maradnak, s ha a válasz kedvező, csak akkor mennek be kezet 
fogva szülőik áldását elfogadni, s a kikérési lakomához járulni. Másnap a papnál megjelenve, 
kihirdetésöket kérik, minek megtörténte után, rendesen csütörtök napon, esküvőre előállanak, 
a mennyasszony néhány leánybarátnéja kiséretében, ugy a legény is felpántlikázott, 
felvirágozott kalappal nyárban, igy ékitett kucsmával télben, de ha a legény felékiti magát, a 
leány sem marad hátra a cziczomával, sőt annyira felvirágozza, szalagozza, gyöngyözi fejét, 
hogy félvékaszerü terjedelmet kap. Lakadalomkor a menyasszony nem a máskor hordott 
színes katrinczába, hanem hófehér rokojába öltözik, mely felett magyaros szabásu, 
nyulprémes mellény díszlik. Kezén himzetes fehér keztyüt hord. 

Ily öltözetet még csak egyszer vesz magára az életben, az esküvő utáni vasárnapon, midőn 
következő ünnepélyes módon megy a vőlegény, násznagy és gazda vezetése alatt a hazai 
menyasszony elhozatalára: 



A meghívott fiatalság (legények), valamint a fiatal házasok is lóháton, a többiek szekeren 
indulnak el a két vőfél közzé vett vőlegénynyel, nem feledve el a kedvderítő czigányokat is 
saroglyába rakni. Ekként érnek a násznagyhoz, ki őket, hogy jó kedvvel legyenek, 
megvendégli, a vőlegénynek költségei pótlására egy czifravarratos inget, a menyasszonynak 
ily czifra inget, ingaljat, katrinczát és diszbernyészt ád. Innen a párjával menő lovasoktól 
megelőzött násznép, zene és kurjongatások közt megyen a hazai menyasszony házához, a 
lovasok nap mentire indulva kerülnek egyet a ház előtt, miután kezetfogva kört alakitnak a 
ház elibe felszúrt zöld ág körül. Ekkor a kilépő hazai szószólója elibe álló vőlegény: 
„Dicsértessék a Jézus Krisztus”-sal köszönti, mire ez „Ament” mond. Ekkor előlép a 
vőlegény szószólója s nagyon régen készülhetett ezen mondókáját kezdi: 

„Nagyon örvendek, s hálákat adok Isten ő sz. felségének, hogy Isten ő sz. felsége irgalmas sz. 
szemeit kegyelmeteken tartván, megőrizte és oltalmazta mind e jelenvaló óráig minden 
szivbeli szomoru változásoktól, meg is kérem Isten ő sz. felségét, hogy kegyelmes atyai sz. 
szemeit tartsa kegyelmeteken, őrizze és oltalmazza minden testi károktól és veszedelmektől, 
szivemből kivánom.” 

Ezen beköszöntést a hazai (menyasszony) szószólója betüről betüre ismételvén 

a vőlegény szószólója ekként folytatja: „Kedves drága jó uram, gazduram!*Igy is nevezik a 
szószólókat. Én általam köszöntetik kegyelmeteket násznagyuram, nyoszolyó asszonyom, 
örömaty'uram, örömany'asszony, s főképen vőlegény uram ő kegyelme mellette lévő complex 
társaival egyetemben s Isten ő sz. felségétől minden testi-lelki áldást, s szerencsés 
megmaradást kiván.” 

Ezt a hazai szószólója az illető czimezések változtatásával szóról szóra ismétli. 

Mire ujból a vőlegény szószólója szól ekként: „Jó emlékezetében lehet kegyelmeteknek jó 
uram, szószóló uram! hogy ez s ez dicsőséges szent napon ns. Felcsík Gyimes lokon lévő M. 
Magdolna tiszteletére emeltetett templomban lévő oltárnak jobb szegéről, a copulátiónak 
helyéről elindultunkban, bennünket egy sz. János benedictiójára meginvitált volt, a kik meg is 
jelentünk parancsolatjára; de még azt is kivánja a mi kedves atyánkfia, vőlegény uram! hogy 
ne sajnálják ktek azon tisztességes személyt, kinek Istennek rendeletéből, a ker. 
anyaszentegyháznak szokása szerint meghütelt, hazai leányasszonyt nagy nyoszolyó 
asszonyom kezére szolgáltatni, minden parafernumával, fürészével, malmával és ahoz való 
dirib-darab apertinentiáival ugy elkésziteni, hogy a hová Isten ő szent felsége ez 
árnyékvilágban örökös szállását rendelte, hadd vihessük oda, kedvet találhassunk vele, melyre 
Isten sz. felsége segélje kivánom szívemből, ezen felül egy „Szt. János”*Menyegzői nagy 
kalács. benedictióját, és „Deus poharát” kivánom kiszolgáltatni.” 

A hazai szószóló következőleg válaszol: „Jó uram, szószóló uram! Emlékszem azon csekély 
szavaimra, melyekre emlékeztet, de hogy gazd'-uramnak, ha lennének oly különös legényei, 
kiknek kezére szolgáltatni lehessen, azon kérelem után lett kiadást szivesen megteszszük.” 
Ekkor egy pereczczel koronázott pálinkás üveget kiád, s miután elköltötték, a násznagy, 
nyoszolyó asszony, a két vőfél s a czigányok bemennek a házba, és a bennlévőket köszöntvén 
megkinálja kalácscsal és pálinkával, megszólal a zene, a leány szószólója a vőfél kezére adja 
a hazait, kivel vagy hármat tánczolva kartőn ragadja s egyenesen kivezeti a számára hozott 
szekérre. 

Most a vőlegény az ajtó elébe áll s szószólója által következő köszönetet mond: 



„Kedves örömapa és anya uram! egy nehány szót szól általam vőlegény uram, a kegyelmetek 
becsületes háziknál felnevekedett édes gyermekök gondoskodásáért: 

Változik az idő, s változtat minket is, 

Szerencsés napokban van szerencsétlen is, 

Mindenféle állat párt választ magának, 

Én is választottam s kerestem magamnak, 

Már bucsuzom innét, s ugy indulok utnak, 

Hogy hallják értelmét az én szavaimnak, 

Mivel maradásom itten már nem lészen, 

Azért gyenge szívem innét bucsut vészen. 

Elsőben szavamat jó atyámhoz teszem, 

Kedves édes jó atyám áldja Isten jókkal, 

Mint kerti violát drága illatokkal, 

Hálaadó szivvel én kivánok lenni, 

Apai jóságát meg fogom köszönni, 

Hogy ezen szép lányát ennyire növelte, 

S e páros életre nekem eresztette, 

Hogy gondját viseljem e földi életben, 

Végre örvendezzünk a magas egekben. 

Másodszor fordulok az édes anyához, 

Kedves magzatjának jó termő fájához, 

Hogy kilencz hónapig méhében hordozta, 

Tizedik hónapban e világra hozta, 

Táplálván, ruházván őtet ápolgatta 

És mint édes anyám sok jóra oktatta. 

Kedves édes anyám, hogy ezt cselekedte, 

Istennek áldása maradjon helyette. 

Minden jót kivánok felneveléseért, 

Ő körülte megtett gondoskodásaért; 

Anyai szivének kegyelem palástja, 

Minden hibáit már neki megbocsássa, 

Ifiusága közt, ha lett volna hibás, 

Már azokról neki legyen megbocsátás; 

Gyermekének tartson ezután engemet, 

Valameddig hallja jó hirem, nevemet; 

Én is megmutatom igaz hivségemet, 

Valamig a halál elveszi éltemet! 

A vőlegény ennek végeztével megcsókolja az örömapa és anya kezét, pálinka és kalácscsal 
megkinálván a vendégeket, lóra pattan, s hazafelé indulnak, a szembe jövőket pálinkával és 
kalácscsal kinálgatván, sok helyt megállapodnak, mig végre a vőlegényi házhoz érnek. Itt 



jelentik, miszerint egygyel többen jöttek, mint elmentek s ha örömapa uram jó szivvel 
fogadja, beviszik. Erre az örömapa kiadja az örömpoharat, annak jeléül, hogy szivesen 
fogadja, a vőlegény szószólója kezénél fogva a hazai mennyasszonyt az ajtó elébe vezeti s 
ekként szól: 

„Kedves drága jó öröm aty'uram és örömasszonyom! Valamint Noe patriarcha a vizözön után 
kibocsátott vala a bárkából egy galambocskát, hogy az elveszett világról valami jó hirt s 
örömet vinne neki, ki is hosszas fáradsága után megtalála a Libánus erdein egy szép zöldelő 
olajfaágat, melyet szájában vivén vissza örömet szerze a bárkában lévőknek; ugy mi is 
elbocsáttattuk örömap' és asszonyomtól, és hosszas fáradozásunk után megtanálók ezen szép 
virágszálat, melyet kezemmel fogok, és igy megérkezvén egygyel többen mint elmentünk 
vala, és eztet öröm aty'uram és asszonyomnak becsületes házikhoz mint szép zöld olajfaágat 
hoztuk, hogy mi is örömet szerezhetnénk vele, kit is ugy ajánlok, hogy eztet mint saját 
gyermekiket ugy szeressék, tüztől, viztől, minden szerencsétlenségtől féltsék és őrizzék, s 
minnyájunkat az ur Isten segéljen tovább is minden jóra, szivemből kivánom.” Most a hazai 
kezet csókol öröm atya és asszonynak, a násznép bevonul, tánczol, eszik, iszik. Mikor a 
káposzta feladatik, a vőlegény és menyasszony kikel az asztaltól, és a násznagy s szószólója 
által be mondatja ajándékát ilyképpen: 

„Halljon szót kegyelmed! ad kegyelmeteknek kedves atyámfia N. N. vőlegény uram és hazai 
asszonyom egy ennyi – – – szép ajándékot, melyet testi szemeikkel látnak, és arra igéri magát, 
hogy ha az Isten az árnyékvilágban élteti, nemcsak ezzel a kevéssel, hanem több atyámfiui 
szeretettel kiván szolgálni, melyekre Isten segélje.” Ezután helyre megy az uj pár és a 
jelenlévőknek ajándékait a fenn irt szavak kiséretében fogadja. Minden jelenlévő nyujt 
valamit, többnyire házi eszközöket, ki kést, ki villát, ki kanalat, ki fazekat, ugy hogy az uj pár 
az életkezdéshez szükségelt apróságoknak ekként mind birtokába jut, a gazdagabbak pénzt is 
adnak. 

Ekkor a Szt. János vagy is a nagy kalács*Mely tésztanemü virágokkal, tojásokkal, aranyozott 
ékitményekkkel felczifrázott roppant alkotmány, a gazdasszonyi ügyességnek valódi remeke; 
hogy minél szebb és nagyobb legyen a Sz.-János, az az örömanya hiusága. benedictioja 
következik, mi a szószóló által ily módon történik: 

„Mindeneknek szemei te reád néznek Uram, és te adsz eledelt nekik alkalmas időben, 
megnyitod kezeidet és betöltesz minden állatot áldásoddal. Dicsőség atyának – – Miatyánk – 
– – – Idvezlégy. Könyörögjünk! Áldj meg Uram minket, és ezeket a te ajándékidat, melyeket 
a te jó voltodból veendők vagyunk. A mi urunk – – – Amen.” 

„Áldja meg az Isten a két egybekelt ifiakat, valamint megáldotta ezen Szt. Jánost az égnek 
harmatjából, a földnek zsirjából, Deus uram Isten! a ki eszt nem mondja, ne egyék belőle.” 

Ezután esznek, isznak, mulatoznak, tánczolnak, míg nem szétoszolva a fiatalok magukra 
maradnak.  

Kifeledém még a leánynak vagy legények szülőitől való ugyanazonos bucsuzását, s ezt 
befejezésül ide igtatom, annál is inkább, mert abban a székely nép szeretetteljes 
összetartásának, a szülő és gyermekei közötti patriarchalis viszonynak látjuk megható 
kinyomatát; az illetőknek nyakába borulva, siró éneklő hangon kiáltja a következő bucsuzó 
verseket: 



Kedves édes atyám, ki engem nemzettél, 

S azóta én velem számtalan jót tettél, 

És ez időkorra már fel is neveltél, 

Mint galamb a fiát szárnyra eresztettél, 

Köszönöm jó atyám sok szivességedet, 

Adja meg az Isten érettek béredet. 

Hogy ha gyarlóságból bántottam szivedet, 

Bocsáss meg, könyörgök s csókolom kezedet. 

Kedves édes anyám, ki engemet szültél, 

Mellettem s érettem éjt nappallá tettél, 

S mint jó tyuk csirkéit hiven fedezgettél, 

Köszönöm anyai dajkálkodásodat, 

Éjjeli-nappali sok fáradságodat, 

Hidegtől melegtől ápolgatásodat 

Adja meg ezekért Isten jutalmadat. 

Köszönöm nektek is atyafiságtokat, 

Kedves testvéreim, nyájaskodástokat, 

Oh Istenem, áldd meg ezen magzatokat, 

S parancsolj nekik is hűséges párokat. 

Küldj áldást bőséggel nőtelen korokra, 

Számokra ezután adandó házokra. 

Végre ha elalszik életök fáklyája, 

Legyen a menyország mindenik hazája! 

Legény (vagy leány) barátim már hozzátok térek, 

Eshetett hibámról bocsánatot kérek, 

Azonban köszönöm barátkozástokat, 

Nektek is kivánok ezer áldásokat; 

Az Ur, ki kedveli a szent szüzességet, 

Ne bocsásson rátok szerencsétlenséget. 

Végre ha a halál kezébe juttok is' 

Egek ura számatokra kaput nyit is. 

Ez a bucsuzó elfogadott alakja, de igen ritka eset, hogy ily alkalmakkal a bucsuzó ne 
rögtönözzön, s egy-egy kiváló barátját vagy barátnéját, vagy valamely rokonát be ne foglalja 
bucsuztatójába. Az ilyet nevénél szólitva, nyakába borul, elősorolja jóságát, tett szolgálatait, 
hálálkodik azokért. Az ily mondóka pedig mindig versben vagy legalább is rimben történik, 
mi mutatja szép zengzetes nyelvünknek fejlettségét, mert a hol a nép ösztönszerüleg, 
öntudatlanul versel, az oly nyelv nagy fejlettséggel és költői becscsel bir. – Ez alapon 
szülemlenek aztán a nép között a balladák, a legszebb népdalok és tánczmondatok, melyek 
folytonosan változnak, ujulnak, a nép költői hajlamát, s az édes anyanyelvet fejlesztve 
szépitik. 



Ilyen rövidre vonva a csángók nászünnepélye, mely igen sokban eltér a csiki 
lakadalmaktól*Melyet Nagy Imre a „Vasárnapi Ujság” 1857. évfolyamában közlött. , azért 
mint a csángók népéletének legjellemzőbb kifolyását ide igtatni nem tartám feleslegesnek, 
annál inkább, mert a népünnepélyekre is romboló hatással kezd lenni a divatkor, a régi jó 
szokásokat kezdi kiküszöbölni még a nép közül is századunknak mindent átidomitó ujitási 
szelleme, miért annak, ki mult és jelent kutat, ki a népélet üterét tapintani akarja, kötelessége 
ezen ma holnap kiküszöbölendő ős szokásokat, népünnepeket megmenteni a 
feledékenységtől. 

Átkisérők a csángót életének legnevezetesebb phasisain, kisérjük el fáradalmas és munkás 
életének végpontjához, a koporsóhoz, annyival inkább, mert a temetkezés itt egészen eltérő 
modorban történik, mint másutt Székelyföldön; mennyiben a mindenütt szokásos tor mellett 
még megvan az utolsó vacsora is. 

Ha egy csángó meghal, a legegyszerűbben, magasra helyezve kinyujtóztatják, másnap – 
mindig délután – a lelkész jelenlétében s közreműködésével koporsóba – mely mindég fehér 
festetlen fa – helyezik. Ekkor a jelenlévők földre teritett hosszu asztal mellé települnek, s 
együttesen imádkozván, háromféle ételt esznek, két pohár pálinkát isznak (ennél többet a 
leggazdagabbnál sem). Ez az ugynevezett utolsó vacsora, melyet az elköltözött kedves 
társaságában utóljára esznek. A temetés harmadik napon történik; temetés után rendszerint 
feltartják a tort is, mikor „Isten nyugtassa a megholtat” – mondattal távoznak. De vegyünk 
búcsut kedves csángó testvéreinktől, s folytassuk utunkat a gyímesi szoros szép virányain. 

A Tatrosba balról beszakadó első patak a Rána pataka, ennek völgyén és a Kabala-hágó 
meredek oldalán ment ki a régi országut, megvan még most is a commandóház, s látszanak az 
utat fedezett régi földsánczolatok nyomai, kissé alább felötlenek Gijmes Felső Loknak házai, 
melyek nemcsak a Tatros fővölgyében, hanem a jobbparti Ugra, Boros és a balpartilag 
beszakadó Görbe és Sötét patakok havasok közé benyuló völgyeiben is, mindenfelé festői 
rendetlenségben szétszórtan csoportosulnak. A völgyeket határoló bérczek, azok a magas 
meredeken emelkedő szikla-ormok, a legszebb háttérül szolgálnak ezen idyllien szép 
tájaknak; szebbek, festőibbek, vonzóbbak lennének, ha azok nagy része erdőékitményétől 
megfosztva nem volna. 

Gijmes F. Lok alsó végénél az eddig északkeleti irányt tartó Tatros völgye megtöretve, keleti 
irányt veszen. Itt van a szoros fénypontja, hol, a Tatrosnak eddig szük völgye tágabb 
völgykeblet alkot, a jobbról beszakadó Nagypatak, a balról lerohanó Hidegség és Baraczkos 
patakok tág torkolataival gyarapodván. Főként meghatóan szép a Hidegség völgyülete, melyet 
jobbról a Sieh, balról a Orogyik nevü hegyek előfoka határol, hátterében pedig nagyszerü 
havasok sziklahalmaza mered fel, a Naskalát hoszan elnyuló szirtgerinczeivel, a Javárdi szép 
idomu csúcsaival, melyeken a Tarkő (itt Terkő) hófehér szirtormai pillantanak át. Ha innen 
elfordulva keletre a szoros mentében tekintünk lefelé, ott hullámzatos hegysorok felett a 
Tárhavasnak magas kopár lánczolata tünik fel. Már magában is nagyszerü, elragadó volt e táj, 
annál elbüvölőbbé lett a természetnek eddig soha sem látott tüneménye által; felhő vonult a 
Tárhavas mögé, melyből a napnak oda ütődő sugarai szivárványkört fejtettek ki, elmosódó, az 
ég párkányára is kiható háromszinü dicskört, minőt még soha sem láttam, mely az északi 
fényt is szinpompában s terjedelemben túlszárnyalta, mert az nem keskeny szivárványszalag 
volt, hanem oly félkörben elmosódó háromszinü sugár legyező, vagy inkább oly ragyogó 
dicsfény, minőt az üdvözültek feje körül szoktak festeni; de igy szinezni, igy festeni csak 
Isten tud, ily nagyszerü képet csak a mindenható természet tud elővarázsolni. Mind az mit 
Rubens, Wathó, David Wilcky vászonra varázsoltak, mit gazdag phantasiájok teremte, mit 



müérzékük csoportosita, mind az gyenge árnyrajz szemben egy ily tüneménynyel, egy ily 
nagyszerü tájjal, melynél szebbet bizonynyal se Tyrol, se Svájcz nem tud felmutatni, s mi még 
sem ismerjük, még kevésbbé méltányoljuk e szép hazát. Kétségtelenül szép a Székelyföldnek 
lakott része is, de ki azt valódi nagyszerüségében akarja ismerni, annak be kell hatolni 
határhavasaink nagyszerü tömkelegébe, meg kell utazni azon gyönyörü hegyszorosokat, 
melyeket a teremtő mint e szép haza büv-utjait helyeze a határszélre, s csak akkor fogja azt 
egész nagyszerüségében, egész pompájában ismerni. 

Közép-Gijmes-Lok végénél a völgyben néhány óriás nagyságu bükkfa magasul fel; e fáknak 
nagyrészt kiszáradt ágai, mint az egykori gazdag tenyészet rémes csontvázai merednek fel, 
mig a körültök lévő sok csonka csutkó (kivágott fák törzsalja) mutatja, hogy itt nem régen 
bükkreng (rengeteget a csángók igy hivják) volt, mely az itt kezdődő Gijmes Bükknek nevét 
adta. Itt szakad bé a Bálványos patak; hátterében felötlik a Hosszuhavas és a magas 
Bálványos*A népmonda Bálványosnak nevét onnan származtatja, hogy a csíki székelységnek 
keresztyénségtől idegenkedő része ottan áldozott Hadurnak. , melyet, mint Somlyó leirásánál 
látók, a moldovai fejedelmek azért adtak volt Várdotfalva, Szereda és Taploczának, hogy a 
pünkösti búcsura kijáró csángókat elszállásolják. Alább a dombon fekvő oláh templomnál 
szakad be Tárhavas pataka, hátterében a roppant Tárhavas égig magasuló kopár sziklatömege 
tünik fel megdöbbentő nagyszerüségében. – Gijmes Bükknél a Tatros völgye ujból irányt 
változtat, – a mennyiben délre kanyarodik a már itt tekintélyes folyóvá fejlődött Tatros, ez 
irányban foly az ide még közel 1 mfd távolra fekvő gyimesi vámig, mely éppen a határszélen, 
az Áldomás mező közelében van. A vidék itt sokkal vonzóbb küllemet ölt, minek főoka abban 
van, hogy a hegyek e tájat nincsenek elkopáritva, hanem minden oldalról szép fenyves erdők 
által árnyaltatnak. Jobbról a festőileg idomult sziklaszálakkal ékes Apahavas magasul fel, az 
oldalában lévő Áldomás mező*E hely a hagyomány szerint Borsova községé volt; az akkor 
használhatlan helyért egy Kovács nevü ember egy áldomást igért a falunak, s a torkukat 
öntözni szerető előljárók egy kis áldomásért átengedték; később egy nagy áldomásért még 
nagyobb helyet adtak át Kovácsnak. Innen „kis és nagy áldomás-mező”, mely helyek ma is a 
Kovács-családnak birtokában vannak. Egy más hagyomány néveredetét messzebb viszi, azt 
mondván, hogy honfoglaló őseink Erdély meghóditása s határainak megjelölése után itten 
ittak áldomást, melynek emlékére a határhavast „Áldomás-mezőnek” nevezték el. felett 
várrom alakját utánzó sziklacsúcs a Kőor vagy Kőcsup emeli fel szeszélyes szemcsaló 
szirtbástyáit, melyet mi még egészen közelről is lovagvárnak hittünk. A kőcsuptól éles 
sziklagerincz nyulik le egészen a Tatros völgyéig, ennek – a völgyet összeszoritó – magas 
meredek előfokán van egy szép fekvésű erőd (Blockhaus), mely feltehetőleg a régi Gyimes 
vára helyén fekszik, s annak romjaiból épült. 

Ezen erődhöz 134 lépdés fedett folyosó vezet oly meredeken, hogy gyalog is nagy fáradsággal 
lehet oda fel jutni, s mégis1789-ben fel- és lelovagolt azon egy Lacz András nevü székely 
huszár. 

A túl oldalon szintén erőditett előfok szökel elő; ezek annyira elzárják a völgyet, hogy a 
Tatrosnak alig marad keskeny sziklaszegélyezte mederhely. A vámhivatal épületei és a 
szerény kis kápolna ezen baloldali előhegy oldalának egy mélyületében vannak elrejtve. Ezen 
hadtanilag igen erős, könnyen védhető pont igen festői képet ád, mint azt mellékelt rajzunk 
mutatja. 



 

A gyimesi vám a hasonnevü szorosban. (Keleti Gusztáv rajza.) 

Egy karózat (pallisade) zárja át a leirt, s a mellékelt képben bemutatott erődök közt, a Tatros 
szük völgymedrét; ezen gyenge kertelésen túl már Moldova határa kezdődik, ronda 
vámépületeivel, lomha határőreivel, uj Dacia nyomoruságos voltának szembeszökő képét 
mutatván fel. Az oláh vámnál megszünik az Erdély felől eddig jövő csinált út, a közlekedés 
csak lóháton s ökörszekerekkel folytatható tovább, és ez igy van nem csak itt, hanem minden 
szorosainknál a tömösi vám kivételével: mert az oláh kormánynak még nem volt ideje 
útcsinálásra és a közlekedés könnyitésére gondolni; még az ottan divatozó törökös indolentia 
nem engedte a kormánynak minden önállósága mellett is, hogy a nagy jövedelemnek kis 
részét bár, az ország jólétének emelésére, ipar, kereskedés fejlesztésére forditsa, és ezen 
önmagát is kormányozni képtelen nép, ezen a természet minden dús áldásai mellett is 
szánandó, nyomorban tengődő kiskoru nemzet, mégis foglalások és terjeszkedésről 
ábrándozik, másé után sovárog, midőn a magáénak sem tud gazdája lenni. – Valójában ki e 
népet közelebbről ismeri, annak csak szánó mosolyt van ajkára a „Daco-Romania” oly igen 
hánytorgatott eszméje. Erkölcsileg és anyagilag elsüllyedt, önmagával tehetetlen nép még 
soha művelt, erős népet be nem olvasztott, le nem igázott. De térjünk vissza az úthoz, mely 
ezen kitérésre útat nyitott nekünk. Uthiány tehát oka annak, hogy ezen szoroson igen csekély 
kereskedelmi mozgalom van, pedig hajdan e szoros egyike volt jártabb, sőt hadjáratokra is 
használt szorosainknak. 1467-ben itt küldötte be Mátyás király seregének egy részét a pártot 
ütött Moldova ellen. Csíkot dúló tatárok gyakran ütöttek itt be, s nem egyszer vivatott ott a 
honvédelemnek elszánt hősies harcza. Az 1816–17-ki éhségkor az ezen vonalon behozott 
gabona menté meg Csíkot és a Székelyföld nagy részét az éhségtől.*Kővári Erdélyföld Ritk. 
59. lap.  

Gyimes hegyei nagy részt a gyűleg (conglomerat) képződéshez tartoznak, csak a legmagasabb 
csúcsoknál jön elő a kárpáti mészkő, a minden nyomon látható hegyomlás Gryphea és 
Hippuritok jelenlétére enged következtetni. A Görbe nevü völgyben czinóberszerü veres 
festék fedeztetett fel nem rég. Sok adománya lehet a természetnek ezen még fel nem kutatott 
hegyek keblében elrejtve. 

A gyimesi vámon túl utazni a végett, hogy a Moldovában lakó, oda nem messze lévő csángó 
testvéreinkeit meglátogassam, édes vágya volt lelkemnek; de rosz idő, s a megnőtt vizek miatt 
fennakadt közlekedés azt elnapoltatták jobb időkre; mig azt tehetném, addig sem lesz 
felesleges itt néhány szó. Az oláh vámon belül levő első falu Oláh Csügés, ellentétben az 
erdélyi Magyar Csügéssel, mely a Tatrosfolyóval jobbról párhuzamosan futó, s Moldovába 
kifolyó Csügésvize mellett fekszik; pedig ezen megkülönböztető elnevezésben anomalia van, 
mert midőn Magyar Csügés lakói mind oláhok, Oláh Csügés lakói mind csángók, kik bár 
közel laknak, mégis el vannak zárva az édes anyahontól, mivel az oláhvámon csak 
pénzfizetés, vagy ajándékért bocsátják át, ezt pedig nem igen adhatnak, mert nagyon 



szegények, mivel herczeg Gyikáné területén lakván, annak vatávjai (tiszttartói) kényök 
kedvök szerint zsarolják és fosztják ki mindenükből. 

Sőt még a vallás köteléke is, mely hozzánk közel hozhatná, mely nemzetiségöket 
oltalmazhatná, mely hazánkhoz csatolhatná őket, elszakíttatott, mert bár nagyrészt 
katholikusok, olasz papjaiktól soha egy magyar szót nem hallanak, nemcsak hanem éppen 
azok, kik lelki őreikként oda rendeltettek pénzzsarolással s más módokkal leginkább 
elidegenitik maguktól és a vallástól, minek gyászos eredménye, hogy a keleti vallásra áttérők 
s ekként eloláhosodók száma minél tovább nagyobbodik. Sürgős teendő lenne tehát arról 
gondoskodni, hogy ezen elszakadott testvéreink magyar papokat kapjanak. Ezt kivánja a haza 
és vallás érdeke. Midőn a protestansok Oláhországban szétszórt testvéreink megmentésére oly 
nagy áldozatokat tesznek, midőn oly egyének mint Koos, Czelder találkoznak, kik a hit és 
hazafiság szent apostolaiként működnek, hatnak ez idegen földön*A Bukovinában levő 
nyolczszáz egynehány protestáns csángónak magyar papja van, ki ez elszármazott népnek 
valódi lelkipásztora, s a nemzetiségnek hű apostola, neve Biró Mózes. , akkor szégyenülve 
kell átlátnunk, hogy a katholikus clerus mit sem tesz ezen sürgetős életkérdésben, mely ugy a 
hitre, mint a hazára nézve oly nagy horderejü. Legyen e néhány szó itt buzditó szózat, ne 
szoritsa tovább is nehány idegen papnak felgazdagodási érdeke háttérbe a haza és vallás szent 
követelményeit; a hierarchia szigoru, önző szabályai tegyenek ez alkalommal eltérést rendes 
utjokból, s tegyék meg azt, mit Isten és ember, vallás és haza egyiránt parancsol, hogy 
megtegyenek. 

Gyimesi szoros. Fügéstető. A Tatros és mellékvölgyei. Erdőpusztitás. A Gyimesi szorosi 
csángó faluk. Lakházak. öltözet, ünnepeik, keresztelés, menyegző, utolsó vacsora. A 
Hidegség. Tárhavas. Bálványos. Gyimes-Bükk. Gyimesi vám. Oláh vám. Magyar és Oláh-
Csügés. A moldovai csángók. 

Szépviztől a gyimesi vám 17,000 öl távolságra van; s egész odáig egy, 1843-ban Balázsi 
József főkirálybiró által megkezdett s most teljesen bevégzett töltött ut vezet, melyen 
kényelmesen lehet odáig szekerezni; de még ha jó ut nem lenne is, önmaga ellen vétkeznék, ki 
e gyönyörü havasi táj megnézését (Csíkban járva) elmulasztaná. Azért én itt is utmagyarázóul 
ajánlkozom a kedves olvasó és utazó mellé. 

A Szépviz völgyébe tértünk be; ha a havasok kristálytiszta folyója megérdemli a szép viz 
elnevezést, ugy völgye is igényt tarthat arra, hogy szép völgynek nevezzük. A mindinkább 
összeszűkülő völgyet mindkét oldalról gyönyörü fenyvesnőtte havaslánczolat határolja, a 
Pogány havas az északi, a Kis havas a déli oldalt, mig hátterében a festői szirtgerinczekkel 
ékeskedő Nagy Gozoru és Kurta Gózon tünnek fel. De az ut csakhamar kitér északra a 
Szépvizbe szakadó Csermászó patak völgyébe, honnan a völgyfőnél emelkedő Fügés tetőre 
hág ki, mely viz választó honunk és Moldova között. Tetejéről szép kilátás tárul fel. Hátul 
szép zöld fenyvesek felett a sötétkék Hargita, előttünk a Tatros völgye és egy másfelé 
hullámzatosan emelkedő, többnyire kopár hegylánczolatokon túl, a határszélt képező 
Tárhavas roppant sziklatömege*A csíki krónikában emlitve van, hogy a rákosi gyülésen jelen 
volt a Táárhavas mellett lakó Künvér is, ugy az is, hogy Sándor Istvánné Taploczán házat 
épitvén, Gümez földéről is kiirtotta rablókat, e szerint Gyimes már sz. István előtt lakva volt.. 

E hegytetőről meredek hosszu lejtőn a Tatros völgyébe szálltunk le*A Tatros a Szellő nevü 
havasban ered; előbb nyugati irányt vesz, utat keresve befelé a hazába, de nem találva, 
északra fordul, hol ismét magas havasok téritik el e hazától; nagyszámu patakot vesz fel, 
minők jobbról: a Fisság, Csüget, Czincza, Csobányos (a határszélnél). Balról: a Lövész, 



Naskalát, Hidegség, Hűvárdiz patakok, a Bálványosból eredő Baraczkos, a Csodamirból 
eredő Gyimes patak, Hamura és a határszélnél beszakadó Zaharul, (melyeket ős hangzatu 
elnevezéseikért is felemlitünk) és végre Gyimesloknál (falu) keleti és Gyimesbükknél déli 
irányt véve, kifoly a hazából., mely kopár, unalmas egyhanguságban egymás után következő 
hegységek között északi irányban vezet, pedig nem régi ideje, hogy e hegyeket oly fenyves 
rengetegek boriták, melyekből árboczfákat szállitottak a Tatroson le egészen a tengerig; még 
most is a hegyoldalok, sőt még a völgy is kipusztitott erdőormokkal van beboritva, levágott, 
elperzselt, rothadásnak indult vastag fatörzsek boritják a vidéket, s annak gyászos, szomoru 
szinezetet adnak; és miért e gyászos, e rendszeres pusztitása az erdőknek? honnan e vétkes 
fellázadása az embernek a tenyészet ellen? a természet ezen ékességét elsorvasztó 
kimélytelensége, s a föld fiának e fellázadása az anyatermészet ellen? mert a völgyben, hol 
még kaszálók keletkeznek az irtások nyomán, hol az eke, a földnek ezen polgárositó eszköze 
megjelenhet, ott még van értelme, de a meredek, csaknem megmászhatatlan hegyoldalokon az 
ily pusztitásnak semmi, még pillanatnyi haszna sincsen; legfelebb valami silány legelőt nyujt 
kecskenyájak számára. Ezen dulás indokát puhatolva, reá jöttem, hogy annak politikai alapja 
van. Ezen minden közlekedéstől elzárt hazában az erdők még most semmi jövedelmet nem 
hajtanak, de azért mégis a szegény népnek azokról terhes adót kell fizetni, s igy az, mit a 
természet áldásul ada neki, átokká és elviselhetlen teherré változik, mivel pedig az okozóhoz 
nem férhet, sötét kétségbeesésében az okozatnak esik, azt szánalom nélkül dúlja és 
megsemmisiti. Midőn a legnagyobb fergeteg dühöng, midőn a vihar végig söpri az erdők 
magányát, akkor dobja oda üszkét, mire lángbaborul az egész vidék, a rengetegek lakói, a 
vadak rémülve, orditozva menekülnek, lángtenger futja végig a tájt, a százados fák ágyuszerü 
csattanással repednek szét, az égre néző sudarfenyők a föld porába zuhannak; igy hamvad el 
gyakran több ezer hold erdő, a vidor tenyészet nyomában gyászos pusztaság támad, az adó-
tabellába pedig bejegyzik, hogy használatlan, és a szegény boldogtalan ember örül, hogy nem 
kell adóznia, nem gondolva meg, hogy a jövő csiráit perzselé itt le, hogy midőn a légkört 
megfosztá ezen nedvgyártó elemétől, egyszersmind legnagyobb bizonynyal felfakadandó 
jövedelemforrását száritá ki. – Az ily erdőpusztitás egész Székelyföldön oly rendszeres 
kimélytelenséggel foly, hogy ha czélszerü erdőszeti rendszabályok meg nem akadályozzák, a 
mostani gyászos kezeléssel 50–100 év alatt a havasok körülölelte Székelyföldnek, nem lesz 
tüzre tevő fája. És ha nem lesz esőképző erdeje, akkor a már is kiélt, csak roppant 
szorgalommal termő föld elkietlenül, az ember pedig elpusztul vagy elvándorol a tápot nem 
nyujtó földről. Azért életkérdés lenne és nagyon sürgős teendő, hogy az erdőkezelésbe 
rendszer, s azt szabályozó törvények hozassanak, melyek a havasi irtást merőben betiltsák, 
legalább a tüz általi irtást, melynek határát megjelölni s körvonalozni soha nem lehet. Az 
embernek igen is van joga a természet adományait felhasználni, de azzal visszaélni, azt 
elfecsérelni nem szabad, elkölteni a jelennek mi a jövőé, vétek, azt tovább elnézni borzasztó 
öngyilkosság lenne. 

A Fügéstető aljánál a Tatros völgyébe értünk, kis jelentéktelen patak még itt, de a minden 
oldalról lerohanó csermelyek által oly hamar növekedik, hogy félórával alább tutajozható 
lenne, ha az arra való fát rég ki nem pusztitották volna. A Tatrosnak honunkból kisiető völgye 
igen nagy eséssel bir, s bár a Fügéstető aljában még fennebb fekszik Csík terénél, egy órával 
alább már török buza (kukoricza) földek tünnek fel, sőt mi több, az oldalokon levő 
fenyvesekkel élénk ellentétben érett cseresznye piroslik a szétszórt lakházakat környező 
kertekben, mert ezen hegyszoros a világért sem néptelen és puszta, a Tatros és 
mellékvölgyeiben néhol csoportositva, néhol szétszóva csinos, tiszta havasi lakok tünnek elő, 
az irtványok között müvelés alatt álló szántóföldek vannak, a bérczélekről nagy nyájaknak 
kolompzenéje hangzik le, mig lenn a völgyekben szorgalmas munkás nép nyüzsög, kiket 
oláhos öltözetükről oláhoknak tarthat az utas, de ha az oláhoknál sehol fel nem található 



csinosságot öltözetben és lakban látja, ha az életeken (udvar) lévő csint és rendet vizsgálja, ha 
az itteni lakosokkal szóba ereszkedve a legtisztább és folyékonyabb magyar szót hallja: akkor 
meg fog győződni, hogy az öltözet csalt, hogy e havas regényes völgyületeiben nem e hont 
elperelni akaró oláhság, hanem e hont szerető, e honhoz ragaszkodó, e hon határait, ha 
szükség, vérökkel oltalmazó csángó magyarság lakik. 

Az itt lakó csángók száma megközeliti a 4000-et. Ezek két egyházközséget alkotó 3 faluban 
laknak. Felső-, Közép- és Alsó-Gyímesben vagy a mint a nép hívja (s ez a valódi elnevezés) 
Gíjmes Felső Lok, Gíjmes Közép Lok és Gijmesbükk. 

Ezen faluknak nincsen elválasztó vonala, a házak és kertek folytonos egymásutánban 
következnek, s csak a Tatros völgyében 2 mfld hosszuságban nyulnak le, 
mellékvölgyületeiben pedig minden irányban elágaznak. 

Ezen csángók nem bírnak földtulajdonnal, hanem egyes földesurak és községektől veszik 
haszonbérbe a földet, honnan az erdőket kiirtva, főként marhatenyésztéssel foglalkoznak; a 
gyímesi juhok igen hiresek, elannyira, hogy mindig drágábban kelnek el a csíki juhoknál, nem 
is kell azt vásárra hajtani, el kel az a háztól is, mert tavasszal messzeföldről idejönnek a 
juhosgazdák, hogy egészséges, ép és gyapjas juhokkal lássák el magukat. Hogy Gyímes már 
régen, a kereszténység felvételekor lakott volt, kitünik a csíki krónikából, mely szerint a 
keresztyén vallást megalapitó harczokban (sz. István alatt) a rabonbánok földje 
néptelenittetvén, Sándor István az ő atyjafiainak maradékait telepité a Gűmez földére, kik 
ezek: Upolet fia András, Ambor, Gőgő, Káb, Ládon, Lagáás és Doob*Sőt még ezelőtt már ott 
találjuk a Táárhavas mellett lakó Künvért, ki a rákosi gyülésen ott van, később valami 
féktelen rabló nép lakja, kiket a hős Gőrgő Anna mind egy utolsóig elfogat (a csíki krónika 
szerint). . De ezen ős telepek kipusztultak, annyira, hogy a gyímesi szoros még 200 évvel 
ezelőtt is lakatlan volt*Ezen hagyományt igazolja az 1566-ik évi regestrum is, hol Gyimes 
egyik faluja sem fordul elő. , hagyomány szerint a Tankó család települt oda legelébb, kit 
csakhamar több települő követett; az első odatelepültek jólléte, a székely előtt oly kedvencz 
havasias élet, s már elszigeteltségöknél fogva is szabadabb és függetlenebb lét, mindinkább 
vonzotta és vonzza oda a székelyt, s Csík falvai tulnépességének szegényebb része oly nagy 
mérvben huzódik ide, hogy völgyekben is, hol e század elején alig volt egy-két ház, most már 
50–60 lak emelkedik. Minden ily kis falu uj meg uj gyarmatokat bocsát ki, melyek mind több 
tért fognak fel a vadon uj irtványaiban; ekként évről évre szaporodik a népesség a betelepülők 
sokasága által (Csíkból és Fogaras-vidéki, sőt moldovai oláhok is) és gyarapodik a székely faj 
szivóssága s szaporasága által is, mely oly nagy, hogy az utóbbi 10 év alatt csak a 2361 lelket 
számláló Gyímesloki egyházközségben évenkint 40–74 egyénnel szaporodott a népesség, ide 
nem értve az uj települőket. 

A csángók szép szálas termetüek, kivált a nők között igen sok szép van, becsületes, testvéries 
nép, egymást szeretők, nyomor és szükségben felsegélők, az idegeneket becsülők, s annyira 
jótékonyak, hogy nincsen arra eset, hogy csángó koldus járjon Csíkban, azonban ha onnan jön 
ide alamizsnát kérő szegény, itt többet kap (gabona s más segélyt), mint Csík összes 
falvaiban. 

Vallásra nézve mind buzgó katholikusok, vasárnaponkint összegyülnek messze szétszórt 
lakjaikból, néha 3–4 órát gyalogolva a templomhoz, nagyrészt éhgyomorral mennek az isteni 
tiszteletre s csak azután fogyasztják el magukkal hozott reggelijöket. 



Előbb Gyímes egész vidéke a gyímesi vám káplánsága alá tartozott, csakis 1853-ban Haynald 
Lajos püspök által emeltetett külön egyházközséggé az addig filiaként szerepelt Közép- és 
Felső Gyímeslok; csángóink meg is mutaták ekkor, hogy mennyire áldozatkészek, mert 1827-
ben Szepesi és Kovács püspökök kegyajándékából épült templomuk többé a hiveket 
befogadni nem tudván, azt megnagyitották, önerejükön uj papi, kántori lakot és iskolaházat 
épitettek, szent edényeket és öltönyöket csináltattak. Ezen ujonnan keletkezett 
egyházközségben szt. Magdolna-napkor a somlyaival vetélkedő népes búcsuk szoktak tartatni, 
mikor Csíkból nagy mennyiségü nép özönlik oda, kiket a csángók igen vendégszeretőleg 
fogadnak, mert ez ős székely erény közöttük is sértetlenül fennmaradott; az ily búcsuk minden 
évben megujuló évünnepei a testvérisülésnek, midőn a falusiak (igy hivják a csikiakat) 
meglátogatják őket. Egy elszigetelt kis világ van itt, egy romlatlan és sok eredetiséggel biró 
nép, melyet tanulmányozni és észlelni igen érdekes lenne; én csak átfuték közöttök, és sokkal 
rövidebb ideig mulattam e, rokonszenvemet szép tulajdonai által megnyert nép között, hogy 
sem azt alaposan ismertethetném, de mivel a népéletre, mint mindenütt, ugy itt is kiváló 
figyelmet forditani feladatomul tűztem ki, a mit láték, s mit főleg egy közöttük lakó 
szivességéből nyerheték, ide igtatni el nem mulasztom. 

A csángó jellemre nézve igen izgékony, a legkisebb szóval való megsértést is zokon veszi, 
bajosan feledi; de azért nem boszuálló, s könnyen megengesztelhető, egymáshoz pedig 
annyira ragaszkodók, hogy bármi áldozattal segélik földieiket; ezt teszik azon esetben is, ha 
előbb roszul éltek egymással. A csángók foglalkozása, mint fennebb emlitém, főleg a 
marhatenyésztés; csaknem egyedüli jövedelemforrása ez a havas-lakónak, melyből családját 
ellátja, haszonbérét, adóját s papjait fizeti, mert a földmüvelésre alkalmas föld oly csekély, 
hogy tekintetbe alig jöhet, mert szükségleteit is csak kis részben fedezi. 

A csángó egyszerü eledellel él, a puliszka teszi a fő élelmi czikket, mely naponkint kétszer 
kerül asztalára, reggel és estve, mert a kaszállási időt kivéve, délben a csángó nem ebédel, 
levesétel csak radina, vagy nagy ünnepélyekkor divatozik, zöldségül csak káposztát és 
pityókát (krumpli) ismer, hust igen keveset, s azt is inkább télben eszik. Ezen egyszerü 
életmódnak, a havasi egészséges légnek, jó viznek, a szeszes italok kis mértékben való 
használatának tudható fel, hogy a csángók hosszu életüek elannyira, hogy akárhány 
dologképes, 100 évet meghaladott egyént lehet közöttük találni; betegség és kora halál a 
ritkább esetek közé tartoznak. De annyi jót mondék el a csángókról, hogy végre is valaki 
szememre hányhatná, hogy a roszak elhallgatásával csak jó és szép tulajdonaikat hordom elő; 
azért, hogy e vád ne érhessen, im felemlitem árnyoldalukat is, mely főleg abban áll, hogy oly 
kevés közöttük az irástudó, hogy még a falusi előljáróság is alig tudja nevét aláirni, a csángók 
egyáltalában idegenkednek az iskolától elannyira, hogy gyermekeik iskolázására igen bajosan 
lehet rábirni, valamint a tudományokat nem kedvelik, ugy a mesterségeket, kézipart sem 
szivelik, nem gyakorolják, de a tudomány és mesterségektőli idegenkedés minden 
pásztornépnél megvan, a bérczek nagyszerüségéhez szokott, a természet keblén felnőtt ember 
mindig kerülni szokta a szobába szorittatást, az ily foglalkozásu népnél a gyermek már 
kiskorában idomitandó és hasznositható lévén, a későn vagy ritkán gyümölcsöző 
tudományoknak és értelmi vagyonnak előnyét nem látják át. 

De pillantsunk be a csángók lakjaiba is, vizsgáljuk szokásaikat, öltözetöket, ünnepélyeiket is. 
Azok mind olyanok, melyek egy nép jellemzésében, ismertetésében nagy szerepet játszanak, a 
népéletnek olyszerü kifolyásai lévén, melyek erkölcsi alapokon nyugosznak, melyek egy nép 
lelkületét, gondolkozásmódját leginkább visszatükrözik. A csángóházak épitészete is olyan, 
mint a csíkiaké, házaik fedélzete két oly magas, mint maga a lak; ennek éghajlati oka van, 
mert a magas, meredek fedélről a hó könnyebben lecsúszik, mint a csekély magasságu 



laposabb fedélről, már pedig e magas hegyek közt nagy és hosszantartó zord tél szokott lenni; 
s kuptőrnek hivott kemenczéjükről nem lehet mondani, hogy melegitésre és kényelemre nézve 
czélszerüen lenne épitve, a nagy tágas szoba ajtó felőli oldalán a padozat szinvonalára épitett 
négyszögü sütőkemencze van, ennek nyilata elé elkoptatott malom- vagy laposkő van 
vizirányosan helyezve, itt sütnek-főznek földig lehajló kényelmetlen, de nem épen szép-izlés 
elleni helyzetben a csángó nők. E kezdetleges tüzhely fölébe a sütőkemencze oromszélére 
fektetett, csolnak alaku füstfogó van alkalmazva, mely a füst egy részét felfogva, a hiuba 
(padlás) vezeti, mig más része a szobában kóvályog. A kuptőrtetőnek párkányán tartja a 
gazdasszony guzsaját, orsóját s főző eszközeit, a gazda pedig pipáját, czifra keztyüjét télen, 
melyet viritó szinü gyapjuból a hosszu téli napok munkátlan perczeiben, önmaguk 
horgonyoznak; egyáltalában a csángónak egész ruházata a háztól telik ki, idegen fényüzési 
czikkekre ők pénzt nem vesztegetnek. Idecsatolt képünk mutatja a csángó népviseletet, de a 
képhez egy kis magyarázatot csatolni szükségesnek látom, már csak némely ruhadarabok 
eredeti elnevezéseért is. 

 

A gyimesi csángók népviselete. (Rajz. Greguss János.) 

A férfiak fejükön szalagokkal, szines zsinórokkal felczifrázott széles karimáju kalapot 
viselnek, hosszu, térden alól érő varratos inget, bő redőkben lehulló harisnyát (fehér gyapju 
szövetü nadrág,) ünnepnapokon csizmát, mivesnap (hétköznap) bocskort hordanak, melyet 
pórázzal (szőrkötő) kötnek fel. Az ingre czifrán kivarrott hosszu bőrmellény, erre télen fekete 
zeke, vagy a gazdagabbaknál hosszu fehér bőrbunda jön. 

A nők öltözete még sokkal sajátságosabb. A menyecskék fejökön tarka kartonból készült, s a 
halántékon alól fodros csipkével ékített főkötőt viselnek, melyre nyárban kecscsel illesztett 
fehér kendőt, télen szines kendőt kötnek, menyecskék (férjes nők) ily főkötő nélkül soha a 
háztól ki nem lépnek. A leányok azonban mindig hajadon fővel járnak, nyárban csak is 
oláhosan kivarrott czifra inget hordanak, melyre télen czifra virágosan himzett bőrbundát 
öltenek, rokoja*Székelyföldön a nők derektalan ruháját rokojának nevezik, mi a róka aljából 
eredhet, miután felső testükön rókaprémes válat viseltek régen. helyett katrinczát viselnek, ez 
gyapjuszövet, melynek közepe fekete, két oldala fekete, veres, sárga és kék vonalzatokban 
alkalmazott himzéssel ékeskedik, ezen egy darabból álló katrinczát műizléssel, festői 
redőzeteket alkotólag tudják magukhoz illeszteni, s széles zöld vagy veres övvel szoritják 
derekukra, erre jön aztán öltözetük legkaczérabb, legékesebb alkatrésze a Bernyész, egy 
általuk szőtt, czifra himzésekkel, izletes arabeskekkel ékesitett 2 hüvelyk széles felső öv, mely 
az alákötött zöld és veres kendőn igen szépen veszi ki magát; a bernyész szép és izletes 
elkészitésére igen nagy súlyt fektetnek a leányok, ez egy az, melyben társnéikat 
túlszárnyalhatják, s melylyel varrásbeli ügyességüket feltüntethetik; oly kedvesek is ezen, 
szép idomu testekre katrinczát szoritó, czifra bernyészek, hogy Venus is, midőn Olympus 
isteneinek itélőszéke előtt megjelent, felilleszthette volna magára a végett, hogy biróit 
részrehajlókká tegye. Lábbeliül dologidőben koriká-ra (térdig érő gyapjuharisnya) kötött 



bocskort, ünnepnapokon piros csizmát hordanak. A leirt öltöny kiegészitő része esős időben a 
csuklya. E leirásból ismerjük már a csángók lakházát, öltözetét, lássuk ünnepélyeiket is, és 
pedig vegyük fel az emberi élet legfőbb 3 momentumát, a keresztelést, a nászünnepélyt és a 
temetkezést. 

XVII. Az Olt felvölgye. 
Madaras. Fazekasok, régen bányatelep, régi bányái. Dánfalva. Oltfalva. Város. Nagy 
Boldogasszony megye. Karczfalva temploma. Templomkastély. Régi szentedények s más 
régiségek. Táborhely, Ábránfalva. Madicsa. Várbükke. Jenőfalva. Szent-Tamás. 
Templomrom. Régi harang. Feneketlen tó. Emésztő. Regék. Hőviz. Báthori kardja. 
Kápolnahegy. Szent-Domokos. 

A Gyimesről Cs.-Rákosra tértünk vissza, az Oltnak elhagytuk terén utunkat tovább 
folytatandók. 

Áthatolva a Bogáthon, az Oltnak ezen első szorosán, annak felvölgyébe értünk, hol az alább 
tekintélyes térség szűkebb völgygyé keskenyül, melyen a mind kisebbedő folyam havasi 
csermelynek vidorságával nyargal át. A hátterben a legszebb idomu sziklabérczek, a határszéli 
Kárpátoknak legszebb alaku havasai emelkednek. Lenn a völgyben egymást érő, csaknem 
egészen összeépült faluk hosszu sora, melyek közt első Madaras, melyről az a példabeszéd, 
hogy: 

„Ez a falu Madaras, 

Hol a pap is fazekas.” 

Mert e faluban a fazekasság oly nagyban üzetik, hogy itt minden lak egyszersmind fazekas-
műhely is, hol minden kéz edénygyártással foglalkozik. Onnan kerülnek ki százezrei azon 
feketére égetett, s nagyon keresett edényeknek, melyekkel nemcsak e falu, hanem a 
szomszédfaluk lakói is nagy kereskedést üznek, s faluról falura, vásárról vásárra járva, 
gabonát szerző csere vásárt folytatnak. 

Madaras nagyon régi telep, a székely krónikában*Lásd a Ns. Székely Nemz. Const. 284. 
lapján. , a rákosi gyülés leirásánál az ott képviselt helységek közt Madarasfölde is emlitve 
van, mi annak már sz. István király ideje előtti lételére utalna, ugyanott* Lásd a Ns. Székely 
Nemz. Const. 284. lapján. a 287. lapon. említve van az is, hogy Madarasi Zemere 1065-ben a 
keresztyénség ellen fegyvert ragadván, Béla király alatt legyőzetett. 

Hajdan Madaras vasbányáiról volt nevezetes, lakói már Zsigmond királytól szabadalmakat 
nyertek*Kállay. A Ns. Székely nemzet eredete cz. munkája 126. lapján. Az 1712-ki 
feleltetésben azt mondja egy 70 éves tanu, előbb a bánya számvevő tisztje, hogy ő ezen 
szabadalomlevelét Zsigmond királynak még látta, az Biró Sámuel udvari referendariusnál volt 
előbb, később bányafőorvos és felügyelő Köleséry Sámuelnél; ma nyomtalanul eltünt. Ezen 
feleltetést közli Benkő Józs. Spec. Tran.-ban. , mely szabadalmaiknak élvezetében voltak a 
nemzeti fejedelmek alatt is, midőn adómentesekké tétettek, és a bányászati törvényszék 
hatósága alá rendeltettek, de nem csak Madaras lakói, hanem más falukból is voltak 
számosan, kik mint hámorhoz tartozó bányászok a rovatalok alól kivétettek, mint kitetszik az 
1567-dik évi regestrumból, hol Madaras csak azért szerepel 30 kapuval, mert a többi mint 



bányász, rovatalmentes volt, s e mellett Csík más falvaiból is, 12 kapu van felmentve, azon 
utánjegyzéssel, hogy kőmetszők és bányászok. 

Hogy kiváltságainál fogva Madaras saját önkormányzati joggal birt, azt már abból is 
következtethetjük, hogy az 1585-ki országgyülésre követett küldött.*Lásd Benkő Józs. „De 
Comitiis Trans.” cz. munkája 66. lapján.  

Báthori Gábor, Bethlen Gábornak (akkor csíki főkapitánynak) adományozza*Mikó Ferencz 
tört. lásd a Magyar tört. emlékek VII. k. 181. lapján. . Egy 1712-ben kelt inquisitoria 
relatioból Madarasra vonatkozólag nagyon sok érdekest tanulhatunk. Egy 70 éves tanu, a 
bányáknak volt rationistája, a többek közt azt vallja, hogy II. Rákóczi György, Barcsai 
Ákosnak conferálta a madarasi bányákat. Ez pedig fejedelemsége korában Petki Istvánnak 
adományozta, ki az Ali Pasha járásáig birta, ekkor (1661-ben) Apaffi fejedelemre 
szállott*Valószinüleg Petki Istvánnak – ki Apaffi ellen Csíkot felköltötte volt – notájával. A 
madarasi hámorról láss a Com. Const. III. rész, 8. T. 1. Art. . Apaffi 1662-ben febr. 23-án 
Nagy-Sinken kiadott adománylevelével, a dánfalvi portiot, a madarasi vashámort, ottanlévő 
20 jobbágygyal Szentgyörgyi Daczo Jánosnak inscribálja*Kemény Józs. gyüjt. L. 1. Reg. 
Apaf. p. 345. Erd. muzeum levéltárában. 1000 tallérért, és azokba, s más sz. Tamáson, 
Jenőfalván, Karczfalván és Rákoson lévő részjószágokba – melyek mind a madarasi 
hámorhoz tartoztak – introducaltatik is*A fiscalis levéltárban 376. B. Kemény Józs. 
kijegyzése szerint.. 

Apaffi halála után Bánffi György, mint a fiscalitások haszonbérlője kezelte. A XVIII. század 
elején B. Bornemisza János kezén van, ki Csató Zsigmondnak adja át. 1732-ben megszünt a 
vasmüvelés Madarason*Lásd Bánffy Györgynek egy biztositó levelét. Közli Benkő Károly 
Csík, Gyergyó és Kászon cz. munkája 30. lapján. s Mária Terézia 1753-ban a madarasi 
bányahelyeket, melyeket előbb delnei Csató Zsigmond birt, özvegyének Gáborffy Annának és 
utódainak 521 forintért inscribálja, de oly feltétel alatt, hogy se neki, se maradékainak – az 
inscriptionalis összeg elvesztésének terhe alatt – vasat müveltetni ne szabadjon*Lásd Kemény 
József gyüjt. Genealogica fam. Gaborffyana rovatában, az Erd. Muzeum levéltárában. . 
Gáborffy Anna Cserey Farkasnak engedi át, most Kozma birtok. 

A hámorok a Hargitából letörtető Madaras pataka mellett voltak, a helyet most is Fejedelem 
kertjének nevezik. Fennebb a Hargitában kénesőbányászat is folyt; a felhagyott bányákat ma 
is Sárigák Bányájának nevezik.*A nemzeti fejedelmek alatt kénesőt nagyban állitottak elő, s 
hogy azzal Konstantinápolyban nagy kereskedést üztek maguk a fejedelmek, azt Borsos 
Tamás krónikájából láthatjuk. Ezen kénesőnek tekintélyes része a csík-madarasi bányákból 
került ki. Hogy a Hargitába és Balán havasában még a mult század végén is folyt a czinober, 
kéneső, arany és réz-bányászat, kitetszik némely udvarhelyi és csíkszéki lakosnak az 1790/91-
ki országgyüléshez beadott kérvényéből, melyben folyamodnak hogy a Hargitán és Bálán 
havasában (a mostani Balánbánya) kénesőt, czinobert, aranyat és rezet müvelő bányászok, kik 
katonák, a fegyverviseléstől, kik provincialisták, a közterhek alól felmentessenek, és hogy 
azon helyeken próbakohók állittatván, abba próbamesterek helyeztessenek; hogy ne kelljen az 
érczet nagy költséggel Zalathnára szállitani stb. Az országgyülés e kérvényt a systematika 
deputatiónak adta át. Lásd országgy. jegyzőkönyv 372–373-ik lapjain. A systematika 
deputatónál systematikus feledékenységbe ment az ügy, s Csík egykor nagymérvü czinober és 
kéneső bányászata megbukott.  

Madarason felül a jobbpartilag beszakadó Ködpatakának Olttal való egyesülésénél fekszik 
Dánfalva*Az 1685-ki lustrában Dankfalva néven. Lásd Várdotfalvánál., szemben vele a 



túlparton Oltfalva, melynek déli részét Városnak hivják, hogy miért? nem lehet tudni, itt 
szintén sok a fazekas, itt szintén voltak vashámorok, melyek 1779-ben még működésben 
voltak*Lásd Benkő Károly, Csík, Gyergyó és Kászon 32–35. lap. . Dánfalvától alig tiz 
percznyi távolra van a Madicsa és Székászó beszakadásánál Karczfalva*Benkő József azt 
mondja, hogy régen Harczfalvának is hivták. , mely Benkő József szerint nevét Kurs nevü 
őstől nyerte. 

A már emlitém Oltfalva, Dánfalva, Karczfalva, és a vele összeépült Jenőfalva*Ezen faluk 
közül az 1567-ik évi regestrumban feltaláljuk Danffalwát 43, Karchffalwát 21, Jeneőffalwát 
30 kapuval. együtt alkotnak egy egyházközséget Nagy Boldogasszonyfalva közös elnevezés 
alatt. Ez a Királyhágón inneni rész legnagyobb egyházközsége (5000 lélekkel). Jelenlegi 
lelkésze a forradalom után annyit üldözött, annyit bujdosott Keresztes Márton az én kedves 
egykori tanárom, kinek viszontlátása nagy lelki örömet okozott nekem. 

Karczfalva felső végénél egy, a Madicsa nevü hegyből kiszökellő gyüleg (conglomerat) 
szikladomb emelkedik fel, ezt keletről az Olt, délről a Székaszó pataka folyja körül, fennlapját 
Nagy-Boldogasszonyfalva gyönyörüen fekvő temploma koronázza, mely ódon várfalaival, 
fénylő magas tornyával e vidék fénypontját alkotja, különben épitészetileg is figyelmet 
érdemlő műemlék. E templomnak csak is szentélye tartotta meg régi idomát, boltozatának 
körtető és horonyokkal tagozott messze lenyuló gerinczei és hevederei díszmüvezettel ékes 
gyámköveken (consolen) nyugosznak, melyen emberfő, nap, hold s más féldombor müvü 
ékitmények vannak. E boltozat közép zárkövén az „Agnus dei” pompálkodik. A szentély 
ablakai körívesekké idomíttattak, csak egy az oltár háta mögött (s ez is berakva) tartá meg 
eredeti csúcsíves alakját, a sekrestye ajtaja átmetszett lóherivvel alakult; diadalíve köríves. De 
legérdekesebb a polygon záródásu szentély északi oldalán lévő „Szentség-házacska”, mely 
bár vastag mészréteg boritja, a kiváló feldíszitésnek nyomait felismerni engedi. A négyszög 
nyilat mellett kétfelől féltő- (Halbschaft)-ből kiinduló félhenger emelkedik fel oszlopszerüleg, 
melynek oldalain csinos díszmüvezetü menyezetecskék (baldachin) alatt (most hiányzó) 
szobrok állottak, ezeken felül a henger egy része tekedíszitménynyel ékes s keresztvirágba 
végződő tornyacsokba (fialen) megyen át, mig másrésze kanyar csúcsívbe folytatódva szintén 
keresztvirággal záródó csúcs müvet (Giebel) alkot a nyilat fölött. Ezen szentségház fülke 
(melynek képét csatolom) és a köríves diadalív leginkább irányt adó lehet e templom épitési 
korának meghatározására, melyek a késő gótkorra, tehát a XV. századra utalnak. A hajó 
kereszt idomu, egyik áthajója (déli) bejáratul, a másik oltár-ürül szolgál, de ugy látszik, hogy 
ezen áthajók, valamint maga az egész hajó is, későbbi odatoldás. 

 

A templomi eszközök között is igen érdekes régiségek vannak. Ilyen az ostyatartó 
(monstratia). Ez egy gyönyörü gót izlésü munka, az ötvösségnek egyik legremekebb müve, 



egészen ezüstből van gazdagon aranyozva, magassága 3/4 sing 1 hüvelyk, hátulsó ajtócskáján 
„Ecce panis vita 1653” van bevésve; de ez évszám csak kiigazitást jelölhet, s nevezetesen a 
többi részénél ujabbnak tetsző ajtócska készülhetett ekkor, mert én ezen páratlanul szép 
ékszert a góthika fénykorából (a XIV. századból) hiszem eredettnek. 

Van még két nem kevésbbé érdekes kelyhe egyik boglárékekkel, aljára felszegzett lapcskákon 
e felirat olvasható: 

 

PRESBITER, a név hiányzik, ugy szintén az évszám utolsó számjegye is, mert az ott lévő 157 
kétségtelenül 1570, mivel az utolsó Zerus, vagy egyes szám lapocskája szintén elveszett; s 
mert a számok közötti kis karikák csak is számválasztó díszletek voltak. 

Egy másik szintén remekmüvü kelyhen e felirat olvasható: 

„Hoc opus fecit fieri Dominus Tomas Presbiter natus de Nochboldog assan (Nagy-
Boldogasszony) 

A. D. 1540.” 

Mindháromnak képét melléklem. 

 
A Nagy-boldogasszonyfalvi egyházközség régi szent edényei. 

Hagyomány szerint Báthori Endre bibornoknak, a Pásztorbükkiben meggyilkolt szerencsétlen 
fejedelemnek, áldozó kelyhe szintén Karczfalván volt, s innen vitetett Fehérvárra. 

Nagy-Boldogasszony egyházközségének még másik érdekes régisége is van. Ez egy minuskel 
betükkel irt s szép kezdő betükkel s kicsided festményekkel ékes hártyára irt Cancionalé. 
Czimlapja hiányzik, de a betük alakja mutatja, hogy az a XIII. századból származik; tisztes 
régiségét több bejegyzés bizonyitja u. m.: A naptár részben Zenth András hó 16-dik napja 
rovatába e van irva: 



 

vagyis: Hic obiit Alexandr. vayvoda transalpina Anno Dni Millesimo CCC-mo dimo (decimo) 
quarto. 

A 28-ik lapon: „Anno Domini 1469 die 7-ma May.” 

A 92-ik lapon ez: „Anno 1667 die 16 Aprilis Pr Gregorius Thamási Archidiaconus Sedium 
Siculicalium Csík, Gyrgio, et Kaszon nec non parochus Nagy Boldog Aszonyiens revidit et 
religit hoc Psalterium q. exigue approbant.” 

Ezen becses könyv ugy látszik Somlyóról került ide; ezt bizonyítaná a naptár utáni lapon lévő 
e bejegyzés: „Liber iste pertinet ad me Thomam Madag......... est de sede gergio (Gergyó) 
nunc vitam tenens in po....... Somlio 1580.” 

1796-ban a templom kiujitásakor még sok érdekes régiséget találtak itt, melyek fájdalom 
eldividálódtak.* 

Gr. Kemény József gyüjteményében, ezen egyh. k. plébánosa, Németi kanonoknak, 1802-ből 
egy Aranka Györgyhez írt levele van, melyben az itten talált régiségekre vonatkozó adatok 
vannak, azért azt közleni érdekesnek hiszem: „A Csík N.-boldogasszonyfalvi templom 
épittetett volt 888-ban Krt. u. (Ez egy kis tévedés.) Ez régi és kicsiny levén, én elrontattam 
1796-ban (a Sanctuariumot megtartván, a régiségnek megtartásaért, s megnagyittatám, ugy, 
hogy a mely annak előtte 15 öl volt, most 18 öles) midőn ezen templomnak falait rontatnám, 
találtatott az észak felől való részének a fala között bele rakatott egy ember fenállva, kinek 
minden csontjai egymásután a maga helyén voltak, a keze között egy pár patkó, melynek 
egyikét néhai püspök, Batthány Ign. urnak vittem, a másikat a pallér tartotta magának; a patkó 
annyiban különbözött a mostani hazánk patkóitól, hogy a hol szegek voltak, ugy be volt vágva 
körül, hogy a szegeknek a feje bele holt a patkó vágásába. Az agy koponya-alja nagy volt, 
hogy a homloka egy araszt tett, a szárkoncza pedig hosszabb egy singnél, egy köre pedig ez 
volt irva: „Johanes Magister” stb. 

„Találtattak a templomon kivül valami rézcsészék, melyek meg voltak romolva, és egy 
rézüstnek kettős egybefacsart fülei, egy háromfertály sing hosszuságu rézkés zölden 
meglakirozott, melynek a markolatja végén egy kis hajóforma üresség volt, és ezen egy lyuk. 
A csészéket elvitte néhai mlgos Székely Dávid cancellárius, a kést Betzman kapitány ur 
valami generalisnak adta. A vélekedés az volt rólok, minthogy pogányok voltak abban az 
időben, a csészék füstölő edények voltak, a rézüstbe az áldozatra való állatoknak vére vetetett, 
és a fenn megirt késsel ölték meg. Egy kis bálvány lóforma is találtatott, ezt is elvitte b. 
Vécsei sigm. ur; a materiáját nem tudták megitélni mi volt, de nem alacsony materia lehetett, 
a mint a mesterséges munkának rajzolatja mutatja, stb.” 

A templomot, egy (jelenleg is) 4 öl magas falakkal biró, köridomu várkastély köriti, mely 
most is teljes épségben van, belül fedett vivófolyosókkal ellátva. Keletre néző kapubástyájára 
épült a torony, melynek bejáratát lőréses védmű fedezi. E védfalakat nyugatról (hol a domb a 
Madicsával összefügg) mély sáncz, s másik külső (most elhordott) fal zárta el, többi oldalai 
meredekek lévén, ily külső védmüvek hiányoztak. 



Hogy e várkastély mikor épült, arra semmi adatunk nincsen. A hagyomány azt tartja, hogy 
Mihály vajda épitette és lakta. Másik sokkal valószinübb hagyomány, hogy az a török 
beütések idején épült, azért hogy az Olt felvidékének lakói ott oltalmazhassák magokat. Ki 
nem restel a toronyba felhágni, megható kilátást élvezend. 

Egészen közelbe tünnek onnan fel a nagyszerü szt.-domokosi és a gyimesi szoros havasai, 
melyek előtt a szép fenyves erdővel benőtt Köd mint sötét zöld szőnyeg terül el, élénk 
ellentétben a fehér mészkőcsúcsokkal. A túloldalon az Osztoros és Hargita lánczolata, közből 
a falukkal egészen beépitett Olt völgye, hol zajongva törtet át a szűk hegyi bölcsőjéből 
kiszabadult folyócska, mint vidám életdus fiatal szökell a völgynek majd ez, majd másik 
oldalára. E látvány sokkal nagyobbszerü és terjedelmesebb levén, hogysem képbe 
foglalhatnók, legalább ide csatoljuk a templomnak déli oldalról felvett látképét. 

 

A karczfalvi templom látképe. 

Az összeépült Karczfalva és Jenőfalvának (csütörtök napon tartani szokott) heti, és három 
országos vására van*Karczfalva vásárait engedélyezte Ferdinánd 1840-ben Bécsben kelt 
okmány által. A kormányszéknél kihirdettetett 1840. dec. 17-én. Ünnepélyesen beigtattatott 
1841. oct. 6-án Székely Zsigmond alkirálybiró által. Ezen sokadalmak tartatnak bőjtfő 
hétfőjén, jun. 24-én és okt. 16-án. , azért a vidék központján fekvő község arra van hivatva, 
hogy idővel várossá alakuljon át. Mártonffi György, Erdélynek 1715-ben Fehérvárra oly 
hosszas szünetelés után behelyezett katholikus püspöke, karczfalvi volt. 

Bár e vidék most teljesen be van épitve, ott mégis régi faluk nyomaira akadunk. Igy 
Karczfalvától keletre, a Köd szélén ábrámfalviaknak nevezett szántóföldek vannak, a 
hagyomány szerint régen Ábránfalva nevű falu állott volna ottan. Karczfalvától pedig 
nyugatra fennlapály terjed el; ennek egyik ponkját Táborhelynek hivják. Ezen hátul fenyves 
erdőktől bekeritett szép terecske van (hol már csak zab terem), ezen a kis Madicsa pataka 
által átfolyt s néhány fürészmalom által élénkitett helyet Madicsának nevezik, a hagyomány 
szerint régen itt feküdt ily nevű faluról. A tér közepén pezsgő borviz forrás (savanyu viz) 
buzog fel. Hátrább az Osztoros egyik előhegyét Várbükkinek, alább egy helyet Várkapunak, 
egy forrást Várcsorgójának, alább egy – ugy látszik mesterségesen készült – tót vár 
halastavának neveznek; de a hagyományok szerint itt állott várnak ma semmi nyoma, csak is 
régi szántóföldek mesgyéi mutatják, hogy itt hajdan földművelést folytató emberek laktak. 

Jenőfalván felül Sz.-Tamás* 

Szent-Tamás 1332-ben már önálló egyházközség, mint azt a pápai dézmák regestrumábol 
láthatjuk, hol a 669-ik lapon, emlitett 1332-ik év rovatában ez áll: „Laurentius sacerdos de S. 
Thoma solv. 1 gross.” Ismét a 755-ik lapon 1333-ik év rovatában ugyanazon lelkész 1 regi 



banalis fizetéssel. Abból, hogy a Cs.-Rákoson felül eső faluk egyike sincsen nevezett 
regestrumban bejegyezve, azon következtetést vonhatjuk, hogy azon faluk e korban mind 
Szent-Tamás filiáji voltak. Az 1567-ik évi regestrumban Szent-Tamás 36 kapuval szerepel. 
1595-ben Sz.-Domokos filiája. Szent-Tamás volt fészke a most már kihalt Gurzo és Sajgo 
hires primor családoknak, valamint a Gömör vármegyéből beszármazott Abaffi nemzetségnek 
is. Ugy szintén Szent-Tamásról származik a később Szárhegyre átköltözött Lázár család is (a 
mostani gr. Lázárok ős törzse) mert 1406-ban már ottan találjuk Lázár Bernárd főembert, ki 
Balasko Ferenczczel nevezett évben okmányt ir alá. (Lásd „Gr. Lázár-család,” irta gr. Lázár 
Miklós. 17. l.) Pásztorbükkinél a menekülő Báthori Endrével három Lázár esett el. E 
szerencsétlen véráldozatok a szenttamási templom kriptájában temettettek el, egyiküknek, 
Farkasnak féllába – mint mondják – 1721-ben még teljes épségben volt. (Lásd „Gr. Lázár 
család,” irta gr. Lázár Miklós. 35. lap.) A szenttamási nevezetes családok között még 
felemlitendő a szintén kihalt Balaskó-család. 

Szent-Tamás lakói a határukon nagy mennyiségben előforduló békasóval (mezei path) nagy 
kereskedést üznek. 

következik, régen Szt.-Domokossal egy egyházközség s csak 1725-ben lett önállóvá; a 2 
község között levő dombon feküdt közös templomuknak romjai most is ott állanak, a vidék 
festőiségét emelve, csonka tornyának csucsives ablakai mutatják, hogy gót izlésü régi egyház 
volt. A templomot várkastély is övezte, mely sokszor nyujtott biztos menhelyet a vidék 
szorongatott lakóinak. Az ostromokkal daczolt védfalak, a szent zsolozsmákat viszhangzott 
egyház 1725-ben bontatott le, anyagjából épülvén Szent-Tamásnak faluközti mostani 
temploma. Innen vitetett be azon régi harang is (most második), melyen e körirat jön elő: 

 
Anno Domi (Domini) MCCCCLXXXXV (1495) Jar (Jahr) vagy Pax. 

E körirat a szent-mártoninak hasonmása, azon különbséggel, hogy itt az ezeres M-mel, ott 
pedig egyessel van kiirva, és a szóválasztó paizskák is különbözők. De hogy mindkettő 
ugyanazon évben, s ugyanazon kéz által készült, az kétségtelen. 

A régi templom romjai által koronázott domb déli aljában kies völgy közepén van a 
Feneketlen tó. Ezen 70 lépés kerületü viztükör egyike legdusabb és legszebb forrásainknak, 
közepén buja tenyészetü vizinövényekkel s apró égerfákkal benőtt uszó szigetecske van, mely 
a szél fuvalmára most ide, majd oda uszkál, forog és lengedez csudás bokrétaként gazdag 
szinezetü virágcsokraival. A tónak már széle is 2–3 öl mély, de mondják, hogy közepén 50 
öles kötéllel sem érték el fenekét. E szép tavacskából a Hőviznek nevezett patak foly ki (bár 
belé csak kis vizér szakad) s ezen patak oly vizdús, hogy az innen negyed órára lévő faluban 
már malmot hajt, s oly hévmérsékletü, hogy télen sem fagy be soha. A Szt.-Domokoson-túli 
Geréczesen (innen félórányira) van egy Emésztőnek nevezett föld alá tünő patakocska, a 
néphit szerint az ott eltünő csermely itt fakadna fel, sőt azt is mondják, hogy az ott bedobott 
récze, itt a Feneketlen tóban jött ki. A tó keletkezését következő regével kötik össze: A közeli 
templomból elveszett a harang ütője, az előljáróság keresésére indulván, betért a 
harangozóhoz, kinek háza e tó helyén állott. A harangütőt a harangozó lopta volt el, ágya alá 
rejtvén; midőn a keresők mondanák, hogy adja elő, ő azt felelte: Sülyedjek el, ha láttam, de 
alig mondák ajkai ki a szemtelen hazugságot és átkot, hogy a talaj azonnal inogni kezdett, s 
alig menekültek el az előljárók, hogy a harangozó és háza elsülyedvén, e tó keletkezett 



helyén; sőt még most is lehet a hamis eskü miatt lelki nyugalmat nem található harangozó 
jajvaszéklését éjelenként hallani. 

Szent-Tamáson régi curia romjai, közelében kiszáradt halastó medre látszik. Ez lett volna a 
magát innen irt hires Abaffi család ős laka. Ugyan Szent-Tamáson Bogáthinál kardot 
mutatnak, melyről azt követelik, hogy Báthori Endre bibornok kardja lenne; de ezen könnyü, 
ujkori diszkard semmi esetre sem állja ki a régiség tüzpróbáját*Az egy egyszerü ujabbkori 
nagyon görbe, hüvelyk széles pengével biró diszkard, mely legkésőbb ezen százan elején 
készült; igy azért részletezem, mert Kővári könnyen hivőleg rászedetni engedvén magát, azt 
határozottan Báthori kardjának állitja lenni.. 

A Szent Tamás birtokában levő Naskalát egy csúcsát Kápolnahegynek hivják; látszanak is ott 
valami romok, melyekről azt tartja a hagyomány, hogy ottan állott kápolna maradványai 
lennének, véleményem szerint azok inkább valamely őrtoronyéi lehetnek, mert imádkozni 
oda, ezen minden emberi laktól 5–6 órára eső havastetőre, bajosan járhattak. Szt-Tamástól 
negyed órára van Szent-Domokos, mely község az 1567-dik évi regestrumban 34 kapuval 
fordul elő. Sz.-Domokos utolsó faluja Csíknak. Innen kezdve az Olt völgye egybeszűkül, mert 
balról a Fekete Rez, a Csíkot Gyergyótól elválasztó hegység magas sziklagerincze, emelkedik, 
s zárja el a völgyet, az addig tágtéren kanyargó Oltot szük sziklabérczek közé mélyülő 
völgyecskébe szoritva. A Fekete Rez déli alján fekvő Sz.-Domokos semmi nevezetességet 
nem mutat fel, legfelebb elszomorodva látja az utas, hogy annak tiszta székely lakói oláhosan 
öltözkednek, de annál több érdekes és megnézésre méltó pont van vidékén, melyeket 
felkeresni el nem mulasztjuk. 

XVIII. Szent-Domokos környéke. 
Pásztor bükke. Báthori Endre halála történeti, néphagyományi és hitregei alakban. Báthori 
sirja. Kilátás Pásztor bükkéről. 

Egyikéhez közelitünk hazánk legnagyobbszerü, legszebb és legemlékezetesebb tájainak, hol a 
természet dúsan helyezé el nem csak anyagi áldásait, hanem pazarul csoportositá szépségi 
kincseit is, s épen azért, mert e vidék páratlanul nagyszerü, félve kezdem annak ismertetését, 
mert tollam annak csak árnyrajzát adhatja vissza, mert toll és ecset egyiránt erőtlenek a 
leirhatatlan, a lefesthetlen kiszinezésére, de mert méltó és hü képet nem adhatok, hallgassak-e, 
miként eddig tevők? tehát e szép haza továbbra is ismeretlen maradjon, még az itt szülöttek 
előtt is? tehát visszarettenve a vállalat nehézségeitől, akadályaitól, némán bámuljunk tovább 
is, ne emeljem-e fel inkább gyenge, erőtlen szavaimat, melyek ha méltó és hű ismertetést nem 
adnak is, de legalább ösztönül szolgálhatnak más hivatottabbnál a végett, hogy 
nyomdokaimnak göröngyös ösvényét járható, élvezhető úttá alakitsák át. Azért, ha gyarló 
kisérletemnek hatása csak annyi lesz is, hogy a honisme iránt kiváncsiságot és vágyat kelt a 
honfikeblekben, akkor uttörő fáradalmaimért dúsan leszek jutalmazva. Előre tehát honfiak! e 
parlagon hagyott áldás és emlékdús talaj müvelésére, lobbanjon fel a lelkesedésnek felcsapó 
lángja pislogó mécsemnek gyenge szikráinál, kutassuk e hazának nagyszerü multját, ismerjük 
meg annak azon rejtve heverő roppant kincsét, mely a talaj alatt és felett oly mérvben 
mutatkozik, miként sehol sem; igyekezzünk ismerni e hazát és népét, s akkor bizonnyal ugy 
szeretetünk, mint a jövő iránti bizalmunk nagy mérvben fog gyarapodni, igy aztán mi a 
hazában, a haza bennünk kétségtelenül nyerni fog. 



Hatoljunk be tehát bátran e havasvidéknek félénken rejtőzködő nagyszerü tájaira, még pedig 
hogy az egyedül utazás unalmától mentesitve legyek, kisérőül felkérem a szives olvasót. 

Sz.-Domokost elhagyva, a megfogyatkozott, kicsinyke havasi csermelylyé apadott Oltnak 
szűk kanyargó völgyébe tértünk, tüneményszerüleg tüntek fel a völgy egy-egy fordulatánál a 
háttérben felmagasuló roppant havasok, a nagyszerüségökkel megdöbbentő Tarkő és Nagy-
Hagymás, egy-egy perczre megbámultatni engedék magukat, s ujból eltüntek csalékonyan 
tünedező csábképként, mintha ingerkedni akarnának az utassal, mintha fokozatosan akarnák 
előkésziteni, mintegy hozzászoktatni a teljes pompában való kifejlődésnek megdöbbentően 
elragadó látványához; de hagyjuk e varázsképeket, sőt velök hagyjuk el az Oltnak mellékét is, 
betérvén a balpartilag Oltba ömlő Borviz patakának*Neve onnan ered, hogy partjain több 
ásványos forrás fakad fel. szük völgy-teknőjébe a végett, hogy egy elhagyatva feledett 
történelmi emléket, illetőleg történeti gyászesemény helyét felkeressük. 

Az igénytelen csermely jobb oldalán meredek, sikamlós, – bajjal megmászható hegy magasul 
fel, egyik kifutványa a Naskalát szikla gerinczes ormának, melyet figyelő őrszemként tolt elő 
az Olt felé. Ezen őserdők által árnyalt hegység a Pásztor bükke, melynek tetőormára ha vészes 
ösvényein felküzdők magunkat, gazdagon kárpótolva leszünk az onnan feltáruló nagyszerü 
körlátvány által, – mert ha északra tekintünk, egész nagyszerüségében tünnek fel, tetejüktől 
aljokig láthatólag, a Tarkő és Nagy-Hagymás*A Nagy-Hagymás tengerszin feletti magassága 
5681 láb; ily magas lehet körülbelül a Tarkő is. , melyek hullámzatos, egymás fölé emelkedő 
fehér (kárpáti mészkő) szirteikkel, mint viharhányta tengernek kövült hullámai néznek ki. A 
kettőnek merészen lemetszett oromszélét fenyvesnőtte hegyhát, az ugynevezett Kurmatura 
köti egybe, zöld zománczos párkányzata a kopáron nagyszerü két sziklagúlának; hogy pedig 
annak egyenes vonala változékonyitva legyen, hogy e havastáj nagyszerüségéből mi se 
hiányozzék, a kurmatura központjáról önálló, büszke sziklaszál lövel ki. Ez az Egyeskő, mely, 
midőn a nap sugarai rálövelnek, ezüst diszgúlaként ragyog; de midőn fergeteget rejtő felhők 
veszik körül, a czikázó villámok közül kibúvó, haragvó isten intő ujjának tetszik lenni. 

Odább a Csík és Gyergyó közé furakodott Fekete-Rez sötét orma, távolabb az indigo-szinben 
derengő Délhegy tünik fel, mig a kettő közti nyilat egy kiváncsi bepillantást enged Gyergyó 
vonzóan szép terére. Nyugatra a Hargita imposáns tömege, keletre a Tarkővel egybefüggő 
Naskalát, Bodorvész és a határszéli havasoknak hosszan elnyuló lánczolata. Ezen nagyszerü 
körvonalok között pedig Csíknak terjedelmes térsége, melyet délen a szent Anna tó körüli 
trachyt-csúcsok határolnak körül. Ez körvonalozása a felmerülő látványnak, melyhez ha 
hozzávesszük az erdőségek közül kék oszlopokban feltörő füst tölcséreket, a nap ragyogó 
világítását, a színezeteken a távlat törvényei szerint váltakozó sokszerüségét és pompáját, 
akkor képzeletünkben ki fogjuk egészíthetni a leirás korlátoltságának hiányait, s ekként 
fogalmat alkothatunk a Pásztorbükkről feltáruló körlátványról, melynek nagyszerüségben 
bizonnyal kevés párja van. De a megragadó látvány ne feledtesse azon egyszerü emlékhantot, 
melynek felkeresési vágya vezetett tulajdonképen minket ide. A Pásztorbükke tetőormától 
délirányban alig pár száz lépésre ágait szomoru füzként lehajlító nyírfa mellett egyszerü 
fakereszt emelkedik, azon helyet jelölve, hol a szerencsétlen Báthori Endre fejedelem 
agyonüttetett. 

E gyászos hantoknál nem szigoru történészként jelenünk meg, ki egy tétovázott, az ország 
vallásos érzelmeit sértett, ingatag fejedelem élete s talán kiérdemlett gyászos vége felett mond 
itéletet, nem a koronás bibornokot gáncsoljuk, ki papi és kényuri ármány taszita a vész 
örvényébe, hanem mint honfiak állunk itt egy nagy nemzeti tragédiának gyászos 
kifejlődésénél, midőn trónvesztett, saját hazájában bujdosóvá lett uralkodó sujtatott le a nép 



boszuja által. Egy nem annyira vétkes, mint inkább könnyelmü fejedelem végperczei felett 
tartunk itten szemlét, ki eldődeinek vétkeért, átkos zsarnokságáért bünhödék. Mert Báthori 
Endre akként áldozott éltével Báthori Gábor és Zsigmond undokságaiért, miként a jó és 
nemes indulatu Lajos Fülöp az előtte garázdálkodott Lajosok vétkeiért; a nép keze itt nem 
Báthori Endrét, hanem a nevéhez tapadt zsarnokságot vélte büntetni és lesujtani; de midőn az 
önmagával meghasonlott nemzet a mult méltatlanságát megboszulandó, külellenséggel fogott 
kezet, akkor egyszersmind önszivének forditá fegyverét, miért azt a Báthori Endrét – kinek 
elbuktát másként talán nem gyászolnók – az adott körülmények között a haza vértanujául kell 
tekintenünk, mely hazának népét az idegen zsarnok előbb félre vezette, később kifosztotta. 

Azonban a boszu szenvedélyétől félrevezetett nemzet csakhamar önérzetére ébredett, mert 
keserüen győződött meg, hogy az a Mihály vajda, kit eltiprott szabadságának 
visszaszerzőjeként üdvözölt a székely, s mint ilyent juttatott győzelemre, nem megmentője, 
hanem hazájának kirablójává, a haza népének gyilkosává változott át. Igy történt, hogy 
ugyanazon székely fegyverek, melyek Sellenbergnél győzelmét kivivták, Miriszlónál 
vereségét késziték elő. 

Különben az a Mihály vajda, kire oly büszkék nemzetfelei, s kit elfogult történészeik 
bámulatos hősként állitnak elő, nem volt más, mint köznapi kalandor lovag, kisszerü 
Nerocska, ki nem elvért, eszméért vagy meggyőződésért, sőt nem is nemzet-felei 
felszabaditásáért harczolt, hanem a zsarnokság bérenczévé szegődvén, dúlt, rombolt és 
gyilkolt vad tigrisként, miért a történelem csak szégyenbélyeget süthet rá, mint olyanra, ki 
nevét iszonyatos gyilkosságok vérfoltjaival mocskitá be, s mint ilyentől csak undorral fordul 
el a történelem igazságérzete, főleg ha tekintetbe vesszük, hogy véres müveletével a 
legfeketébb hálátlanság párosult, mert őtet mint menekültet vendégszeretőleg fogadták 
hazánkba, nem csak, hanem magyar fegyverek helyezték trónra, mit akként hálált meg, hogy a 
magyar legvérengzőbb ellenségével kezet fogva, fajunk ellen irtó harczot viselt, azért ezen 
vérszönynyel szemben, az elbukott, vérfertőztetett hazát védő, azt mintegy jelképező Báthori 
Endre, azon végzetteljes korszaknak tisztelt vértanujává lesz, kinek sirjához honfi bánattal 
közelithetünk. 

És e sirnál, ezen távol magányban rejtőzködő hantnál, ezen véráztatta földön elevenen tünik 
előnkbe a megdöbbentően szomoru episodnak minden egyes mozzanata. Ott van előttünk az 
erdő, hol a bibornok-fejedelem néhány kisérőjével bujdokolt, ott küzdének a végletekig hű 
leventék a gyilkosok százaival, ott vérzének el az egyenetlen küzdelemben elbukott, de azért 
bátran kimult hősök, ott van a kunyhó helye, hol a végre csak Mikó Miklóssal maradt 
fejedelem percznyire megnyugodott, ott a forrás, hol szomját enyhité, ott van a hely, hol a 
békekövetül küldött Mikót felkonczolák, s hol a magát kétségbeesetten védő fejedelmet 
lesujtá Ördög Balázs, vagy a néphit szerént Kerestély András fejszéje. A véres munkának 
helyén, hol ez időszaki drámának gyászos végjelenete leperdült, az ártatlan vér öntözte 
hantokra egyszerü fakereszt van tüzve, melyet minden évben búcsujáratokkal látogatnak meg 
sz.-Domokos bünbánó lakói. A kereszten e felirat van: 

„Báthori cardinál, Erdély Fejedelme 

Éltét itt végezte, végső veszedelme 

Tulajdonittatik Nagy Kristály Andrásnak, 

Mikor egy hija volt az ezerhatszáznak, 

S azután tizenhét s kétszáz esztendőkkel 

Tétetett e kereszt, hogy lenne örök jel.” 



És alább 

„Tette e keresztet Puskás Tamás papunk, 

Mikor ezernyolcszáz tizenhatot irtunk.” 

Ezen kereszt felállitása nagy ünnepélyességgel ment végbe, Sz.-Domokos akkori kántora 
alkalmi siralmas éneket danolt el, mely attól fogva minden évben az itten tartott búcsuk 
alkalmával (a kardinális halálának évünnepén, mi Mindenszentek napján, azaz nov. 2-án van) 
el szokott énekeltetni, s melyet nem annyira belbecse és szépségeért, mint inkább 
eredetiségeért csatolok ide. 

(Nóta: Oh emberi gyarló nemzet.) 

Oh te tündér és tsalárd Világ! 

Mi benned van, mind csupa hívság, 

Halál előtt minden leomlik; 

Testünknek is vára elomlik. 

Kik a magas helyen is ülnek, 

Halál, téged el nem kerülnek; 

Nem menthet meg kincs vagy uraság, 

Lerogy előtted hatalmasság. 

Mint szép virág, mikor kinyilik 

Illatoz, de hamar elmulik; 

Ember élte itt ugy virágzik, 

S ékessége majd elváltozik. 

Im én is e világ mezején, 

Virágozni kezdék idején; 

De mily hamar fényessé lettem, 

Oly hamar már el is enyésztem. 

Ama hires Báthori-házból, 

Születtem nagy és fényes ágból; 

Bibor, bársony, selyem fedeztek, 

Széltől s napfénytől is őriztek. 

Gyermekségem volt kellemetes, 

Szülőimnél valék tetszetes; 

Ifjuságom mások példája, 

Volt főméltóságok csudája. 

Hogy lelkemet ártatlanságban 

Megtarthatnám és tisztaságban 

A Krisztus hiv szolgálatjára, 

Felkenettem a szent papságra. 

Hamar engem irtak Rómában, 



A cardinálok sarkos rangjában; 

Fejedelme Erdélynek lettem, 

Lépésimet ily gyorsan tettem. 

Nem valék még igen sok idős, 

Ah! csak harminczhárom esztendős 

Éltemnek legszebb virágjában, 

Örül halál mint prédájában. 

Oh, valyon ki gondolta volna, 

Hogy ily hamar éltem elmulna: 

Véletlenül történt halálom, 

Utólérvén bágyadtság s álom. 

Oh váratlan szomoru óra! 

Nem adsz időt e földi jóra; 

Rám köszönöd halálpoharát, 

És megveted éltem határát. 

Mihály vajda csalfa szivével, 

Kinálkodik igért kincsével: 

Ki megfog vagy fejemet veszi, 

Azt örökre boldoggá teszi. 

Kivánsága veszendő kincsnek, 

Nagy rozsda az emberi szivnek; 

E' vesztette az én fejemet, 

E végezte itten éltemet. 

Te Pásztor-Bükk! a mely fejemről 

Nevezetes lettél nevemről, 

Itt szakasztád végit éltemnek 

S minden földi dicsőségemnek. 

Magas hegyek, rengeteg erdők, 

Szeles bérczek, sivatag mezők; 

Hová futék, a halál elől 

Nem rejthettek el itt is el ők. 

Sz.-Domokos népe Rómával 

Békéljen meg, a szent Atyával, 

Száz esztendőt fenntartó bőjttel 

Egynek vétke töröltetik el. 

Ugy nem kiált boszut én vérem, 

Szent törvényét Urnak ismerem, 

S a ki által folyt itten vérem 

Bocsánatját az égből kérem. 

Hivek, kik most ide gyültetek, 



Emlékezni rólam jöttetek; 

Imádsággal ha segitetek, 

Bő jutalmat menyekből vesztek. 

Oh Jézusom! ki a keresztfán 

Megváltottál szent véred árán, 

Sok jóvoltod szivből hálálom, 

Testem s lelkem neked ajánlom. 

Add meg dicső feltámadásom, 

Országodban veled lakásom, 

Hogy áldjalak sz. angyalokkal, 

Imádjalak égi karokkal*Ezen éneknek is megvan a székelyföldi siriratoknál szokásos azon 
sajátsága, miszerint a halott tulvilágról visszabeszél az élőkhöz, s azoknak elősorolja 
viszontagságait, halálesetét, stb. A fennebbi éneket szóról szóra s azon módon közlöm, miként 
a pásztorbükki bucsuk alkalmával használt kis könyvecskében nyomatva van, mely 
könyvecske a kereszt felállitásakor (1816.) nyomatott Cs.-Somlyón.. 

A nép e véres jelenetet szép hitrege alakba öltöztette, melyet mint a népköltészetnek egy szép 
gyöngyét ide füzök: 

Báthori szent ember volt, s nemes tulajdonai őt ország fejedelmévé tevék. Mihály vajda egy 
rabló kapitány pokol szülöttje. Feljött ő e földre, hogy az igazságot lábbal tiporja, s 
megfutamitván a szent férfit, pénzt tett fejére. A fejedelem táltos lován menekült, de 
megfáradva, kimerülve leült Pásztorbükkin a forrás mellé nyugodni, s elaludt oly mélyen, 
hogy a felbérlett gyilkosok közeledtére hiába kaparált, nyeritett hű lova, ő fel nem ébredt, 
megérkeztek az álnok emberek Kerestoly András és Albert, levágván fejét, elvitték Mihály 
vajdához, de ekkor dicsfény vette körül a szentnek fejét, s a rablókapitány ugy megrettent, 
hogy többé se éjjele, se nappala nem volt, az étel tüzzé vált szájában, a viz lánggá, s 
nyomorultan pusztult el. 

A helyen pedig, hol a szent ember elesett, 7 évig bugyborékolt fel a vér, oda nem 
közelithetett, mert megkötölődött, (nem közelithetett, megakadtak lábai) s oly nyulak 
tánczolták körül, melyeket a golyó serét nem járt. 7 évig pedig Sz.-Domokos határán egyéb 
nem termett csengő kórónál*Azon sárga virágu növény, mely, ha a gabonában elterjedt, azt el 
szokta ölni. , ugy hogy a lakosok vagy éhen haltak, vagy elvándoroltak; 7 év elteltével egy 
felszentelendő szeplőtelen életü ifju pap megközelitheté a vérforrást, hová keresztet 
helyezvén, a vér megszünt bugyborékolni, s a föld is visszanyerte termékenységét. 

A kereszt, melyet a növendékpap a vérforrás helyére állitott, gyökeret verve azon kereszt 
idomu ágakkal biró nyirfává nőtte ki magát, mely most is ott van a jelenlegi kereszt 
közelében, sőt még most is oly nyulak vannak a Pásztorbükkén, melyeket golyó és serét nem 
jár, s a gyilkosoktól származó Krestoly család (mely ma is Sz.-Domokoson népes család) 
férfiainak jobb karuk hosszabb a balnál, a néphit szerént. 

Ekként maradt fenn emléke e gyászos eseménynek a nép között, a tragicus véget ért fejedelem 
emlékét kegyeletes bucsúval ünnepli meg most is a nép, s nem kétlem, hogy a hol most 
egyszerü keresztjel van, oda egy emlékimolát fog épiteni a mult büneit helyrehozni igyekvő 
jövő kor. 



XIX. Balánbánya és környéke. 
Ezen vidék geologiai viszonyai. A szent-domokosi Balán-havasban levő rézbányák. E bányák 
rövid története, termelése, berendezése; cémentviz. A bányatelep. Várbükke. Vársarka, az 
ottan levő várromok. Vasmüvelet a nemzeti fejedelmek korszakában. 

Mult idők emlékének szentelt ezen kitérésünk után visszafordulunk kutatásunk fővonalára; e 
szerint ujból az Olt völgyében vagyunk. Ha a természet üde szépsége meghatott, ha a föld 
felületének bája elragadott, mennyivel inkább elbámulhatunk akkor, ha a fölszinileg annyira 
érdekébresztő talajt behatóbb észlelésünk tárgyává tesszük. 

A csíki medencze – miként emlitém – két képződéshez tartozik; a keleti hegység, vagyis a 
határszéli Kárpátok, a másod képződésü juramészkő, homok s más kőzetek legdúsabb és 
tanuságosabb csoportosulását mutatják; mig a nyugati oldalt szegélyző Hargita és annak 
messze elágazó főkifutványai az ősképződésü trachyt-kőzetek leggazdagabb választékait 
tárják fel. E két képződés nem csak a térszegélyző havasokban mutatkozik, hanem lecsap a 
térségre is, hol versenygőleg igyekszik egyik a másikát visszanyomva tért nyerni, sőt a két 
oldalnak e határozott jellege részben még ott is fentartja magát, hol a csaknem egészen 
összehajló hegyeket csakis az Olt szűk völgyülete választja el. 

A Hargita trachyt kőzeteiről már szólottunk, de még visszatérünk az ezen trachyt-vonal 
kiindulási pontjául szolgáló, annak mintegy zömét képező, Kelemenhavas leirásánál; a 
határszéli hegységeknek azonban rövid földtani ismertetését adni talán itt lenne leginkább 
helyén. Felvesszük tehát azok vonalát a Csík legalsó végénél levő kistölgyesi szorosnál, vagy 
az Uz vize völgyénél, honnan kezdve a gyimesi szorosig e hontkeritő hegység nagyrészt a 
homokkő-képződéshez tartozik, mely kőzet legkülső vonalként felnyulik egészen a gyimesi 
szorosig, hol a határszélen fekvő, 868 öl magas Tárhavas még a homokkő kőzethez tartozik. 
Ezen belül azonban a geologiai kőzeteknek csudás összetömbülése észlelhető, mert a csíki tért 
környező belső gyürüzetnél az eocen gyüleg és juramészkő hegyek roppant tömege tör 
felszinre, mely a Bodorvész, Naskalát, Tarkő, Nagy-Hagymás, Fekete-Hagymás, Lóhavas 
nagyszerü csúcsaiban bámultatja magát; azután pedig a Czofranka, Gyilkos, Nagy-Czohárd 
vonalán áthuzódik a tölgyesi szoroshoz, hol a 949 öl magasságu Csalhónál éri el uralma 
tetőpontját; de ez egyszersmind végbástyája is a tetszetős idomu csúcsokat alakitó, 
mészkőkőzetnek, mert a Csalhón túl a Kelemenhavas trachyt tömege tömbösül. 

A jura mészkő azonban csak a feltörő fő csúcsokban jut uralomra, a talap, melyről ezek 
emelkednek, vagy jobban mondva, melyen ezek keresztül furták magukat, ismét érdekes 
földtani észleletekre nyit tért, mert az Olt völgynek Sz.-Domokoson felül eső részében a jobb 
oldalon, azonnal felmerül a zöldesen szinezett és Syenittel kevert Chloritpala és más jegeczes 
palák (krystalinische Schiefer), mely fagyagpala (Falkschiefer) átmenettel Balán bányánál 
azon quarz erekkel átfutott zöldes csillámpalába (glimmerscheifer) olvad, mely ércz-ereket 
(réz, ezüst) rejteget fénylő zöldes rétegei közt, ezen csillámpala fekvet az Olt völgyén fennebb 
tűle (hornblende) és földpáth kőzetekkel váltakozva, és a Közrez csudás syenit csoportjával 
érintkezve, benyulik egészen a tölgyesig, sőt azontúl is a Bukovinában levő poschoritai 
rézbányákig*Adatok személyes észlelés mellett Hauer „Geologie Siebenbürgens” czimü 
érdekes müve 314. s köv. lapjain. . 

De hagyjuk a földképződés titkainak továbbkutatását szakértő geologusainkra; e rövid átnézet 
után gyönyörködjünk inkább a természetnek még szakavatatlant is megragadó külszines 



nagyszerüségében, hisz még a föld keblének kincseit vizsgálók, az alatt messze felhatoltunk 
az Oltnak nem csak kies, hanem valójában nagyszerü völgyén; im előttünk van már 
Balánbánya füstölgő kohóival, a vidéket viszhangoztató roppant zajával, ott vannak azok a 
barna olvaszdák óriási fuvóikkal, lassu méltósággal mozgó nagy kerekeikkel, roppant 
sziklatörő kalapácsaikkal, hol az ember a teremtés műfolyamát utánozza, hol a teremtéskor 
elrejtett érczeket, a sziklába olvasztott kincseket a föld titkos keblében felkutatja, hol a 
teremtés napjától megkeményedve álló sziklákat felolvasztja, összemorzsolja, hogy a teremtő 
keze által elrejtett érczeket kierőszakolva, kiszemelje, kiolvasztva hasznositsa. Itt előttünk áll 
egyike nagyobbszerü bányáinknak, egy rézbánya, melynek érczgazdagságra nincs párja egész 
Európában. 

Nem akarom itt elbeszélni, hogy azon Opra János (timafalvi pásztor), ki ezen bányát e század 
elején felfedezte (mely felfedezés azt a kormány kezére juttatá), nyomor és inségben halt 
meg*Opra e havasok közt pásztorkodva, a szikla élén fénycsapokat pillantott meg oly helyen, 
hová emberileg feljutni lehetetlen volt, de ő egy falmeredek szikla közelében levő fát levágva, 
oda dönté s annak ágain felkapaszkodott egy másik, a szikla repedéséből kinőtt fenyőfáig, ez 
ujból levágva, hasonlóan lajtorjául használta; de még igy sem érhetett a fénycsapokhoz, s már 
több fa nem volt; de ily közel jutva a czélhoz, nem veszté el lélekéberségét s baltáját oly 
ügyesen hajitotta, hogy néhányat a fénycsapokból letört, felszedte azokat, s ezek nyomán fel 
lettek fedezve a balánbányai rézerek. Oprának a kormány évdijt rendelt jutalmul, de ezen 
rendeletet egy Bokor Mihályné nevü másik oláh nő ellopta nejétől, s veje Burszán Tódor 
szedte ki néhány évig Opra évdiját; midőn végre Oprának hosszas kérelmezései után 
felfedeztetett e csalás, Burszán elszökött, Opra kétszer ment fel Bécsbe 1835- és 36-ban 
könyörögni, mi kevés birtoka volt, azt is ez utazásokra elköltötte, s még sem tudta elorzott 
évdijának kiadását eszközölni, s öregen a legnagyobb nyomorban halt el. Részletesebben lásd 
„Nemz. Társ. 19. sz. 1840. évi folyam.” . Nem azt, hogy a kormány miként adja el 5000 váltó 
forintért a Zakariás családnak, kiknek jó kezelése alatt fel kezdett virágozni annyira, hogy 
évenkint 8–10,000 forint jövedelmet hajtott. Ezek már sokszor elmondatván, ismeretes 
dolgok, hanem elmondom azon modort, melylyel az absolutistikus korszakban, brassai 
szászokból és külföldiekből alakult részvénytársulat kerité kezére ezt, valamint hazánknak 
csaknem minden bányáit (Füle, Sz.-Keresztbánya, Rusberg, Sz.-Domokos). 

A Zakariás testvéreknek potom árt igértek e bányáért, de azok azt semmiképen eladni nem 
akarták. 

Igy nem boldogulhatván, cselhez folyamodtak; ugyanis alább nyitottak bányát oly helyen, hol 
nagyon kevés ércz mutatkozott, a nyitott bányát nagy mérvben kezdették müvelni, nemcsak 
idegen bányászokkal, hanem rendkivüli nagy munkabér igéretével, a Zakariások bányászait és 
munkásait is odacsábiták, mi által Zakariáséknál a munka felakadt, megállott, s elvégre is arra 
kényszerültek, hogy bányájukat akarva, nem akarva eladják oly árban, a hogy a 
részvénytársulatnak kedve volt megvenni. Az ilyképpen kézre keritett bányát, most elég 
nagyszerüséggel s roppant jövedelemmel kezelik, elannyira, hogy évenként 3000 mázsa 
rózsaréz kerül ki innen, mely oly jó hirben áll, hogy a purával párhuzamositják s 5–6 fttal 
mindig drágább a felső-magyarországi réznél (nagy része Bécsbe megy); különben Balán-
bánya nem tartozik a brassai bányász és kohászati részvényegylet közös vagyonához, mert 
midőn 1859-ben a brassai társulat a rusbergivel összeolvadva Rusberget, Sz. Keresztbányát, 
Fülét, közös kezelés alá vették, a sz. domokosi igen jól jövedelmező bányát a circumspectus 
brassaiak megtarták maguknak, s azt „sz. domokosi rézbánya társulat”, név alatt önmaguk és 
önzsebükre kezelik. A társulat alakulásakor a haza magyarsága fel sem lévén szólitva, de 
különben is a forradalmat követett válságos időben, vagyoni zilált helyzetében, részt nem 



vehete e társulatban, igy aztán szépen kijátszatott, s idegenek azok, kik e haza kincsein 
élődnek és azokból felgazdagodnak. 

 

A balán-bányai hengerzuzmű a Nagy-Hagymással hátterében. (Rajz. Keleti Gusztáv.) 

A bányát egy közel 1000 lélektől lakott bányatelep képezi, kik nagyrészt székelyek, de ide 
telepitett idegenek is*Azonban annyira el vannak ezek is székelyesedve, hogy az ujabbkori 
nemzedék csak magyarul beszél. . Balán nevét a nyugatra fekvő Balánhavastól kapta, 
melyben az érczerek legnagyobb mérvben fordulnak elő. A szük völgyben messze felnyuló 
falucska fekvése itt a nagyszerü havasok között a legregényesebb. A balparton roppant 
mészkőhavasok tornyosulnak fel hullámzatosan, s csaknem függőleges meredeken. Ez az 
5681 láb magas Nagy-Hagymás, és a vele alakszépségben és nagyságban versenyző Tarkő. 
Gyönyörü e hófehér mészkőhegyek alakzata, csak aljukon s oldalukban tünik fel egyes 
foltocskákban egy-egy fenyves csoportka, fentebb az égig magasuló félelmes, megdöbbentően 
nagyszerü sziklatömeg kopár-meztelenül tornyosul fel, oly magasságig, hogy oda szem alig 
mer felemelkedni, oly szép hullámzatos fodrozatokban, mintha azt kövesült habból gyurta 
volna egybe a teremtő. A kettő között szép fenyvessel benőtt hegyhát a Kurmatura, ennek 
közepén egy bizárr alaku magas sziklaszál, az elcsapott diszgula alaku Egyeskő, a természet 
napórájának roppant árnyvetője tünik fel. E hegyek, e páratlanul szép havasok lábainál ott 
vannak a kohók és olvaszdák sötét füstös épületei, – feketék azok ellentétesen a fehér ragyogó 
sziklákkal, s mégis e fekete tüzlyukakban olvasztják ki e fénylő hegyeknek még ragyogóbb 
érczét. Az ember a természetnek három elemét: tüz, viz, léget (szél) veszi fel szövetségesül s 
parányi atom bár e nagyszerü hegyek lábainál, mégis kizsákmányolja féltékenyen elrejtett 
kincseit, sziklákat tur fel, morzsol szét, felolvasztja azt, mit a mindenség alkotója összerakott. 
S valójában az emberi erő nagyságát csak ily alkalmakkal lehet igazán bámulni, midőn 
korlátolt erővel, oly nagy dolgokat képes kivinni, midőn véges, szükre szabott hatalma által a 
természetnek ős elemeit, működő társaivá, mi több engedelmes szolgáivá teszi, azokat 
módositja, szabályozza és czéljaira hasznositja. 

A völgyet jobb oldalról (vizmentét véve) a Vár-Bükke és a Balánhavas határolják, a kettő 
között jön le a Bánya pataka, az annak baloldalán levő Bálánhavas oldalában vannak a 
tátongó bányaüregek, a Ferdinánd, Ferencz, János (vagy vápa) bányák. Ezekből aknázzák ki 
a rézérczet*Az itt előjövő 1–6 láb vastag rézrétegek vas- és rézkovandot tartalmaznak, az 
ólom-fénykő és a delejvas-kőnek némi nyomaival. Az évi productiót 6000 mázsára is lehetne 
emelni. . Mi nem ereszkedünk be a sötét föld alatti alagutakba, hol az emberek százai lég és 
világosságtól megfosztva kinlódnak, hanem inkább felemlitjük az e bányákból kifolyó 
Cementvizet, melynek az a bámulatos tulajdonsága van, hogy vasból rezet alkot és pedig azon 
egyszerü vegytani műfolyam utján, mely szerint ezen kénsavas rézolvadékból álló érczes 
folyadék, a bele helyezett vasat rézzé változtatja át, még pedig azon ismét egyszerü vegytani 
alapon, hogy a kénsavany nagyobb rokonsággal lévén a vashoz, a rézzel való összeköttetés 



odahagyásával felolvasztja, magába veszi a vasat, és helyette a vas eredeti alakjára veres réz 
atomokot rak le, mely által a folyadékba helyezett vas alakját utánzó rézzé változik. 

Azért ez elég nagy mennyiségben kifolyó vizet vállukban felfogják, melyekbe mindenféle 
régi vastöredékeket hánynak bele; az ily vasdaraboknak teljes átalakulását és megszilárdulását 
meg sem várva, a rárakodott lágyrészt naponta levakarják; az igy nyert veresszinü lágy pép 
aztán 80–90% rezet ád; mivel pedig kezelése nagyon könnyü és jutányos, ebből van a 
legnagyobb jövedelem*A cementatio évenként 500 mázsa rezet ad, mázsájának kiállitása csak 
18 forintba kerül. . A cementviz által a Bányapatak, (sőt ez által még az Olt is) ugy meg van 
mérgezve, hogy nemcsak a halak megdöglenek, hanem jó darabig még az embernek sem 
tanácsos inni vizéből. 

A Balán havasnak Oltra néző (keleti) oldalában van a Szent-Antalbánya, mely 400 öl 
mélységü; innen kürtőszerü nyilaton lehet a túloldali fennebb fekvő bányákba, onnan ismét a 
Balán havas tetejére feljutni. Az Olt völgyben fennebb van a nem rég épült Hengerzúzmű 
(Quetschwerk), egy 30 nyilu zuzda és vizkivonó (Extracthion-Apparat) készület, melynek 
segélyével az érczet foncsorozás (törés és mosás) által veszik ki. Ezen Hengerzuzmű 
hátterében a Nagy-Hagymás gyönyörü sziklái tünnek fel. Balán bányát két képben mutatjuk 
be olvasónknak; az első az alsó olvaszdákat és kohókat tünteti elő, a háttérben feltünő 
Tarkővel, és a Kurmaturán büszkén trónoló Egyeskővel, mig második képünk a fennebb fekvő 
Hengerzúzművet tünteti elő, a hátterét nagyszerüen ékitő Nagy Hagymással. E szerint képeink 
nemcsak a bányaművek legnevezetesebb része, hanem e mellett a völgyet szegélyző havasok 
nagyszerü panorámájáról is képzetet nyujtanak. 

De hát mi és hol van a már fennebb emlitett Várbükke? honnan ez az elnevezés? 
Székelyföldön azon tapasztalatot szerzém, hogy bár hol is a hegyeknek várhegy, vártető, 
várdomb s más ily várral párosult elnevezése, mindég várromot feltételez. E csalhatatlan 
utmutatásnak köszönhetem azon számos felfedezést, melyeket e tekintetben székelyhoni 
utazásom folyama alatt tettem. Tehát itt is volt vár? igen is volt, melynek romjait bemutatni el 
nem mulasztom. Hogy e várhoz juthassunk, az Olt terét nyugatról határoló Várbükkre kell 
felmásznunk, onnan ismét az e hegyen eredő Várbükkpatak völgyébe (hol felhagyott 
bányaüregek tátongnak) leereszkednünk, hol e patak az északról lefolyó Lok patakkal 
összefoly, ott pár száz láb magasságu csillám pala alkotta sziklafok emelkedik, ezen 
Vársarkának nevezett hegyfok tetejét koronázta egykoron vár, mely várnak lételéről még 
jelenleg is látható romok kezeskednek. 

A Vársarkát a hátrább lévő Közheggyel meredek oldalu sziklanyak köti egybe, oly keskeny, 
hogy egy szekér azon alig férne el, közepe tájt kutszerű bemélyedés, s körülte fal nyomai 
látszanak; mondják, hogy itt volt a vár tornácza, hihetőbb azonban, hogy egy, a hegynyakot 
elzáró, előmű, vagy kapubástya állott ottan. E keskeny, könnyen védhető hegynyakon belül a 
hegy fennlapja kiszélesül, helyet engedve a tojásdad alaku várnak, mely vékonyabb végével 
észak-keletre, a hegynyak felé volt forditva, itt kellett a látszólag kapubástya által védett 
bejáratnak is lenni, miután másutt lehetetlen lett volna. A hegy ormára fektetett falak még 
most is 2–3 láb magasságban állanak, többi része azonban leomlott, sőt (mivel csillám-
paladarabokból volt rakva) nagy részt el is porlott. A vár kerülete 300 lépés; a hossza 82 
lépés, közép szélessége 32 lépés; a nyugat-oldali fal nem a fennlap oromszélén, hanem a hegy 
oldalán vonult el, a kut helye az északi csúcsban szintén feltetsző. Bámulni lehet, hogy ezen 
távoli zugban várat ki és hogyan épithetett? Rejtett helyzetéről itélve, hihetőleg buvhelye 
lehetett Csík legvégső falvainak. A hagyomány szerint tündér Ilona vára volt, miért az erőd 
kutjában a rege szerint temérdek kincs van elrejtve, mely után a bányászok sokat áskáltak, a 



mi bizonyitja, hogy az emberek titokszerü és elrejtett után inkább vágyakodnak, mint a valóra; 
hisz ott vannak az ércztömött hegyek, önként kinálkozva az egész bizonyossággal gazdagon 
jutalmazó kiaknázásra s a bányászok serge még is rejtve hitt, tehát nagyon bizonytalan 
kincseket kutat; de hogy a regés kincsek keresése mellett, a bányászat szintén üzve volt e 
tájon, azt a Vársarka nyugati aljában tátongó felhagyott bányaüregek bizonyitják. 

Ha régen Szt. Domokos rézerei ismeretlenek voltak is, de a nemzeti fejedelmek alatt művelet 
alatti vasbányák léteztek ottan, melyek évenkint 100 mázsa vasat szolgáltattak. 150 hámoros 
tartozott e bányához, kik Bethlen Gábortól szabadalmakat nyernek. 1702-ben már fel voltak 
hagyva a szentdomokosi vasbányák, csak a szomszédfaluk lakó szedték az érczkövet, 
melynek mázsáját 2 garassal fizette ki a fiscus*Nemzeti T. 1840. I. k. 202. és 132. lap. . Gr. 
Kemény József gyüjteménye közt levő okmány bizonyitja, hogy 1691-ben a bányához tartozó 
ingatlan és ingó javak az uj provisor Sándor Jánosnak adatnak át. 

XX. Szent-Domokos sziklabérczei. 
 
FEJEZETEK 

Tarkő. Székely monda. 
A tündérvilág noha eltünt, sok szépet, sok tanuságost hagyott a népmondákban az utóbbkorra. 
– A tündérek, mint levegői lények, nem lévén a föld egy részéhez kötve, most meredek 
sziklákon tüntették elő lakjaikat; majd egy áthathatatlan erdei sürübe rózsakalibát*Kunyhó. 
varázsoltak maguknak; néha folyókat zuhogtattak alá roppant magasságú egyenes szirtekről, s 
az ily vizesés tükre megett lakoztak; semmi alkalmatlan szomszédot nem szenvedhetvén, 
boldog kények szerint változtaták lakásukat. 

Tarkő egy nevezetes volt közöttök! Több kalandjai közül egy népmondát ragadott ki az átadás 
a feledékenység sötét örvényéből. Egy szerencsétlen szerelmének két gyümölcseivel, Maros 
és Olttal azon havasok roppant tetején lakott több évek óta, melyek aljában ma a lapályos 
Gyergyó diszlik. Hogy mennyi időig? megmondani a rege nem tudja; mert a tündérek 
idejében még a lőcsei időnaptár nem nyomtattatott. Csendességét nem háboritotta a fejsze 
élétől földre terült izmos fenyő sohajtó lezuhanása; a fürészmalmok, egyedüli életszerei most 
annyi jó, de szegény munkás székelyeknek, nem háborgatták iszonyu csikorgással a sudaros 
tönköket; szóval ő békében, magányosan, s ha lehet mondani, megelégedetten élt. 

Fájt azonban anyai szivének az, hogy leányai együtt nem egyezhettek. Maros első szülötti 
igazánál*Jogánál. fogva, mindenben első akart lenni, noha öccsét Oltot, egyébbel meg nem 
előzheté, mint csupán ezzel. Olt sebes, eleven, és tüzlelkü volt. Önerejébe bizva, szüntelen 
egyedül mivelt, s nénjének vagy soha sem, vagy igen ritkán engedett. Szerencsétlen két 
testvér! Miért nem értettetek egyet; mert a meghasonlással megoszlik az erő; kár hogy az 
egybekötött nyaláb vessző meséje ismeretlen volt előttetek!! 

Komoly gondolatokban ült egykor Tarkő rézvára függő erkélyén, szemeit a lenyugvó nap 
haldokló bucsú pillantatjain legeltetvén, s egy mély sohajtás emelkedik fel keble mélyéből. – 
Valjon valami igy elenyészett hajdani boldog álma okozta-e sohajtását? vagy a jövendőbe látó 
szemei, egy nagy nemzet reggelét, delét, és estvéjét előre látván, azért sohajtott? azt 



megfejtetlen adta által a monda a késő kornak. Leányai is sohajtottak; mert midőn az anya 
szenved, nem illik vig ábrázat*Arcz, vagy inkább arczkifejezés. a gyermekekhez. Most az 
érzékeny Maros megszólalt, s komoly anyjától az elreppent sohajtás okát tudakozta. 

A jó szivü anya egy fél mosolylyal nézett a kérdezőre, s igy felelt: „Két oka vagyon annak, 
hogy néha ábrázatomon egy-egy bánat terül el, mint őszi köd alattunk a lapályon: egyik az, 
hogy látom versengésteket, s látom az ebből következő borongó jövendőtöket; a másik az, 
hogy atyátoktól elhagyatva, magányosan kénytelenittetem végetlen időmet számlálni. 

A virgoncz Olt, anyja nyakára humorodva*Csüngve, nyakát átölelve., most esdeni kezde, 
hogy homályos eredetük titkáról az eddig hallgató anya, az unt fátyolt már valaha vonná fel; 
hozzá adta kérését a hallgatóbb Maros is, s ekkor volt, hogy a két testvér legelsőben az egy 
czélra dolgozásban megegyezett. 

Az ellágyult Tarkő sohajtását ismételé s mélyebben, mint az elsőt, mert a fájdalomnak is 
nevekedő lépcsői vannak. Gyermekeim! igy szóla, magam is érzem, hogy jelen vagyon 
titkaimba leendő beavattatástoknak ideje. 

Ti éltetek, mint a rózsabimbók, melyek nem tudják azt, hogy minő harmatnak köszönhetik a 
virulást, minő gyökérnek az életet. – Tudjátok meg tehát azt, hogy felettünk tündérek felett 
vagyon még egy fővaló, jobb, hogysem azt ezer dicsérő nyelvek is kimagyarázhatnák. – Ezen 
fővaló túl a kezdődő idők széditő messzén, látván azt, hogy a tüz, viz, föld, és lég tündérei, 
együtt örökös viszályban élnek, határt szaba mindnyájunknak s rendet parancsola. – Ezen 
rendnél fogva, atyátok messze, igen messze esett tőlem. – Birodalma egy nagy viztömeg, 
melyet majd fekete tengernek fog a késő világ nevezni, vele töltött boldog társalkodásomnak 
ti levétek következései, s a napfényt, egy órában, de nem egy pillantatban*Pillanatnak 
kicsinyitő kifejezése = diminutivje. látátok meg. – Elválásunk után sokszor esedeztem a 
fővalónak azon kegyelmeért, hogy atyátokat bár egyszer láthatnám, de fontos okokból 
megtagadta kérésem; mert nekem osztályrészem a száraz, apátoké pedig a viz; és személyes 
vágyakért az örök rend nem bomolhat fel. – Oly jó volt azonban, hogy megvigasztalt azzal, 
hogy ha ti felnövendetek, megengedi atyátok meglátogatását. 

Itt a szó elnémult ajkain a jó tündérnek, mint a pásztorsipnak viszhangja a komoly völgyek 
öblei között. 

A heves Olt már kész volt repülni atyja ölelésére, de a tapasztalt anya megakadályoztatá. – 
Azt sem tudjátok – szóla tovább, hogy merre keressétek őt; nézzetek arra, hol a nap felkél; 
ama kékellő hegyek lánczsora mögött, azokon túl lakik apátok. – Külön erővel oda nem 
juthattok, de ha ketten egyesültök, minden akadályt meggyőzhettek. – Folyóvá kell válnotok; 
a viz ereje sziklákat hasogat, gátakat ront, s néha a szemekből indulva, sziveket is győz. 
Egyesüljetek tehát, keressétek fel apátokat, áldásom legyen rajtatok! Oh bár szeretnétek is 
egymást! Mindenesetre azonban tudjátok meg azt, hogy ha balra mentek, kevesebb erővel 
juttok czélotokhoz: áldott térmezőkön haladtok; virágok csókolgatják habjaitokat; 
csacsogó*Édesdeden csevegő. fülmilék köszöntenek éjenként; kevés hegyeken kell 
áttörnötök; semmi, vagy igen kevés sziklák állnak előttetek; büszkék ugyan, mert aranyat 
rejtegetnek keblökben, de ugyanazért porlóbbak is, mint a gránit. – Ellenben, ha egyenesen 
mentek hozzá, – szirteken kell átrontani: roppant fenyveseket, rengeteg tölgyeseket 
eliszapolni; kopár hegyeket elsodorni, s e mellett utazástokat is éjszakánként, legfölebb a 
bérczek üregeiben rejtezkedő baglyok huhogása, vagy a ptrücskök idétlen énekei mulattatják. 



Egymásra néztek a testvérek, s tudod-e mit? – igy szólitá meg Maros Oltot, jer kössük egybe 
erőnket; válaszszuk a csendesebb utat, s csak egy sétálás lesz pályánk. 

De ha egyesitjük erőnket – felele erre a nagyravágyó Olt, minő név alatt utazunk? mert ha az 
én nevem alatt, – ugy itt vagyon kezem. 

Azt nem tehetem – válaszola Maros, – mert első szülötti igazom volna megsértve; hanem jer 
velem, utazzunk nevem alatt. 

Azt én sem teszem, – monda Olt, – te restebb vagy, és minden szirt ellen engemet bocsátanál, 
hogy lomhán követhesd az utat, melyet én törnék a sziklák között, s a dicsőség még is tiéd 
lenne. 

Gyermekek! gyermekek! közbeszólott a jó anya, a névnél felségesebbnek kell lenni a czélnak! 
– 

Jó, jó édes anyám! felele az indulatos Olt, én nénémet jól ismerem. – Én elég erősnek érzem 
magamat czélom kivivésére, s azért vele osztozni, vagy jobban mondva, neki szolgálója lenni 
nem akarok. Menjen ő ott, és ugy, a hogy neki tetszik, én is tudni fogom a teendőt. 

Fejét csóválta a messze látó Tarkő, s egy uj sohajtás előzvén meg szavait, igy szólott: 
Gyermekeim! szivemet szaggatja versengéstek; ám cselekedjetek fejetek szerint; én egyébbel 
nem segithetek rajtatok, mint csupán azzal, hogyha folyástokban megakadtok, anyai 
könyeimből segitséget küldök számotokra. – Ha együtt nem akartok utazni, ugy válasszatok 
magatoknak külön pályát. 

Az érzékeny Maros megcsókolván anyja kezét, bizodalommal mosolygó kék szemeit anyjára 
vetette, s lassú hangon szóla: „Anyám édes! én tanácsodon járok, és e szerint a kerülőbb, de 
könnyebb utat választom; jer velem te is jó öcsém! – ha – egy toppot sem*Egy lépést, egy 
talpalatnyit sem. – szavába vágott a büszke, és önerejét szerfelett érző Olt. 

Kerülj te a hol tetszik; lelked ugy is félt örökké az akadályoktól, s ezért a 
honcsokturást*Vakond-turást. Atlasnak szoktad nézni. – Én egyedül és egyenesen megyek. 
Lelkem tettre vágy. – Szirteket szaggatok, és atyai csókját nem ismert nemzőnknek előtted 
elragadom. 

Sikeretlen igyekezett a gondos anya megegyeztetni szülötteit; s végre mély gondolatok közt 
eloszlottak, hogy az útra készületeket tehessenek; alig pitymallott*A hajnalpir alig tünt fel. , 
már a két testvér anyjok előtt állott. – Maros sás- és szőllőkoszorukkal fedte fejét, Olt 
homlokát búzakalász és cserkoszorú övedzette. Öltözete könnyü pongyola volt. Anyjuk még 
egyszer kivánta megegyeztetni őket; mindazt, a mit a jövendő előtte tiszta, de halandó előtt 
ködös tükrében láthatott, előadta a süketeknek, de gyümölcstelen; végre egy érzéssel, a 
milyent Kassandra érezhetett akkor, midőn szülőinek, testvéreinek, és a virágzó Ilion millió 
boldog lakosainak a szomorú jövendőt felfedezvén, ábrándozó hazugnak kiáltatott ki, 
varázspálczáját elővette, s Marost vele megilletvén igy szólott: „légy egy csergedező patak s 
nevekedj folyóvá.” 

A varázsige betölt; egy tiszta kristály szinü csermely indula nyugat felé, nevekedvén a jó 
anyjának egy belé gördült könnycsepjével. 



Nyughatatlan várakozással állott elő Olt is, s esedezett, hogy anyja a varázs pálcza hatalmát 
vele is éreztetné, mert különben nénje elébe kerülend. Kivánsága teljesedett, és egy sebes 
forrás felbuggyant*Felszökellt, felugrott. a sziklából keletnek eredendő. 

Szerencsétlen két testvér! miért nem értetek egyet; mert a meghasonlással megoszlik az erő; 
kár, hogy az összekötött nyaláb vessző meséje ismeretlen volt előttetek! 

A sebes Olt gyorsan indult czélja felé. A köveken átszökdécselt; meggyőzte a hegyeket és 
ketté szaggatta a szirteket. – Utitársai előbb piros tarka pisztrangok voltak, de a mint eredete 
helyéről távozott, ugy szaporodtak aggodalmai is; mert majd menyhalak akadtak hozzá, s 
később ragadozó csukák fogyasztották az elsőket. Megjelent a harcsa is iszonyu szájával, s 
mint a (római) nagy status az apróbbakat, tizenként kezdette nyeldesni a kisebb társakat. 

Eljutott végre azon helyre, hol ma Trajánus oszlopának düledékei állanak, s a melyet a 
maradék Verestoronynak nevez. Itt minden erejét összeszedte, hogy a szirteket, bérczeket és 
sziklákat ketté hasogathassa. – El is érte czélját, de oly bágyadtan vergődhetett ki a tulsó 
lapályokra, hogy mint egy lézengő beteg, ott már csak lassu és bizonytalan lépéseket tehetett. 

Itt jutottak eszébe messzelátó anyjának oktatásai és jövendölései, de fájdalom! későre. – 

Már ott állott, hogy egy büszhödt tóvá váljék, a midőn nem messze azon síkságtól, melyen 
későbbre Nikopolis emelte fel fejét, egy lassu zuhogást hallott. Bágyadt folyását arra 
igazitván, egy izmos folyó tünt fel előtte; és mély érzés foglalá el lelkét, midőn nénjének 
habjait is, azzal összeelegyedve lenni látá. – 

Jer hozzám – igy szólitá meg a most zavaros, elbágyadt Oltot. – Látom, erőd elfogyott a 
küzdésben, mint nekem a hosszu útban; ha együtt nem tudtunk pályázni, enyészszünk 
legalább együtt el. Nézd, ezen nagy folyó, a mely tizszerte messzebb helyről jő, mint mi, 
könyörült rajtam, s a már alig lábbadozót magához fogadott, együtt még egy gyámommal, a ki 
annak előtte rajtam, mint bódorgó árván könyörült volt. Ő is atyánkhoz igyekszik, s 
féltestvérnek vallja magát hozzánk. Iszonyu vizái és stokjai megemésztették ugyan társaimat, 
és jó anyánk országából hozott aranyhomokjaim fenekére szállottak, de most csendesen 
viszen magával, s már atyánk birodalma nincs messze. A szegény Olt hirtelen megfontolta 
sorsát; s mit volt mit tennie? belezuhogott a nagyobba. 

Csakhamar elérték atyjokat, az kiterjesztett karokkal fogadta magához a szegény árvákat, s 
annak birodalmába elmerültek, mint egy sohajtás a véghetetlenségbe, vagy mint a Saturnus 
gyermekei az édes atyai karok közt. 

Szerencsétlen két testvér! miért nem értetek egyet! mert a meghasonlással oszlik az erő; kár, 
hogy az összekötött nyaláb vessző meséje ismeretlen volt előttetek. –  

Tarkő növényzete, sziklái. Öcsémtetej. Egyeskő. Az óriások asztala, elrejtett kincseik. 
Kődokozta csalódás. Népmonda a Tarkőről. 

A Tarkő minden tekintetben egyike legszebb, legnevezetesebb havasainknak, ott a földismész 
(geologus) a legbámulatosabb sziklaképződést, a füvész a legritkább növényzetet találja, a 
szépész pedig a kilátások legnagyszerübbikét, sőt ennyi realis nevezetessége mellett még 
képzelt érdemeket is csatoltak hozzá az emberek, a mennyiben általános a hit, nemcsak, 
hanem még a földtani kézikönyvek is azt mondják, hogy a Tarkőből fakad fel bérczes honunk 



két fő folyója, a Maros és Olt; pedig minő tévedés! hisz azok mindenike messze távol innen 
még ezzel nem is összefüggő hegysorból erednek, mint azt annak idejében felfejtendem, hogy 
ezen földtani balfogalom helyre legyen igazitva. 

Levonva a Tarkőnek ezen bitorolt nevezetességét, mégis elég vonzerővel birt reám, hogy 
annak bár fáradságos megmászására határozzam magamat, mivel pedig az ily havasi 
körlátványok napfeljöttével szoktak legszebben világítva és szinezve lenni, én is egy 
kalauzzal jó hajnalban indultam el, hogy onnan a hegy tetejéről elleshessem a természet 
ébrülésének mindenkor, de főként ily nézpontról nagyszerü jelenetét. 

Ugy a Tarkő, mint a vele testvér Nagy-Hagymás oly függőleges meredek sziklahalmaz, 
melyet ember, de még zerge sem tudna megmászni; e szerint csak az őket egybekötő 
Kurmaturán lehet hozzájok férkőzni. A Balán között beszakadó és a Tarkőből felfakadó 
Kovácspatakán haladánk darabig, azután a Kurmatura meredek sziklaoldalán mászkáltunk, 
néha két lábon, de gyakran kezeink segélyét is igénybe véve, aljában még a völgyi növényzet 
zonájában voltunk, szelid ibolyák és a forráskák körül azur nefelejtsek viritottak, de fölebb 
emelkedve mind változatosabb lett a növényzet, nem sokára az Álpok nagyszerü növényélete 
tünt fel, a csak itt tenyésző Banffya petraea, a saxifraga robusta, a sempervivum hirtum, a 
carduus glaucus, s száz meg száz gyönyörü szinezetü és alakzatú sziklanövények, és a mohák 
gyönyörü szőnyege, melyek egy szenvedélyes füvészt nem mindennapi lelkesedésbe 
hoznának, de én mint ahhoz nem sokat értő, inkább a sziklaalakzatok nagyszerüségét 
bámulám; minél felebb küzdöttem magamat, a Tarkő annál magasabbnak, annál 
megdöbbentőbbnek tetszett, mintha annak vihart szülő tetejére az embernek feljutni tilos 
lenne; minél fölebb emelkedtem, annál félelmesebb alakot öltött e roppant sziklazür, melyet 
tüz tola fel, s viz csiszolt és alakitott át. 

Már a Tarkő északi szöge az Öcsém-tetej aljába juték 3 órai mászás után s im felötlött azon 
veres erekkel tarkázott roppant crinoiden mészkő kőzetü sziklagúla, melyet a Tarkőtől egy 
alólról fel sem ötlő folyosó vagy bemetszés választ el, a melynek aljában roppant 
kőomlásoknak és örökösen csörömpölő kőzuhanyoknak több száz láb magas halmaza hever, 
mit vihar vésőjével kifeszegetett s leeregetett onnan a századok ős szelleme. Alatta a Vigyázó, 
egy torony alaku, másik sziklatömeg tünt fel, honnan régi időben az ellent kémlelték. Minden 
lépten meglepő, elragadó alakzatok, csudaszerü képződések, a természetnek szeszélyesen 
nagyszerü művei ragadják meg a vizsgáló figyelmét. 

Már a Kurmatura oromszélére értünk, s csakhamar annak gyönyörü fenyves erdeibe hatoltunk 
be, hol fejsze s ember romboló keze által alig érintett sürüségeken küzdöttük át magunkat. 
Még jó félórát kellett őserdők nagyszerü magányában haladni, mig az addig erdőrejtette 
Egyeskőnek aljához értünk. 

 

Balánbánya a Tarkő és Egyeskővel hátterében. 



Ennél meglepőbb, nagyobbszerü sziklacsoportozatot képzelni alig lehet, s mily nagy bámulata 
az utasnak, midőn ezen alulról oly sugár és kicsinynek tetsző sziklatorony helyett oly roppant 
szirttömeg alatt áll, melynek teteje a fellegekben látszik elveszni, mig lábainál a százados 
fenyőfák kis cserjéknek tetszenek. Sőt tulajdonképpen nem is egy szikla, hanem öt külön álló, 
egymástól gyönyörü sziklafolyosók által elválasztott sziklahegyből van egybe alkotva, 
melyek a legfinomabb jura mészkő-anyaguak levén, márványszerüleg fehérlenek és 
fénylenek. Az emlitett elkülönülő folyosók nyitva állanak a látogató előtt, ki – ha azok 
tekervényes tömkelegébe becsábittatni engedi magát – azoknak minden lépten feltáruló 
szépsége által bizonynyal el fog büvöltetni; de nem csak a folyosók nagyszerüsége, nem csak 
a sziklák csudás alakzata engedi egyedül magát bámultatni, hanem e sziklaszálak 
legmagasbikának tetőormára is feljuthat a gyakorlott hegymászó. A fellegekkel szomszédos 
csúcs tetejére keresztfát helyezett a pásztorok kegyelete; e kereszt mellől a látványok 
legnagyszerübbike tárul fel, már a ki előtt azt irigy köd el nem fátyolozza, mint az velem 
történt, mert bár felindulásunkkor a legszebb és legtisztább reggel volt, mégis egyszerre a 
Tarkő oldalában fehér ködfoltocska termett elő, mintha azt a hegynek egy reggeli ásitása 
lehelte volna oda ki. Ez akkor minket nem aggasztott, azt hivén, hogy a szélnek egy lendülete 
tovasodorja; de ellenkező történt, mert az mind nagyobbodva, mind felebb emelkedve, 
egyszerre elleplezé előttünk az egész láthatárt, s nedves-hideg légkörével annyira 
körülövedzett, hogy mi semmit sem láttunk, s boszankodva szállottunk le nagyszerü 
sziklapáholyunkból, hová csaknem életveszélyek közt nagyszerü élv-reménnyel másztunk fel; 
e botor köd az irigység köpenye volt, melyet a szépségére féltékeny havas magára ölte. 

Remélve, hogy a rosz kedvvel ébredett természetnek ezen boruja derüre változand, időztünk, 
kerülgetve az Egyeskövet, hogy annak gyönyörü részleteiben találjunk elszóródást; ily 
szemlélődésünk a sziklacsoport déli oldalán levő függélyes irányban mélyülő üregre vezetett, 
mely alább sokfelé elágazó folyosókba nyílik. E sziklabarlangban roppant kincset hisz elrejtve 
a nép. Kissé odább az Egyeskőtől délkeletre eső tisztáson asztal és padidomu sziklahalmaz 
van, itt szoktak volt az e hegytetőn lakott óriások – a rege szerint – ebédelni és gyülésezni; ott 
volt, a most dús legelőt szolgálató hegytetőn kedvencz tartózkodási helyük. Valjon e regében 
nincsen-e némi vonatkozás egy a hajdan korban itten feküdhetett falura? mert a pápai dézmák 
regestrumának 668-ik lapján, az 1332-dik év rovatában ott találjuk Torku nevü 
egyházközséget, melynek Miklós nevü lelkésze 1 garast fizet. Ezen Torku pedig a csíki 
helynevek között a Tarkőhöz közelit leginkább. 

A rege tovább füződik, mondván, hogy az óriásoknak el kelletvén innen huzódni, roppant 
kincsüket az Egyeskő emlitett barlangjaiba rejtették el; mely mesés kincset fel is találta egy 
pásztor, s három lóterü aranyat szállitott haza. E rege alapján még most is sokat áskálnak a 
bányászok, a nélkül azonban, hogy valamit felfedeztek volna, valamint mi sem tudtunk a 
kilátás örömeiben részesülni, mert a láthatár teljesen elborulván, esni kezdett, miért a 
kitisztulhatás minden reményéről le kelle mondanunk, s elvégre is lehangolva, és átázva 
indultunk vissza a bányára. 

Bár mostoha volt hozzánk a Tarkő, de azért még sem válhatunk meg tőle a nélkül, hogy fel ne 
emlitsük azon történeti dicsőséget, melynek sugarai e sziklák felett fénylenek, s melyek onnan 
nemzetünkre is szétözönlenek, nem távozhatunk a nélkül, hogy fel ne emlitsük a 
székelyeknek azon győzelmes harczait, melyeket Kun László uralma alatt a kunokon és 
szövetségeseiken a nógai tatárokon itten kivivtak. Már 1282-ben is Toroczkó várától székely 
fegyverek tériték meg a hondúló csordákat. Ezt megboszulandók törnek 3 év mulva (1285-
ben) ujból át szegény hazánkon Magyarországra; de Pestnél a király szétvervén őket, sietve 



huzódtak hazájuk felé, a székelyek azonban a Tarkőnél rájok ütöttek, szétverték, s gazdag 
zsákmányukat elszedték*Kővári. Erd. Tört. I. k. 144. lap. . 

Tehát ezen, egykor óriások által lakott, sziklabérczek látták ez óriási harczokat, e sziklába 
eltörölhetlen betükkel van felvésve a székely hősiesség emléke, s valóban e dicső napokhoz 
méltóbb emlékkövet alig állithatott volna egy egész nemzet örökitést czélzó törekvése is, mint 
a minő az Egyeskő, mely nagyszerüségben fölülmulja a gúlákat s mind azt, mit az emberi 
hatalom valaha alkotott. E roppant sziklagúlát ugyan a természet hatalma állitá oda, de azért 
szabadjon azt a közelében kivivott győzelemmel kapcsolatba hozva, azok emlékkövéül 
tekintenünk. 

Im a történelem mezején is virulnak oly virágok, melyekből a Tarkő fellegkoszorus 
homlokára koszorut illeszthetünk, azonban hagyjuk most a dicsőség fényes napját, s térjünk 
vissza a regeköltészetnek szende holdvilágához, melynek méla félhomályában ujból tündér 
regék szövődnek a népköltészet gyöngyfüzére közé, a Tarkővel kapcsolatos azon gyönyörü 
népmondát értem, melyet Szentgyörgyi Móricz a nép szájáról ellesve, oly szép alakban 
közlött*A Nemz. Társ. 1837-ik évfolyam julius havi számában. . E monda oly vonzó, leirása 
oly költői képekkel van felékitve, hogy annak itteni felelevenitését czélszerünek hiszem, miért 
azt eredeti alakjában minden változtatás nélkül ide igtatom. 

XXI. Az Olt eredete. 
A fiatal Olt. Bódog és Szép patakok. Kis Olt. Oltbükk pataka. Gyöngyeményes. Vereskő. 
Nagy-Hagymás. Fekete-Hagymás. Czofranka. Lóhavas. Magas Bükk. Az Olt forrásai. Kilátás 
Gyergyóra a Magasbükkről. 

Az Oltnak forrása, ha nem oly titokszerü is, mint a Nilusé, de azért eléggé ismeretlen és vonzó 
arra nézve, hogy egy kutató utas, minő én vagyok, elvándoroljon egész odáig, hol még észlelő 
ember talán soha sem járt. Az ismeretlen, a fel nem fedezett mindig nagy vonzerővel bir az 
emberekre nézve; hogy pedig hazánknak ezen jelentékeny folyóját lépésről lépésre elkisérjem 
egész eredetéig, már csak azért is megérdemli, hogy a felmerült különböző tév-eszméket 
kitisztázván, a való felderitve legyen. Megindulék tehát, szükséges vezetővel, még pedig 
gyalog, mert a szekérút itt csak addig tart, a meddig a bánya erdölési köre kiterjed, azon túl 
járatlan rengeteg erdők következnek. 

Bálánon fölül az Olt szép völgyén haladtunk fölfelé, számtalan kis pataknak kies völgyületei 
nyilnak ide, ezek közül főként meglepő képleteket mutatnak fel a keletoldaliak, melyek 
mindenikén a velünk utazni tetsző Tarkő, Egyeskő és Nagy Hagymás más nézpontról, más-
más alakban ötlenek fel. E völgyek mindenikén kristályvizü patakocskák, e roppant havasok 
életerei, törtetnek az Olt keblébe. Ily patakok a Bódog patak, hol békasót, a Szép vagy 
Fehérpatak, hol mészkövet bányásznak. Fennebb a nyugati oldalon Sipospataka törtet le a 
ragyogó csillámpala-sziklákkal ékes völgyön. Ezen csermelyt Kis-Oltnak is hivják; a legtöbb 
vizadót ez hozza a nagy Oltba, s mivel ez a Fekete-Rez keleti oldalában ered, a Maros pedig 
ennek nyugati oldalán fakad fel, ez szülheté azon téves hitet, hogy az Olt és Maros egy 
hegyből erednek, pedig a valódi nagy Olt forrása innen még jó három óra járónyira van. Ezen 
fölül az út megszünik, a nagyon kis patakká törpült Olt észak irányu szűk vadon völgyön 
törtet le összedült fáknak csaknem áthathatlan torlaszain, legurult roppant szikladarabok 
között, melyek az útat sok helyt annyira elzárják, hogy csak az Olt medrében lehet 
tovahatolni, hol virgoncz pisztrangok bujkálnak félénken a kövek alá. Itt az Olt völgye 



észrevehetőleg emelkedik, a keleti oldal első pataka az Oltbükk pataka. Itt van az Olt völgye 
legmeglepőbb, legnagyszerűbb része, fénypontja ezen folyam felvidékének, oly szép és 
ragyogó táj, melynél szebbet se Svájcz, se Tirol felmutatni nem képes, s mégis annyira 
ismeretlen, hogy előttem talán senki sem látogatta meg. A szép völgyecskét mindkét felől 
gyönyörű fenyves erdők által boritott hegylánczolatok keretelik be, hátterében a 
Gyöngyeményes, mely habos nyirerdejével gyöngyfüzérszerü vonalt képez, hihetőleg onnan 
eredett neve is; tetején az Egyeskőhöz hasonló sziklaszál, a Gyöngyeményes teteje tornyosul 
fel, szabályszerüleg, mint emberkéz faragta diszgúla, egészen hátul pedig a Vereskő kopasz, 
veresen erezett roppant tömege*A Vereskő kőzete olyan átmeneti mészkő, mely az Alpok 
Aptychenkalkstein-jához hasonlit. magasul fel oly gyönyörű sípidomu sziklaszálakkal, hogy 
azt a Székelyhon Detonátájának jogosan nevezhetjük. És kisütött a nap is, hogy e magában is 
gyönyörű látványt elbűvölővé tegye, helyenként megaranyozá, helyenként beárnyalá e 
gyönyörű idomu sziklatrónt. Nincsen toll, mely e völgyecske szépségét leirni, nincs ecset, 
mely azt méltólag lefesteni tudná; azért gyönge árnyrajz az is, mit ide melléklek, mely e 
túlvilágian szép tájnak csak homályos körvonalait képes feltüntetni. 

 

Oltbükk pataka völgye a Gyöngyeményes és Vereskővel hátterében. (Rajz. Keleti Gusztáv.) 

Felebb haladva a vidék vadregényes alakot ölt, ős fenyves erdők árnyalják a tájat, szép alaku, 
quarz erekkel tarkázott csillámpalaszirtek zöld tömegei fogják körül az Olt medrét, néhol 
annyira elzárva, hogy a zugó folyam alattuk vésett magának utat. Fennebb a völgy nyugatra 
kanyarul, azon pontján pedig, hol három patak szakad össze, ujból kiszélesül. E patakok a 
Szanduj, mely délről, a Czofránka, mely északkeletről foly le, s melynek hátterében a 
Czofránka havasnak gyönyörü sziklabérczei tünnek fel, és a nyugatra fekvő Magas Bükkről 
letörtető Olt, mely itt már kis csermelylyé devalválódott. E pontról meglepő visszapillantás 
nyilik. A Vereskő, melynek alább csak tetőcsucsát láttuk, innen egész nagyszerüségében tünik 
fel, lemetszett függőleges csúcsaival, melyek egyike sudár-magasan lövel fel, mint óriási 
szeg, hová felhőfoszlányt függesztett fel a festői tüneményeket kedvelő természet. Jobbról 
mellette a Nagy-Hagymás tünik fel ijedelmes magasságu, ezüstként ragyogó fehér szikláival, 
balról a Fekete-Hagymás fenyves szegélyezte hegygerinczével. Nagyobbszerü, festőibben 
összeillesztett sziklabérczek nincsenek ennél széles e világon; ily valójában gyöngy tájról 
eddig még képzettel sem birtam, mert az túlszárnyalja a legmerészebb képzelődést is, 
felülmulva mindazt, mit eddig láttam és bámultam. Zöld és fehér függöny a két Hagymás, 
közte pedig a Vereskő kimetszett oszlopzatos arany trón, felhő övezte trónja a mindenség 
örök szépségének. Egy más világitásban, a Vereskő azúrral szegélyzett veres palástot ölte, a 
két felől levő két Hagymás, egyik hófehér, a másik sötétzöld mezbe burkoltan előállitja azon 
háromszinnek roppant lobogóját, melyek a magyar szivét mindég lelkesedéssel töltik el. 
Kedves, még a természet által is kedvelt nemzeti szinei e hazának, melyeket maga az ég is fel 
szokott lobogójára szivárványszalagban ölteni, midőn jó kedvében van. 



Követve a kis csermelyt – melyhez már csak azért is hálásak valánk, mert ily nagyszerü 
látványokhoz juttata – mind fennebb emelkedtünk a Magas Bükk keleti oldalán, az Olt mind 
apad, alig folydogáló kisded vizerecske már csak, mely buja növényzetü gyeptakaró alatt 
tünedez. 

De im már forrásához értünk, mely a Magas Bükk északkeleti tetőlapján, a tetőtől vagy száz 
lépésnyire fakad fel; a szerény kis forrás, melyből alig lehetne nagyocska poharat 
megmeriteni, váluba felfogott kis csorgócskát alkot, de körülte mindenütt mocsáros, 
süppedékes hely van, hol a viz gazdagon forr fel; e források leszürődő cseppjei csakhamar 
felgyarapitják s folyhatóvá teszik azon kis patakocskát, mely innen két órányira már 
fürészeket, 4 órányira roppant gyárakat működtet, egy napi járóra pedig a Barczaságon 
hajókázható lenne, ha volna a ki szabályozza. 

A forrás környéke ki lévén irtva, a gyergyóiak kaszálják, ez okon több pajta (tanyaház) van 
itt-ott a dombokon festői rendetlenségben szétszórva. A talaj hullámzatosan domborodott, e 
dombok sírhantjai a kiirtott ős erdőknek, mert az ember csak pusztitva tudja civilizálni a 
vadont. – A számitás és jövőre való tekintet nélkül haladó kormányoknak politikusai tán 
innen vettek leczkéket, hisz ők is kiirtják az égre törő magas fenyveseket, hogy azok helyén 
pulya cserjéket és sovány füvet termelhessenek. Ők is leperzselik e haza bizalmának, e haza 
szellemi és anyagi dús tenyészetének ős erdőségeit, hogy azok helyén néhány éven, vagy 
legjobb esetben néhány évtizeden át kaszálhassanak az önzés sarlójával; igy változik aztán a 
letarolt vidék használhatlan pusztává, legalább puszta és használhatlan leend azokra nézve, 
kik azt kipusztiták, kik oktalan gazdálkodás által kiélték onnan azon productiv erőt, mely őket 
tovább hizlalhatná; de miként a természet is ki szokta ujulni és épülni századok nyugalma 
alatt a keblén tett rombolásokat, ugy a haza is kifogja épülni az ily felületes irtásokat, mert 
miként a természetben, ugy benne is tenyésző erő, roppant hatalom s életkedv van*Értsd ezt a 
Bach-kormányra. . 

Reggeliztünk az Olt forrásának kristály vizénél, s csemegéztünk a körülte nagy bőségben 
tenyésző kokojzából (áfonya), azután pedig a tetőre siettünk, honnan várakozásunkat 
fölülmuló tüneményszerü kilátás fejté ki bűbájos képleteit; jellegezzük azt néhány vonással. 
Keletre, a világosság hona felé tekinténk előbb, mint olyan hajdan napot imádó pogány 
ivadékok, – ott gyönyörüen szép, éggel kaczérkodó, azt támogatni tetsző havasoknak 
változatos sora vonul el. A Nagy-Hagymás északi bütüje képezi legdélről ezen gyönyörü 
panoráma legmagasabb kiinduló pontját, óriási sziklái félelmes magasságig nyulnak fel, 
mintha Atlasként égtámogatás lenne a hivatásuk; délnyugati szöge függőlegesen van lecsapva, 
mintha az emberi kiváncsiság el lenne zárva; észak-keleti oldala lapályosan lejtősül, ahoz 
támaszkodik a meredeken feltornyosuló Vereskő, melynek háta mögött szép teres mező, az 
ugynevezett Fehérmezőnek világoszöld szőnyege terül el a sötét fenyvesek rámázatában, 
berszányok kedvencz nyári legelője, kik már most nyájaikkal messzebb keletre enyhébb 
éghajlat alá vándoroltak el. A Fehér-Mező felett a Fehér-Hagymás ezüst-fehér sziklacsúcsa 
pillant át, a Vereskőtől pedig szépen kicsipkézett sziklaszegélyzetbe foglalt hegylánczolat, a 
Czofránka nyulik el, melyen a Fekete-Hagymásnak két komor csúcsa kacsintgat át, s mely 
északra vonultában a Lóhavassal ütközik össze. Ez utóbbinak sziklacsúcsa hasonlit egy 
kövesült óriási lóhoz, melynek azonban csak a vihar szokott lovagolni; innen eredhet neve is. 

Nyugatra Gyergyó terült el, a Marosnak e tündér bölcsője; de a tért, hol a fürge kiskoru 
folyam végigszökel, nem láthatók, mert ezüst felhő lebegett felette, melynek titkos leplén csak 
Szárhegy kolostora, dombon fekvő kápolnája tünt át, s Gy.-Szent-Miklós nagy harangjának 
kongása tört át. 



A lenge zephir elhozá hozzánk ez ünnepélyes hangokat balzsamos illatárt hordó szárnyain, 
hogy a természet nagyszerüsége által ihletett szivünkben áhitatot ébreszszen. 

Gyönyörü ködfátyolkép volt ez, szebb, titokteljesebb, vonzóbb, mintha tisztán láttuk volna a 
kies tért, a székely földnek ezen havasok közzé rejtett kis Svájczát. Mint délibáb csalékony 
képei tünt fel percznyire egy egy távoli toronynak fénylő tetőzete, egy-egy szépen fekvő 
kolostor, kápolna, falu, berek, egy egy várszerü szikla lebegve ködben, fellegben, mint 
sarkonforgó tündérvár, azután ujból elfedetve a ködnek egy vastagabb rétege által. 

E szép, ingerkedő, titokszerü, áthathatlan kép felett azur kék ég, s azzal csaknem összeolvadó 
kék havasok lebegtek, mint oda lehelt, mint Isten keze által oda festett decoratiok; ködbe 
vesző aljuk nem levén látható, azok is légben látszottak csüngeni felhőkön nyugvó égi 
tüneményként. Hegyet s tájt fedő és alakitó köd felett a reggelnek gyönyörü világitása 
derengett, mert a jó kedvű nap nagyon pazaron szórta sötétség felett diadalmaskodott 
aranysugarait. 

Lassankint azonban leszürődtek Toplicza szorosán a ködök, annak leple mind vékonyabb, 
átlátszóbb lett, s tovahuzódtában ezen tüneményszerü látványból mindig nagyobb darabot 
hagyott szabadon. Végre feltárult, mint képlapon egész Gyergyó előttünk: ez a gyönyörü 
havasoktól keretelt, páratlanul szép fenntér, a Székelyföldnek ezen bájos Arkádiája, melyet 
ide a havasok közé féltékenyen rejtett el a teremtő. Ott terült el a Marosnak, a belé rohanó 
Békény s számos más patakok fényszalagától átkanyargott, tekintélyes tere, melyet minden 
oldalról egészen a térbe leható fenyveserdők köritenek. Ott volt közelünkben (félóra alatt oda 
mehettünk volna) a Békény partján csaknem mfd hosszan elnyuló Gyergyó-Szent-Miklós, 
körülte festőileg csoportosult 8 falujával Gyergyónak. A tért, hol e faluk elhelyezkedtek, a 
legszebb havassor veszi körül változatosan metszett csúcshálózatával. Délen a sötét Fekete 
Rez, hol a Maros fakad fel, odább a félelmes tömegü Délhegy, melynek nyugati Putnatető 
nevü oldalából fakad fel a két Küküllő. Nyugatra a Bucsin, melyen a parajdi ut fehérlő szalaga 
vonul át, alább a Kereszthegy hegyes csúcsa, az Emberfő szeszélyes sziklahalmaza, végre 
északon a topliczai szorosnak festői szirtjei felett a Kelemen havas rémletes tömege zárja el a 
láthatárt. Oly szép és nagyszerü volt e látvány, hogy csak bajjal tudtam attól megválni, 
csaknem irigylém azon jóizlésü ember sorsát, ki ezen pontra, honnan én ihletve szemlélém 
ezen mindkét oldalról nagyszerü tájat, kis lakot épitett, hol egész nyáron át legelteti nyáját, 
távol az emberektől, távol a világ zajától. 

De hát ily helyen, ily környezetben, ily minden perczben feltáruló isteni panorámával 
szemben érezhetné-e az emberi társadalom sok hiányát? vágyhatnék-e innen vissza oda a bün 
és romlottság körébe? Hát a természet nagyszerüsége, e nyugalmas, békére hivó kép, e költői 
magasztosultság körébe ragadó látvány, nem kárpótolná-e bőven, ezerszeresen az embert, 
nem tudná-e feltörő lelke vágyait betölteni? 

Nem, mert az ember a társadalmi életre van hivatva, s legyen bár e társadalom sok tekintetben 
sebző, visszariasztó az egyénre nézve, azt meggyülölni, magunktól ellökni, annak köréből 
magunkat kiragadni nincs jogunkban, mert minden embernek kötelmei vannak azon 
társadalom, azon néposztály iránt, mely a közös hazának, s az azt biró nemzetnek kiegészítő 
része, s ha kebledet néha vérzőleg sebzik is az emberek, ha lelked a köznapiasság kisszerü 
tövisszurásai miatt elfásulna is: azért nem szabad önzőleg, csupán nyugalomvágyból 
elvonulnod, elrejtőzködnöd, mert Isten kiszabott egy kis kört honfitársaid között számodra is, 
hol neked működni, hatni és küzdeni kell; a haza, az azt alkotó társadalom és az azt boldogító 
szabadság érdekében küzdeni mindaddig, mig az igéret földje eljövend, mig az emberi 



hivatásszerü boldogságot gátoló zsarnokság eltünend e földről, mig a haza és emberiség 
szabad és boldog leend! 

Im itt kiigazitom azon téves földtani állitást, hogy az Olt és Maros a Tarkőből ered, mert 
onnan ezen folyók közül egyik sem ered, és hazánk e két fő folyója nem is egy hegyből, 
hanem távol egymástól fakad fel. A Maros, mint meglátandjuk, a Gyergyó déli oldalán levő 
Fekete Rezből, az Olt pedig a Gyergyó keleti oldalán levő Magas Bükkből. 

XXII. Szent-Domokostól Gyergyó-Szent-
Miklósig. 
A Lok patak. Geréczes. Fekete Rez. Marosfő. A Maros eredete. Gyergyó a Geréczesről. 
Gyergyó régibb nevei, e nevek eredete. Tinkák és Boták. Vasláb. Tekerőpatak. Gyergyó-
Szent-Miklós, fekvése, népessége, piacza, templomai. A szent-miklósi örmények, 
kereskedésük, törvényszékük, templomuk, vallási szertartásaik. A gy.-sz.-miklósi főelemi 
iskola és alreáltanoda eredete és kifejlődése. 

Az Olt eredetét nyomozó kirándulásunk rövid fél óra távolságra vitt Gyergyó központi 
helységéhez, Szt.-Miklóshoz; de azért még is vissza kellett Szt.-Domokosra térnünk, mert 
Balanba elhagyott szekerünket, ez uton – a mythos szárnyas lovaival nem birván – átszálitani 
nem tudók. Pedig a Csíkból Gyergyóba vezető utat, ha azt eszélyesen és a tájalakulás 
tekintetbe vételével vezették volna, az Olt völgyén kell vala felvinni egészen annak forrásaig, 
hol egy menedékes hegyháton minden nagyobb nehézség nélkül át lehetett volna vezetni 
Gyergyóba, mely ut a mellett, hogy egy jó órával rövidebb lesz vala, egyszersmind hazánknak 
egyik legszebb és legregényesebb havas táját érintette volna, de a mérnök, ki ez utat tervezte, 
a szép és czélszerüről nem sok fogalommal birván, utját a Fekete Rez meredek lánczolatán 
átvezetni jobbnak látta. 

Szent-Domokosnál tehát végbucsút vettünk kedves Oltunktól – melynek kies partjain oly 
régóta utazunk – s betértünk az északnyugatra hajló Nagy-Lok-patak, onnan a Sárosut-patak 
völgyébe, hol a szomszédos hegyek sziklái mind hófehér békasóból (mészpáth) állnak; ezzel 
van kirakva az ut, ily kövekből épültek a hidak, s az egész környezetet ily fehérsziklák 
csoportozatai hálózzák be, melyek a zöld erdők körül igen festői alakzatokban emelkednek 
ki.*Ezen békasót használják leginkább a bükszádi és más üvegcsüröknél, s azért a szomszéd 
faluk lakói azzal nagy kereskedést üznek. 

Az ut a kies völgyből magas meredek hegyre emelkedik s csakhamar az Olt és Maros 
vizválasztójára a Geréczesre, vagy más néven a Maroslonkájára ér, egy teres hegyhátra*A 
Geréczes csak 469 láb magassággal bir. , mely a jobbról feltornyosuló Fekete-Rezt köti egybe, 
a Gergyó délnyugati szögletében feltornyosuló Délhegygyel. Tetejéről – melyet Marosfőnek 
neveznek – Gyergyónak meglepően szép madár-távlati képe tünik fel; ezen a virgonczan 
szökellő fiatal Maros által átkanyargott szép tér, ezen magas havasok diszes keretébe foglalt 
legmagasabban fekvő fennsikja hazánknak, melyet méltán nevezhetünk a Székelyföld 
Arkadiájának, a mennyiben ez elnevezést ugy természeti szépségeiért, mint romlatlan 
népének szebb erényeiért, s nemesebb érzületéért méltán kiérdemli. Ott terült el előttünk a 
terjedelmes faluk által élénkitett két mfd hosszu és csaknem ily szélességü térség, melyet két 
oldalról fenyvesnőtte havasoknak szép alakzatu lánczolatai ölelnek körül; e havasoknak térbe 
szökellő előfokaira regényes fektü kolostort, templomokat, és kápolnákat helyezett a vallásos 



kegyelet, melyek nem kevéssé folynak be a táj szépitésére, s midőn a térben e vonzó képek 
lebegnek, akkor a távol háttérben a Kelemen havasnak égig magasuló kilencz csúcsa 
tornyosul fel, versenyezve azon hegységgel, mely a Marosnak első szorosát, az oly sok 
tekintetben nevezetes topliczai szorost szegélyzi. 

Ez elragadóan szép vidéket a természet soknemü kincseivel dúsan áldotta meg, legdúsabban 
azonban életét és tenyészetet fakasztó vizzel; hisz e bércztetőtől alig 200 lépésnyire fakad fel 
bérczes hazánk folyamainak királynéja, a szőke Maros; forrása azonban e tekintélyes 
folyamnak oly kicsiny, hogy alig lehet abban poharat meriteni, kifolyása annyira 
jelentéktelen, hogy egér átugorhatja; de e hegységek vápáiból (sötét erdő nőtte szakadások) 
mindenfelől patakocskák törtetnek le, melyek által oly gyors gyarapodást nyer, hogy az innen 
alig egy órai távolra eső Alfalunál már tutajokat hordanak zúgó hullámai. 

Ott magasul fel közvetlen közelünkben a sötét homloku Fekete-Rez, melynek északi oldalából 
buzog fel a Kis-Olt, ott tovább a Magas-Bükk orma hol a Nagy-Olt ered, és a Marosfő 
lánczolatával, a Szemete által egybefüggő Délhegy ismét össze van kötve a Küküllőtőmező- és 
Putnatetővel, honnan a két Küküllő szökel fel, szóval e hegységek képezik Erdély azon 
viztartóját, honnan e bérczes országrésznek legtekintélyesebb négy folyója ered és 
táplálkozik. 

De ideje már megválnunk ezen annyi tekintetben nevezetes, oly elragadó kilátást nyujtó 
hegytől, s leszállanunk a felénk nevető, minket magához csábitgató térségre. 

A Marosfő északi lejtőjén, ott hol a Fekete-Rez-patak a Marosba ömlik, rendetlenül szétszórt 
lakok tünnek elő, melyek Tinkák és Boták nevet onnan kaptak, hogy legelőbb ily nevü 
pásztorok települtek oda. Ezek utódai alkotják most is ezen havasi telepek népességét. 

De im már leértünk Gyergyó szép terére, melynek sajátságos nevét igen sokfélekép 
származtatják. Vannak, kik Georgiától, vagyis e tájról jött őseink visszaemlékezésétől 
eredeztetik*Nemz. Társ. 1840. évf. 353. lap. . Pray Szent-György latin nevétől, Losteiner 
pedig attól, hogy az első oda települőket vezető székely őst Györgynek hivták, s midőn tanyát 
és telephelyet kereső népe a Geréczestetőről megpillantá a havasok keblében rejtőzködő szép 
tért, meglepetve kiáltott fel: György jó! vagy gyer jó! (jere jó). A csíki krónika*A Székely 
nemz. Const. czimü gyüjtemény 293-ik lapján. feljegyzései szerint Gyergyó legrégibb neve 
Hegyalja volt. Kezdetben sok rabló lakott ottan, kiket azonban 1412-ben Csák László 
székelyek grófja kiirtott. Ezen névnyomozás után folytassuk utunkat, mely Gyergyónak ez 
oldalról lévő első falujába a Hevederpatak mellett fekvő Vaslábba vezet, mely az igen szép 
mészkő és molass képződésü kőzeteket felmutató Kakashegy alatt igen regényesen 
fekszik*Vaslábat nagyrészt oláhok lakják, kik a gr. Lázár családnak voltak urbéresei, hanem 
ezek is, mint Gyergyó faluiban számosan lakó mások, olyanok, hogy egy szót sem tudnak 
oláhul, s azért azokat jogosan tarthatjuk keleti vallásu székelyeknek. – Vasláb az 1567-ik évi 
regestrumban nem fordul elő, tehát vagy később alakult, vagy pedig mint tisztán jobbágyfalu 
mellőztetett. . 

Vaslábon alól a vidék kitágul: előttünk Tekerőpatak, túl rajta Szent-Miklós és a szárhegyi 
kolostor igen szép távlati képet tár fel. 

Tekerőpatak falu a Visszafolyópatak mellett fekszik, mely csermelynek tekervényes folyásától 
vehette a falu nevét*Tekerőpatak mostani nevén fordul elő az 1567-ik évi regestrumban is 40 



kapuval. . Tekerőpataktól rövid negyed órára van a Békény partjain pompálkodó Gyergyó-
Szt.-Miklós, Gyergyónak nagy jövővel biró központi helye. 

Ezen helységnek most 7000-et meghaladó lakossága van; hogy régen is jelentékeny s 
Csíkszék legtekintélyesebb helysége volt, azt az 1567-dik évi regestrumból látjuk, hol Zent-
Myklos 78 kapuval van bejegyezve, vagy is annyival mennyivel az idő szerint Csík egyetlen 
helysége sem birt. Emelkedésére nagy befolyással voltak látogatott sokadalmai és hetivásárai, 
melyeket még a 17-ik század elején nyert*Sz.-Miklós Vitus és Lukanapi sokadalmaira 
engedélyt Rákóczi Zsigmondtól nyert 1607-ben jun. 14-én. Ez okmány eredetije a fehérvári 
kápt. levéltárában őriztetik; hiteles átirata megvan Gyergyó-sz.-Miklós levéltárában. Ez 
okmányban Gyergyó-Szent-Miklós csak falunak neveztetik.. Itt volt Gyergyónak 
alszéke*Gyergyó alszéke a kerületi királybiró elnöklete alatt 6 rendes fizetéses ülnökből, 
jegyzőből és 19 számfeletti táblabiróból állott., itt székelt az 1796-ban alakitott kereskedelmi 
törvényszék*Gyergyó-Sz.-Miklósnak kereskedelmi törvényszéket (forum mercantile) 1796-
ban 2873 udv. szám alatt engedélyeztek, mely engedély értelmében ezen törvényszék 
személyzete állott egy biróból, egy jegyzőből, tizenkét valóságos tanácsosból. Fizetve csak 
egyedül a jegyző volt, kinek személyében a levéltárnoki tiszt is egyesitve volt, ennek fizetését 
is a kereskedők rovatal utján szerezték össze. Ezen törvényszék minden héten egyszer gyült 
egybe, itélő hatóságát kiterjesztette nem csak a kereskedelmi tárgyakra és kérdésekre, hanem 
a hatósága alatt levő személyek által, köztük és ellenök inditott minden ügyre és perre is, 
kivéve a criminális eseteket és fekvő javakat illető kérdéseket. Itéletképes csak akkor volt e 
törvényszék, ha hét tagja jelenvolt, Itéletei (bár nagyon ritka esetben) a főkormányszékhez 
fellebbeztettek. , s mind ennek daczára Szent-Miklós egészen a Bach-rendszerig falu számban 
volt*Gyergyó-Szent-Miklós előljárósága és az örmény mészárosok között a husvágás felett 
viszály támadván, ez ügy Csíkszék marchalisa elé került 1726-ban. A szék gyülése oda 
nyilatkozott, hogy Gyergyó-Szent-Miklósnak, mint minden más mezővárosnak, joga van a 
mészároskodást szabályozni. Itt fordul elő legelőbb mezővárosi minőségben, bár okmány, 
mely várossá emelését rendszeresitette volna, sehol sem létezik. , ekkor azonban, hogy 
nagyobb fogyasztási adó alá jőjjön, várossá emeltetett; de a szent-miklósi lakosok (főleg a 
székelyek) még most is inkább szeretik, ha falusiaknak nézik, mert nálunk a városi polgárság 
nagy részt idegen eredetü lévén, a földmüvelést üzők rendszerint ovakodtak attól, hogy 
civiseknek nézessenek, mihez az ősidőkből származó azon önérzetes büszkeség is járult, hogy 
a falusi székelység fegyvert viselt, s azzal szolgálta hazáját, mig a városi polgárok a 
fegyverviselésre nem voltak kötelesek. A fegyverviselés pedig mindig bizonyos lovagias 
önérzetet s férfias büszkeséget szokott az emberekben kifejteni. 

A szent-miklósi székelység nagy részt marhatenyésztés és földmiveléssel foglalkozik, az 
iparosok inkább betelepültek, a kereskedés pedig csaknem kizárólag az örmények kezében 
van. A szent-miklósi örmények is a szépviziekkel egykorulag 1668-ban jöttek be Moldovából, 
ma már közel 40 boltjuk van Szent-Miklóson, ugy idevaló örmény timárok készitik – titokban 
tartott módszer szerint – azon veres kordoványt, mely országszerte hires. Hanem az itteni 
üzérkedés, mint inkább a kiviteli kereskedés által gazdagodtak fel; ennek egyik főtényezője a 
marhakereskedés volt: mert a szent-miklósi örmények felszedték Csíkban és Moldovában a 
hizott marhát, s azt hajtsáraikkal Bécsig, sőt távolabb is elszállitották, még pedig oly nagy 
mérvben, hogy az évi kivitel*Kővári szerint. 300,000 juh, 40,000 ökör és 10,000 ló volt. A 
marhakereskedés azonban napjainkban csökkent, főleg azért, mivel örményeink közül sokan a 
tutajkereskedésre adták magokat, melyet az azelőtti időkben csaknem egészen 
egyedárusságok alá vettek, mert télen át – mikor a kevés gabonát termő gyergyói nép 
szükséget szenved – előlegesen kiosztott pénzzel vagy gabonával megvásárolták jó olcsón a 
tutajokat, s azokat Arad és Lippára szállitva, nagy nyereménynyel adták el. Egy gr. Lázár Mór 



által alapitott vállalat néhány évre kivette volt a tutajkereskedést az örmények kezéből; e 
vállalat azonban fájdalom megbukott, s a tutajkereskedés ma ismét nagy részt a vállalkozó 
szellemü és tevékeny örmények kezében van. 

Szent-Miklós piacza egyike szebb vásártéreinknek, mint azt mellékelt képünk mutatja. 

Háttérben van kath. szép és nagy temploma, melynek oldalán történetbuváraink állitása 
szerint, hun-scytha felirat lett volna. Ha volt ily becses nemzeti ereklye*Gyarmathi 
feljegyzése szerint az itten volt hun felirat értelme ez volt: Urunk mgt (megett) tggy fogván 
irn zr ötszaz gy sztendőben Matys János stytam Kováts tseáltk Mátyás mestr Grgly tsealtk. : 
az fájdalom nyomtalanul eltünt; hanem azon állitás, hogy a templom falain lett volna, még is 
hibás lehetett, mert az 1758-ban épült templomon ily irás lételét feltételeznünk nem lehet, 
hanem igenis lehetett a torony falán, mely torony izmos, fölfelé egybekeskenyedő falaival 
még akkor is régi eredetre utalna, ha körives ajtószemöldjébe az 1498 évszámot bevésve nem 
találnók, és hogy ez évszám, nem – mint Csíkban nagyon szokásos – falsificatum, azt a 
számjegyek minuskel alakja mutatja. 

Eltünt nyomtalanul a pogány emléknek nézett nemzetmivelődés történeti becses ereklye, 
hanem azért a szent-miklósi templomban mégis találhat a régész figyelemreméltó tárgyat és 
ez harmadik harangja, melyen e körirat olvasható: 

„Non habemus hic manentem civitatem sed futura inquirimus Gy.-Sz.-Miklós 1548.” És e 
körirat nem annyira régiségeért, mint azért nevezetes, mert a helység neve, korát megelőzőleg 
fordul itten elő, a mennyiben az még Németországban is csak a 16-ik század végével jött 
szokásba. 

A gyergyó-szent-miklósiaknak azon eredeti, másutt nem létező szokása van, hogy hamvazó 
szerdán a legénység egybegyülvén, zeneszóval megy a lelkészi lakhoz, s a lelkészt „Rákóczi 
indulóval” kiséri az egyházba, melynek ajtajánál hangzik el az utolsó zenehang s szünetel az 
egészen a nagy-szombaton történendő feltámadás ünnepéig. Ily böjtkezdet tudtommal sehol 
sem divatozik. 

Az örményeknek 1830-ban épült, bástyás védfalakkal környezett, csinos temploma a falu 
északkeleti szögletében van. A Szent-Miklóson lakó örmény hivek száma 1200 lélekre megy, 
s ritusok csak annyiban különbözik a katholikusokétól, hogy a misét örményül mondják, és a 
papok is bérmálhatnak. Nagyrészt Velenczében nevekedő lelkészeiket a bécsi Mechitarita 
püspök szenteli fel, s a ritualékban ettől függenek különben az erdélyi katholikus püspök 
egyházi hatósága alatt vannak; ez rendeli őket egyházközségeikbe is. 

Kunics a Lázár családnak egy igen régi és fényes gy.-szt.-miklósi kastélyáról tesz emlitést, 
azonban hihető, hogy ezen kevés kritikával iró jesuita, a szárhegyi Lázár kastélylyal 
tévesztette egybe; és ez annál valószinübb, mert a kastély mellett állott kolostorról is emlitést 
teszen, már pedig Gyergyóban csak Szárhegyen volt és van kolostor; különben e tévedést még 
inkább felfejti azon körülmény, hogy Kunics Szárhegyet teljesen kifeledte Gyergyó falai 
közül. 

De mi Gyergyó-Szent-Miklóson kiválóan érdeket költhet, mihez örömderitő érzettel 
közelithetünk, az a templom közelében emelkedő azon emeletes épület, melyben a muzsák 
szentegyházára ismerünk; mert ha épület szent lehet, bizonnyal ilyen az értelem fejlesztésére 
szentelt tanintézet; mert isten tiszteletének legüdvösebb módja az, mely az értelmet fejleszti, 



mert ez képezi azon köteléket, mi a föld fiát az éghez leginkább közel hozza, mert ez ragadja 
ki az embert az állatias elsülyedés megalázó állapotából s emeli a felvilágosodás azon 
magasabb fokára, hogy értelmének fölénye, érzéseinek nemesitése által hivatásának 
magaslatáig felemelkedni képesitve legyen; mert az isten képére alkotott ember csak akkor 
közelitheti meg a teremtőt, ha szelleme – mely ily köteléket egyedül alkothat – nemesitve, 
tökélyesitve van; szentegyházak tehát a tanodák, melyek az emberiség lelkületének éltető 
tápláldái, s valójában a templom csak akkor van kiegészitve, ha az imára szentelt hely mellett 
feltaláljuk a tanodát is, hol a hivők lelkülete, és szive előkészittetik és képesittetik arra, hogy 
emelkedettséggel és szellemi fejlettséggel járulhasson az imához. 

Azonban örömmel láthatjuk, hogy Gy.-Szent-Miklós szentegyháza ki van egészitve 
mulhatatlan járuléka az iskola által, még pedig egy a Székelyföldön oly igen szükséges 
főelemi tanodával párositott ipariskola által, melyben a minden szellemi központtól távol eső, 
elszigetelt, tehát önmagára utalt Gyergyó 42,372 lakosának lelki ápoldája van megalapitva. 

Alig van a Székelyföldnek szebb hivatású és üdvösebb irányu intézete, mint ezen legelső, s 
fájdalom még mindig csak egyedüli ipartanodája, melynek horderejét senki jobban fel nem 
fogja, nemzeti érdekek igényelte kifejlődését senki hőbben nem óhajtja, mint én; ebből 
kifolyólag e tanintézet alakulásának és kifejlődésének rövid történetét adni kötelességemnek 
ismerem. 

Ez intézet, miként tanodáink mindenike, régebben alakult s csak lassankint emelkedett és 
fejlődött ki, sőt a szent-miklósi tanoda lételét még csak nem is a nemzeti szellemnek, hanem 
épen ellenkezőleg, az azt elölni, kiirtani szándékolt ellenséges törekvésnek köszöni; mert a 
véres emlékü „Siculicidium”-mal füződik egybe, mivel alapitási időszaka körülbelől 1764 
tájára, vagyis azon korszakra vihető vissza, midőn a madéfalvi vérfürdővel a fegyvert a 
székelyekre felerőszakolták*Ez iskola alapitásának évét biztosan meghatároznunk nem lehet, 
mivel az arra vonatkozó okmányok a katonai kormánynak a tudományos kutatások elől 
féltékenyen zárkozó levéltáraiban vannak valahol eltemetve. Hogy az iskola helyisége 1783-
ban épült, azt is csak akként tudhatjuk, hogy midőn az ujabb átalakitásnál a tanoda szük 
helyisége hozzáépités által megnagyittatott, a falbontáskor egy oly kő került napfényre, 
melyen az 1783-ik év volt bevésve, miből azt következtethetjük, hogy a tanoda ezen évben 
rendszeresittetett, s nyert állandó elhelyezést, bár igen valószinü, hogy a tanitás ideiglenes 
helyiségekben már azelőtt folyamatban volt, mert tudjuk, hogy Bukow, ki a fegyverfeladás 
véres müvét 1764-ben végrehajtá, egyszersmind arról is gondoskodott, hogy a felállitott 
ezredek német tisztjei, az azoknak engedett önkényes hatalom, s főleg elnémetesitő iskolák 
alapitása által a székelyekből a nemzeti szellemet, a szabad gondolkodást és függetlenségi 
törekvést kiirtván, azokból engedelmes, tetszés szerint mozgatható gépeket alakitson., mivel 
ezen iskola a határőri ezredparancsnokság rendeletéből, bár székely pénzen alapittatott a 
végett, hogy a székely határőri gyalog és huszárezredek fiaiból engedelmes katonákat, akarat 
szerint mozgatható gépeket neveljenek, alakiták a végett, hogy a fiatal nemzedék lelkületéből 
már előre kiirtsanak minden hazafiságot, minden szabadságvágyat, hogy azokat nyelv és 
szellemben elnémetesitve, a haza szivétől elszakitsák. E czélból ezen elemi iskola egészen 
1849-ig az ezredparancsnokság közvetlen felügyelete alatt állott, elannyira, hogy az oktatás, a 
tanitók s minden az intézethez tartozó ügyek fölött kizárólagosan a katonai hatóság 
rendelkezett, s katonai kényszer útján botbüntetés terhe alatt volt megparancsolva, hogy 
minden fegyverviselő gyergyói székely fiait e tanintézetbe adja, mely eleintén csak elemi 
tanoda volt, de az 1843/4-ik tanévben ahoz kis gymnasium is csatoltatott, melynek 
fejlődöttebb tanonczai egészen 1849-ig a csik-szent-mártoni hadi iskolához tétettek át. 



De az erkölcsök megmételyezésére, a hazafias szellem kiirtására tervelt iskola, alapitóinak 
szándékával ellenkezőleg a közmüveltség terjedésének lett eszközlője, mert a kényszertanitás 
eredményezte azt, – hogy Gyergyó népe a közmüveltség terén oly előhaladást tett, hogy alig 
volt székely, ki irni, olvasni nem tudott volna; sőt még most is az értelmesebb osztály 
főjárulékát az ezen intézetből kikerültek alkotják; más részről a hazafias szellemüek kiirtása 
sem sikerült, mert 1848–9-diki szabadságharczunknak legkiválóbb bajnokai épen ez intézet 
növendékei közül kerültek ki, s a szentmártoni hadiiskolába áttétettek szolgáltatták azon 
kiváló tüzéreket, kik Háromszék önvédelmi harczaiban annyi dicsőséggel s oly magasztos 
önfeláldozással szerepeltek. 

Azonban a dicső harczokra a szabadság fénylő napjának lehanyatlása következett, a 
müveltség, a polgárosodás fölött a szolgaság ülte diadalát. Ily győzelmet csak éj követhete, 
sötét éj, melyben lánczcsörgések, bitófák, börtönök tüntek fel, sötét éj, melyben a szellemi 
világosságnak minden szikrái eloltatni terveztettek. Magyarország a müveltség 
előharczosainak, a keresztyénség és szabadság hőseinek dicső hazája bús temetővé lett, észak 
fagyos lehelete megdermeszté a szabadság szellemét, a kozák győzelem kozák irányt, 
vérpadokat, szégyenletes zsarnokságot hagyott maga után; a müvelt Európa szivébe, a XIX. 
század szégyenére befészkelte volt magát az urali vadságnak azon iránya, a muszka 
kegyetlenségnek azon modora, mely örökös szégyenfoltja lesz a világtörténelemnek, melynek 
pokoli látványától ha eliszonyodtak is a népek, de a kormányok és diplomatia nem csak 
vétkes közönynyel, hanem elégülten nézték, mert a „rend” s az ő eszmeficzamodásuk szerint 
„egyensúly” helyre lett állitva. Igaz, hogy a szabadságnak feltörő érzetét a kancsuka uralma 
megfékezte, Európa szivének melegét a jeges tenger jégszikláival megfagylalák, oh de ez nem 
győzelem, hanem a müveltség és polgárosodásnak szégyenletes veresége volt; oly vereség, 
mely az emberiség előhaladását évtizedekre akasztá meg, mert e küzdelemben nem csak a 
magyar nemzet győzetett le, hanem meggyalázva lett a müveltségnek feltörő szelleme és a 
népek közös vagyonát képező szabadságnak érzete is. Itt az ujkor eszméit tarolta le a 
középkor szolgaságának undok hydrája. Hogy ily győzelem a müveltséget, mi a 
szabadságérzetnek szülője, elfojtani törekedett, az igen természetes, s azért a forradalomra 
következett absolut kormányrendszer országszerte elnyomta, hol csak tehette megszüntette a 
tanintézeteket; ezen sors érte a gyergyó-sz.-miklósi kis gymnasiumot is, mely teljesen 
eltöröltetett, sőt még az elemi iskola is csak mint silány kántori iskola maradt fenn. Egy egész 
évtized vonult el a nélkül, hogy Gyergyónak bárminemü iskolája lett volna; egy nemzedék 
nőtt fel megfosztatva az önmüvelhetés minden eszközétől; mert csak is 1859-ben, a 
zsarnokság szigorának szelidültével lehetett arra gondolni, hogy e vidék 40,000-et meghaladó 
lakosságának lelke a vadságba való elsülyedéstől megmentessék. Ekkor Haynald Lajos, 
Erdélynek a nevelés sz. ügye körül oly nemes buzgalmat kifejtett akkori kath. püspöke, állott 
az ügy élére, fáradhatlan erélye, ügyszeretete s nemes lelkesedése párosulva a gyergyói 
községek és egyesek áldozatkészségével, 32,335 forint és 80 krnyi összeget hozott 
egybe*Hogy az ügyet lelkesen felkarolt püspök ez összeghez mily mérvben járult, nem 
tudom, de ismeretes bőkezüségéről itélve, az tetemes lehetett. A gyergyói papok közül 
boldogult Mészáros Antal gyergyói esperes és gy.-sz.-miklósi lelkész járult 500 frttal. A gy.-
sz.-miklósi örmény község évenként 80 frttal. , mely összeg alaptőkéjeül szolgált egy 4 
osztályu főelemi tanodának, melyben a tanitás még ez év (1859) végével kezdetét vette* 

Az alapulást, az alapitó községek által kiállitott kötelezvények értelmében, az akkor működött 
cs. k. helytartóság 1860-ban 18262/2758 szám alatt hagyta helyben. 

A főelemi iskola jövedelem-forrásai következők:  frt     kr. 
a) A fennebbi alapitványi tőke 5% évi kamatja  1616   79 



b) Az 1849-ben megszüntetett kis gymnasium  
alaptőkéjének évi kamatja  948     – 

c) Fülöp Elek 2000 ftos alapitványa  
s tőkésitett kamatjárulékok kamatja  110     – 

Összesen:  2674   79 

 
A főelemi tanoda költségvetése következő:   frt     kr. 
Hittanitó évi fizetése 315     – 
4. osztálytanitó évi fizetése  525     – 
3. osztálytanitó évi fizetése  472   50 
2. osztálytanitó évi fizetése  420     – 
1. osztálytanitó évi fizetése  420     – 
Az iskolaszolga évi fizetése  60     – 
Pénztárnok évi fizetése 80     – 
Összesen      2292   50 

és igy egyéb iskolai szükségletekre marad 382 frt 29 kr. 

három, pályázat utján választott, tanitó vezetése alatt, kik lelkesedéssel láttak a nagy számmal 
egybesereglett fiatalság müveléséhez. Az alap elégséges volt arra, hogy ezen oly nagy 
szükséget pótló s minden irányban még a nép részéről is lelkesedéssel támogatott, 
ügyszerettel felkarolt, főelemi tanoda rövid időn felvirágozzék, s az igényeknek megfelelő 
mérvben fejlődjék. 

Hogy mindennek daczára az fejlődésében fennakadt, ha előrehaladás helyett visszahanyatlott, 
ha a községek részben elvállalt kötelezettségeiknek meg nem feleltek, azt leginkább kisszerü 
hatalmaskodásnak, szűkkeblü nézetkülönbségnek s főleg az alapitói és főfelügyelői jogok 
erőszakos ellentétbe állitásának lehet feltudni*Az alapitványhoz Szárhegy és Ditró járult – 
mint leggazdagabb két község – a legtekintélyesebb összeggel, de járult, egy püspöki leirat 
által is helybenhagyott, azon kikötéssel, hogy a tanitók megválasztásához alapitványuk 
arányához mérten befolyjanak. Ez arány pedig a községek részéről tett 3 és felet, a püspök 
részéről 1 és felet. Az érdekelt községek a feleket elég nagylelküen ugy egyenliték ki, hogy 2 
egészet a püspöknek engedve, hármat maguknak tartottak fenn. Azonban a püspökség, a 
tanárok kinevezését illetőleg, ennyi befolyással nem elégedett meg, követelvén, hogy a 
községek minden állomásra hármat-hármat válaszszanak, kik közül a püspök egyet-egyet 
kiszemelve fog megerősiteni, a községek ellenben csak egyet akartak minden állomásra 
választani, kit a püspök, ha képessége ellen alapos kifogása nem volt, tartozott megerősiteni. 
A községek ezen jogos követelésével szemben a püspök egyházfői hatalmára, jogaira 
hivatkozott, s fenyegető modorban követelt engedelmességet; a kérdés ily élreállitásából 
viszály tört ki, minek következtében Szárhegy, Ditró és Remete mindaddig, mig az 
alapitványi feltételek teljesitve nem lesznek, megtagadta az alapitványi tőke kamatjának 
fizetését. A püspök mellőzve a békés közvetitésnek valószinüleg czélra vezetendett 
módozatát, a guberniumnál emelt panaszt, ez végrehajtással fenyegetődzött, minden 
eredmény nélkül azonban, mert a községek jogsérelmeik orvoslását követelték, s annak 
megtérténteig a fizetést határozottan megtagadták. Az ekként keletkezett viszálynak aztán 
azon szomoru következése lett, hogy az előszámitásba felvett jövedelem egy része nem 
folyván be, a tanitók csekély fizetésre szorultak, s valójában buzgalmuk dicséretes, hogy mind 
ennek daczára állomásaikat fel nem adták. A viszályt elvégre is Fogarasi Mihály püspöknek 
sikerült kiegyenliteni, ki mint gyergyói születésü, tapintatosan, inkább a rábeszélés, mint a 
szigor fegyverével igyekezett hatni, minek eredménye az lett, hogy a renitens községek 
megadták magukat, s ekként a veszély, mi a tanintézetet fenyegette, el van háritva. Mind 



ebből pedig a tanuság csak az, hogy a tulságos papi befolyás a tanügyre veszélyes, mert ha 
Csíkban, hol a népesség kizárólag katholikus – tehát a vallási firma semmiképen kérdés 
tárgya nem lehetett – ily viszály létrejöhetett, mit várhatunk akkor egy vegyes hitfelekezetek 
által lakott vidéken? Ideje azért, hogy a tanintézetek a mindig szükkeblü, s képzelt jogaikra 
féltékeny papi befolyás és felügyelet alól mentesittessenek, s minden ilynemü gyámság alól 
felszabadittassanak!, mely vétkes viszálkodás, a nevelés szent ügyét válsággal fenyegette 
elannyira, hogy ezen tanintézet teljes feloszlással és megsemmisüléssel volt fenyegetve, s 
hogy az nem történt meg, azt csaknem kizárólag a lelkes tanárikar önfeláldozásának s nemes 
önmegtagadásának köszönhetjük, kik az alapitványi kamatok felakadása miatt alig 280 ft. évi 
fizetés mellett folytatták a tanitást, tengődtek, nyomorogtak, csakhogy a nemzet szellemi 
vagyonában meg ne károsittassék. Ezen elismerést érdemlő kitartás és ügyszeretet megmenté 
a veszélyeztetett közügyet, s most miután végre sikerült az alapitói és főfelügyeleti jogoknak 
kiegyeztetése, reményünk lehet, hogy az egyenetlenség gyökeres kiirtása is sikerülend, s a 
tanügy rendes menetének ez ideig történt erőszakos megakasztása nem fog többé 
bekövetkezni, és ezt annyival inkább remélhetjük, mert mostoha tanügyünk végre valahára 
országos figyelemben is kezd részesülni. 

A fennebbiekben van rövid vázlata a szentmiklósi főelemi iskola fejlődési története első 
phasisának. Már most annak azon második időszakát kell érintenünk, midőn a főelemi tanoda 
alreáltanodával kapcsoltatott egybe. 

Ki a Székelyföld túlnépesedését, és a nép természeti hajlamait tekintetbe vette, az azt is 
átlátta, hogy a kivándorlás és közelszegényedés meggátolására legüdvösebben ipartanodák 
alapítása által lehetne hatni, mely tanodákban a székely nép kereskedelmi és gyáripari 
hajlamai kifejlesztetvén, lassankint oly nemzedék növekedjék, mely lehetővé tegye ezen 
földmüvelésre ugy is kevés és hálátlan tért nyujtó területnek gyártartománynyá való 
átalakitását. Az eszme már rég foglalkoztatta a nemzet jövőjét szivükön hordó lelkesebbeket, 
ily tanodák szükségességét mindenki átlátta, azok létesitését mindenki ohajtotta, de hiányzott 
az alap, melylyel ez üdvös törekvés létesithető lett volna. És hogy ez eszme, habár nem is az 
ohajtott mérvben, testesült, s hogy végre valahára a Székelyföld egy kisebbszerü alreáltanoda 
felállitását megérhette: azt ismét Haynald Lajos közbenjárásának lehet köszönni, ki hatalmas 
befolyását arra használta fel, miszerint az uralkodó 1862-ben bőjtelő hava 12-kén kelt s ugyan 
e hó 16-kán 712. szám alatt kibocsátott rendelete folytán egy a gy.-szent-miklósi főelemi 
iskolával kapcsolatos alreáltanoda felállitását elrendelte. Az erdélyi udvar korlátnokság 1865-
ik év november 4-én 4686. szám alatt, nyilvános pályázat útján a három tanári állomást 
betöltötte, és azok fizetésének folyóvá tételét foganatba vette* 

Az alreáltanodának az államkincstár által fedezett költségvetése ez:     frt 

a) Az első vagy igazgató-tanár évi fizetése     750 

b) Igazgató tiszteletdija évenként          105 

c) A második tanár évi fizetése               650 

d) A harmadik tanár évi fizetése               600 

e) A hitelemző tanár évi fizetése               150 

f) Az intézet számára beszerzendő 



taneszközökre évenkint                    250 

g) Házfentartási szükségletekre évenként     150 

h) Az iskolaszolga évi fizetése               105 

Ekként a gy.-sz.-miklósi alreáltanodára évenk.     2710 

forint fordittatik. 

. 

A főelemi iskola eléggé tágas épületébe elhelyezett alreáltanoda ünnepélyes megnyitása 1866-
ban okt. 1-én történt meg; a tanitás azonban ez alkalommal csak az I. osztályban vette 
kezdetét*A megnyitás után csakhamar megtörtént az intézetnek nyilvánossá tétele, 
kormányszéki hivatalos köröztetés által. , de a következő 1867-ik évben már a II. osztály is 
beállittatott. 

A tanulók száma az I. osztály megnyitásakor 12 volt, jelenleg pedig mind a két osztályban 
összesen csakis 12 van*A főelemi tanoda mind a négy osztályában, az 1868–9-ik tanévben az 
összes tanonczok száma csak 141 volt, mi Gyergyó 42,372 lakosától nagyon csekély értelmi 
járulék, főleg ha tekintetbe veszszük, hogy Gyergyó területén a szárhegyi kolostorban és 
Ditrón van még némi csekély oly iskola, hol irni, olvasni tanitanak; másutt mindenütt csak 
czélszerütlen kántori iskolák szerepelnek, melyekben a mi keveset a gyermekek egyik télen 
tanulnak, következő télig elfeledik. A szent-miklósi főelemi iskolának gyér látogatása, az 
alreáltanoda botrányos elhanyagolása leghatalmasabb érv arra nézve, hogy nálunk csak is a 
kényszer-tanrendszer által lehet sikeresen hatni a népnevelésnek felemelésére. . 

Valójában megfoghatatlan, hogy korunkban, midőn a reáltanintézetek szaporitása iránt a 
közóhaj mindenhol nyilvánul, akkor épen a túlnépes és mostoha földmivelési viszonyok közt 
vajudó Gyergyóban mutasson a nép oly kevés ösztönt fiainak ezen ipariskolában való 
nevelése iránt; valójában e vidék népének szellemi és anyagi felemelkedésére hivatott intézet 
iránt való hideg közönbössége kimagyarázhatatlan, mert azt nem nevezhetjük másnak, mint 
egy oly szellemi öngyilkosságnak, mely előbb utóbb keservesen fogja magát megboszulni. 

Már most, ha a reáltanoda iránt nyilatkozó ezen idegenkedésnek okait keressük, azt részben 
abban találhatjuk, hogy a székely szenvedélyes földmivelő nép, mely az őseitől örökölt 
barazdától semmi áron sem tud megválni*Az ősi földhöz való ragaszkodás a székelyek között 
oly nagy, miszerint tudok több esetet, hogy egynémely birtokos kertje, vagy valamely földje 
kikerekitése igényelte egy holdas földért előbb mesés árt (3–400 ftot), azután más helyen 4–5 
annyi, s sokkal jobb területet igért a nélkül, hogy vásárt tehetett volna. Az ősi birtokhoz való 
ezen határtalan ragaszkodás teszi azt is, hogy a Székelyföldön a tagositás kivihetetlen 
(legalább egyezményileg), mi a földmivelés fejlődésének nem kis hátrányára van. s kelljen 
bár a mellett nélkülöznie, nyomorognia: annak müvelésével fel nem hagy; a röghöz való ezen 
túlságos ragaszkodás – a mi különben minden földmivelő nép sajátsága – teszi azt, hogy a 
székely nem örömest adja magát és gyermekeit is olyan pályára, mely ezen kedvencz és 
hagyományos foglalkozásától elvonja. E mellett a nagyon buzgó katholikus csíki szülőknek 
eldoradói álma, s földi vágyaiknak legfellengzőbb czélja az, hogy fiaikból papot 
nevelhessenek, mert ezen állás a mellett, hogy a vallásos kegyelet nimbusával van környezve, 
a csíki nagy egyházközségekben egyszersmind igen jövedelmező is, nemcsak, hanem a 



világtól elszigetelt, régebben s most is nagyon kevés nemesség által lakott Csíkban a papok 
sokkal tekintélyesebb állást foglalnak el, mint másutt, s a népre gyakorolt hatalmuk által 
csaknem mindenhatók, azért a csíki anya, kinek egy vagy több pap fia van, arra oly büszke, 
mint akármelyik anyakirálynő, sőt a nép előtt is kiváló tisztelet tárgya. 

A papi pályának ezen előszeretete bizonynyal befolyással van arra, miszerint a szülők 
gyermekeiket oly intézetbe nem örömest küldik, melynek növendékeiből papok nem lehetnek, 
vagy legalább nem az áldozári pályára vezető nevelésben részesülnek; de éppen a papok 
vannak kiválóan arra hivatva, hogy a néppel megértessék a reáltanodák üdvös voltát, éppen a 
papoknak kötelessége a népet e tekintetben felvilágositani, annak téves előitéleteit eloszlatni, 
megmagyarázván, hogy mindenki pap nem lehet, hogy a földmivelés a csekély terjedelmü 
silány föld mellett nem képes sokáig foglalkozást és tápot nyujtani az évente szaporodó 
népességnek, hogy a haza és szülőföld szeretete parancsolja, miszerint a népesség egy része 
ipar és kereskedelemmel való foglalkozásra képesitse magát, hogy az által e hazának annyi 
használatlanul heverő kincse a haza fiai által hasznositva, az idegen kezekbe való jutástól 
megóvassék. 

Ismerve népünk józan eszét, helyes itélőtehetségét, nem hihetem, hogy az ily kötelességszerü 
felvilágositás óhajtott hatását eltéveszthetné. Azért a lelkész urak nemes hivatása, sőt hazafias 
kötelessége is, hogy a nép lelkébe csepegtessék ezen árva intézet iránti szeretetet és bizalmat, 
és az által a Székelyföldet megmentsék azon szégyentől, hogy legelső ipariskoláját is – mire 
oly égető szüksége volt és van – tanulók hiányában kellett megszüntetni. 

XXIII. Kirándulás a Gyilkos tavához. 
Békény völgye. Vároldala. Hiripné vára, regék, most látható romok. Both András és Ambrus 
Ferencz emléke. A békényloki kolostor. Piriske. Tatárhágó. Tatárkut. Ujut pataka. Kilátás a 
Vereskő fejéről. A Likas krátere. Likas patak vidéke. Gyilkos tó alakulása. Gyilkos havas. 
Nagy Czohárd, óriási pisztrángok. 

A ki havasi vidéken csak a lapályos völgyeket utazza: az csak félig utazik, mert a legszebb, 
leginkább meglepő helyek a hegyek között, a szük völgyületekben, a nehezen megmászható 
magas bérczek kebelében vannak elrejtve, mintha a természet az ily helyeket féltékenyen 
dugdosná az emberi kiváncsiság elől, mintha azért akarná azokhoz az embert bajjal és 
fáradsággal juttatni, hogy igy jobban méltányolja; mert az az emberi természetben van, hogy a 
mihez küzdéssel és nehézségek legyőzésével juthat, azt inkább ohajtja, inkább méltányolja. 

Azért én most sem követtem – mint többnyire szokták – a jól csinált utat Borszék felé, hanem 
kitértem a Marosnak czivilizált teréről a havasok tömkelegébe, hogy e havasvidéknek egy 
nevezetes, tudtommal még senki által le nem irt*Gr. Lázár Kálmán „A lég urai” czimü 
munkája I. füzetében csak átmenetileg emliti. , s kevesek által látogatott gyönyörü pontját 
megismertessem, és ez nem más, mint a – Gyilkos tó, hová eljutandó, a Békény völgyébe 
tértem fel, mely a hosszan elnyuló Sz.-Miklós felső végénél összekeskenyül, illetőleg többfelé 
ágazik. A Békény eredeti keleti irányát megtartja. Északról a Holyvás pataka, északkeletről a 
Vár pataka törtet le szép havasias jellegü völgyéből. Ez utóbbi és a Békény összefolyása közt 
szép idomu sziklahegy emelkedik vagy 500 lábnyira a tér szinvonala fölé, melyet 
Vároldalának neveznek. – Lássuk, hogy ez elnevezés feltételezte és a hagyomány által 
követelt várnak van-e valami nyoma? 



Hogy van, arról meggyőződhetik az, ki e különben is szép kilátással jutalmazó hegycsúcsot 
megmászsza, mert a hegy fennlapján annak csalhatatlan nyomaira fog akadni. 

A Vároldalának Békény és Várpatakára néző két (dél és északi) oldala csaknem függőleges; 
itt a természet erőditett s ekként csak keletről és nyugatról, honnan a hegytető megközelithető 
volt, emelt védmüveket az ember alakitó keze. Nyugatról egyes, keletről kettős – még most is 
4 öl széles, 2 öl mély – sáncz metszette át a keskeny hegyhátat. A nyugati sáncztól 100, a 
keleti belső sáncztól 60 lépésnyire, egy köridomu 100 lépés kerülettel biró felső vár van, mely 
a kétoldali szárnyerődök csaknem középpontján a középkori váraknál szokásos belső 
balliumot képezte. Ezen belső körerőd keleti és nyugati részén két hatalmas zömtorony 
(donjon) állott, melyek halomra vannak most omolva; de csak csekély ásásra is 
falomladványokra, nagymennyiségü ragacs (cement) töredékre és kőre lehet akadni, mi e 
donjonok egykori lételét kétségtelenné teszi. Az ezeket összekötött köridomu várfalak az 
északi oldalon még 1–2 láb magasságban ma is állanak, a déli oldalon csak gátonya vehető ki. 

E csekély nyomok elégségesek arra, hogy e vár egykori lételét biztosan megállithassuk. A 
hagyomány azt mondja, hogy az Hiripné vára volt. Ennek a Hiripnének pedig két fia volt, 
Ábrahám és Damokos, mindkettő vitéz levente, de mind kettő zsarnok, kik a vidéket e 
bevehetetlen sziklavárukból nyomorgatták, s főként kedvtelve rabolták el a vidék legszebb 
szüzeit. E boszura hivta fel a sértett szeretőket, miért azok egyremásra (gyakran) jelentek meg 
a vár alatt, elégtételt követelni a leányrablóktól. 

Van a Várpatak és Holyvás patak közt egy hegyfok, melyet most is Damokosnak neveznek, itt 
vivott az ily merész kihivókkal Damokos, tul a Békényen, a ma is Ábrahámnak nevezett 
helyen pedig, másik testvére; ily párbajaikról többnyire győzelmesen tértek vissza 
babérkoszoruval váró, s csatáikban a vár tornyából gyönyörködő anyjukhoz. 

De elvégre is emberükre találtak, mert egy napon két gyászos vitéz hivta viadalra a két 
leventét, kik legyőzetve vérzettek el a küzdtéren. Hiripné kezeiben elfonnyadott a 
babérkoszoru, s fájdalmában nem sokára fiai után halt el. A nép pedig lerombolta a 
bünfészket. 

Ez a vároldali romoknak regevilága, mi e várnak régi épitését látszik jelölni. A romokat ugy 
látszik, később kiigazitották, mert a XVII. század végén azt a Both-család birtokában látjuk, 
lakja pedig azon Both királybiró, ki a Rákóczi-forradalom alatt Gyergyó hős népét a nemzet 
ügye mellett vezérelte, kit hősiessége, s gyászos vége a gyergyóiak emlékében szent 
vértanuvá tett. 

Mig Rákóczinak Isten és Szabadság szóval jelzett zászlói fennlobogtak, addig Gyergyó 
természettől védett földére ellenség nem léphetett, de 1707-ben, a haza ügyének 
hanyatlásakor, Akton győzelmesen előnyomuló serege mindent feldulva, közelgett Csík felől 
Gyergyónak. Both királybiró harczedzett bátor népét összegyüjtve, a Geréczesre elébe ment, s 
ott a győzelemhez szokottat feltartóztatván, nagy veszteséggel visszaverte; de a 
szentdomokosiak között találkozott két oláh, kik havasi mellékösvényeken bevezették az 
ellent Gyergyóba. Ekként a helyükön emberileg megállott gyergyóiakat váratlanul hátulról is 
megtámadván, két tüz közé szoriták és szétverték, a nép elmenekült a havasokra, de a soha 
nem hátrált hős vezér Both vérző sebeitől lankadtan az ellenség fogságába került, azon 
ellenség kezébe, mely győzelmét undok tettekkel szennyezé be, mert Akton féktelen labanczai 
a védtelen Gyergyónak esve ugy feldulták, hogy nem maradt egy fedél sem, mely alá lovaikat 
beköthették volna; a győzelemittas vezér pedig feldulta Both várát, s őt magát czéltáblának 



kiállitva, kis fiaival lövöldöztetett reá, mig nemes lelke – a nép hite szerint – égbe 
szállt*Losteiner Chronologica descrip. kézirat. . 

Cserey Mihály is elbeszéli e történeti tényt*Nemzeti könyvtár 389. lap. , de egészen máskép. 
– A népet Akton ellen vezetett királybirót Elekes Andrásnak nevezi. Emliti Akton 
bérenczeinek rémitő dulásait, elmondja, hogy a falukat felégették, a marhákat méneseket 
elhajtották, a szárhegyi kolostort feldulták, s a kurucz barátokat (szerzeteseket) jól 
megdöfölték; az elmenekült nemesek házait, azok között Lázár Ferencznek szárhegyi 
kastélyát is fölégették. Both András levágását is emliti Cserey, de hogy minő állásban volt, 
nem mondja; azonban Losteiner, a hitelt érdemlő történetiró, mint királybiróról szól 
róla*Megtörténhetik, hogy két királybirája volt ekkor Gyergyónak; egy, ki a civil dolgokat 
végezte, egy másik, ki a haderőt vezényelte., s embertelen kivégeztetését történeti érvényre 
juttatja; miért a Both királybiró emlékével kapcsolatba hozott várromnak szent emléknek kell 
lenni minden honfi előtt, oly töredéknek, mely a szabadság egy magasztos vértanujának 
emlékével van kapcsolatba hozva. 

Szokásban van, hogy hushagyó kedden a sz.-miklósi fiatalság kigyül a Vároldalára, honnan 
estve szurokkal és szalmával elkészitett tüzes kerekeket bocsátanak le, végre nagy 
örömtüzeket gyujtva, azok körül hatalmas áldomást csapnak. Hogy e népünnep honnan vette 
eredetét, már a hagyomány sem tudja; lehet, hogy azt eredetileg Both emlékére szervezték, 
később azonban a keletkezés indokát elfeledték az utódok, vagy ha nem ugy van is, könnyen 
kapcsolatba lehetne hozni Both nevével, ekként a hősnek maradandó emlékünnepet 
szerezvén. 

Különben Gyergyó többször játszott hősies szerepet a történelemben, főként több önfeláldozó 
bátor jellemet tud felmutatni. A vértanu Bothtal méltán bemutathatjuk egy másik nagy 
emberét, szárhegyi Ambrus Ferenczet, ki midőn Bukow 1762-ben oct. 24-én a népet a fegyver 
alá felesketni akarná, mint a nép orátora kilépett s hangosan ellene mondott e jogtipró 
eljárásnak, mit a nép hangosan helyeselt. 

Másnap Bukow magához hivatta, előbb édesgette sajátkezüleg töltött borral, azután aranynyal 
kinálta, de ezt Ambrus és társa (kinek nevét kiolvasni nem tudtam a kéziratból) 
visszautasitván, Bukow dühbe jött s rájok rivalt; „Vagy vegyétek rá a népet, hogy a fegyvert 
felvegye, vagy meg kell hallnotok.” Ambrus erre dörgő hangon mondá: 

„Inkább meghalunk, mint nemzetünk szabadságát eladjuk, nem vall igen nagy kárt Gyergyó, 
ha engem felakasztatsz is, de azért a nemzet s szent joga el nem fog veszni.” 

Már vasba voltak verve a bátor férfiak, már főbelövésükre kiadva a parancs, midőn a 
megmentésükre siető nép a börtön ajtainak betörésével kiszabaditá halálra szánt orátorait. 
Bukow 8 aranyat adva a nép megvendéglésére, csak nagy bajjal tudta a papok közbejárásával 
lecsendesittetni, de csak percznyire, mert midőn tisztjeivel ebédhez ült, a nép megrohanta 
szállását, tölténytartóit, egyenruháját ablakán dobálva be, kiabálta, hogy: „Lőcsig üst az ilyen 
adtának.” A rémült Bukow ünnepélyesen kijelenté, hogy a népet nem fogja a fegverfelvételre 
erőszakolni stb., s csak ezen kijelentés után oszlott szét a kitörés pontján állott nép. De alig 
távoztak, hogy Ambrus Ferencz ujból elfogatott s kegyetlenül egybekötöztetve, a szeredai vár 
tömlöczeibe hurczoltatott, honnan csak a madéfalvi vész után szabadult ki*Losteiner 
Chronologica Descript. 604–607. szakasz. Ambrus a kötelet, melylyel fogságában össze volt 
kötözve, azután mindig, egészen élte végeig, nyakába akasztva hordozta, büszke önérzettel 



mint szabadságszeretete által nyert becses érdemkeresztet, de azért is, hogy kortársai lássák, 
hogy minő érdemjelet szokott osztani a zsarnokság azoknak, kik a jog és szabadság emberei. . 

Ha az ujabb eseményeket felemliteni akarnók, Gyergyó fiai közül több ily határozott hazafias 
jellemet lehetne felmutatni, hanem azokat a történelem számára fennhagyván, folytassuk 
utunkat. 

A vároldal szép függőleges szirteivel szemben a szép fenyvesnőtte Kárhágó emelkedik, ezt a 
Magas Bükk követi, a kettő közt törtet le a Magas Bükk-pataka, mely az Olt forrásától csak 
néhány ezer lépésnyire fakad fel. 

A völgy ezenfelül Békény-loka nevet vesz fel, festőileg fekvő fürészmalmok élénkitik a régen 
zsolozsmákat viszhangzó völgyet, mert itt valahol hajdan kolostor volt, hová Ferenczi György 
sz.-miklósi lelkész 1650-ben egy harangot veszen, Ferenczi jegyzeteiben belykén-lokai 
remetekolostornak iratik*Egyháztört. adat. 1650. Közli Veszeli Károly. . Most ugy eltünt e 
szentély, miszerint nem hogy rommaradványai lennének, de még öreg emberek sem tudják 
bár csak fekhelyét is megjelölni; valószinüleg e kolostor a Békény közelében feküdt valahol, a 
gyakran áradó patak rombolásainak kitett helyen, honnan még rommaradványait is 
nyomtalanul elsodorták a szilaj folyónak romboló hullámai. A Békénytől jobbra eső, havasok 
szinvonaláig emelkedő Csobottetőn messze ellátszó két kápolna büszkélkedik, egyik az 
örményeké, másik a róm. katholikusoké; ez utóbbit a hitrege szerint egy pásztor annak 
emlékére épitette, hogy néma fia azon helyen szólalt meg*Itt sz. Anna napján nagyon 
látogatott bucsu van, pünköstkor és keresztjáró héten nagy egyházi menetekkel (processiók) 
látogatják meg. . 

Egy órai ut után a Békény loka (a Magyaros-bükknél) északra kanyarul, hátterében a Piriske 
havasa emelkedik, mely a hagyomány szerint nevét sz. László király ily nevü s Comnenus 
János görös császártól nőül vett leányától nyerte. A Piriskén hátul a Tatárhágó emeli ki 
bozontos fejét; a hagyomány szerint egykor a tatárok a Tölgyesen (határszéli szoros) beütvén, 
e magas meredek hegynek indultak, de roppant fáradalommal, nagy szomjuságot szenvedve 
tudtak csak előre hatolni, végre három kutat ástak, melyek most is Tatárkutnak neveztetnek; 
de látva, hogy mily messze még a tető, s mily sötét félelmes erdők vannak ottan, ugy 
megijedtek, hogy visszaszáguldoztak. Az ekként bajtól menekült lakosok a mentő hegyet 
ekkor nevezték el Tatárhágónak. De e hegy nem csak a tatárokra volt félelmes, az még ma is, 
mert onnan rohan le Gyergyóba a Békény szele, melyet muszka szélnek is hivnak, s mely igen 
egytermészetü a háromszéki Nemerével, mert midőn ez tombolva végigüvölt Gyergyó terén, 
akkor mindenki lakába siet, mint vihar közeledtére kikötőbe a hajók. 

Utunk itt eltér a Békény lokáról, a keletről lefolyó Ujut pataka völgyébe, honnan a magas 
meredek Vereskő fejére vonul fel; e vizválasztó hegyvonal tetejéről*A nyugati oldalából 
eredő folyók a Marosba, a keleti oldalán fakadók Moldovába folynak. elbüvölő kilátás tárul 
fel. 

Visszapillantva a Békénylok nyilatán, Gyergyó délnyugati szöglete látszik a roppant Délhegy 
tömegével – havas és térség a távol kék leplébe burkolva, festői ellentétben tünik fel Békény 
hegyeinek szép zöld keretében; azonban ennél jóval elragadóbb a keletre feltáruló havasi 
tájék. A fenyvesek titokteljes kebléből gyönyörü idomu sziklaormok lövelnek föl, melyeknek 
szeszélyes szépségeivel nem tud a kiváncsi szem eltelni. Balról az óriási gúlaként 
feltornyosodó Likas-havas, melynek tetején kraterszerü üreg van, honnan fojtó lég jön fel; ez 
üreg a néphit szerint oly mély, hogy egy beledobott lud Szent-Domokosnál jött ki az Oltban. 



Jobbról a Medgyes, Fekete Hagymás, Lóhavas és Ölyves szirtgerinczei meredeznek fel. A 
háttérben a Gyilkos-havas tejfehér, a Nagy-Czohárd vérveres sziklacsúcsai zárják el a 
láthatárt. 

E hegyről leszállva, az ut megszünik, elannyira, hogy a Likas pataknak összehullott fáktól sok 
helyt eltorlaszolt medrében kell vizben lubicskolva tovább haladni, ezen úttalan rengetegbe is 
– hol minden lépten meglepő képek ragadják meg az utast, s feledtetik a vizben utazás 
kellemetlenségeit – behatolt az emberi szorgalom. A magasan felmeredő sziklaszálak lábainál 
fürészmalmok állanak, ezeken 4–5 láb átméröjü tönkökből (fatörzs) metszenek ritka szép 
deszkákat, melyeket csak télben, a pataknak befagyott medrén szállithatnak tovább. Csak itt a 
patak mentin van keskeny nyilás, melyen a Békásba vezető gyalog ösvény átvonul, – két felől 
mindenütt meredek szirtfalak, áthathatlan rengetegek, melyeknek csak széleit is alig érinté az 
ember pusztitó keze; tovább még szüz erdők terülnek el, melyek összeomlott erdőromokkal, s 
az ezek rothadványain felnövő folyondárok, zuzmók és páfrányok összefonódó hálózataival 
zárják el az emberi léptek elől. Közel két órát (Szt.Miklóstól 5 órát) kell e minden lépten 
meglepő havas tájon át utazni, mignem roppant szirtszálak, mint sziklaoszlopoktól környezett 
folyosón át a Gyilkos-tóhoz ér az utas. 

A legmeglepőbb, a legelragadóbb képek egyike áll előttünk. Még az is, ki felső Olaszország 
nagyszerü és Svájcznak ünnepelt tavait látta, bámulattal fog e látvány előtt megállani. 
Nagyobbszerü tüneményt talán igen, de szebbet, vonzóbbat bizonynyal nem rejtenek a 
havasok keblökben.  

E tó nem a teremtésnek őskohójából került ki, nem is az özönviz lefolyásának egy fennakadt 
medenczéje, hanem egészen uj alakulás; mert alig három évtizede, hogy ott, hol most e 
nagyszerüen szép tónak fénylő tükre terül el, gyönyörü havasi tér állott, melynek bársony 
gyepén a Likas-patak és a déli irányból letörtető Gyilkos-patak egyesültek, magas fenyvesek 
nőttek ki a patakok partvirányain, szép havasi virágok, kuszó mohák tarkázták a völgynek 
illatos füveit. De a mindig csudásan müködő természet 1837-ben a völgy 
egybekeskenyülésénél összeontott két hegyfokot, sziklagátat rögtönözve, elzárá a völgyet, 
mely több éveken át megtelve a vizben gazdag két pataknak oda rohanó kristály cseppjeivel, 
előállott a Gyilkos-tó, igy neveztetve a felette levő havasról. 

E tó óriási T alakban terjed. Nyugatra irányuló lábát a Likas-patak befolyása alkotja, 
átkeresztjének délre eső végénél szakad be a Gyilkos-patak, északi végénél van a tó kifolyása. 

És minő gyönyörü, minő változatos nagyszerü e tó környezete! Kelet felől hosszan nyulik el 
mellett a Gyilkos-havas. Meredeken emelkedő oldalát sűrü nyiressel kevert fenyves erdő 
boritja, mig égre meredő teteje kopár, de e kopárságban van éppen gazdagsága, mert ott a 
legfestőibb csoportozatokban mészkő-sziklacsucsok tornyosodnak fel, melyek hófehérek, 
simák és tündöklők, mint a márvány. 

Északi végét a Nagy-Czohárd érinti; roppant sziklatömeg ez, melynek függőlegesen 
felemelkedő kopár oldalait sűrü veres erek tarkázzák. E sziklahegy sokban hasonlit Gibraltar 
várhegyéhez, nyugatra fordult, fekvő oroszlánnak óriás alakjában tünvén fel; lőrésszerü 
üregeiből sivitó sólymok tekintgetnek alá a roppant mélység ölébe. Mellékelt képünk a 
Gyilkos tavát a hátterében levő Nagy-Czohárddal tünteti elő. 



 

A Gyilkos tava a Nagy-Czohárddal hátterében. (Rajz. Keleti Gusztáv.) 

E hegyben sok a veres márvány. Németek jöttek ide azt megvizsgálni, de faragni kezdvén, 
igen keménynek mutatkozott s azt mondták rá: Zu hart: honnan eredett – a néphit szerint – 
Czohárd neve. A Czohárd keleti végénél, a vele összeütköző Gyilkos-havas északi foka közt 
van azon hegyszakadás, mely a völgyet eltorlaszolta, itt van most is a tónak Gyilkos-patak 
név alatti (mely alább a Békásba szakad) szép zuhatagokban tovarohanó lefolyása. 

A déli háttérben a sokhelyt égő, vulkánszerüleg füstölgött Nagy-Hagymás sötétül. Nyugatra a 
Likas-patak szép, hol veres sziklaszálakkal szegélyzett völgye, háttérben a méltóságos Ló-
havas, Vereskőfeje és Likas. Ezen gyönyörü havasok keretében van a 700 lépésnél hosszabb, 
északtól délre nyuló tó. 

E tó tükre nem sima redőtlen vizlap, hanem az változékonyitva van, s éppen ez képezi 
sajátságosan meglepő szépségét, mert a mint emlitém, a völgyet az elöntés előtt fenyves erdő 
boritá, azért a fenyőfáknak hegyei még most is kimeredeznek a tó fölé (egyszersmind 
mélységmérőül is szolgálva, mert az itteni fenyők 16–18 ölesek), más fenyők gyökereikből 
kiáztatva, moha s kuszó vizi-növényektől egybeköttetve, uszó tutajokat alkotnak, melyeknek 
tetőlapján nefelejtsek s más nedvkedvelő virágok és növények pompáznak festői 
szinvegyületben. De nem csak szép, hanem hasznos is e tó, mert kristálytiszta vizeiben óriási 
pisztrángok*A fekete pettyü pisztráng, melyet a nép pérhalnak nevez. teremnek, melyek 5–6 
fontra növik ki magukat. A békási oláhok ezeket megfogva, felfüstölik, s a hal alakjára 
készitett sarkos kosárkákba, csereklye (fenyőrügy) közé csomagoltan teszik el. Az ily hal 
aztán ugy sütve, mint nyersen, felséges eledel, miről a tó kies partján elköltött ebédünk 
alkalmával meggyőződhettünk; valamint tudomást szerezheténk a Gyilkos tó több pontjáról, 
de főleg a nagy Czohárd irányából visszaütődő nagyszerü dörgedelmes viszhangról mely 
fegyvereink sortüzelésére mennydörgésszerüleg felelt vissza. 

XXIV. Szent-Miklóstól Ditróig. 
Szárhegy, Csinód és Güdücz pataka. A Lázár kastély. Multja. Bethlen Gábor itt mulatása. 
Akton gazdálkodása. A kastély mostani állapota. A szárhegyi kolostor. Szárhegy 
szentegyháza. Bánya. Márvány. Szármánytetői imola. Kilátás. Tatárhalom, itt vivott csata. A 
székely amazonok. Ditró. Gyergyó népe. Remete. 



A Gyilkos-tótól Sz.-Miklósra visszatérve, a nyugtot nem hagyó kiváncsiság és látvány az oly 
sok tekintetben nevezetes és érdekes Borszék felé csábitgatott; engedénk mi is e csáb 
hatalmának, mely csakhamar útra késztetett. A hogy Szent-Miklóst elhagytuk, azonnal 
felötlött Szárhegynek távolabb lebegő képlete, fel a falu fölött emelkedő Szármány, ezen 
tündöklően fehérlő márványhegy, mely a Csinód és Güdücz patakoktól körülfolyva, 
hegytokként szökel ki a térségbe. E márvány promontorium déli alján pompálkodik 
Szárhegy*Szárhegy az 1567-ki regestrumban 48 kapuval szerepel „Zarhegy” néven, tehát már 
akkor tekintélyes helység volt. , mely valójában a legszebb, legmeglepőbb képek egyikét tárja 
fel; ott van a hegy alján a gróf Lázárok ódon kastélya, szeszélyes bástyáival, fogrovátkos 
falaival. Ott van a hegyoldalban a ferenczesek vidortekintetü kolostora és temploma, ott a 
hegy tetőormán a büszkén fekvő kápolna, idább egy magaslaton Szárhegy fényestornyu 
kaczér egyháza, és ezek kiemelkedő festői csoportja alatt a csinos falu terül el, zöld lombok 
közül kikacsintgató házcsoportjaival. Az ezek közül büszkén kimagasuló kastély már csak 
azért is érdeket ébreszthet az utasban, mert Bethlen Gábor, Erdélynek legnagyobb fejedelme, 
gyermekségében anyjával Lázár Druzsinával több évig mulatott itt, mondhatni e kastélyban 
nevelkedett*Lázár Istvánnak (Bogáthi leánytól született) leánya Druzsina Iktári Bethlen 
Farkashoz ment férjhez, e házasságból származott 1580-ban Bethlen Gábor; Bethlen Farkas 
elhalván, neje 1590-ben 10 éves fiával, Gáborral s másik fiával Istvánnal Szárhegyre 
testvéréhez, Lázár Andráshoz jött, s ennek felügyelete alatt nevekedett fel a szárhegyi 
kastélyban ugy Gábor a nagy fejedelem, mint István ennek méltó testvére. Lásd „Taschenb. 
für Vaterl. Gesch. IV. évf. 461. Hormayr és Mednyánszky” és Kővári Erd. Reg. 180. lap.. 

Fennebb elmondám azt is, hogy a Rákóczi-forradalom alatt a nemzeti ügyhöz hű 
gyergyóiakon mily vérlázitó boszut állott a kegyetlen Akton; mivel pedig a Rákóczi-
mozgalom egyik legtevékenyebb vezetőjét, Csík és Gyergyó szervezőjét, Lázár Ferenczet (ki 
Moldovába bemenekült volt) kézre nem kerithette, annak szárhegyi kastélyán dühöngte ki 
magát, azt feldulatta és elégette*„Gr. Lázár család” 116–120. lap, kiadta gr. Lázár Miklós és 
Cserey M. Nemz. könyvt. 389. lap. A gr. Lázár család egyike a legrégibb székely primor 
családoknak; oly család, melyből nagyon sok jeles ember került ki. E család 
leszármaztatásával tüzetesebben csak azért nem foglalkozom itten, mert a történelmi kutatás 
terén már is oly ok érdemet szerzett gr. Lázár Miklós egy önálló kötetben állitotta egybe ezen 
jeles családnak a székely történelemmel egybefüződő történelmét, mely kitünő munka „A 
gróf Lázár család” czim alatt 1858-ban jelent meg Kolozsvártt. Bár csak találkoznának 
többen, kik családjuk multját ekként dicsőitik, mert az által honi történelmünk csak fejlődést 
nyerhetne.. 

De e még addig is sok harczvihart átélt kastély, mely a moldovaiak és tatárok beütéseinek 
korában annyiszor nyujtott védelmet a vidék lakóinak, mely nem egy ostrommal daczolt, ez 
alkalommal sem könnyen és védtelenül került Akton kezére, mert azt előbb ostromolni kellett, 
mely ostrom folytán a bennlevő őrizet oly elszántan védte e kastélyt, hogy csak heves 
csatározás után, ágyuzás és földalatti aknákkal döntheték le annak falait. E hősies védelemben 
az őrizet nagy része, vagy 150 hős, esett el; Akton a bevett várat leromboltatta*Katona Hist. 
Tom. XXXVII. . 

A számüzetéséből visszajött Lázár Ferencz lerombolt kastélyát – hihetőleg a régi alakjára – 
felépitette* 

Lázár Ferencz 1702-ben szerzett grófságot, ez évben csíki inspector s Rabutin bejöttével a 
csíki és gyergyói szorosok felügyelője; a kuruczok felülkerekedvén, Moldovába menekült, de 
később Rákóczi pártjára állván, 1705-ben Rákóczi Csík, Gyergyó, Kászon főkapitányává 



nevezi; mint ilyen szerepel a forradalom alatt 1707-ben, ott van a m.-vásárhelyi gyülésen is. 
Az ügy buktával Moldovába menekül. Akton feldulja szárhegyi kastélyát. Moldovából 1711-
ben tért vissza. 1720-ban az erdélyi és török határ kijáratására küldetik ki. 1721-ben táblai 
ülnökké, 1736-ban Csík, Gyergyó és Kászon főkirálybirójává neveztetett, melyet halálaig 
viselt. 

     Lásd „Gr. Lázár család” 212–224. l. 
Kiadta gr. Lázár Mikl. Kolozsv. 1858. 

; de 1748-ban ujból leégvén, özvegye folyamodott Csík rendeihez, s oly nagy volt az egykor 
Bethlen Gábor lakta, s a vidék népét többször oltalmazott kastély iránti kegyelet, hogy 
ugyanazon év november 13-án Csík, Gyergyó és Kászon rendei elhatározták, hogy Gyergyó-
Szék rója ki maga közt a fedél helyreállitásához szükséges anyagok hordását, és adjon 
munkaerőt; ekként épült fel újból, a közsegély igénybe vételével, az emlék-szentesitett 
kastély. 

De nemcsak az e kastélyhoz kötött emlékek, nemcsak a Bethlen Gábor itt nevekedése által 
szentesitett hely iránti tisztelet vonja egyedül e kastélyhoz az útas figyelmét, hanem 
megérdemli az a figyelmesebb megtekintést és észlelést ugy is, mint épitészeti műemlék. 

E kastély terjedelmes négyszög épület, melynek beludvara 100 lépés széles (keletről 
nyugatra) és 120 lépés hosszu. 

Legérdekesebb és legnagyobb csínnal épült délre néző homlokzata. 

Ez oldal közepét egy tömör, erős falakkal biró emeletes és a falvonalból kiszőkellő épület 
foglalja el, mely látszólag a régi kapubástyából alakittatott át lakházzá, ez alatt van most is a 
kastély bejárata, mely az épület alatt végigvonuló fedett folyosóra vezet, hol bizonyosan a régi 
kastélyoknál szokásos felülről leereszthető rostélykapuzat (Herse) lehetett, melynek azon 
védelmi hivatása volt, hogy ha az ellenség egy része benyomult is a kapun, ezen felülről rájok 
eresztett rostélyajtóval elzárták a betolakodottakat a külsőktől, s az ekként bennszorultakat 
leölték. Most e rostélyajtó eltünt, de ott van a folyosó két oldalán ez épületrész tisztes 
régiségét bizonyitó e felirat: 

 
(Jesus Ktus Maria monogrammeja.) 
Balról: 
(Anno 1532 Domini), 

mert hogy a hármas és kettős közti kis karika csak czifraság, az kétségtelen. 

Ez évszám egy adat lenne a kastély épitési korára nézve. 

Azonban e korból csak is ezen épület, s legfelebb az északi oldalfal és annak szögbástyái 
maradtak meg, – többi része későbbi épitkezésnek látszik. 



Az emlitém déli oldalon, a leirtam kapus épületből kiinduló felforditott pártázattal ékes fal 
emelkedik, melynek két szögletén négyeg bástyák szögelnek ki. Ugy a fal, mint e bástyák 
monochromilag előállitott (egy szinbe festett) alfresco képekkel, párkányzatok és 
czifrázatokkal voltak diszitve, lőrések és kiszökellő zúzmüvekkel (pechnase assommoir) 
ellátva. De ezen kihivó hadikészület, ugy látszik, csak diszitményül s inkább a régi 
hagyományos alak fenntartásaért, mint valódi védelmi czélokért illesztett oda; mert ez 
oldalfalait és bástyáit legkésőbbi épitkezéseknek hiszem lenni; erre mutatnak csekély 
vastagságu falai, erre a régi idomokat ügyetlenül utánzó alakitása, miért hinni bátorkodom, 
hogy éppen ezen oldalt épitette fel a számüzetéséből visszatérő Lázár Ferencz, még pedig a 
régi idomnak utánzásával. Ezt erősiti a nyugati bástyán levő, most elkopott felirat is, hol az 
1731-ik évszám és Lázár István neve még kibetüzhető; hanem az István névben itt tévedésnek 
kell lenni, mert István e korban a családban nem is élt, s ekként hihető, hogy valamely 
későbbi kiigazitáskor e felirat is kiujittatván, Ferencz nevét Istvánnal cserélték fel*Lázár 
István, mint alább is meglátandjuk, nem a 18-ik, hanem a 17-ik században élt és lakott 
Szárhegyen, s ekként e feliratba mindenesetre ferdités csuszott be, mert vagy a név másittatott 
meg, vagy ha ugyancsak István állott ott, akkor a „Sexcentesimo” cseréltetett fel a 
„Septingentesimo”-val, mert az évszám nem számjegyekkel, hanem betükkel van kiirva. . 

A kastély lejtős talajon levén elhelyezve, északi oldala legalább is 80 lábbal fekszik a déli 
oldal szinvonala fölött. Az északkeleti oldalon egy hatszög, az északnyugati oldalon egy 
négyszög bástyával záródnak ezen oldalnak régi korban épült falai. Az északnyugati oldalhoz 
volt támasztva a kastély legdiszesebb laképülete, mely most fedél nélkül sorvadoz, faragott 
kőbe foglalt fekirányos nyilatu ablakait gúla-idomot utánzó vak alakitásu tetőzet ékiti, mely 
idom a 16. század kezdetére utalja a régészt, miért is azt kell hinnem, hogy Bethlen Gábor 
éppen ezen épületet lakhatta édes anyjával, mert a keleti oldalhoz támasztott másik lakosztály 
ismét későbbi kor jellegét viseli. 

E szerint ezen kastély különböző korszakok müve, mindenik kor épitett, toldott-foldott rajta. 
Ezen ódon épületek, ezen ostromokat kiállott falak, azok a szeszélyes bástyák, toronyszerüleg 
felnyuló magas kéményeikkel, mennyi emléket védhetnek? hogy viharos század képviselteti 
itt magát némán is beszélő műalkotásával, hányszor patakzott e most düledező falakon a 
hősöknek dicső védelemben kiontott vére? A mult egy zárt könyv, melynek csak egyes sorait 
tudja kibetüzni az észlelő, a többit csak sejtelme sugalja. Katonának azon néhány szava, hogy 
„ez erős vár (arx) a beütő moldovaiak és tatárok nem egy ostromával daczolt” a feltevéseknek 
egy egész sorát engedi meg, s ki e romokra ülve, visszamereng a multra, képzeletében 
előteremtheti a Mihály vajda honduló csapatját megsemmisitő harczát a Szármánytetőre gyült 
gyergyói székelyeknek*Lásd e csata leirását alább. ; képzeletben maga elébe állithatja Akton 
dühös ostromát, midőn 150 székely hős a végletekig oltalmazta e falakat, s ha győzni nem is, 
de Zrinyi hősies önfeláldozásával meghalni tudott. És kitekintve a térségre, felelevenitheti 
azon másik magasztos harczot, midőn 1658-ban a Gábor Deáktól vezetett 250 székely hős 
3000 moldovait győzött le, annak felét az ott domborodó Tatárhalom alá temetvén*E csata 
leirását lásd alább. . Minden kő, minden hant régi dicsőség és hősiességről beszél itt, s 
hidegen maradhatna-e a késő ivadék ott, hol a nagy ősök dicső tetteinek emléke él; békén 
tudná-e hordani a szolgaság vasjármát ott, hol eldődei szabadok és a szabadságban oly dicsők 
voltak; érzéketlen tudna-e lenni e helyen, melyet a nagy Bethlen Gábor léptei szentesitének? 
Ennyi szent emlék, de maga a kastély épitészete is megkivánja, hogy annak képét 
mellékeljem. 



 

A gróf Lázárok szárhegyi kastélya. (Rajz. Keleti Gusztáv.) 

A kastély előtt törtet le a Csinod vize, mely régen a vár sánczaiba volt bevehető, tul rajta még 
most is látszanak a régi urlakoktól elmaradhatatlan halastavaknak most kiszáradt medrei, 
melyeket a kastély fénykorában szép műkert környezett. Ismerjük már ez emlékszentesitett 
kastélyt, lássuk Szárhegynek többi szent épitkezéseit is. 

Fenn a Szármány oldalán, e hegynek egy öblesedésében fekszik a ferenczeseknek egy inkább 
távolból festői képet mutató kolostora, mert az közelről vizsgálva, semmi épitészeti becscsel 
nem bir: olyan, mint minden ujabbkori kolostor, melynek rideg négyszögre épült faltömege 
kis kertet ölel körül s melynek keleti oldalát szabályszerüleg a templom tölti be, ez szintén 
ujabb, érdek nélküli épület, de a hely, hol e kolostor áll, régi tisztes és nagy becsben tartott 
szenthelye a vallásos gyergyóiaknak, hol a kolostor épülte előtt 5 régi kápolna állott, hová ős 
időktől fogva bucsura sereglett a vidék népe, s mely erőditett szent helyen harczias időkben 
védelmezte is magát* 

A Szármány oldalán Pater Veress szerint (M. SS. p. 3. Cap. 11. 2.) öt, kereszt idomba 
elhelyezett imola állott ős időktől fogva, melyeket erős védfalak vettek körül. Ezen imolákat 
egyik Rómából megtérő Lázár ős, álmában történt szent megintés következtében épitette. 
Ezen nagy tiszteletben állott imolákhoz épitett 1642-ben id. Lázár István (Csík. Gyergyó és 
Kászonszék főkapitánya) egy lakot a Magyarhonból bejött Bartholomeushoz atya számára. 
Bartholomeus következő évben Pater Fulgentius a missiónak Rómából küldött praefectusa 
(kit P. Salinis működésében megakadályozott) is csatlakozott, kik emlitett Lázár István 
segélyével a kápolnák mellé custodiát emeltek, de 1646-ban Fulgentius pestisben elhalt, 
Bartholomeus atya pedig visszatért Magyarországba, és igy egész 1665. jun. 15-ig csak egy 
remete lakott a szárhegyi custodiában. Ekkor a provincialis Pr. Modestus Taploczai Istvánt 
néhány szerzetessel Szárhegyre küldötte, ki ifjabb Lázár Istvánnal a custodia örökös 
átengedése iránt szerződést kötvén, a kolostort megalapitá, mely szerződést, illetőleg 
helyátengedési okmányt (kelt Szárhegyen 1665. jan. 5-én) egész terjedelmében közlötte 
Kovács István Nemz. Társ. 1835-ik évf. 379–380-ik lapjain. 

1669-ben Kájoni János, kivel Somlyónál foglalkoztunk, lett szárhegyi guardian, ki a 
romlásnak indult sz. Mária imolát és kolostort ujból kezdte épiteni, melyet azonban csak 
utódja, Vásárhelyi Bernárd végzett be. E kolostort dulta fel Akton 1707-ben. Pr. Modestus 
Sigrai a kolostort és templomot ujból felépitette, de midőn az 1711-ben felszentetett volna, 
residentiává lett degradálva. Az 1717-ben residentia praefectusává lett Veress Dániel a 
mostani kolostor keleti oldalát épitette fel. Utódja Csergő Péter erélyesebben kezdett a 
dologhoz. A régi 5 kápolna már tulélte magát, 3 teljesen összeomlott, a negyedik is romlandó, 
az 5-ik, mely a kolostor templomává alakíttatott volt át, szük és sötét; azért Csergő ezeket 
lerontatván, anyagából a mostani templomot s a kolostor más két oldalát is felépitette, mely 
épitkezést 1752-ben végezte be. 1755. jun. 15-én ujból kolostori rangra emeltetett, mikor 
felépitője Csergő neveztetett ki guardiánná. 



Losteiner Topografica descr. Sect. VIII.  

Art. I. Kézirat Cs. Somlyón. 

. 

E kápolnáknál kellett történnie azon győzelemnek is melyet a vén szárhegyi barát oly hősies 
önfeláldozással készitett elő, mert a hagyomány szerint Mihály vajda rémkorában, az előbb 
ámitásai által félrevezetett székelyek felismerve benne az álbarátot és a magyar faj esküdt 
ellenét, fegyvert ragadtak ellene, a Szárhegy melletti Szármány völgyében volt a gyergyóiak 
serge, mely már Mihály vajda előcsapatait többször visszanyomta, nagy erőt küldött azért 
ellenök, mely sereg, midőn Szárhegyre ért, a kolostorra tört s bort kért; egy öreg szerzetes 
maradt csak is itten, mert a többi táborban volt, az öreg előadta a pinczekulcsot s csakhamar 
neki estek a hordók tartalmának s azt kiüriték, de csakhamar lankadni kezdtek, s mert a 
borban álompor volt, csakhamar elaludtak, a józanabbak megölték ugyan a refectorium 
keresztjéhez menekült Pater Istvánt; de a szármányi székely tábor is csakhamar megjött s az 
alvókat mind foglyává tette. Pater Istvánt pedig a templomban temették el, és sirjához sokáig 
járt hálaimát mondani még a késő ivadék is*Lásd e hagyományt részletesebben Kővári „Száz 
Tört. regéje” 186. l. . 

Szárhegy község egyháza fennebb a Bánya nevü dombon fekszik. E templom oly kimélytelen 
át alakitáson ment át, hogy csak is polygon záródásu szentélyének ablakain lehet felismerni a 
hajdan csúcsives alakitásnak kitördelt diszmüvezetét, csak az alulról felfelé keskenyedő 
torony alján levő két csúcsives ajtó mutatja, hogy ez egyház egykor csinos gót-idomu 
templom volt. Nagyobbik harangját a custodiát épitett idősebb Lázár István öntette, mint ezen 
rajta levő körirat mutatja. 

Felső sor: 

„Omnes Santi (Sancti) Dei Orate pro nobis Semper. Per Lásár István – Ma (Meister) – Paulus 
Neidel 1617.” 

Második sor: 

„Jesus Nazarenus Rex iudeorum venit in mundum et homo factus est. Nagy Mihál Zabo 
Máthé.” 

Megjegyzendő e harangfeliratnak azon sajátsága, hogy bár annak szövege latin, ugy a Lázár 
István, mint a két más egyén – hihetőleg akkori egyházközségi birák – neve magyarul van 
behozva. 

A helyet pedig, hol a templom fekszik, azért hivják Bányának, hogy ott régen márványt 
bányásztak, mert az egész Szármány kőzete tejfehér márványból áll, melynek felülete, mint a 
párosi márvány, hajnalpir szint ölt a lég érintésénél. Tavaly a bécsi geologiai társulat egy 
kiküldöttje kutatásokat tett, hogy a felszinen csak rétegesen előforduló márvány mélyebben 
nem jön-e elő tömör alakulásban, s néhány ölnyire beaknázván, mindenütt csak réteges 
kőzetre talált, de belebb már oly széles rétegre, hogy fél négyszögöles darabokat lehetett 
kimetszeni. Hihető azonban, hogy még belebb menve, tömör kőzetre is lehetne akadni; de ha 



nem, ugy is kisebb oszlopok, padozat burkolat, asztalok s más apróbb müvekhez használható 
lenne. 

A Szármánynak Güdüzpatakára hajló északi oldalán e kőzet porlékony alakban jön elő, 
melyet nagy mennyiségben szállitnak a görgényi porczelán gyárhoz. Miért ne lehetne itt egy 
porczelán- és azzal kapcsolatban egy márványfürészelő gyárt állitani? mely a vállalkozót 
bizonyosan gazdagon jutalmazná meg; de nálunk ily kezdeményező, ily vállalkozó szellemü 
tőkepénzesek nincsenek, s a természet gazdag ajándéka használatlanul hever mindenhol. 

Fenn a Szármánytetőn egy sz. Antalnak szentelt kápolna áll, hol Gyergyó legnépesebb búcsui 
szoktak tartatni. E kápolna mellől egyike tárul fel a legelragadóbb kilátásoknak; egész 
Gyergyónak megragadóan nagyszerű madártávlati képe tünik innen fel. A Maros, és a 
belesiető számos patak által átragyogott térnek minden kis szöglete, valamint Gyergyó mind a 
kilencz faluja látszik innen, azért ki erre járva, ide fel nem jön, az nagy élvtől fosztja meg 
magát; sőt még a régész is találhat figyelemreméltó tárgyat, mert az emlitém sz. Antal-
kápolna a késő-gothica műve, mit teljes elidomtalanitása miatt csakis a homlokzatán (ujabb 
metszetü körives ajtó fölött) lévő csúcsíves ablakon lehet felismerni, melynek közbeékelt 
orridomokkal (nasse) ellátott, lángozott alakulásu díszművezete (Masswerk) még sértetlenül 
megvan. Az északi oldalon levő másik ily ablak be van falazva. 

De eleget időztünk már Szárhegyen, láttuk annak minden nevezetességét, folytassuk azért 
utunkat Ditró felé; de im ujból meg kell állapodnunk: mert Szárhegy és Ditró között*A két 
falutól egyenlő távolságra, a Borszékbe vezető uttól balra, alig pár száz lépésnyire domborul a 
távolból felötlő 3–4 öl magasságu dombocska, melyet a nép ma is Tatárhalomnak nevez. 
halom emelkedik ki a térségből, ez pedig a már emlitett Tatárhalom, melylyel hallatlan 
hőstettek emléke van összefonódva. Én, ki szeretem a multnak fátyolát fölemelni, ki e 
lapokon örömest nyitok tért a mult hősiesség dicsőségének felelevenitésére, nem vonulhatok 
itt figyelmetlenül át, nem távozhatom a nélkül, hogy az itten lefolyt események emlékét ne 
szellőztessem, a nélkül, hogy Gyergyó történelmének egyik fénylapját fel ne nyissam az 
olvasó előtt, mert e tér, hol most állunk, Gyergyó Marathonja, hol maroknyi elszánt hős, 
huszszoros ellenséget vert vissza, hol a honvédelemnek egy magasztos ténye vitetett végbe, 
hol a székely hősiessége a legdicsőbb tettekben nyilvánult. Kössünk azért – a dicsőségnek e 
földön oly dúsan tenyésző virágaiból – emlékcsokrot s tüzzük azt hiányzó emlékoszlop 
helyett e feledett halomra. 

Az 1658. év gyászos volt szegény hazánkra; török, tatár dúlta annak szép virányait, 
szerencsétlen népét pedig rabszijra fűzve vonszolta magával. 95,000-re teszik általánosan az 
akkor rabságra elhurczoltak számát*Az azon korban élt Ferenczi György, gy.-sz.-miklósi 
lelkésznek a szárhegyi kolostorban levő történeti jegyzeteiben, melyekből Veszeli K. az Egyh. 
Tört. adatokban egyet-mást közlött. . 

Ez év augusztusában három ezernél több moldovai ütött be Pintye*Losteiner Duxnak nevezi, 
de hihetőleg csak valamely portyázó sereg vezére volt. vezetése alatt Gyergyóba, Topliczát 
felégetve, augustus 6-án Ditrót gyujták fel; de a vészlángok nem rettenték vissza Gyergyó 
bátor lakóit, s bár a fegyverfoghatók nagy része távol volt az ország táborában, mégis vagy 
250 harcznok Gábor Deák, másként Gáborfi*A Gáborfi-család régen szerepelt Gyergyóban, 
fiága ma kihalt. (egy irástudó) vezetése alatt összegyült Szárhegyre, hogy útját állja a 
szülőföldüket duló vadcsapatnak. Csakhamar összetüzött a két sereg; székelyeink a megváltó 
Jézus nevét segélyül hiva rohanták meg a nagyszámu ellent; meg is jelent Isten angyala s a 
hont védő hősöket győzelemre segélte; a moldovaiakból 1750 elesett, a többi elszaladt, 24 



zászló mellett nagy martalék lett a győztesek jutalma, kik közül csak 15-en estek el. Az 
elhullott ellenség közül 450-nél több temettett el a Tatárhalom alá, a többit farkasok és hollók 
falták fel*E csatát részletesen leirja Ferenczi György fennemlitett jegyzeteiben és Losteiner is 
Chron. descr. ect. I. k. 349. szakaszában. . 

Lehet-e csudálnunk, ha ezen hihetetlen győzelmet, ezen emberi képzetet felülmuló csudás 
hősiességet azon kor vallásos fogalmai szerint isteni segélynek, angyalok közbejöttének 
tulajdoniták; valójában voltak is ott angyalok, egy sereg hős székely amazon, kik a férfiak 
előtt példaadólag küzdöttek. 

Ezek közül kiválóbbak Apor Andrásné (szárhegyi Lázár Borbála) és Cserey Györgyné 
(Baróthi Kata*Cserey Mihálynak nagyatyja volt György és udvari karabélyos hadak 
főkapitánya. , kik ezen templomrablók és országdulók elébe fegyverrel állottak s azokat 
visszaverni segiték, sőt egy harmadik ditrói asszony is, ki bár terübe volt, mégis elment a haza 
oltalára, s nyárssal hetet szurt át az ellenség közül. A győzelem után pedig vigan haza menve, 
gyermeket szült*Cserey Farkas „Magyar és székely asszonyok” cz. munkája előbesz. 6. lap. , 
még pedig hármat, a néphit szerint. Ezen hős nő nevét elfeledte feljegyezni a történet muzsája, 
de a hagyomány megvédte emlékét a feledékenységtől, mert a nép jól tudja, hogy azt Puskás 
Kalárinak (Klára) hivták, mert az anyák ma is büszke önérzettel beszélik el gyermekeiknek e 
hősnő történetét. 

A néphagyomány ezen fényes győzelemnek még más részleteit is megoltalmazta; legfelötlőbb 
főleg itt Csíkban az, hogy a néphit nem isteni közbejövetelnek, hanem ügyes hadi cselnek, 
furfangosságnak, leleményességnek (melyben a székely mindig kitünő volt) tudja fel ezen 
győzelmet. Ugyanis az asszonyok előhordták csupraikat, fazekaikat, a kisebb csuprokat a 
réten rakták el a fü közé, a fazekakat pedig hosszu sorban egy magaslatra leboritva álliták fel; 
a tatárok (mert a hagyomány szerint tatárok voltak, hihetőleg a moldovaiak közt tatárcsapat is 
lehetett) ezeket sisakos hősöknek nézvén, megrettenve futamodtak a rétnek, itt lovaik lábai a 
csuprokba szorulván, felbuktak, halomra estek, a résen álló gyergyóiak pedig ekkor rájok 
rontván, lekaszabolták őket. 

Hol ennyi hősi tény vitetett véghez, hol egy ember 14 ellen vivott s mégis győzött, hol a nők 
boszu angyalává változtak át, ott áll az emlékhalom, a népnek oly nagy tiszteletében, hogy bár 
magánosok földein van, még se szántották fel soha. E halmon egy nagyszerü emlékoszlopnak 
lenne helye, egy nemzeti emléknek, mely buzditson, mely megvédje a feledéstől az itten nyert 
csudás győzelemnek emlékét, mely a mult dicsőségének emlékét felelevenitve, az utókor elé 
tárja. De árva, nyomasztó gyámság alatt nyögött hazánknak még nem volt ideje és módja 
örökiteni; eljövend, higyjük, azon kor, midőn ebbeli mulasztásait helyrehozandja nemzetünk, 
midőn emlékjel ragyogand mindenütt, hol dicső magasztos tettek vitettek végbe, hol hazafiak 
vérzettek el, hogy e hon szabad, nagy és dicső legyen; hol véráldozatot hozott a mult a jövő 
sikereért. 

De váljunk meg a dicsőség ezen mezejétől, s folytassuk utunkat. Szárhegytől egy órányira 
másik előfok, a Rezből kiszökellő Bükk nyomul elő a térbe, ez alatt fekszik a Martonka patak 
partján Ditró*Ditró az 1567-ki regestrumban „Gytro” néven 26 kapuval van bejegyezve, az 
1685-ki lustralis könyvben „Gyitro” néven fordul elő, mindez arra mutat, hogy régi neve 
„Gyitro” volt, s csak később cserélődött fel a G betü D-vel, ez alapon nevezte Timon is 
„Gitrum”-nak. – Ditróban I. Rákóczi György 26 jobbágyot szabadit fel. (Kállai a Ns. Székely 
nemz. eredete 146. l.); nagy, hosszu falu 5000 lelket meghaladó lakossal, mely csaknem az 
egész tér szélességét átfogja, ugy, hogy a tér tulfelén fekvő Remetétől* 



Timon „Remerum”-ja. Remete is hajdan Ditróhoz tartozott, 1720-ban lett külön 
egyházközséggé.  

Benkő K. Cs., Gy. és Kász. 156. l. 

csak a Maros választja el. Csinos, több bolttal szegélyzett piacza városias szinezetet ad neki; 
sokadalmai, hetei vásárai*Ditró Ferencz királytól nyert 1829. jul. 4-én Bécsben kelt oklevél 
nyomán két országos sokadalmat (Fülöp és Katalin napra) és keddnapi hetivásár-jogot. 1868-
ban azért is folyamodott Ditró, hogy a rendezett tanácscsal ellátott városok sorába emeltessék. 
nagyon látogatottak, különben is Ditróban mindenütt a jólét és csinosság nyomait látja az utas. 
És bizonynyal Ditró és Szárhegy a Királyhágón inneni résznek leggazdagabb két faluja; ezt 
pedig nem valami gyáripar vagy kereskedésnek, hanem főként a két falu közös havasán 
felfakadó borszéki forrásnak köszönhetik, melyből, és terjedelmes havasaik* 

Ditró területe nagyobb sok német herczegségnél, mert egész Moldováig kirugó havasaival 
együtt 8 négyszög mfd területe van. 

Benkő Károly Cs., Gy. és Kász. 154. lap. 

legelőiből, közel 50,000 forint jövedelme van e két községnek. Mindkét falu fő adóját ezen 
jövedelemforrás (ez elnevezést méltán érdemli) fedezi, a fennmaradó részből iskolákat, csinos 
faluházakat épitnek, a terhelő adótól mentesült nép pedig jólétben élvezi szorgalmának más 
által el nem kaparitott gyümölcsét. 

Méltán dagadoz örömtöl a honfi utas keble, midőn ezen kies tért lakó szép erőteljes népet 
látja, főleg ha tudja, hogy e népesség a termékeny életü Székelyföldön mindig szaporodik és 
gyarapodik, ha észleli, hogy daczára annak, miszerint az utóbbi időkben sokan – kik igához 
szokni nem tudtak – idegen földre vándoroltak, mégis az uj telepek száma itt Gyergyón oly 
nagy, mint az eredeti faluké (szám szerint 9) és hogy e faluk lakossága legalább egy 
negyeddel szaporodott az utóbbi két évtized alatt; igen, mert az egészséges havasi lég, az erőt 
edző munka és tevékenység megóvja e népet az elsatnyulástól; innen van, hogy a Gyergyót 
környező havasok irtványai között, a kristály patakok öntözte kies völgyekben mindenütt uj 
telepek keletkeznek, hová a tér tulnépessége lecsapolódik, hová még idegen országból is 
jönnek települők; lassankint az ember előtt elzárt rengetegek mind tovább nyomulnak, tért 
nyitva a földmüvelés és emberi szorgalomnak; hisz ott a Maros terén is, hol most népes falvak 
terülnek el, hol hangyaszorgalmu nép müveli sovány, kiélt földeit, több század, talán 
ezredévvel ezelőtt rengeteg tölgyfaerdőségek voltak; erre mutatnak a Maros medréből még 
most is kimosódó óriási tölgyfa-csutkók, melyeket a nép özönvizfáknak nevez, ezen ében 
szinü, kőkeménységü törzsek csontvázai egy letünt erőteljes növényvilágnak, melyet a 
felszaporodott népesség lassankint kiirtott s felszántott helyét termelővé tette. Ezen irtás, ezen 
térnyerése a földmüvelésnek mind tovább terjed, s még sem elégséges Gyergyó tömör 
népessége szükségleteinek fedezésére; de az ernyedetlen szorgalmu nép kiszerzi azért 
szükségleteit; ott van a nagymérvü tutajkereskedés, mely Gyergyó munkaképes népének felét 
foglalkoztatja, ott a borszéki viz (savanyuviz), melyet ezer meg ezer szekéren hordanak szét 
az ország minden zugába, elannyira, hogy bár merre menjen is az ember, mindenütt látja azon 
egyszerü, primitiv, nyikorgó szekereket, melyeknek alacsony gyékény ernyője alatt 
összezsugorodva ül szerényen a martialis székely, félországot bebarangol, hazulról 
feltarisznyált szalonnával élődve, fürge kis lovait a kopár avaron táplálva, addig megyen 
türve, nélkülözve, mig áruczikkének, a nagyrabecsült székely nectárnak vevőjére akad; ekkor 
gabonát veszen árából, mit haza szállitva, még kap időt arra is, hogy földjét megmüvelje, 



hogy kedves, vonzó családi körében kinyugodja fáradalmas élte nyugtalanságait; de nyugalma 
csak addig tart, mig hosszu utban elcsigázott lovai a jó havasi legelőn kiépülnek kissé, azután 
ismét törpe ernyője alá buvik, hogy Borszéken megtöltött üvegeit forgalomba hozza. 

Nem hagyhatom el Ditrót a nélkül, hogy egy itt levő sajátságos szokást fel ne emlitsek, mely 
tudtommal sehol másutt nincsen; ez pedig abban áll, hogy a karácsonyéji mise alkalmával az 
ének azon szavainál: „A madarak megszólaltak” a gyermekek cserép sípokkal madárhangot 
utánzólag kezdenek csiripolni, mely csiripolást aztán folytatják az egész szertartás alatt. 

Remete Ditróval szemben a Marosnak balparti magaslatán a Kőpatak völgyében igen 
regényesen fekszik. A hagyomány azt mondja, hogy legelőbb egy remete telepedett ide*Innen 
a falu neve. , az akkor rengeteg erdők között kis kápolnát épitett; még most is mutatják a 
templom mellett levő felhagyott temetőben e kápolna alapfalait, melynek XI. Clemens 
pápa*A pápai bulla az egyház levéltárában meg van. 1714-ben pünköst napjára bucsut 
engedélyez. 

1726-ben Remete, mely addig Ditró filiája volt, önálló egyházközséggé lett; ekkor még 
kicsiny 117 gazdát számláló falucska volt*Az 1567-i regestrumban nem több, mint 6 kapuval 
szerepel. , ma lakóinak száma 3400 lélek. Ujból egy adat a székely nép szaporaságára, mely 
azon kedvező eredményre vezet, hogy Remete népessége 140 év alatt hétszereződött; a 
Kőpatak felső felében egy embernyom (generatio) óta egész uj falu keletkezett, melyet 
Csutakfalvának hivnak; egy más ily gyarmatfalu a Remetén alól Marosba szakadó Eszenyő 
patak mellett van keletkezőben, hol már is sok molnár és deszkametsző lakik. Ily népességi 
szaporodással természetes, hogy a régi kis kápolna szük lett a hivek befogadására, azért 1786-
ban lebontatván, a mostani szép nagy egyház épült, de a kápolnának engedélyezett bucsut 
kegyeletes szokásból még most is megtartják, s a ditróiak pünköst napján mindig processióval 
jönnek át Remetére. 

XXVI. Ditrótól Borszékig. 
A gyergyói tér alakulásának genesise. Tilalmas. Orotva völgye. Földmüvelés. Halaság völgye. 
Közrez. Kilátás. A Közrez őserdői. Alsó Borszék. Megérkezés Borszékre. 

Már a gyergyói szép tér végéhez közelgünk, mert Ditrón alól a tág méretü tér 
egybekeskenyül, a völgy életerét, a Marost, hullámzatos hegyek keskeny völgybe szoritják, 
hol az eddig lassan folydogáló, az akadályt görditő hegyszorosban sebesebb rohammal törtet 
Toplicza felé, mely helyen erőszakosan kellett egykor magának utat vájni. Mert mielőtt 
átmetszé azon szép idomu havasokat, Gyergyó tere nagy tó lehetett, melynek medrét a 
mostani magas hegyek képezék; de a Maros végre megunta ezen unalmas nyugalmat, 
atyjához, a Fekete tengerhez sietett, hová kisebb testvére, a szilaj Olt más irányban még előtte 
elindult. Felszedé azért Gyergyó 55 patakának szövetséges elemeit, s azokkal erősödve, 
átrontott az utját állott havasoknak szirttorlaszain. Igy állott elő lerakott iszap rétegén a szép 
gyergyói tér; elé a hullámai által idomitott havas-keret, dús növényzet keletkezett a 
nedületdús kövér talapon, és eljött az ember, a föld ura, hogy azt birtokába véve, hasznositsa. 

De mi Borszékre igyekezvén, ezuttal nem követtük a kataraktájának szép hegyei közzé 
elmerülő Marost, hanem a Tilalmasra hágtunk ki, melynek tetejéről, ha reggeli köd nem 
leplezi vala, egész Gyergyón végig pillanthattunk volna. 



Innen sziklába vésett uton a keletről letörtető Orotva patak völgyébe szálltunk, melynek túl 
(északi) oldalán a Siklódiak mezeje nevü kopár magas hegy tornyosul fel. E hegynek meredek 
oldalát hajdan rengeteg fenyvesek boriták, de azt kiirtá a szorgalmas székely, hogy annak csak 
zerge által megmászható oldalait megmüvelje, vagy jobban mondva, kierőszakolja ezen 
ember elől tiltott helynek termékét, mert az ottani földmüvelés valójában az embernek 
erőszakoskodása szemben a természet tilalmával, a mennyiben e hegy oly meredek, hogy csak 
ölnél szélesebb járomba fogott ökrökkel lehet azt, nem minden veszély nélkül, felszántani, de 
még ekként sem mindenütt, hanem az emberi szorgalom nem tágit, a hol szántani képtelenség, 
ott felkapálja a földet, s mégis termelni készteti, termését pedig töviságakra rakva, kötelen 
ereszti le a völgybe. Innen van, hogy a megmászhatlannak tetsző hegygerinczeken, függélyes 
hegyoldalakon mindenütt zabföldek (mert csak az terem) tünnek fel, mintha az ember ezekkel 
azt akarná megmutatni, hogy erős akarattal a lehetetlent is ki lehet vinni, hanem elvégre is ily 
helyen termelni, ily helyen megélni csak a szivós természetü székely tudhat. E hegyek alján 
húzódik el az Orotva völgye, a virgoncz patak hullámait szintén munkára szoritja az ember 
hatalma, a mennyiben a partjain épitett fürészgépek zsilipjeibe szoritva, deszkát metszett 
általuk. Ezek körül vannak szétszórva az Orotva telep szerény házikói, hol oly emberek 
laknak, kik valójában véres verejtékkel keresik kenyerüket; de azért ők mégis ragaszkodnak e 
kopáron rideg bérczekhez, mert az szülőföldjük, mert ahhoz a honszeretet és mult emlékei 
csatolják, miért annyira kedves előttök, hogy a kinálkozó jólétért sem hagynák oda. 

A Nyires sorok nevü kupalaku, szép sziklaszálakkal ékes hegysaroknál, az Orotvába szakadó 
észak-irányu Halaság pataka völgyébe tértünk be; a fenyvesnőtte sziklás hegyek ormán, hol 
bármi kevés termőföld található, szántóföldek barázdái tünnek fel; csaknem megfoghatlan, 
hogy miként tudnak oda feljutni s azt müvelni. 

A kis pataknak Köz-Rezre menedékesen emelkedő völgye annyira összeszűkül, hogy alig 
marad ott az utra feltétlenül szükséges hely. A táj csakhamar vadregényes küllemet ölt. 

A kopár oldalakon – hol csak apró nyir és beteges fenyők tenyésznek – szeszélyes alaku 
syenit és gránit sziklák*Itt finom szemecsü gránitdara (grus) jön elő, mely kőzet odább is 
mészkő, csillámpala és gneissel keverten mutatkozik az aranyhomokot hömpölygető 
Bisztriczora partjain Hollónál, a Kurmaturán és a Bélbor közeli Cziblesen is. meredeznek fel, 
sok helyt megdöbbentőleg kihajlanak az ut fölé, mely mellett mind két oldalról félelmes 
sziklazür hever, pedig azokat mind onnan felülről hengergeté le unalmában a vén két pofáju 
álnok Saturnus, s az utas ezen napsugaraktól ritkán érintett sötét, mély völgyből megdöbbenve 
tekint fel ezen leomlani készülő, ezen elzuzással fenyegető félelmes sziklákra, melyek 
váltakozva most zöldelő csillámpala, majd sötét porphyr oszlopokban lövelnek fel, fennebb az 
uralomra vergődött gránit syenitbe megyen át, s néhol szemcsés Amphibolittal (Hornblende) 
keverve jön elő*Egyáltalában a Közrez a geologusnak a legérdekesebb kutatások és 
észlelésekre nyujt gazdag anyagot, az ősalakulásnak oly dus változataival sehol sem 
találkozván, mint itten; a Közrez alatti Orotva völgyében fedezték fel néhány éve azon másutt 
sehol elő nem forduló szép sötétkék szinü diszkövet vagy sodalith ásványt, melyet a 
geologusok Ditroitnak kereszteltek el; a márvány is itten dus változatokban és nagy 
mennyiségben fordul elő.. 

Az ut mind emelkedik, mignem egy órai mászás után a közel 4000 láb magas Köz-Rez tetőre 
ér*Melynek legmagasabb csúcsa 4500 láb. Az ut által érintett hegynyak ennél csak 661.8 
lábbal van alább. , hol a sötét szinü trachyt, gyüleg és szivaggal (Tuff) kapcsolatosan fordul 
elő, alkotva sajátságos idomu sziklapárkányzatokat, melyek alól jéghideg források buzognak 
fel az utas enyhitésére; de a források kristály hullámainak élvezete mellett másféle élv is vár a 



vándorra, mert a tetőről nagyszerü havasi panoráma tárul fel, melynek messze földön nincsen 
párja, de a melyet én legfelebb csak halvány vonásokkal körvonalozhatok. 

A Köz-Rez fenyvesnőtte hullámzatos vonalán tul feltünt a lomberdős Magas Bükk, lábainál 
Borszék füstölgő gyárával, parányi kis házaival: tul rajta nagyszerü havasoknak festői karaja 
nyulik el a Rakottyás, Mezővész, a Bélbor mögött Muncsel és (Kis) Czibles, mely a Kelemen 
havas roppant trachyt-tömegeivel ütközik egybe. 

Odább nyugatra a Köz-Rezzel összefüggő Csinován és a sugár gúlaalaku Árkoz Bükén 
átpillantó marosmenti havasok, a Magura, Obcsina és Stezia égig nyuló csúcsaikkal. Keletre a 
tölgyesi szoros hegylánczolatai felett két roppant sziklabércz emelkedik, a szépen kicsipkézett 
Komárnyik és a már Moldovában fekvő Csalhó, a Kárpátok legmagasabb lánczolata, melynek 
fehér kopasz sziklái szeszélyes fellegalakzatoknak tetszenének, ha ottlétét nem tudná az utas. 

Ez körvonala az innen feltáruló nagyszerü látványnak, de ki tudná e roppant terjedelmü 
vidéknek a távlat törvényei szerint váltakozó gazdag szinezetét leirni? Hisz minden ily leirás 
csak elmosódó árnykép, a természetnek utánozhatlan szinpompájával és nagyszerüségével 
szemben gyenge, tán nevetséges kisérlet, mely legfelebb az ember tehetetlenségét s véges 
elméjét tüntetné fel. Ezt látni és bámulni kell, leirni, lefesteni nem lehet. 

A hosszu, 11/2 órát tartó lejtőn az ut mellett 50–60 lépésnyire mindkét oldalról ki van irtva az 
erdő, de odább mindenütt nagyszerü fenyves erdők sötétlenek, 100–200 láb magas 
jegenyefenyők (pinus abies), melyek némelyike legnagyobb sorhajók árboczának is oda 
illenék. Ennél szebb fenyves-erdőt soha sem láttam, a sugármagas fenyvesekről lecsüngő 
zuzmók (lichen uznea barbata) rojtos sallangjai himbálódnak mint finom zöld selyem 
rojtozatok, a leégett irtványok helyén a ledült tuskókon a pompás szinezetü csillagaljok 
(marchantia) diszlenek és a bibor bokrétáju csővirics (epilobium angusti folium) 
pompálkodik, szép érett málnafürtökkel keverten, mig benn az áthatatlan rengetegben az 
összeszövődők, lopvanőszők és folyondárok zárják el az utat az ember előtt, mert oda 
legfelebb a nyugalmából felzavart medve tud berontani. 

De im ez ős rengetegek bámulása közben észre se vettük, hogy a hegyről leértünk a Kis 
borpatak völgyébe, és hogy előttünk áll nem Borszék a fürdő, hanem Alsó-Borszék füstölgő 
üvegcsűrével, regényesen szétszórt házaival, gyönyörü szirteivel, mint mellékelt képünk 
mutatja. 

 

Alsó-Borszék az üvegcsürrel és a hátterében pompálkodó Kerekszék sziklagerinczével. 

Itt három patak szakad egybe; a Közrezből eredő Kisborpatak, a nyugatra fekvő Kerek 
hegyből felfakadó Nyir patak és az északról (Borszékről) lefolyó Borszék pataka. 



De Borszéket hiába keresik kiváncsi szemeink, egy gyönyörü alakzatu mészkő sziklahegy, a 
Kerekszék rejti azt el, melynek magas oldalán kimászva ér az utas azon délkör irányu 
fennvölgybe*Borszék a keleti hossz 43° 20', az északi szél 46° 51' alatt fekszik 2750 p. 
lábnyira a tenger felett. Tehát 513' magasabban a 4 mfd távoli Gyergyó terénél, 2650.5' a 8 
mfd távoli moldovai térség felett, Salzer felmérése szerint. , hol Borszék fekszik, meglepő 
szépen, s váratlanul tünve fel az elbájolt utas előtt, mint zöld gyep-oáz a sivár, kiégett 
homokpuszta közepében. 

XXV. Borszék. 
Borszék felfedezése. Zimmethausen. Sz. Istvánnapi bucsuk. Borszék éghajlata. Borszék 
épületei. Borszék főkutja régen és most. Vegytartalma. Borszék talaja. Sétakertje. A Lobogó. 
Sáros. Lázár-fürdő. Zuhany. 

Annyi gyógyforrásokkal gazdag hazánknak legnevezetesebb fürdőjénél vagyunk, egy 
forrásnál, mely az egész ismert világon egy a maga nemében; melynek vize már az egyenlitő 
tüzpróbáját is kiállotta, s mely ha hazánk a világkereskedelemtől elszigetelve nem volna, 
bizonnyal nagy szerepet játszana a párisi és londoni inyenczek asztalánál is; igy legfelebb 
közvetlen szomszédaink tudnak róla valamit. 

Borszék felfedezését általában gr. Bánfi Dénesnek tulajdonitják, kit 1773-ban e környéken 
tartott vadászat alkalmával pásztorok vezettek a rengetegek közepette felfakadó forráshoz; 
hanem e feltevés téves, mert a borszéki ásványos viz, a gyergyóiak előtt jóval azelőtt már 
ismert volt. Egy 1700-ban kelt összeirásban*Lásd gr. Lázár Miklósnak „Gr. Lázár család” cz. 
munkájában bővebben kifejtve. Borszék mezeje már emlitve van, sőt egy 1745-beli 
perokmányból az is kitünik, hogy ekkortájt Borszéken a szék (Gyergyószék) által csinált 
fürdőházak, és kápolna állott, melyeket gr. Lázár Ferencz pásztorai leromboltak, miért a szék 
perlekedett is. És igy Bánfinak legfelebb a másodszori felfedezés érdeme marad meg, a 
mennyiben azt nagyobb körben ő ismertette meg*Lásd gr. Lázár Miklósnak „Gr. Lázár 
család” cz. munkájában bővebben kifejtve.. 

1762-ben a székely gyalog ezrednek őrháza van ottan, az ezred tiszti kara 1764-ben Szárhegy 
és Ditró községével tett egyezkedés alapján épitett a már meglevő őrház mellé egy vendégeket 
befogadó házat, egy mást Csíkszék akkori főkirálybirája Sándor Mihály*Lásd Dr. Meyr 
Ignácznak Dr. Otrobán Nándor által magyarra forditott „Borszék gyógyvizei” czimü 
Brassóban 1863-ban kiadott müvének 7–8-ik lapján. . Nem sokára a szárhegyi szerzetesek és 
a gróf Lázár család is épitett ottan házat; 1773-ban már a tudományos világ figyelmét is 
magára vonta*Az 1773-ban Bécsben megjelent „Akadem. Dissert.” Wagner L. és H. J. Crantz 
az osztrák birodalom gyógyvizeiről irt munkájokban már emlitést tesznek Borszék 
gyógyvizeiről. Neustädter erdélyi főorvos 1793-ban e gyógyviznek különböző betegségekben 
való hatásáról (Sieb. quarts. 1793. III. 179. lap) tudományos értekezést irt. 1803-ban Güntner, 
ezen ásványos viz üdvös hatását önmagán tapasztalván, Bécsbe eladás végett nagyobb 
mennyiséget szállitott, midőn a bécsi orvosi kar azt tudományos vegybontás alá is vette. 
Güntner unokaöccse volt Zimmethausen Antal, ki Borszék felemelkedésére legtöbbet tett, 
mert ő egy terhes betegségből felgyógyulván, szabadalmat nyert arra, hogy a vizet Bécsbe 
csak ő szállithassa. 1805. ő maga is Borszékre telepedett, házakat épitett, a főforrást 1807-ben 
küpübe (kőmedenczébe) vette; utat vágatott, üvegcsürt épitett, szóval egész életét és 
tevékenységét ezen egészségét visszaadott gyógyforrás emelésére szentelte. Láss többet Dr. 
Meyr fennemlitém munkájában.. – 1779-ben már vendéglő is épült*Lásd Dr. Meyr Ignácznak 



Dr. Otrobán Nándor által magyarra forditott „Borszék gyógyvizei” czimü Brassóban 1863-
ban kiadott müvének 7–8-ik lapján. 8-ik lap. s néhány hazai beteg fel is kereste az uttalan 
rengetegbe elrejtett gyógyforrást, mely ezen elnevezést méltán kiérdemli. Felemelkedését, s 
hirre jutását azonban egy idegennek, tanácsos Zimmethausen Antalnak köszönheti; ki midőn 
Europának leghiresebb orvosai s elhirhedett fürdői megromlott egészségének mitsem 
használtak, ide jött ehez a polgárosult világ határpontján felfakadó forráshoz, hol egészsége 
teljesen helyreállt; ő tehát hálából és emberbaráti jóindulatból hátra levő egész életét ezen 
fürdő felemelésére s ismertetésére szentelte, azt a birtokos faluktól haszonbérbe vette,*És 
pedig fizetett 35 váltóforint évi haszonbért azon fürdőért, melynek évi haszonbére jelenleg 
annyi ezer pengő forint, a hány váltó forintot Zimmethausen kezdetben fizetett. s költséget 
nem kimélve berendezte, vendégek számára lakokat épitett és épittetett a birtokos 
községekkel, sőt 1807-ben kivitte azt is, hogy a szék a Közrez rengetegein át utat vágatott 
(mely csak forradalom után köveztetett ki s készült el egészen a határszélig), üveg csűrt 
csináltatott*Zimmethausen itt is halt meg; neje most is él, s itt lakik a birtokos községek által 
hálából épitett házban. stb. Később gr. Lázár László is csatlakozott ez idegenhez; mind több 
és csinosabb lakok emelkedtek, ugy, hogy ma Borszék Erdélynek leglátogatottabb fürdője, 
hová nem csak a hazából, hanem a szomszéd oláh fejedelemségekből is annyian csődülnek, 
hogy bár jelenleg 70-nél több ház van (sok azok között nagyon terjedelmes), mégis a fürdői 
idény alatt bajosan lehet szállást kapni*Salzer „Reisebilder aus Siebenbürgen” czimü munkája 
85. s köv. lapjain egészen másként adja elő Borszéknek Zimmethausennétől hallott történetét. 
Ugyanis egy a keleti Kárpátokon nyájait legeltető szelistyei oláh elbetegesedve haza indult 
lóháton, de a vérhányás és fáradalomtól annyira kimerült, hogy e rengeteg közepette félholtan 
s az élet minden reményét elveszitve rogyott össze; nagyon szomjas lévén, egy közeli 
forráshoz csuszott s abból iván, könnyebbülést érzett. Folytatva az igy esetlegesen felfedezett 
ásványos viznek ivását, 3 nap alatt felgyógyulva tért vissza hazájába. Itt sokaknak elbeszélve 
csudás gyógyulását, egy ezredes is hallá, ez egy Güntner nevü beteges pajtásának elbeszéli s 
elhatározák felkeresni a csudás gyógyforrást; a halálhoz közel álló Güntnert átszállitják 
Borszékre, itt a vadonban sátrakat huznak s az, ki ekkor alig tudott egy lépést tenni, 6 heti 
gyógykezelés után műkertet csinál emlékül Borszéken, s gyalog megy vissza Ditróba. Később 
megnősülve, mint boldog családapa a franczia hadjárat alatt liferansi minőségben 
felgazdagodik. Egykor Zimmethausen udvari ágensnél mulatozva, rojcsi borvizet hoznak fel, 
mely a bort megfeketité s ő felkiált: „Oh isteni Borszék, senki sem tudja, te hol buzogsz, senki 
sem ismeri gyógyerődet!” Kérdik, mi az a Borszék? mire elbeszéli csudás gyógyulását s 
elhatározzák Zimmethausennel, hogy Borszéket vegyék haszonbérbe, s vizével kezdjenek 
kereskedést Bécsben. Eisner üveggyárossal bejönnek, ez kikutatja Borszék vidékét, s ott az 
egy són kivül az üveggyártáshoz szükségelt minden kelléket feltalálva, 1804-ben a birtokos 
községektől 28 évre 400 huszas évi haszonbérért kibérlik Borszéket. 1806-ban elkezdődött az 
üveggyár, s két év mulva már dolgozott. Sokat kelletvén költeni, Güntner visszalépett; de 
Zimmethausen kitartással folytatta megkezdett müvét, egész vagyonát oda fektette, s végre is 
a községekkel való perlekedés s más intriguák s lelkiismeretlenségek miatt belebukott, s 
1838-ban meghalt szegényen az, ki megérdemelné, hogy az emberiség emlékoszlopot emeljen 
neki, stb., stb.. Rendszerint ide Előpatakról erősitő utócurára jönnek julius közepe táján, a 
fürdői idényt pedig Szt. István király napja szokta befejezni, midőn itten nagy búcsu s 
vigságokkal egybekötött ünnepély van, melyre fél Gyergyó fel szokott seregleni; de hamarább 
nem is igen lehetne ide jönni, mert itt a magas havasok környezte fenn fekvő vidéken hidegek 
szoktak uralkodni, ugy hogy még nyár közepén is a reggelek és estvék nagyon hüvösek, sőt 
még nappal is borult égnél hirtelen hidegül a lég, elannyira, miszerint 5° R. fokra is leszáll 
néha a hévmérő. – 1851–56-ban a fürdői idény alatt tett észlelések ily légmérséki viszonyt 
tüntetnek fel: 



Reggel 8° R. 

Délben 17° R. 

Estve 6° R. 

Tehát közép hőség 10° R. 
 

mely mellett nem igen lehet nélkülözni a téli öltönyt. Ezen előtájékozás után már most 
tekintsünk szét a fürdőn. 

Mint emlitők, Borszék a Borpatak délkör irányu völgy fejénél fekszik, izletes s festői 
rendetlenségben szétszórt házai csaknem egészen elfoglalják a szük völgyet. E házak 
többnyire fából épülvék s különösen az utóbbi korban épült izletes, köröskörül, a székely 
épitési izlés szerint, tornácz által környezett házak az igényeknek eléggé megfelelnek, 
különben a természet oly pazarul ékítette fel e helyet, hogy az embernek kevés teendőt 
hagyott hátra, s Borszék falusi otthonias házaival, gyönyörü regényes vidékével inkább tetszik 
nekem, mint Előpatak szép emeletes és oszlopos házaival, kopár, kietlen vidékével. Ide a 
havasok nagyszerü keretébe nem is illenének a kicziczomázott, felczifrázott városi épületek s 
ha hasonlatot akarnék Borszék és Előpatak közt tenni, azt egy piros pozsgás képü, fekete 
szemü falusi leányhoz, Előpatakot pedig egy városi halvány piperőczhölgyhez hasonlitanám.  

A fürdőtelepnek körülbelől középpontján van a főkut, vagyis az ivó borviz, mely egy 
rácsozattal övezett kőküpübe foglaltan buzog fel, de nincsen ideje a viznek elfolyni, mert az 
három csőbe felfogatva, csinos székely leányok töltik ott megszakitás nélkül éjjel nappal a 
palaczkokat, mig mások a kútelőtti tér déli oldalán felemelkedő pompás svájczi stylben épült 
töltőház terjedelmes raktáraiba hordják,*Ezen igen csinos épület 1855-ben épült s 22,000 o. é. 
forintba került. Most már füthető is levén, a viznek palaczkolása télen is folyamatban van. hol 
mások ismét pecsételik s elrakják; de nem igen van ideje a tölt palaczkoknak ott heverni, mert 
már ott várja egy sereg szekeres, kik (üvegeért 2 krt, a legelőért minden lótól 1 krt fizetve) 
felrakják, s széthordják a haza minden zugába, sőt az utóbbi időkben vizen (a kis Beszterczén 
tutajokon) is megkezdették a Dunafejedelemségbe való szállitást, és oly nagy a fogyasztás, 
hogy bár 24 óra alatt 8600 kupát ád a forrás, mégis ezen évenként csaknem két millió üveget 
adó mennyiség alig elég a szükségletre, s tavaly már az alább levő erdei kutból is voltak 
kénytelenek tölteni; azonban e bajon még most elein lehet fűthető raktárak készitése által 
segiteni, mert most a tél 4 hónapja alatt nem tölthetnek a miatt, hogy a borviz megfagyván, 
szétlöki az üvegeket. 

Általános és alapos is azon hit, hogy a borszéki borviz most nem az a mi régen volt, s ezt 
annak tulajdonitják, hogy 1823-ban a villám a kutba csapott le, 1837-ben pedig egy hirteleni 
árviz annyira eliszapolta, hogy csak hosszas utánásás után tudták ujból felfedezni, de nem az 
eredeti minőségben, minek természetes oka az erdők kipusztulásában keresendő, mert mig a 
forrás közelében rengeteg erdők diszlettek, azok a légkörből lecsapolódó nedvet magukhoz 
vonták, s lapujokon való kigőzölgés által felemészték; ma ezek eltünvén, a lehulló esőviz a 
földbe szivárog, s a savanyuvizzel keveredve, azt meghamisitja, felhigítja. Engedjék csak 
felnőni a letarolt erdőket: Borszék savanyuvize ujból vissza fogja nyerni eredeti jóságát. 

A talaj, melyből ezen forrás felfakad, s egyáltalában egész Borszék talaja legujabb 
mészképződvény, melyet a nép borkőnek nevez, s mely nem egyéb, mint az ásványvizek 
csapadéka, melynek alakulási műfolyama ez. 



Az átserkedő ásványos vizek a külszinre érve, szénsavuk a körlégen elpárolog, s ez által a viz 
elvesztvén ásványoldó tulajdonát, szálladék jön létre, mely bekérgesiti a talaj felületét, s mely 
ha likacsos szövetü, idővel kövületté válik. Igy alakiták ezredéveken át az itt felserkedő 
savanyuvizek e völgynek sajátlagos sziklatalaját*Ezen nagyszerü mészszivag-lerakodás nem 
csak a borszéki völgyre, hanem a Kerekszék s környékére is kiterjed; a borszéki kutnál 300 
láb vastagságot ér el. Hosszkiterjedése 1000 öl, szélessége 500 öl. Ha e mészszivag közép 
vastagságát csak 30 lábra teszszük is, akkor az 540 millió köblábat teszen. A mészszivag terje 
és a főkut vizmennyiségéből azt is kiszámitották, hogy a főkutnak tizenegy millió kétszáz 
ötvenezer év kellett arra, hogy e csapadékot képezze; de mivel feltehető, hogy a borszéki 
források hajdan gazdagabbak voltak, s hogy nem csak a főkut, hanem a többi források is 
közreműködtek, még ez esetben is több százezred év kellett ezen képződés létrehozatalára. . 

Az időjárás is nagy befolyással van a borszéki savanyuviz minőségére; nedves, esős időben 
több édes viz szürődvén oda, gyengébb és izetlenebb; legerősebb több napig tartó tiszta idő 
után; szép időben egy polgári font borviz 20 szemer kötetlen szénsavgázt tartalmaz, mig esős 
időben alig tartalmaz ugyanoly mennyiség 8 szemernyit, sőt ezen szénsav-tartalom a nap 
különböző szakaiban is változik. És igy ezen borviz tökéletes pontos vegytani elemzése 
nagyon bajos; mi többszörös kisérlet után tett elemzését adjuk itt egy jeles 
természettudósunknak*Borszék és környéke leirásánál használtam azon jeles ismertető leirást, 
mely „Természetrajzi czikkek” czim alatt a „Kolozsvári Közlöny” 1857-ik évfolyama 72. és 
következő számaiban Pávai Vajna Elek tollából megjelent, s Borszéket érdeklő 
szaktudományi közlésemben itt egyszer mindenkorra erre hivatkozom. . E szerint egy polg. 
font (= 7680) főkuti borvizben van: 

kötetlen szénsavgáz 16 szemer, 

szilárd alkatrésze pedig 30 szemer 

Száz szemer ilyen alkatrészben pedig van:  
CaO+CO2 = szénsavas mészéleg 48 szemer 

NaO+CO2 = szénsavas szikéleg (sziksó) 26 szemer 

MgC+CO2 = szénsavas kesrenyéleg 20 szemer 

Na 1 = chlornatrium (konyhasó) 2 szemer 

SiO2 = kovanysav 2 szemer 

FeO+CO2 = szénsavas vasélecs 1/2 szemer 

KeC1 = chlor kalium 3/4 szemer 

Al2O3 = timanyéleg 1/10 szemer 

 

Legnehezebb a sziksó közép számának meghatározása. A főkut átlagos hőmérséke 71/2 fok R. 
hőmérője szerint*Aránysulya 1.001,842 Dr. Török a „Két magyar haza gyógyvizei” cz. 
könyve 182-ik lap; vize zaj és bugyborékolás nélkül forr fel, csak néha jön fel egy-egy 
nagyobb bugyborék, de finom élénk pezsgést lehet benne észrevenni. . 

A főkut környezetének feldiszitésére az utóbbi időben igen nagy gondot forditottak; előterét 
roppant munkával kiegyenlitették, kőfallal szegélyezték, s egy szilárd kő boltivvel fedett 
földalatit csatornán vezették tova a sok rendetlenséget és kárt okozó patakot. A kut mellé szép 
svájczi izlésben készült töltőházat épitettek, melynek felső nyitott része a zenészek és 
sétálóknak szolgál helyiségül, egy másik fedett oszlopos folyosó az előtér nyugati oldalán 



vonul el hosszan, hogy a vendégek rosz időben is folytathassák sétával egybekötött curájukat. 
Mellékelt képünk előtünteti a töltőházat, melynek jobb oldalán buzog fel Borszék főkutja. 

Balra, a nyugati oldalon egy falba foglalt dombocskán csinos sétakert kávéházzal, jobbra 
pedig egy csomó kis boltocska van, hol a fényüzés és szükséges dolgoknak minden czikkét fel 
lehet találni. Az emlitett raktár mellett pedig gr. Lázár László által épitett kápolna. 

Ezen központ körül vannak festői rendetlenségben szétszórva a lakházak és terjedelmes 
vendéglők kártya és tekeasztalaikkal s más elszóródást szerző mulatságaikkal. A főkuton 
kivül még több ivóforrás is van Borszéken, mint a László-forrás, Lázárkut, a Lobogónál levő, 
erdei kut, Jánoskut; ezekből csak is az utolsó édes viz, a többi mind ásványos forrás. 

Borszéknek ivókutjain kivül még számos berendezett fürdője is van. Ezek között első helyet 
foglal a méltán hires Lobogó, mely Borszék keleti végénél fakad fel. Belül vetkező szobákkal, 
kivül oszlopos folyosókkal ellátott csinos épület köriti az egészség és erőnek ezen 
kincsforrását. Közepén közvetlen egymás mellett két fürdőmecenzében buzog fel hánykódva 
a 24 óra alatt 24,000 kupa vizet adó bő forrás, valódi vizokádó, melybe beleülni ugyancsak 
nagy önmegtagadás és elhatározottság kivántatik, mert annak vize 5–6 fok (a fagyponton felül 
Reaumur hm. szerint). Aránysulya 1.000,967. A test ezen rendkivüli hidegségben rákveres 
lesz, de ha az első percz tüz-, vagy inkább jégpróbáját kiállotta az ember, azután a testet 
kellemes zsibbadás s áthevülés fogja el, s többen 10–15 perczig is kiállják, bár nem 
fogkoczogás nélkül. 

A mellette délre levő medencze vize egy-két fokkal melegebb, miért a hidegebből oda 
átmenni igen kellemesnek tetszik* 

A kormány rendeletéből 1853-ban Bécsben elemezték ugy a főkutat, mint a Lobogót. Ezen 
elemzés szerint egy polgári fontban találtak: 

               A főkutban     a Lobogóban 

hamhalvagból          0.1920          0.0768 

szikhalvagból          0.6067          0.1229 

szénsavas szikélegből     5.9750          1.4131 

szénsavas mészélegből     11.5738          5.8675 

szénsavas keserélegből     5.4298          2.6880 

szénsavas vasélecsből     0.0452) 

timföldből          0.0384)          0.0768 

kovasavból          0.5837          0.5606 

kénsavas haméleg) 

légsavas haméleg)     nyomokat     nyomokat 



szerves anyagokból)                     

Összesen           24.5146 szem.     10.8057 szem. 

Szénsavból          13.7626 szem.     8.5939 szem. 

vagy               28.6321 k. hüv.     17.8874 k. hüv. 

. 

Ez azon életforrás, mely már oly számosakat – kikre a halál leselkedett életmetsző kaszájával, 
kiknek életfonalát már a párkák ollójuk között tarták – visszahivott az életre. Ez a jótékony 
természetnek azon orvosa, mely az emberi tudomány által kifejtett gyógyászatnak minden 
segédeszközeit túlszárnyalja, mely életet fakaszt a halálból. – A Lobogó előtt egy más, talán 
még ennél is dúsabb forrás buzog fel, melynek vizét melegitve használják a közeli fürdő-
szobákban. 

A Lobogón kivül még más két fürdője van Borszéknek; ezek egyike a kápolnán alól levő 
Sárosfürdő. Egy 24 óra alatt 6000 kupát adó bő forrás, mely nevét iszapos leüllepedésétől 
nyerte, különben vize tiszta és átlátszó s sok betegségben nagyon hatásosnak bizonyult. 
Szemben van vele a másik, az ugynevezett Lázárfürdő, igy neveztetve arról, hogy a gr. 
Lázárok tulajdona; mindkettő medenczébe van fogva s csinos vetkőzőszobákkal ellátva, 
mindkettő eléggé hideg, bár a Lobogónál melegebbek*Meyr Ignácznak fennebb idézett 
„Borszék gyógyvizei” czimü munkájában Borszék minden forrásainak közölve van 
vegybontási eredménye és pedig az ujabb észleletek nyomán, és megvan azok vegyelemzése 
súlyilag és térimeileg, s egyszersmind összehasonlitások vannak téve nem csak honi, hanem 
külföldi jelesebb ásványos vizekkel is, és pedig Borszékre előnyös egybehasonlitások. Én 
fennebb Borszék két fő forrásának, a főkut és Lobogónak vegyelemzését adtam, kik ezekre és 
a többi forrásokra nézve is részletesebb tudomást akarnak szerezni, azokat Meyrnek emlitett 
munkájára utalom. . 

A Lázár fürdőtől nyugatra a völgy mélyében zuhany is van, édes és savanyuvizzel czélszerüen 
berendezve. 

Ezen használatban levő források mellett még más mellőzött ásványos forrásai is vannak 
Borszéknek, mint a Pásztorfürdő, Szarvasfürdő, Kunfürdő, Boldizsárkut, Erzsébetforrás*Az 
Erzsébetforrás a kis park területén levén, betöltetett, s vize a patakba vezettetett le. . 

Ezen Borszékköri gyógyforrásokon kivül, a Borszék és Bélbor közti közön számtalan más 
ásványos forrás fakad fel, Bélborban*Bélbor Borszéktől 4 óra távolra van észak irányban, s a 
havasok által környezett legmagasabb fenntere hazánknak, mely 3650 lábnyira fekszik a 
tenger szine felett, s mint ilyen Erdélynek legmagasabban fekvő lakhelye, mert a Bisztriczora 
és annak számos mellékfolyamaitól öntözött és termékenyitett térség lakva van oly 
pásztorkodásból élő oláhok által, kik elszigeteltségükben a világról nem sokat tudnak, 
valamint a világ sem róluk, mert az annyira el van szigetelve, hogy ut sem vezet oda, s csak 
lóháton vagy gyalog lehet veszélyes ösvényeken oda eljutni. Az ottan boldog egyszerüségben 
élő nép nagyon szép és erőteljes, női közt nagyon sok szép van; a bélbori kis apró zömök 
lovak nagyon keresettek, s főleg hegymászásra páratlanul ügyesek. magában az ugynevezett 
Sáska-réten hatvannál több forrás buzog fel*A Bélbor környéki ásványos források száma 
meghaladja a százat; azok ugyanazon vegytartalommal birhatnak, mint a borszékiek, s 



azoknak hasonlóan nagyon csekély hőfoka van.. Ezek közt legnevezetesebb a Rotyogó, mely 
a borszéki főkutnál is több szénsav-gázt tartalmaz, s annál jóval erősebbnek tartatik. 

E források vegybontva és észlelve nem voltak, ismeretlenül és használatlanul folynak most 
azok el, de midőn a közlekedés utjainak felnyiltával bérczes hazánk a külföld- és 
világkereskedéssel egybeköttetésbe jövend, akkor Borszék forrásai a szükségletet fedezni 
képtelenek lesznek, mikor aztán kétségtelenül felkeresendik ezen most mellőzött forrásokat is, 
melyek amazokkal igen egytermészetüek és rokonelemüek lehetnek. 

A szép regényes Borszéknek déloldalról felvett képét mellékelve, folytatom vizsgálódásaimat 
annak érdekes környékén. 

 

A borszéki fürdő látképe. 

XXVI. Borszék környéke. 
A Borszéket környező őserdők. A Bükk havas lomberdeje. Kövületek. Borszék flórája. A 
Sáros növényzete. A Kerekszék sziklacsudái. A medvebarlangok sziklakapuja. A 
medvebarlangok. Széchenyi és Teleki sziklák. Viszhang. Jégbarlang. 

Szebb és minden tekintetben érdekesebb vidéket alig lehet képzelni Borszék környékénél; 
mintha a mindenható természet egy varázskertbe akarta volna foglalni az isteni jótékonyság e 
helyét, hogy azt ne csak hasznossá, hanem gyönyörködtetővé is tegye. 

A fürdőt mindenfelől őserdők környezik, melyeknek csak széleibe hatolt be az ember fejszéje 
és romboló keze, másutt mindenütt érintetlen szűz erdők sötétlenek, hol csak a vihar pusztít és 
dönti halomra a százados fákat, csak a lesujtó villám gyujtja fel néha ezen erdők rengetegeit, 
hogy megvilágitsa nagyszerü tüzijátékával a természet ezen nagyszerü magányait, a biztos 
nyugalomban élő vadaknak ezen végtelen országát. Csak a szél félénk fuvalma reszketteti 
meg az erdőket, s ébreszti fel a csereklyék (fenyőrügy) titokteljes beszédét, csak a gondtalan 
boldogul élő madársereg zeng itt háladalt a mindenség urának. 

Valójában gyönyörü ezen őserdők növényzete, az elvénült, halomra omlott fák porladékain 
csodás növényzet támad, a rothadásból életet fakaszt a mindig működő, a mindent hasznositó 
természet. Szép mohaszőnyeg boritja a talajt, melyből ezrei a kis csemetéknek szökellnek ki, 
hogy résen álljanak akkor, midőn büszke ősatyáik, az égre lövellő fenyők leroskadandnak az 
idő terhe alatt. 

Helyenkint a fákat zuzmók (Lichen) lepik el, a vészes hálózatu Usnea barbata és Evernia 
jubata, mely egyik fáról a másra fonódva, festői rojtozatokban csüng le, gyenge, világos 



lehelletszerü zöld szinével, élénk ellentétben a sötét fenyvesekkel; de ez élődi (parasit) 
növénynek kaczér ölelése s átkarolása mérges, öldöklő; mert a fa, melyet birtokába kerite, 
melyet körüllánczola, kiszárad; onnan ismét tovább terjed, hogy más martalékot hálózzon 
körül, ekként aztán néha egész erdőrészeket száraszt ki; áldozatait elein ékes szemfedéllel 
teríti be, mignem a szú segélyével ledönti a büszke törzseket; hanem résen áll a fiatal 
nemzedék, mely az őseinek porából felfakadott sirvirágok között nő fel, hogy a fák pestisének 
ezen pusztitását elfedje, helyrepótolja. Oh szép és megható a természet jól berendezett 
gazdaságának észlelése és tanulmányozása! 

Másik természettanilag ritka tünemény Borszéken a Bükk havas*Zöldkő (Grünstein) és 
Serpentin jön elő.. 

Ezen Bélbor és Borszék között levő, legalább 4000 láb magas, tehát az 5- és 6-ik tenyészeti 
vonalba eső hegytetőn a legszebb bükk- és csererdők sötétlenek, midőn lenn a legmélyebb 
völgyületekben is mindenütt csak fenyvesek vannak körülötte, és ezen határtalan toborz-
termők tengerében ott áll bámulatosan ezen kis lomberdő-sziget, sőt a Borszékbe felmenő ut 
alatt az egész hegyoldalban a legszebb bükk- és cserfa-kövületek jönnek elő; mivel pedig 
tülevelü ily kövület sehol sem fordul elő, arra kell következtetnünk, hogy e tájt hajdan 
mindenütt lomberdők boríták, s csak később szoritották háttérbe azt a fenyvesek. Ezen 
rendkivüli, tudtommal ritkán előforduló természeti jelenségnek okát sokan az éghajlat 
fokozatos kihülésének tulajdoniták, de inkább keresendő az a talaj vegytani átalakulásában, 
mert tudjuk, hogy egy növény csak addig élhet, mig a talajnak létezhetésére szükséges 
vegyalkatrészét egészen felemészté, ekkor eltünik s más, a megmaradott vegyrészszel 
táplálkozó növényfajnak ád helyet. 

Mivel már beletévedtünk a természettudomány körébe, futólagosan tegyünk itt emlitést 
Borszék flórájáról is, melyet a fennebb emlitett tudományos értekezés szerzője, mint hazánk 
legszebb és legdúsabb flóráját mutatja fel, annyi tekintetben érdekes czikksorozatában. A 
természet ezen nagyszerü füvészkertjének legritkább növények és füvényekkel diszlő 
melegágya a Borszék melletti Sáros nevü ingovány; itt száz meg száz ritka válfaju növény 
van csoportositva, melyeknek elősorolása egy szaktudóst elragadhatna; szemlélése azonban e 
gyönyörü színvegyületü s pompás virágu növényágynak a mi laicus szemeinket is 
gyönyörködteti, s azt hiszem, hogy feladatunkat teljesitők, midőn arra az ott utazók figyelmét 
felhivjuk; legfelebb megemlitünk itt két ritka növényt, a pálczakajmárt (pedicularis sceptrum 
carolinum) és a cserjés nyirt, mely két növény hazánkban csak ez egy helyen tenyészik. Ezzel 
bucsut veszünk a Sárostól, hogy olvasónkat Borszék legnagyszerübb s legnevezetesebb 
pontjához, a Medve- és Jégbarlanghoz vezessük. 

Fennebb Borszék tájiratának körvonalozásánál emlitők, hogy Alsó-Borszék és a Fürdőtelep 
közt egy látványilag is gyönyörü alakzatu mésztuff-hegy, a Kerekszék emelkedik, mely 
csillámpala fénylő talapzatra helyezkedve, minden megérkező előtt kellemes jelenségül tünik 
fel, de a mely behatóbb vizsgálatra a geologus előtt is érdeket ébresztend. Egyáltalában 
Borszék vidéke és az azzal egybefüggésben levő tölgyesi szoros földismei észleletekre gazdag 
tért nyit. Emlitők Balánbányánál, hogy az ott feltünő csillámpala átcsap egészen a tölgyesi 
szorosig, ez a főkőzet, melynek több négyszög mfd kiterjedésü roppant tömegével darabig 
párhuzamosan fut a Sz.-Domokosnál felszinre került jura mészkőhegyek tömege, nem csak, 
hanem a tölgyesi szorosban a csillámpala kőzetet áttörve, annak tömege közé háromszögüleg 
ékeli be magát dolomyt, syenit és zöldkővel tarkázottan. Ezen mészkő itt is, valamint 
Balánbányánál, roppant csúcsokban lövell égfelé; kiválóbb ily csúcsai a Komárnyik és a 
Csalhó. A Csalhó azonban védbástyáját képezi a jura mészkőnek, mert azon felül a 



Kelemenhavas trachyt tömegének kifutványai által nyomatik el. A csillámpalára diadalmasan 
felbigyeszkedett mészkőhegyek egyik kisebb csucsát alkotja az emlitém Kerekszék is, melyet, 
miként minden fürdővendég szokta, mi is meglátogatunk. 

A fürdőtől szép árnyas erdők, félelmes árkok és hegyszakadásokon át félóra alatt a Kerekszék 
nyugati ormához érünk, hol feltünnek az ugynevezett Medvebarlangoknak méltán bámulatra 
ragadó sziklacsoportjai. Legelőbb egy e sziklába bevésett folyosóba jutunk; itt van a 
Medvebarlangok sziklakapuja. Kétfelől 10–12 öl magas sziklaszál tornyosul fel, mint 
titokteljes Sphynxnek ürbe bámuló feje, a szikla tetején ki fenyők inognak a szél fuvalmára, a 
sziklák hófehér oldalait gyönyörü zuzmók (Lichen), mohák, és más sziklanövények*Mint 
Campanula Carpathica, Primula auricula, Poa concinna, Mochrina mucosa stb. diszitik, s 
rojtozzák mintegy bűvszegélylyel körül e festői sziklaportálét, melynek varázsnyilatán lehet 
behatolni e szirt-romok festői tömkelegébe. Ide mellékelt képünk mutatja e páratlanul szép 
szikla-kapuzatot. 

 

A Medvebarlangok sziklakapuja Borszék közelében. (Rajz. Keleti Gusztáv.) 

Midőn a sziklacsudák ez országába beléptünk, valójában el voltunk ragadtatva, mert az, a mit 
itt lát a szemlélő, minden képzeletet és várakozást felülmul. 

E sziklák legujabb képződésü mészkőtuffból állanak, melyek habkönnyüdedek, hófehérek, s a 
mellett egész óriási mérvben vannak átlyukgatva, kivésve, elannyira, hogy nagyszerü 
folyosók, fedett alagutak, amphitheatraliter alakult sziklamedenczék, diadalkapuk, 
feltornyosuló diszgulák, szikla-erkélyek, sötét, félelmes, de a mellett mégis vonzó barlangok 
veszik körül a szemlélőt, ki egyik ámulatból a másikba esik, s nem talál szavakat csudálata 
kifejezésére; tovább rémletes kőhasadások, egymással egybeköttetésben levő folyosók, 
oszlopos csarnokok egész tömkelege tárja fel titokteljes, vonzó s mégis visszariasztó meneteit. 
Ezen sötét, hűs, napsugaraktól ritkán érintett folyosókban pedig lopva-nőszők*Mint 
Cystopteris montana, Polypodium Robertianum, Chelianthus odora stb. , más árnyat szerető 
növények, mohák s világosság kerülő virágfalon cserények (filices) tenyésznek, mig a sziklák 
rétegeiből zuzmók, csöngék (campanulák) függenek alá, s más sziklanövények 
pompálkodnak. Valójában oly szép, oly meglepő a szikláknak ezen műterme, hogy azt leirni 
lehetetlen. 

Két egymással szemben álló sziklát az ujabb időben Széchenyi- és Teleki-sziklának neveztek 
el; a nemzet e nagy halottjainak neve fel van oda esőtől védett helyen irva. Az eszme szép 
volt, mert ily nagyszerü emlékkő megilleti e nagy férfiakat, mivel ily mausoleumot a világ 
minden művésze nem képes emelni; szebb és szilárdabb az a világ minden ércz- és 
kőszobránál, nagyszerűbb minden emlékgúlánál; méltók e sziklák arra, hogy azon két vértanu 
emlékét őrizzék, kik egyaránt nagyok voltak a hazaszeretetben, kik midőn a hazát rabigába 
látták hajtva, mert az ősök nagy és szabad hazájában megalázott rabszolgaként élni nem 



tudtak, saját kezükkel olták el az élet mécsét, csak a szabadság légköréből szivhata éltető 
tápot. 

Szentjei a kiszenvedett hazának, tisztelt vértanui az eltiprott szabadságnak, legyen áldott 
nevetek és emléketek. Azon szent ügy, melyért éltetek és haltatok, győzelmeskedni fog, 
vezérszövétneketek – melyet a zsarnokság sötét éjében felgyujtátok – fenn lobogand messze 
századokon át a honfiak előtt s elvezetendi azokat bizonynyal az igéret földére! 

Régen, midőn e táj magányosabb volt, medvék tanyáztak ezen sziklák üregeiben, onnan ered 
neve; most az egykor magányban morfondirozó vadállatok által lakott barlangokat gyakran 
felkeresik boldog szerelmes párok, kik oda a szikla falára feljegyzik nevöket, fel a napot, 
midőn e helyet felkeresték, midőn itt együtt enyelegve boldogok voltak. Oh, ily nagyszerü 
környezet alkalmas is a sziveknek átszellemülésére, értem azt, hogy egy ily helyen élni s 
meghalni is lehet. 

Csatolom a Teleki és Széchenyi szikláknak képét. Ez azonban csak egyik pontja ezen 
regényesen nagyszerü sziklahalmaznak, melynek minden szépségét 20 képben sem lehetne 
előállitani s kellőleg ecsetelni. 

 

A Teleki és Széchenyi sziklák látképe. (Rajz. Keleti Gusztáv.) 

Ugyan a Kerekszékben mintegy 1000 lépéssel alább, a hegy délre néző oldalában van a 
Jégbarlang. Bejáratán felül egy pontról 8 szótagot tisztán visszamondó viszhang (délre kell 
fordulni s a szemben levő hegynek irányozni a hangot) van. A jégbarlang bejárata 
jelentéktelen kis üreg, mely meredek magas sziklafal oldalában nyilik. A barlang maga 
szintén nem nagyszerü, megjárható hossza legfelebb 120 lépés lehet, folyosója néhol oly szük, 
hogy csak karcsu termetü egyéniség tudhat áthatolni rajta. Másutt veszélyes szirtüregek felett 
kell a sikamlós oldalakon tova csuszni. Benn oly hideg van, hogy a hévmérő a legmelegebb 
nyári napon is 3–4 fokon áll. Ezen, lyukacsos mészkőtuff-sziklákba vésett barlang 
hátüregeiben mindig van jég, mely akként képződik, hogy a hegyben fakadó ásványos viz a 
szikla ritka hálózatán átszivárogván, elpárolgása felemészti a hőséget, mit a kivülről vékonyan 
szivárgó lég nem egyensulyozhatván, nem egészitheti ki azon szükséges hőfokra, hogy a viz 
cseppfolyós állapotban maradjon, s ekként jéggé alakul, még pedig oly szilárd jéggé, hogy az 
bajosan vágható, sőt azután sem könnyen olvad, minek ismét természettani oka van, mert a 
szénsavanyos viz sok ásványrészt olvasztván fel, az a fagyáskor kiválik, függve marad, s 
egyenlően oszolva összefoglalja a jég szemcséit. E barlang nem csak kirándulási helyül, 
hanem egyszersmind jégvermül is szolgál a fürdővendégeknek, kik a nyár forróbb napjaiban 
innen vitetik a fagylaltkészitéshez szükséges jeget. 

XXVII. A tölgyesi szoros. 



A Borpatak völgye. Nagykő. Erdőpusztitás. A Kis-Besztercze. Szaka völgye. Érczek, 
kőszéntelepek. Simon szirtje. Komárnyik. Baraszó. Visszakebelezett havasok. A Kis-
Besztercze tutajkereskedése. Tölgyes. Tatáremlékek. Putna völgye. A tölgyesi vám. Vereskő. 
Veres szakál. Csalhó. A határszél. Preszekár vagy a moldovai vám. Egy est a tölgyesi 
szorosban. Erdőégés. 

Borszéktől, a kedves, üde szépségekben gazdag helytől, az annyi felgyógyult beteg által áldott 
fürdőtől megválunk, hogy még szebb, nagyobbszerü tájak felé irányozzuk lépteinket. Mint 
varázs panorámának megragadó képletei egymásután, következetes lánczolatban vonultak el 
előttünk honunk legszebb, legragyogóbb tájai; csak most gyönyörködtünk a tágméretü térek 
végtelenségében, a korlátoltabb folyam-völgyek perczenként változó bérczkeretében, s ime 
már a havasvidékek féltékenyen rejtegetett nagyszerüsége, a hegyszorosoknak megdöbbentő 
alakzatai ragadnak el. Minden lépés, mit e bérczövezte hazában teszünk, uj meg uj, 
meglepőbbnél meglepőbb, egész a tüneményszerüségig szép pontokhoz vezet; perczenként 
váltakozik a vidék, a táj oly rohamosan, miként a figyelve, észlelve és érezve utazó 
folytonosan a kellemes behatások, meglepetések büvkörében lebeg. Csak azon néhány nap 
óta, hogy Gyergyó határát a Geréczesnél átlépők, a természetnek és népéletnek mennyi kincse 
tárult fel előttünk, pedig a mit abból leirásomba foglalék, a mit észlelésem körébe vonhaték, 
csak is kis részét alkotják azon – az egyes értelmi korlátoltsága előtt elrejtőzködő – roppant 
kincseknek, melyek a tanulmányozás és a tudományos kutatások minden nemére oly dús 
választékban kinálkoznak. 

Azonban mégis hiszem, hogy az itt nyujtott halvány körrajz is elég érdeket ébresztend 
honfitársaimban a végett, hogy a mit én csak szórványosan jelölék, a miről én csak árnyrajzot 
nyujték, azt saját szemeikkel látni igyekezzenek, elég ösztönt a hivatottaknak arra, hogy ez 
áldott hazának itt-ott megjelöltem kincseit alaposabban búvárolják. Hinni akarom, hogy ezen 
leirásom minden honfikebelben vágyat ébresztend e szép haza ismeretére, e vágy elvezetendi 
ismeretéhez, ez ismeret pedig a haza szeretetéhez, mert a tájak nagyszerüsége, az azokat lakó 
népnek erkölcsi becs-ismerete mulhatlanul ragaszkodást, vonzódást és szeretetet költend 
minden oly kebelben, melynek a hazaszeretet szent érzetének befogadására fogékonysága 
van. 

Borszék már magában is elég vonzerőt gyakorolhat arra, hogy a vizsgáló a hosszabb 
odautazás annyi kellemességgel párosult fáradalmainak kitegye magát; pedig Borszék csak 
kezdőpontját, mintegy előcsarnokát képezi az ott kezdődő tölgyesi szorosnak, mely mint azzal 
egybefüggő táj nemcsak kedvencz kirándulási helye Borszék fürdővendégeinek, hanem 
egyszersmind egyike honunk legszebb, legnagyobbszerü határszéli szorosainak; azért 
ismeretkörünkbe foglalandók, mi is e táj felé irányozzuk vándor lépteinket. 

Az 1851–52-ben készült jó országut előbb a keletre lefolyó Borpatak völgyén a Kerekszék 
gyönyörü sziklái alatt vonul, lenn a völgyben vigan csörömpölő fürészek s regényes házikók 
vannak szétszórva, fenn a völgyet határoló hegyeken ős fenyves erdők büszke sudarai 
lövellnek fel, élénk ellentétben a hegyoldalok kopárságával, azonban e kopárságnak is 
megvan festőisége, mert a hegyek alkatanyagát képező, hatalmas quarz-erekkel tarkázott 
zöldes csillámpala fekmentes rétegeiből büszke mészkő-ormok szökellnek ki, melyeknek 
legszebbike a Kerekszék keleti bütüjénél feltornyosuló Nagykőnek nevezett azon csompó 
(sziklaszál), mely a fénylő zöld talapról ezüst diszgúlaként mered ég felé. 

Alább menve, a vidék veszt festőiségéből, a völgyet határoló hegyek kopár kietlenné válnak, 
pedig csak évtizeddel ezelőtt is gyönyörü fenyveserdők boriták nem csak e hegyeket, hanem a 



völgyet is, de azokat kiméletlen kezek leperzselvén, most csak kormos, szétszórtan rothadozó 
törzsek hevernek ott, szomoru csontvázai a hajdani dús tenyészetnek, lehangoló gyászos képei 
a gondatlan erdőpusztitásnak, melyet a romokon felsarjadó fűvények, a kúpos és paizsos 
csillagalj (marchatia conica és polimorpha) ékitményével igyekszik a természet eltakarni. 
Félórával alább a Borpatak az északnyugatról lerohanó Kis-Beszterczébe*Mely Bélboron felül 
a Kelemen havasból ered, előbb délkeleti, s azután keleti irányt követve foly ki a tölgyesi 
szoroson át hazánkból. (oláhul Bisztriczora) szakad bele. Ezen tekintélyes és tutajozható 
havasi folyam az ugynevezett Szaka völgyéből (Valye Szake) rohan le. Ezen völgy pedig 
egyike a legszebb és legregényesebb hegyzugoknak, – Amerika őserdőinek szüzies 
pompájával biró hely, hová a napsugarak is alig hatolnak be, hol az árnyas rejtekekben 
örökzöld növényélet, lopvanőszők összefonódó sürűje, óriás tusilágok, legyező harasztok, 
páfrányok és fodorkák fonadéka zárja el az utat az ember előtt, hanem ezen titokteljes 
elzárkózottság s eredeti vadság mégsem tartóztaták fel az embert, mivel a rusbergi 
bányatársulat behatolt oda 1837-ben, hol gazdag érczereket találván, müvelni kezdte és a 
fekete csillámpalában oly gazdag ólomfémlét talált, melynek mázsája 45–65 font ólmot, 3–9 
lat ezüstöt tartalmazott*Természetrajzi czikkek. „Kolozsvári Közl.” 1857-i évfolyam. . 
Forradalom óta azonban felhagytak müvelésével, a bányaüregek nyilatait pedig 
növényhálózattal szőtte be a féltékeny természet, nehogy a pusztitó ember ujból megjelenve, 
feldulja a vadonnak ezen szép kertjét. 

P. Vajna Elek fennebb a Borpatak déli oldalán nagy kőszéntelepet fedezett fel, hogy pedig 
azzal minő nagy kereskedést lehetne üzni, azt még 1857-ben felfejtette tudós hazánkfia, 
kimutatván egyszersmind azt is, hogy a tutajozható Beszteczén a Dunáig, onnan a tengerig 
mily jutányosan és könnyen lehetne szállitani, pontos számitással feltüntette az itteni 
szénbányászatnak előnyeit, nyereményeit s daczára ennek, még mindeddig nem akadott 
vállalkozó, ki az itt heverő roppant kincset kiaknázni és hasznositani igyekezett volna. 

E kőszén-fekvet mellett még mennyi érczdús ér rejtőzködhetik e roppant kiterjedésü 
csillámpalarétegben, mely kőzetről tudjuk, hogy az érczeknek kedvencz tanyája szokott lenni, 
de annak felkutatásával senki sem foglalkozik, mert nálunk nincsen vállalkozó szellem, nincs 
kedv, vagy ha ezek meglennének is, nincsen pénz, hogy a természet adományait kellőleg 
felhasználhassuk, s azáltal magunkat és a hazát is felgazdagitsuk. No de ez minden gyámság 
és zsarnokság alatt élt népnél igy volt, mert csak politikai szabadság képes a nemzeti 
tevékenységet feléleszteni, a vállalkozó szellemet kifejteni, mert a tengődésszerü létel, mit a 
zsarnokság megenged, pangásban tart mindent. Higyjük, hogy a zsarnokság lidércz 
nyomásától mentesült népünk e téren is helyre hozni igyekezend mulasztásait, s most, midőn 
a föld felszinének termékei alig képesek szükségleteit fedezni, lassankint felkutatandja azon 
kincseket is, melyeket a gondos természet a föld keblébe rejtett el számára. 

Ezen alól a Besztercze völgye kiszélesül, nem sokára Holló falunak szétszórt házai között 
csillognak a folyamnak tutajt hordó hullámai. A hegyek agyag csillámpala, quarcz és gránit 
keverékből állanak, alább kárpáti homokkő közül roppant mészkő-hegyek emelkednek ki. 

Az ut egy magaslatáról meglepően szép távlati kép tárul fel, egy gúlaalaku sziklahegy, a 
Simon szirtje szökell elő jobbról a völgyben, ezen, a folyam által körülfolyt sziklaél felett a 
Komárnyik és Hosszukő szeszélyes, égig meredő csúcsai nyulnak fel roppant 
sziklatömegeikkel, melyek a legsajátságosabb alakzatokban festődnek le az ég azur lapján, itt 
váralaku sziklacsoport, mellette magasan felnyuló sziklaszálak mint kövült óriások roppant 
alakjai meredeznek fel a fellegek honába, lenn a völgyben regényesen fekvő lakok, melyek 



körül daczára a mindenfelől felmagasuló havasoknak, már törökbuzát (tengerit) termelnek a 
mamaligát kedvelő oláhok. 

Félóra alatt a Komárnyik aljában voltunk, mely havas kicsipkézett fehér csúcsaival, a 
gyönyörü előhegyeivel meglepően nagyszerü képet mutat. Ezen havas alatt törtet le a Baraszó 
pataka, melynek regényes völgyében a hasonnevü havasi telep házikói vannak festői 
rendetlenségben szétszórva. 

A Komárnyik a visszakebelezett (revindikált) havasokhoz tartozik. Azt hiszem, hogy itt 
helyén lesz és szükséges is ezen visszakebelezett havasok rövid történeti vázlatát adnom. 

A mi keleti szomszédainkban, a szomszédos Dunafejedelemség népeiben nem csak most, 
hanem ugy látszik régen is meg volt a communisticus hajlam, a más földjének elfoglalási 
ösztöne, ennek alapján a 17-ik században és a 18-ik század elején honunk felett elvonult 
fergetegek és belviszályok folyama alatt, főleg az évtizeden át huzódott Rákóczi-forradalom 
alatt, midőn a nemzet szabadságharczának dicső küzdelmeivel volt elfoglalva, midőn minden 
figyelme a haza alkotmányának visszavivására volt forditva, a mi szomszédaink ezt alkalmas 
időszaknak itélték arra, hogy ekéjüket a mi barázdáink akaszszák, s lassankint kellő 
ovatossággal a hazánkat keletről és délről köritő, akkortájt lakatlan és felvigyázatlan 
havasokból olyan darabot foglaltak el, mi megközelité a 200 négyszög mfdet. 

A mint a haza pacificatiója létrejött, nem csak a székelység szólalt fel e birtokháboritás ellen 
székgyülésein és gyakori felirataiban, hanem ezek alapján az országgyülések is több erélyes 
fölterjesztést tettek, mi ismét a diplomatia fellépését vonta maga után. A török kormány 
egyrészről átlátván a foglalás jogtalanságát, másrészről a diplomatia által hatalmasan 
sarkaltatva, végre beleegyezett, hogy egy magyarokból és törökökből álló vegyes határjelölő 
bizottság a helyszinére kiszállva, a határvonalt a régibb birtoklás alapján megjelölje; ezen 
bizottság 1769-ki augustusában kiszállván, ki is járta a határt, s Erdély elidegenitett 
havasrészeit visszaadta, melynek a Székelyfölddel érintkező része 60–90 négyszögmfdet 
tehetett*A fennmaradó ennél is terjedelmesebb rész a Barczaságra, Fogaras vidékére és 
Hunyad vármegyére esett. , mely havasrész ez időtől fogva visszakebelezett (revindikált) 
havasnak neveztett; s Bukovinától kezdődve, a határszélen hol keskenyebb, hol szélesebb 
szalagban lenyult Csíkban egészen Kászonszék déli határaig, onnan pedig, Háromszéket 
Oláhország felől határolva, egészen a bodzai szorosig. 

Ezen havasoknak, bár régen egyes községek határaihoz tartoztak, kezdetben a bizottság a 
kijáratási költségek fejében jövedelmeit lefoglalta, azután pedig mint uratlan birtok szabad 
birtoklás alá jött, mely szabad birtoklásnak 10 évig tartott folyama alatt a hatalmasabb 
községek és magányosok is foglalásokat tettek, a fegyverviselő székelység kiszoritásával; 
miért ezek panaszt tettek az udvarhoz. II. József 1783-ban május 27-én kiadott rendeletével a 
viszályos és bonyolult kérdést brennusi modorban akként oldá meg, hogy a visszakebelezett 
havasokat a székely határőri ezredek felszerelési költségeire rendelte átadatni. Ennek 
következtében a katonai hatóság 1784 tavaszán tettleges birtokába is vette s haszonbérbe adva 
jövedelmét, a székely katona-családok között kiosztotta; mi ellen a régibb birtokosok panaszt 
emeltek, mire a kormányszék 1786. jan. 9-én és jul. 3-án elrendelte, hogy mindazoknak, kik 
az 1769 előtti tettleges és jogos birtoklást bizonyitani tudják, a visszakebelezett havasokból 
illetékük visszaadassék. Ekkor bejelentette s jogigényét be is bizonyitotta több község és 
család ugy Csíkban, mint Háromszéken*Csíkból ezek: A gr. Lázár család Gazrez és Kápra 
havasért. Sz.-Márton-Csekefalva Tölgyesmező, Tölgyessark, Magyaros, Sóvető és Kissaj 
nevü havasokért. A felcsíki 6 falu Tyukosért, a Negyedfél megye népe Borda havasért. Végre 



Csíkszék közönsége az egészhez való igényét 1798-ban bejelenté, s a havasok jövedelmét a 
csíksomlyói iskola-növelde számára határozta. Háromszéken folyamodott a báró 
Szentkereszti család Hosszuhavasért, Bereczk Sósmező és Lipse egy részeért, Lemhény a 
szomszéd községekkel Zsiros és Kishavasért, végre Osdola a Musát és Lipse másik részeért. . 
A főkormányszék szokott hosszadalmas eljárásával csak 1813-ban oct. 29-én hozott itéletet, 
mely által a birtoklási jogot kellőleg bebizonyitott községeknek és családoknak havas részüket 
visszaadatni rendelte, a többi követelőt pedig törvényes ellátásra utalta. Ezen oly későn 
megszülemlett itélet azonban végrehajtást soha sem érhetett, mert a kérdéses havasok 
jövedelme ez idő szerint a székely lovas és gyalog ezredek ruházati s részben lófelszerelési 
pénzalapjára levén forditva, a katonai hatóság közbeszólása azt eredményezte, hogy a 
főkormányszéki itélet a levéltárba félretétetvén, soha végrehajtásra nem jutott. 

Az 1848/9-ki szabadságharczban a székely határőri ezredek a nemzet szent jogainak védői 
közt hősi kitartással és nemes lelkesültséggel harczoltak, miért a forradalomra következett 
önkény korszakában nem csak hogy feloszlatták a székely határőrezdeket, hanem a mellett a 
kincstár javára elkobozták és lefoglalták a visszakebelezett havasokat, lefoglalták a nemzet 
által alapitott katonai tanintézetek*Gy.-szent-miklósi, csík-szeredai, cs.-szent-mártoni és 
kézdi-vásárhelyi tanodákat. pénzalapját, le a székelyek által épitett tiszti lakokat, sőt 
elkobozták még az ezredek ruházati és lóbeszerzési alaptőkéjét is, mi egymagában is 120,000 
frtnál többet tett. Ezen okadatolhatlan eljárást szó nélkül kellett türni és szenvedni, mert azon 
időben a hatalom önkénye hamar elnémitá, ki jogra mert hivatkozni. 1860-ban azonban 
erélyesen felszólaltak ugy a csíki, mint a háromszéki bizottmányi gyülések ez ügyben, minek 
következtében 1861. augusztus 26-án közvetlen bizottmány neveztetett ki a visszakebelezett 
havasok ügyének elintézésére, mely bizottmány 1863. dec. 31-én hozott itéletével 
mindazoknak, kiknek az 1813-ki itélet jogigényüket elismerte, kiadatni rendelte illetékes 
részüket a visszakebelezett havasokból, mely itélet következtében a Borda, Tölgyessark, 
Tölgyesmező, Magyaros és Kissaj nevü havasok ki is adattak, hanem ezeken kivül még 
jogigényt jelentett be Csíkszék hatósága a visszakebelezett havasokra egészen, Csík-Szent-
György a Sólyomtár és Keresztesre, Kászonszék a Baska havasra. 

Ezen bonyolódott ügy azonban teljes és minden irányban kielégitő üdvös megoldást csak 
1869-ben nyert a magyar ministeriumnak egy ezen év jan. 23-ról kelt felterjesztvénye alapján, 
melynek értelmében, mivel Szent-György, Kászon, valamint más követelők birtoklási jogukat 
és annak fenntartását bebizonyitani nem tudták, azért a visszakebelezett havasok még ki nem 
adott része Csíkszék közönségének adatott ki, oly kikötéssel, hogy az felosztatlanul 
kezeltetve, jövedelme földmüvelés, kézmü és gyáripar, kereskedelem és népoktatásra 
fordittassék*Ezen havasok jövedelme nagyon emelkedett az által, hogy a havasok közti 
völgyületekben több falu keletkezett, melynek lakói jelentékeny haszonbért fizetnek. Ily faluk 
Gyergyóban Bélbor fele (másik fele Ditróé,) Holló fele (más fele Ditró és Szárhegyé) 
Zsedánpataka, Békás, Damunk fele (más fele Gyergyó-Szent-Miklósé), Tikos és Márpatak. ; 
nemkülönben visszaadatni rendeltetett a ruházati és lóbeszerzési pénzalap is kamataival 
együtt a végett, hogy abból ugy Csík, mint Háromszéken oly kölcsönpénztárak, vagy 
népbankok állittassanak, melyekből csekély kamatra pénzt kaphasson a székely nép. A volt 
katonai iskolák pénzalapja pedig Csík-Szeredán, K.-Vásárhelyt és S.-Szent-Györgyön 
állitandó ipartanodákra forditandó, mely iskolai alap növekedést a volt tiszti lakások*A 
mennyiben ezen épületek az államnak, vagy az illető községeknek nem lesznek szükségesek. 
A határőri ezredeknek borszéki két háza a szegény székely betegek ingyen való 
elszállásolására rendeltetett. A fekvő javakból az 1869. év első napjáig (mig azok kincstári 
kezelés alatt voltak) befolyt jövedelmek a m. kir. kincstárnak maradtak. eladásából bejövendő 
összegekből és a háromszéki ruházati tőkéből nyerne. A kezelési szabályok és a választott 



kezelők megerősitése, valamint a számadások felülvizsgálása a magyar belügyministeriumnak 
tartatván fel. 

A ministerium ezen felterjesztett véleményét a király ugyanezen év febr. 16-án 
helybenhagyta, sanctionálta s annak foganatbavételét elrendelte, és igy ezen, egy egész 
századon át bonyolitott ügy a legüdvösebb módon lett megoldva, olyanképpen, hogy annak 
századokra kiható üdvös eredményei lesznek, mert azáltal a székely népnek nem csak igazság 
lett szolgáltatva, hanem egyszersmind alkalom nyittatott arra is, hogy ugy anyagi 
kiemelkedését, mint szellemi fejlesztését eszközölhesse s utját állja az ujabb időben ijesztő 
mérvben felmerült közelszegényedésnek és kivándorlásnak, mely ellen az állitandó 
ipartanodák kétségtelenül a leghatékonyabban fognak működni.  

 

A tölgyesi oláhok népviselete. 

Most pedig, miután e rövid vázlatban a revindikált havasok történetével és viszonyaival, 
egyszer mindenkorra megismerkedtünk, folytassuk utunkat a kis Besztercze kies völgyében, 
melynek jó csinált utján robogtunk tovább; a fő völgyben még mind Holló (mely alsóra és 
felsőre oszlik) szétszórt házai vannak. E fő völgybe mindkét oldalról mellék-völgyecskék 
nyilnak*Baloldalon Cservár, Baraszó, Komárnyik, Holló, Obcsina, Cziklus patak. Jobb 
oldalon Korbuly, Nagyputna, Széptüz patakok völgyei. , minden lépten meglepő képek, festői 
pontok tünnek fel, roppant rengeteg erdőségek terjednek el, gazdag kutforrásai e völgy 
kereskedésének, mert azokból usztatják le a mellékpatakok vizén egyes darabokban azon sok 
tutajt, tönköt és árboczfát, melyek a Beszterczén egybeszegeztetve, leszállittatnak a Dunára, 
onnan pedig tengeren egész Konstantinápolyig is. E völgyek népessége csaknem kizárólag 
ezzel foglalkozik, s több ezerre megy az évenkint leszállittatni szokott tutajok száma. 
(Középszám 6000.) 

A tutajoknak nagysága és minősége szerint különböző elnevezései vannak. Deszkával terhelt 
kisebb tutaj dulap. 

Nagyobb czandura. A legnagyobb, mely 3 öl hosszu, 12 hüvelyk vastag boronákból áll, 
kaszkavál. 

Az árboczfák tutajának is különféle, nagyságukhoz mért külön elnevezései vannak, melyek 
nagyrészt a hajósnyelvből vannak átvéve, igy trinket a legkisebb kereszt-árbocznak való 
fákból, katarcsel a 19 öl hosszu és katarcs a 22 öl hosszu árboczfákból összeszegezett tutaj. 
Egy katarcsnak ára Galaczon 100 arany, a többié aránylagosan le egész 40 aranyig, a 
deszkatutaj 8–10 arany. A tutajkereskedés többnyire külföldiek kezében van, miért minden 
lépten hosszu japonikás lengyel zsidókat, turbános törököket, görögöket, oláhokat lát ott az 
ember ámolyogni, kik jó előre és jó olcsón vásárolják be a néptől a fakészletet, s azt 
elszállitva, a nyereményt zsebre rakják. 



Itt jártunkkor a viz csekély levén, nagymennyiségü fa- és deszkakészlet volt a partokon 
összehalmozva, a vizmeder és környéke tömve volt felakadt tutajokkal, melyek egy eső után 
mind felélednek és és megmozdulnak, tovauszandók a szőke Dunának keblére. 

Egy hid választja el Hollótól Tölgyest, mely éppen ugy, mint az előbbi, szét van szórva a fő és 
mellékvölgyen lapályán. E két falu (melyek különböző részekre oszolnak, mint Baraszó, 
Márpatak, Nagyrez, Putna) közel négy mérföld hosszu területen van szétszórva, lakóinak 
száma meghaladja a 2000-et. 

Tölgyesen már vagy száz székely család is lakik. Ezek e völgynek ős lakói, az oláhok mind 
későbbi telepitvények s csak e század elején, az otthoni nyomást tovább türni nem tudó három 
moldovai falu Mádé, Glod és Dormitáru lakói költözködtek ide, és elönték ezek Gyergyó 
terénél termékenyebb, melegebb éghajlatu s nagy kereskedési előnyökkel biró szép völgyet, 
mely Gyergyó túlnépességi rajainak letelepitésére, kiköltözködött csángó testvéreink egy 
részének visszatelepitésére is oly alkalmas lett volna. De még most sem lenne késő a hazára 
kivánatos ily kicserélést megtenni, mert az ide települtek vissza vágynak ős hazájokba, 
valamint a csángók is visszatérni ohajtanak testvéreik közé, s igy jószág-cserével könnyen 
lehetne a lakókat is kicserélni. 

Tölgyes felső végénél a Szingyeroza nevü hegyoldalban felhagyott ezüstbánya három ürege 
tátong, fennebb a Huján patakába, Tiszásnál és Bánya pataka mellett 1848-ban felhagyott 
vas- és ónbányák vannak. Ezeket, melyek gazdag ércztartalmuak, s melyeket a fenn emlitém 
rézbányákkal együtt csakis pénzhiány miatt hagytak fel, ujból müvelet alá lehetne venni, s a 
gyönyörü, e kies völgyeket a nagyban és czélszerüleg üzött bányászat által kincses völgyekké 
lehetne átalakitani, s akkor terjedelmes szép helyein e havas vidéknek még öt ennyi népesség 
is letelepülhetne és megélhetne. Oly életre való eszmék ezek, melyeket a gondolkozóbb 
jövőnek a csángók visszatelepitési ügyére nézve felhasználnia kell. 

Alább menve, a táj változik, az utunk felett eddig iránytjelölőleg s gyönyörködtetőleg uralgó 
Komárnyik letünik; de csakhamar szép hajlatu hegyek fölött felötlik a még nagyszerübb 
Csalhónak roppant sziklahalmza; hanem ez csak perczre engedi magát megbánultatni, letünik 
az mint délibáb csalképe, mint képzelet-szülte varázs tünemény, a viszontláthatás ohaját 
hagyva fel, azonban soká nem várat magára, mert negyedórával alább a völgynek északkeletre 
kanyarodásánál egész pompájában és nagyszerüségében ötlik ujból fel e roppant hegyóriás, 
melynél szebb, nagyszerübb havast alig tud felmutatni hegyi partiekban oly dús hazánk. 

A Csalhó már Moldovában van, de a Kárpátok vonalába esvén, miután a Kárpátok par 
excellence magyar havasok, tehát ez alapon a Csalhót is magunknak sajátitjuk, annál is 
inkább, mert szent István korában az Erdélyt keletről övedző Kárpátok egészen a moldovai 
térségig mind Erdélyhez tartoztak s azt csak Mátyás király egyezményileg bocsátotta 
Kantemirnak át*Demetrius Kantemir Descrip. Moldoviae. Cap. 2. p. 1. . 

Neve is magyar, mert az Cselhóból eredhet, mivel hófehér szirtei távolból ugy néznek ki, 
mintha hófedettek lennének. E havas alakzata gyönyörü, déli szöglete óriási lépcsőzetszerüleg 
van szakadozott szeletekben lemetszve, északi bütüje felhőszerü hullámzatokban tornyosul fel 
félelmes magasságig, kopár tetején csak itt látszanak a futó-fenyőnek – az Álpok ezen költői 
növényzetének – festőileg szétszórt foltocskái; de a kopárságot festőiséggel kárpótolta a 
természet, s ott az emberi léptektől eltiltott magas ormokon a honunkban ugy 
megfogyatkozott kőszáli zergék (antilope rupicapra) szökdécselnek elégülten, boldogul, ritkán 



nyugtalanítva az irigy vadászoktól, kik elől a havasnak ember által megmászhatatlan 
szirtoldalai biztos menhelyet nyujtanak. 

A Kárpátok magasságainak meghatárzásában a legnagyobb félreértések uralkodnak, a 
különböző felmérések s különböző magassági adatok a legnagyobb zavart idézik elő; igy a 
Csalhó magasságával sem vagyunk tisztában; Sulzer (ki Tschaszlownak nevezi) a magyarhoni 
Kárpátok legmagasabb csúcsának mondja, magasságát 11,000 lábra tevén a tenger szine 
felett, mely magasságát egyszerüen csak abból következteti, hogy az az ide 60 óra távolra eső 
Akirmántól tiszta időben jól látszik; de hogy ezen vélemény – mely annyiakat tévutra vezetett 
– alaptalan volt, kimutaták az ujabb felmérések, melyek szerint a Csalhó legmagasabb csúcsa 
9000 láb*Sulzer szerint 5887 láb, Hauer szerint 949 öl. , hanem hát igy is az Erdélyt övedző 
Kárpátoknak – a Negóit detronizáló – legmagasabb csúcsa. Üdvözölünk tehát téged 
havasainknak büszke királya, melyet Isten oda állita védbástyául a viharfogó falul a haza 
határaihoz; mi zsámolyodnál álló kis atomok félénk tisztelettel emeljük fel szemeinket felhő-
koronás halántékaidig, melyen napsugarakból font arany fátyol simul le; köszönjük neked, 
hogy teljes jó kedvedben egész nagyszerüségedben méltóztatál felmutatni magadat, s nem 
rejtőzél el titokteljes ködlepledbe, mint azt egy más alkalommal való ittjártunkkor tevéd. 

Tölgyes alsó végénél a délről lefolyó Putna patak torkolatjában van a tölgyesi vám* 

Mely a Piriskéről, hol csak lóháton járható ösvény volt, 1806-ban tétetett ide át. 

Kővári Erdély ritk. 59. lap. 

. 

Ez az annyi nagyszerü pontot felmutató tölgyesi szorosnak egyik legfestőibb tája; a vámmal 
szemben (északra) a Vereskő, egy gúlaalaku verhenyes sziklaszál tornyosul fel*Lill szerint 
Hippurit mészkő. , fennebb a megkerültük Komárnyik keleti oldalának szépen csipkézett 
csúcsai magasulnak fel. Ide mellékelt képünk a vámot ezen gyönyörü háttérrel mutatja, sőt 
még egy másik, a tölgyesi oláh népviseletet feltüntető képet is ide csatolunk, melyhez 
meseszerüleg jutánk, mert elmondók már az oláhok azon előitéletes félelmét, melylyel ők 
mint ördögtől félnek a lefestéstől; ezen előitélet itt is megvan, de a bekapott birót s néhány ott 
levő más egyént rábeszéltünk, illetőleg ráitattunk arra, hogy engedjék magukat levétetni, s 
tudva, hogy mennyire félnek, sietve készitém el collodizált üveglapomat, s mig társam 
rendezgette, biztatgatta, hirtelen észrevétlenül lelopám őket, s jó, hogy igy tevék, mert midőn 
egy második nagyobb felvételt akarván tenni, a gépet közelökbe helyezém, annak reájok 
irányuló csövétől ugy megijedtek, hogy mind szétfutottak. 

 

A tölgyesi vám a Vereskő és Komárnyikkal hátterében. (Rajz. Keleti Gusztáv.) 



Lill a Tölgyes közelében kovagtelért (Quarzgang) talált, oly ezüsttartalmu ólomfénynyel 
(Bleiglanz), mely 5–12 hüvelyk erős fekvetben fordul elő. 

A Putna völgye igen meglepő, hátterében a Benes havasa és Balázs sarka nevü szép erdőnőtte 
havas-lánczolatok nyulnak el, ezeken vezet át a Békásba s szomszédos más havasi 
telepekhez*Békás, Tikos, Ivános, Zsedán-patak, Dámunk, Köszörükő-patak; mind többnyire 
oláhoktól kapott havasi telepek. Schel az ő összehasonlitó római térképében „Petrodavát” a 
Békás környékére helyezi: hogy ennek semmi alapja sincsen, felesleges is mondanom. menő 
ut, sőt a kifelé folyó Békás patakának völgyén Moldovába is ki lehet jutni, miért ott fiók-
harminczad van. E havas vidékét és a Békás szorosát nagyszerünek mondják, mi azonban, bár 
mennyire vágytunk is, meg nem látogathattuk, mert oda juthatásunkat teljesen lehetetlenné 
tette egy felhőszakadás; ugyanis a Putna-völgye a vámon felül annyira egybeszükül, hogy a 
gyönyörü idomzatu sziklák között alig marad pár lépés szélességü nyilat a folyó számára, 
miért a havas-lakók a patak fölé csináltak deszkautat s ezen több száz lépés hosszuságu 
inogva függő uton közlekednek. Ezen, fénylő hullámait naptól elzáró, boritékot azonban nem 
igen türi meg a sokszor áradozó szilaj patak, s gyakori az eset, hogy haragos duzzadozása 
közben felemeli, szétrombolja az embernek megnyergelésére és fékezésére készitett gyenge 
müvét; ezt tette ide jöttünk előtt pár nappal is, ekként fosztva meg minket az odajuthatásnak 
lehetőségétől, mert mindenütt függélyes sziklabérczek emelkedvén, e szük nyilaton kivül ez 
oldalról más közlekedő vonal nincsen*Szent-Miklósról is vezet egy veszélyes havasi ösvény 
Békáshoz, a Gyilkos tava felé, hol azonban csak gyalog, vagy e vidéken nevekedett havasi 
lovakon lehet közlekedni; és csak akkor, midőn a patakok nincsenek áradatban, mert miként 
Gyilkos tava leirásánál felemlitők, ez ösvény nagyrészt a Gyilkos és Békás patakok medrén 
vonul le. Ez okból, midőn esős idő van, Békás vidéke ugy a Gyilkos, mint a Putna felől 
teljesen el van zárva, s minden emberi megközelitéstől elszigetelve. . Elzárulván ekként 
Békásnak szép vidéke előlünk, nem maradt más, mint a Putna völgyéből megtérve, a kis 
Beszterczét elkisérni azon pontig, hol hazánknak határait elhagyja. A Putna beszakadásánál a 
Besztercze völgye kiszélesül; ezen terecske a szó teljes értelmében el van halmozva deszka, 
tutaj, borona és árboczokkal, mivel itt van a Beszterczén folytatott fakereskedésnek 
legnagyobb rakpartja, vagyis azon hely, hol a kisebb negyedtutajokat egészszé szegezik 
egybe, deszkával, savanyuvizzel s más áruczikkekkel rakják meg, hogy a Beszterczének a 
jelentékeny Putna által növelt hullámain tovább usztassák. A táj háttere itt is a Csalhó levén, 
az nagyszerü és elragadóan szép képet tár fel. 

Alább kiszökellő előhegyek zárják el a völgyet olyformán, mintha a természet gondoskodni 
akart volna e haza könnyenvédhetéséről, mintha annak határához szándékosan emelte volna 
azon nagyszerü sziklabástyákat, melyek a hazába vezető utat elzárják, vagy legalább könnyen 
védhetővé teszik. A természet nyomában megjelent az ember is erőditvényeivel, s a 
sziklafokra három (felül hantolt) faerődöt (Blockhaus) készitett, melyek elvégre is nagyon 
gyenge védmüvek s a hadtan mostani követelményeinek éppen nem felelnek meg. Ezektől 
alig haladtunk ezer lépésnyire, midőn a szemeinket oly régóta gyönyörködtető, 
közeledésünkkel mind nagyszerübb alakot öltő Csalhót apró előhegyek rejték el kiváncsi 
tekinteteink elől. 

De a Csalhó nélkül is elég szép volt a táj, balról egy veres sziklaszál, a Veresszakál emelkedik 
fel, az e mellől lefolyó Veresszakál patak képezi a hon határát, mert annak mély medrén túl 
van Preszekár, az oláh vám. 

Nehogy azt higyje valaki, hogy ott valami nagyszerü hivatali épületek vannak, – sokkal 
indolensebb e nép, hogysem ily valamire gondolna. Ott van egy sötét füstös zugban néhány 



rongyos ficsor, künn néhány rozsdás kovás puska. Ez a határszéli őrség; egy más földszinti 
ronda épületben néhány zsidó bolt s a vámhivatali iroda és lakszobák, mind oly ronda piszkos 
zugok, hogy az utolsó székely napszámos se laknék el bennök. E rondaság közepette mily 
nevetséges jelenet volt a harminczados, ki aranynyal, gyöngygyel dúsan elárasztott czifra házi 
sapkában, ököl nagyságu borostyánkő csibukkal állott ki, s kedves életepárja, ki bársonyba, 
selyembe oly fényüzőleg volt öltözve, s ékszerekkel annyira túlhalmozva, hogy bármely 
udvari bálban megjelenhetett volna. Ily fényüző öltözék ily piszkos, undoritó lakással 
ugyancsak nem illik össze, pedig egy ily vámhivatalnoknak nagy fizetése mellett jelentékeny 
mellékjövedelmei vannak, s itt, hol a fa-, kő- és mészért csak kezét kell kinyujtania, mibe 
kerülne egy lakályos szobának egészen ujból való épitése is. Oh de ők egész keleti 
indolentiával veszik a dolgot s csak ők legyenek czifrák, ragyogók, egyébre nem ügyelnek; ez 
pedig ilyenképpen van nem csak a havason, hanem benn az országban is. 

Régebb innen érdekes kirándulást lehetett tenni – persze csak lóháton, mert e vámon belől az 
ut már megszünik – egy a Csalhó oldalában feküdt apácza-kolostorhoz, hol vagy kétezer ilyen 
szent nő lakott a havas nagyszerü magányában, s hol a látogatókat, főként a férfiakat (mert a 
veszélyes havasi utakon csak ilyenek vergődhettek oda) igen szivesen látták. Most azonban e 
zárda fel van függesztve, javai secularizáltatván, a szent hölgyek eltávoztak; ekként nem 
tehetvén nálok látogatást, mi is visszaindultunk. 

De a Borszéktől 5 órányira fekvő vámhoz és határszélhez való kirándulásunk egész napunkat 
igénybe vette, elannyira, hogy estve felé volt, midőn visszafordultunk; azonban mivel itten 
igen jó utak vannak, s mivel a hold éppen kegyeskedett a Csalhó tetején felgyujtani lámpáját, 
mi elhatározók, még ez estve visszatérni Borszékre, néhány kedves, szép és szellemdús hölgy 
is csatlakozott hozzánk, s ne tudtuk volna-e felfogni egy ily est költőiségét? Elindultunk tehát. 
Az est gyönyörü, a lég csendes volt, a hold méla sugarai most a Bisztriczora hullámtükrén 
rezegtek, majd a nagyszerü havasoknak elmosódó rémes alakjait világiták meg; mint 
elmosódó ködfátyolképek vonultak el előttünk ezen nemrég a regg pompájában tündöklött 
havasok; az égen csillagok, lenn a völgyben szétszórt tüzpontok, a házak ablakvilágitásának 
festői rendetlenségben szétsugárzó csillámai, a folyónak halk törtetése, az erdők titokteljes 
beszédével folyt egybe, a lég illatárral volt tele, a sziv meleg érzeménynyel elárasztva, s 
mintha e látvány, e környezet ily kedves társaságban nem ragadhatott volna eléggé el, 
előállott a természet is rögtönzött nagyszerü tüzijátékával, mert a szoros melletti hegyek vagy 
nyolcz ponton égtek. A rengetegeknek felcsapó lángözönével az e láng által megvilágitott 
füstgomoly tünt ott a magasban fel, s rémes fényt áraszta szét azon hegyormokon, melyek 
Közép-Amerika sorvulkánjának képét álliták előnkbe. De hát mik azok az ijesztő recsegések? 
azok az ágyudördüléshez hasonló, hegyeket viszhangoztató durranások? mi az a félelmes zaj 
az est csendében? Azok a fáknak utolsó sohajtásai, azok a megmelegedő százados törzsek 
szétrepedései, azok az alapjokból kiégett fenyőknek társaikat eltipró lezuhanásai, az a rémes 
sustorékolás pedig a megsemmisülő tenyészetnek halotti beszédje, mert a szél egy-egy 
fuvalmára, mint ellőtt rakéta, végig nyargal a láng a hegyéleken, s ott, hol előbb kis lángfolt 
volt, lángtenger áll elő, melyből a rügyvesztett fenyők mint sötét árboczok meredeznek ki; de 
ime, azok inognak, hánykódnak s roppant zajjal elmerülnek a lángözönbe. Borzasztóan 
nagyszerü e fenyves erdőnek éjjeli égése! Ki azt nem látta, arról fogalma nincsen, annak 
gyönyörrel szomoritó behatásáról képzetet magának nem alkothat. 

Egy szép forrás mellett a gyepen vacsoráltunk, s csak késő éjjel érkeztünk meg Borszékre. 

XXVIII. Átrándulás Gyergyó-Topliczára. 



A Maros hivatása, jövője. Várhegyalja. Salomás. Galóczás Fülpe. Dudád. Gyergyó-Toplicza. 
Népviselet. A topliczai meleg források. Rhunconium. Tutajozás a Maroson. Maros-
szabályozás. Faszállitási munkálatok. Toplicza völgye, fürészek, csatornák. Felső-Hurdogás. 
Magától rohanó vasut. Zárgát az Ilván. 

Most valánk a hon határainál, még most is élénk emlékünkben vannak a látott és átérzett 
nagyszerü jelenetek, még most is előttünk lebegnek azon nagyszerü tájak, megragadó 
képletek, s ime már ujból Gyergyó szép tere tárul fel előttünk, a Ditrón alóli Tilalmastetőről; 
de mi nem igen szoktunk már ismert tájakra visszamenni, ismeretlen után vágyódik a mi 
telhetlen lelkünk, s azért most is e tetőn letérve az országutról, Topliczára, s a Maros 
nagyszerü szorosa felé irányzók lépteinket. 

Az Orotva völgye feletti kopár, kiélt vidéken vonultunk le a Maros felé. Salomásnál értünk a 
Maros völgyének azon pontjára, hol a folyó, melyet három mérfölddel fennebb eredni s mint 
kis csermelyt megindulni látánk, jelentékeny folyammá izmosodva tünik ujból elő, mert e 
rövid pályáján felszedi a Gyergyót körülkeretelő havasoknak 55 patakban lerohanó vizadóját, 
melyek akkorára növelik, hogy Salomásnál már tutajokkal terhelten hömpölyögnek odább 
zajló hullámai. Azonban a Gyergyó terén már mélázva folydogáló viz itt szük völgybe 
szoritva daczos és zajló lesz, mintha haragudnék az emberre, ki meg merte nyergelni, hogy 
sikamlós felületén utat nyisson magának a nagy világba. 

E folyót pedig ugy tekinthetjük, mint Erdély jövő nagyságának főtényezőjét, mert ez kötendi 
össze nem csak az elszigetelt Gyergyót, hanem a szintén elszigetelt Erdélyt is a Duna által a 
világkereskedéssel, mert midőn hazánk elnyomatás-előidézte pangásából kiemelkedhetik, 
midőn természet-nyujtotta előnyeit felfogva, módja s alkalma lesz azokat hasznositani, midőn 
e folyam a szabályozás által hajókázhatóvá lesz téve, akkor bizonynyal ez egyik főtényezője 
leend honunk felgazdagodása- és boldogulásának. Légy üdvözölt azért általunk jövőnknek 
szép élet-ere, nagyra hivatott Maros, hisz te vagy a haza testének fő arteriája, a te – most csak 
tutajokat hordó – hullámaidat gőzösök és hajók fogják népesitni egykoron, az emberek 
teljesitni fogják, mivel neked s te is, mivel nekik tartozol; azért előttem elsiető hullámaid 
zugásában én jósigéket hallok, melyek ez imádott hazának jövő nagyságáról beszélnek. 

A Maros völgyében mindenfelé rendetlenül, hegyen-völgyön apró házak vannak szétszórva; 
itt van 5 falu, Salomás, Várhegyalja, Galóczás, Fülpe és Dudád, mind uj telepek, melyek a 
tutajkereskedésnek köszönik lételöket. A három első Remete és a gr. Lázár-család, a két 
utólsó Ditró területén fekszik, s bár néhány mérföld területen vannak szétszórva, mégis alig 
van 2200 lakosuk, melyből 200 lélek székely, a többi oláh, és pedig a dunai 
fejedelemségekből betelepedett oláh proletárius csapadék, kik vagyontalanul ide jőve, itt 
hazát és jólétet találtak. 

Utunk a Maros jobb partján vitt silány, kopár vidéken; a folyam egybeszükülő völgyet 
alacsony s jellegtelen hegysor szegélyezi, csak a parthegyek feletti fennsikon tul felemelkedő 
kéklő havasok nyujtanak kedves nyugpontot a rajtok örömest legelésző szemnek. A 
partvidéknek fenyveseit rég elhordták a tutajok, helyökön apró bokrok tenyésznek, gyéren, 
szomoruan, mintha e hegyek gyászolnák kifosztatásukat, eléktelenittetésüket. 

Alább a táj mindinkább egybeszorul, a távoli havasok félkarajban közelitnek a Maros felé, s 
im egy órai (Ditrótól 3 óra) ut után a Maros-szoros torkolatának bérczkapuja között fekvő 
Gyergyó-Topliczán vagyunk. 



Toplicza gyönyörüen fekszik a Toplicza folyónak*A Topliczát az oláhok egyszerüen 
Vályának nevezik, mi folyamot jelent. Marossal való egyesülésénél; északra a Bánffi szőlője 
nevü sziklacsúcs tornyosul fel, alább az Ilván átpillantó Kelemenhavas és égre meredő 
csúcsai, keletre a Toplicza völgye és Székpatak melletti havasok. Szemben (nyugatra) a 
Fancsal, Bunyasza lánczolata és a kúpalaku Magura büszkélkedik. 

Toplicza fő kikötőhelye a Marosnak, központja a tutajkereskedésnek, minek feltudandó, hogy 
a kezdetben jelentéktelen kis falu ma 5000 lakost számlál*Ezen lélekszámba bele van véve a 
Topliczához tartozó 8 praedium lakossága is. Ezen praediumok következők: Kelemenjel, 
Moglanyest, Vérmező, Vegány, Csobortány, Ploptyi, Monasteria, és a Topliczától csak a 
Maros által elválasztott Magyaros. , több bolttal, csinos magán- és álladalmi házakkal 
körülvett piacza egészen városias szinezetü. Azonban mielőtt leirásomban tovább haladnék, 
fel kell emlitenem azt, hogy Toplicza törvényhatóságilag jelenleg nem Gyergyóhoz, hanem 
Torda vármegyéhez tartozik, ezen az egész országot átkaroló vármegyének keleti végpontját 
képezvén. Azonban ily oktalan beosztást csak később nyert, mert hogy az régen Gyergyóhoz 
tartozott, azt földrajzi fekvése mellett „Gyergyó” előneve is bizonyitja, mert az ujabb időben 
használni kezdett „Oláh-Toplicza” elnevezés teljesen ujabb találmány, régibb térképek és 
okmányokban mindenütt „Gyergyó-Toplicza” néven találjuk fel. Azonban Gyergyótól való 
elszakadásának időszakára vonatkozó biztos adataink nincsenek, ugy látszik, hogy azt a 
bebiró földesurak hatalmaskodása szakitá el a Székelyföldtől, a mint alább felfejtendem. 

Hogy a központtól, de még a felső kerülettől is ily távol eső s egészen elrekesztett (mert 
Topliczán túl az ujabb időkig nem volt ut) helységnek igazgatása mily nagy bajjal történhetik, 
azt mindenki gondolhatja; hogy ily beosztás az itteni birtokosoknak, s főleg a kereskedésnek 
mily nagy hátrányára van, azt érzékenyen panaszolják az itteniek. E baj orvoslása végett 
Gyergyóhoz is csatoltatott volt 1848-ban, a Bezirk-korban is oda tartozott, most azonban a 
provisorium ujból visszakebelezte Torda vármegyéhez, s itt, hol a kereskedés gyors 
ellátásokat, a vagyon biztositást igényelne, a legnagyobb rendetlenség és fejetlenség 
uralkodik. Azért az országnak már ugy is soká el nem odázható czélszerübb felosztásakor 
Toplicza kétségtelenül vissza lesz adva Gyergyónak. Én ez intézkedést megelőzőleg 
leirásomban oda keblezem, annál is inkább, mert Csikszéknek ugy is kárpótlással tartozom a 
tusnádi szoros Csikszékhez tartozó részének Háromszékhez való csatolásáért; ekként mit az 
Oltnál elvettem, a Marosnál vissza adom! 

Toplicza lakossága nagyrészt oláh, szép erőteljes nép, minőt a tiszta havasi lég s munkás 
tevékeny élet szokott növelni; a topliczai népviselet igen festő, főként a nők ünnepi öltözete 
nagyon szép; mellékelt képem mutatja ezen csinos öltözetet, de e mellett nem lesz felesleges 
egy kis magyarázat is. 

Itt szintén nem katrinczát, hanem a test körül festői redőzetekbe bonyolitott fotát (mi mindig 
sokszinüleg kihimzett szőrkelme) viselnek, erre felül czifrán kihimzett térdig érő, bő 
lebbentyűkkel ellátott fehér irhabundát öltenek; de e bunda alatt még 2–3 egymásra öltött 
különböző hosszuságu (ugy hogy mindenik lássék) szintén irha, néha posztó-mellény is jön, 
tulipános és rózsás himzéssel elárasztva, mindenkinek vagyoni állásához mérten, mert minél 
gazdagabb, annál több mellényt ölthet fel. A mellény hévmérője itt a gazdagságnak három 
mellényes leányt venni nőül nagy dicsőség; különben ezen ruhaaristocratia keletről veszi 
eredetét, hol az a régi törökök, örmények, sőt görögöknél is megvan. A menyecskék fejékül 
törökös, himzésekkel szegélyzett kendőt használnak, azt ösztönszerü műizléssel s női 
kaczársággal tudják felilleszteni, szépen turbánszerüleg bonyolitani. A fiatal leányok hajadon 
fővel járnak; csak az eladó vagy férjre vágyó (társadalmi műnyelv szerint auffirolt = 



bemutatott) leányok illesztenek csinált virágból készült pártát fejeikre; itt e szerint meg van 
határozva, hogy kinek lehet szépelegni, kinek nem. A hajadon fejü leány még a 
mulatságokban is szerényen hátra vonul, figyelembe sem vétetik, sőt a virágosok által le is 
nézetik, miért busongva epedez azon kor után, midőn ő is virágot illesztve fejére, kiléphetend 
a pályatérre. Persze, hogy piros csizma az öltözék kiegészitő része, csak kár, hogy a 
mesterkélt piros szint arczukra is kenik, pedig itt a nélkül is a friss havasi lég rózsákat lehet az 
arczokra, de ők a gyenge rózsapirt nem itélik elég szépnek, s biborszinre mázolva rutitják el 
szép arczaikat. A férfiak czifrán himzett, térdig érő bő-hosszu inget viselnek, mely nincsen – 
miként egyebütt – tüszüvel*Bőrből varrott széles öv, mely kettős levén, az oláh abban hordja 
pénzét, s egyéb féltőbb apróságait. Kisebb ily tüszüket ing alatt a székelyek is hordanak, főleg 
mikor vásárra mennek, leginkább akkor, midőn érczpénz levén forgalomban, annak biztos 
elhelyezésére az ily tüszük igen czélszerüek voltak. a derékhoz szoritva, hanem tógaszerüleg 
redősülve csüng le, erre bőrködmönyt*Irhából készült bunda. , fejükre széles karimáju kalapot 
vagy báránybőr-kucsmát illesztenek. A nősülésre vágyó legények kalapjukra helyezett 
terjedelmes (csinált) virágbokrétával jelzik e szándékukat. Sokan csizma helyett a 
mindenesetre festőibb bocskort hordják, melyet a lábszáron dús redőzetbe szedett 
harisnyára*Harisnyának Székesföldön s egyáltalában Erdélyben a szük szabásu magyar 
nadrágot nevezik. Az oláhok szintén ilyet viselnek fehér gyapjukelméből, csakhogy azt nem 
szabják oly testhez simuló szüken, mint a székelyek, hanem bővebben és hosszabban hagyják 
azért, hogy a bocskor felett – mit leginkább hordanak – redőket alkosson. kötnek, bocskort 
viselnek a nők is mihes napokon*Mives, vagy dolgozó napon. , vagy midőn a havasra 
mennek. 

Toplicza területén meleg források is buzognak fel, oly ásványos vizek, melyekről a tudomány, 
de még a szenvedők sem sokat tudnak, mert azok felemlitve is alig, annál kevésbbé voltak 
észlelve, vagy vegyelemezve, pedig igen valószinü, hogy azokban az egészségnek 
megbecsülhetlen kincseit rakta le a természet; minden esetre meleg gyógyforrásokban 
szegény honunkban*Erdélyt értve, hol meleg forrás csak is Al-Gyógyon van. az itteniek oly 
nagy horderővel birnak, hogy a figyelmesebb utánnézést megérdemelnék. Nem is voltak e 
források mindig ily elhanyagolt és feledett állapotban, sőt a nemzeti fejedelmek korszakában 
oly kiérdemlett hirben állottak, hogy Rákóczi György fejedelem 1638-ban maga is 
meglátogatta, legalább ily következtetést vonhatunk nevezett fejedelemnek 1638. jun. hó 10-
én kiadott azon instructiójából, melyet a fogarasi várba inditott Siklósi Mihálynak küldött, s 
melyet a gyergyói meleg fürdőkön (in Thermis Gyergyoiensibus) ir alá*Lásd ez okmányt Not. 
Hist. dipl. czimü gyüjtemény 282-ik lapján. . Nem levén pedig Gyergyóban más meleg forrás, 
sőt a borszéki akkortájt felfedezetlen levén, más ásványos fürdő sem, igen észszerü 
ennélfogva azon következtetés, hogy Rákóczi fejedelem éppen itten a topliczai meleg 
forrásoknál időzött. 

Jelenleg három forrás van ugy a hogy hasznositva és fürdésre berendezve, ezekből kettő a 
Maros jobb partján a Toplicza beszakadásán alól fakad fel, alig pár lépésre a Maros-medertől. 
E források egyike a községé, másika a gr. Lázár-családé, mindkettő deszka-medenczébe van 
fogva s vetkező szobákkal ellátva. Vizök tiszta, átlátszó, szagtalan, savanyos izü. 
Hévmérsékük 22–25 R. fok, sőt az első, főleg ha a beleszivárgó Maros vizét elzárnák, a 27 
fokot is elérné. E források hévmérséke télben emelkedik, kigőzölésük ez időszakban oly nagy, 
hogy Toplicza környékét örökös gőzlepel táborozza körül. 

A leirtaknál jóval nevezetesebb és dúsabb azon harmadik meleg forrás, mely a Maros balparti 
magaslatán a Zápogya*A Zápogya szintén tekintélyes havasi folyó, mely a Topliczával 
csaknem átellenben balpartilag szakad a Marosba, hegyek közé messze felnyuló völgyében 



több deszkaszelő fürészmalom van, melyeket a folyó hullámai működtetnek. beszakadásán 
felül bámulatos vizbőséggel rohan ki a nagy terjedelmü mésztuff-sziklák lyukacsos rétegeiből. 
Ezen forrás a Kolbász-család tulajdona, hévmérséke ennek is 22–25 fok; ez szintén 
fürdőmedenczével s vetkező szobákkal van ellátva. Hol e források patakot alkotó kifolyása a 
Marosba lerohan, ott gyönyörü idomu mésztuff-sziklák emelkednek a Maros szinvonalától 16 
ölnyi függélyes magasságra. Ezen csudás alakzatu szirteket pedig a meleg forrásoknak vigan 
csergedező csermelykéje rakta le több ezredévek hosszu során, sőt azokat nem csak lerakta, 
hanem festőiességüket még fokozandó, közepén át is metszette, mely által egy, a tordai 
hasadást kicsinyben utánzó, oly gyönyörü sziklarepedést állitott elő, melyet minden ide 
jövőnek méltó figyelmébe ajánlok. A kis csermely, mely ezen nagyszerü müveletet 
végrehajtá, zuhatagban rohan alá a sziklaélekről, ily gyöngyellő esésétől azonban elfogta az 
embernek mindenből hasznot csikaró törekvése, mert a télben is fagymentes patak cseppjeit 
szük csatornákba szoritva, a sziklák alján épített malom működtetésére kényszerité, s midőn 
ez által a patakot sziklaképző műveletétől elfogta, egyszersmind a sziklarepedést is megfosztá 
zuhatag szépségeitől. De ekként is elég szép és vonzó, elannyira, hogy annak télen felvett 
képét a melléklésre méltónak itélem. 

 

A melegforrások sziklarepedése Gyergyó-Toplicza mellett. (Rajz. Keleti Gusztáv.) 

Topliczánál a Maros mentén kövült fákkal tömött ujabb képződésü surlógör (Bimsstein) 
agregatok fordulnak elő, melyet a folyamhordta homoknak réteges leülepedése csak vékonyan 
takar el. Schel összehasonlitó római térképébe Rhunconium nevü római coloniát Gyergyó-
Toplicza közelében feküdtnek állitja; hanem ezen, csak a szobában felállitott, a helyszinén 
való észleletek által nem igazolt sejtelemnek mi alapja sincsen, mert Topliczán, de sőt 
vidékén is semminemü régi épitkezésnek nyomaira nem akadhatunk; már pedig a rómaiak oly 
nagyszerüleg épitkeztek, hogy mindenütt, hol uralmuk átvonult, nemcsak látható, hanem 
nagyszerü maradványok tanuskodnak arról, oly maradványok, melyeket ezredévek viharjai 
sem törölhettek el nyomtalanul a föld szinéről; s ekként ily maradványok teljes hiányában 
határozottan ki kell mondanom, hogy Schel állitása alaptalan; mert az akkortájt hihetőleg 
lakatlan Gyergyóba a római uralom soha be nem hatott. 1655-ben Topliczán, neje Alia Mária 
jussán, Kemény Simon bir.*Mint ez kitetszik egy ugyanazon évben kiszállott bizottság 
munkálatából, mely bizottság szárhegyi Lázár István elnöklete alatt bizonyos határ-
differentiát intézett el. A bizottság munkálatát lásd Kemény József gyüjt. Mss. in 9. tom. 
Később e birtok a Bánffiak kezére megy, és sok felé oszlik el. 

Hogy Topliczát 1658-ban a moldovaiak feldulták, azt fennebb (Szárhegy leirásánál) 
emlitők*Ez időben Toplicza környékén, nevezetesen ott, hol most a Vérmező nevü praedium 
van, vérengző csata folyt, hol a magukat hősileg védő topliczai székelyek elvérzettek. Ennek 
emlékére kapta e hely Vérmező nevét. , e község székely lakossága ez alkalommal 
pusztulhatott el; mert hogy Toplicza régen is lakva volt, s hogy lakói, mint olyan havas közti 
szilaj vad nép, régi időkben kissé tolvajkodtak és orgazdálkodtak, azt az 1626-ik évi 



országgyülés végzéseinek 15. czikkelyéből láthatjuk, melynek értelmében az ország rendei 
csak oly feltétel alatt engedték meg e falu helybenmaradását, ha minden tolvajlás, lopás s 
orgazdaságtól tartózkodnak, és ha a területükön levő gonosztevőket, orvokat elfogva, ispány 
kezébe adják. Ha pedig oly nagy számmal lennének, hogy velük nem birnának, rögtön hirt 
adjanak, de az alatt másuvá ne igazitsák; ha ez ellen cselekednének, a falu onnan 
elpusztitassék, s lakói megbüntettessenek*Lásd e végzést az App. Cons. V. R. 88. Ed. . Az 
ősöknek törvényüldözte vétke egy kissé kihatott az utódokra is mert a magánvagyon tisztelete 
most sincsen oly mérvben meg, miként az ohajtandó lenne. 

Topliczán a régész nem sok eredménynyel kutat; mindazonáltal mégis van Topliczától keletre 
egy Monasteria nevü bércz (hol ily nevü praedium fekszik), melynek ormát kápolna 
koronázza, hol a katholikusok Sz.-Péter Pál napján bucsut szoktak tartani*Topliczán a 
birtokosok, hivatalnokok, kereskedők, sőt a munkások közt is van pár százra menő székely, 
ezek katholikusok lévén, most van épülőben egy templom, mely remélhetőleg önálló 
egyházközség alakitását fogja maga után vonni. Igen ohajtandó, hogy a templom mellől az 
iskola se legyen kifeledve, mire mindenütt, de főleg itt igen nagy szükség van. . E kápolna 
ugyan ujabb épület, hanem környékén régibb épület-nyomok is mutatkoznak, melyről a 
hagyomány azt tartja, hogy azok egy e helyen feküdt kolostornak maradványai, mely 
kolostort gazdag grófnő épitett, emlékére annak, hogy Mihály Vajda vérengző korában e 
helyen elrejtőzködvén, az biztos menhelyet nyujtott számára. Valószinübb azonban a hely 
elnevezése által is némileg igazolt azon feltevés, hogy a hazánkban nagy számmal létezett 
kaluger monasteriák egyike feküdt ottan, mely monasteriákat Mária Terézia uralma alatt, ezen 
uralkodónak vérengzés és rombolásban kedvét találó erdélyi kormányzója Bukow, nagyrészt 
felgyujtva, széthányatott*Lásd Kővári Erd. Tört. VI. k. 123. lap.. 

Topliczának nagyon kevés müvelhető földje, de annál több erdősége van, ugy hogy 75,000 
holdra terjednek fenyves erdőségei; ez és a szomszédos gyergyói faluknak haszonbérbe kivett 
nem kisebb terjedelmü végtelen rengetegjei táplálják az itten folytatott nagyszerü 
fakereskedést, mely oly mérvü, hogy évenkint 16,000 negyed tutajon közel két millió deszkát, 
pár millió zsindelyt, s nagy mennyiségü épületfát szállitanak le a Maroson. Ezen roppant 
készletnek a havasról való lehozatala, annak vizen való továbbszállitása annyi kezet 
foglalkoztat, hogy bár Gyergyó népességének nagy része itten napszámoskodik, az utóbbi 
időkben mégis kénytelenek voltak fakezelésben jártas néhány száz déltiroli olaszt 
idetelepiteni*Az olaszoktól hamar eltanulta a székely a fának czélszerübb kezelését, minek 
következtében rövid időn annyira kiszoritotta az olaszokat, hogy néhány honosult család 
kivételével, nagy részük visszaköltözött hazájába. . 

Hogy a Maroson, ha nem is ily nagymérvü, de kisebb terjedelmü tutajozás folyt, azt az 1714-
beli 19 Diaetalis Art mutatja, hol meghatároztatik, hogy minden molnár csak 1 poltúrát 
vehessen egy tutaj után. Azonban ez kezdetleges és kisszerü lehetett, nagyobb mérvüvé 
néhány évtizeddel ezelőtt fejlődött, midőn a gyergyói örmények, szász-régeni szászok, s más 
tőkepénzesek társulatilag kezdették kezelni, mely társulat Vermes és társai név alatt nagy 
befektetési tőkével rendelkezvén, több évtizeden át roppant nyereménynyel s csaknem teljes 
egyedárusággal dolgozott, mert az apróbb tutajépitők is kénytelenek voltak a társulatnak olcsó 
árba átengedni áruczikkeiket, miután a versenyt kiállani képtelenek voltak. A társulat ezen 
egyedárussága csak akkor szünt meg, a fakereskedés és tutajozás valójában nagyszerüvé csak 
akkor lett, midőn az ötvenes években gr. Lázár Mór Biedermann bécsi bankárral szövetkezve, 
azt a legnagyobb erélylyel s roppant nagyszerüséggel kezdette kezelni*Fájdalom, csak 
kezeltette, mert néhány szerencsétlen év 1865-ben megbuktatta ezen nagyszerü vállalatot a 
haza és főként Gyergyó nagy kárára. . Azonban még sok itt a teendő, a többek közt 



legsürgősebb lenne a Maros medrének kitisztitása, azon medrében rejtőzködő sziklák 
eltávolitása által, melyek a tutajozást nem csak bajossá, hanem veszélyessé is teszik. A 
Maroson csak tavaszszal hóolvadáskor és néha őszszel lehet szállitani a tutajokat, ekkor a 
most parton heverő tutajok mind mozgósittatnak, mindenikre rászáll két izmos székely, hogy 
azt Malomfalváig (hol 4 negyedből egy tutaj köttetik) leusztassa; de mielőtt elindulnának, 
imádkoznak s érzékeny bucsut vesznek partonálló családjuktól, kedveseiktől, mint tengerre 
szálló tengerész, ki nem tudja, ha valaha viszont látandja-e szülőföldét, kedves övéit, ki nem 
tudja, ha vajjon az Oceán hullámaiban nem találand-e feledett sirt? Pedig itt e folyó 
nyugalmas keblén nincsen hajókat morzsoló vihar, nincsenek vizhegygyé alakuló hullámok, 
itt nem dühöng a szánalmat s könyört nem ismerő orkán, s mégis a hajókázás éppen oly 
életveszélylyel jár, mint a tengeren, s a távozó tutajos nem tudja, ha valaha viszontlátandja-e 
szülőföldjének szép bérczeit; azért Istenhez fohászkodva teszi az első evezőcsapást, a parton 
levő kedvesek térdre hullva könyörögnek az ég urához megtartásaért; ő ovatosan evez el a 
Maros vészes sziklái között, melyek a viz alatt látatlanul elfedve meredeznek fel, néha 
fennakad egy tutaj, a sebes ártól ragadott többi tutaj arra ráfut, utánna a többi, azok ott 
feltornyosulnak, egymásra sodortatnak s Isten legyen irgalmas a rajta levőknek, mert ha 
hirtelen vizbe nem vetik magukat, szétzuzatnak, elmorzsoltatnak az egymáshoz ütődő, az 
egymásra csapódó tutajok által, miért nincsen év, hogy több emberélet ne essék áldozatul, 
pedig e sziklákat sekély vizálláskor néhány mázsa lőporral mind szét lehetne hányatni, mi 
által a tutajozás és annyi emberélet lenne biztositva. Ezt pedig – mivel nálunk máshonnan 
segélyt várni nem lehet – a társulatoknak kellene közös erővel megtenni, mely szabályozás a 
csak 5 mfd hosszu topliczai szorosban (mert azon túl, a gátakat kivéve, biztos a tutajozás) 
nem is kerülne oly sokba, hogy meg ne győzhetnék; azért mi, kik minden áldozatul esett 
emberéletet fájlalunk, felszólalni kötelességünknek tartjuk az emberiség nevében. Bárcsak 
gyenge szavunk utat találhatna azok szivéhez, kik itt a tényezők, s kik némileg felelősek Isten 
előtt minden eltiprott életért*Gr. Lázár tett is ily munkálatokat; legjobb lenne a Maros 
kitisztitását egy társulatnak átadni bizonyos határozott ideig minden tutajtól fizetendő vámért. 
. Csak kezdeményezni kell, mert a nép már önbiztonsága érdekéből is örömest járuland a 
medertakaritás kivánatos munkájához. 

Ha a Marosszabályozás és tisztitás érdekében mitsem tettek az itteni egymással versenyző 
társulatok, annál nagyobb tevékenységet és leleményességet fejtettek ki a faszállitás 
könnyitésé. E valójában nagyszerü munkálatok megtekintésre érdemesek, az azok 
ismertetésére szánt lap bizonynyal nem leend figyelemre érdemtelen. Mely szemlélődő 
kirándulásunkat érdekesebbé teendők, a Kelemen havasára való kirándulással határoztuk 
egybecsatolni.  

Szives vendégszerető házigazdánk, Urmánczi ur, a legnagyobb szivességgel ajánlkozott 
vezetőnkül; élelmi szerekkel jól felpakolt szekerén indultunk fel a keletirányu Toplicza 
völgyén. A Marosnak nagyságával biró jelentékeny folyó partján messze nyulik fel az 
egymást érő fürészmalmok miatt zajos nagy falu. A folyam széles, nagy szikladarabokkal 
behordott medrében, a partokon, sőt fennebb a völgyben is minden kis parányi helyet kész 
tutajok foglalnak el, melyek a viz nőttére várakoznak, hogy utra kelhessenek. A miért az 
ekként kigerendázott völgynek igen sajátságos tekintete van; gyakran megtörténik, hogy a 
sebes folyó megboszankodik ezeknek a sok lomhán nyugvó tutajoknak partjain való 
ámolygásán, egy szép éjjel fellegszakadással szövetkezve, megárad, s a tutajkészleteket mind 
elusztatja, sőt a Maros medrébe sodorva, ott összetöri, összetorlaszolja, mikor aztán a 
tutajtulajdonosok csak romtöredékeit halászhatják ki (minden fa bélyegezve levén, erről 
ráismernek). Egy ily áradás néha százezrekre menő károkat szokott okozni. 



A falu felül álladalmi műfürész van, hol sóhajókhoz való 12 öles deszkákat metszenek. 
Fennebb gr. Lázárnak két igen czélszerü szerkezetü műfürésze pompálkodik; végre ott, hol a 
beszakadó Hurdogásnál az eddig keletirányu Toplicza völgye északi irányt vesz, egy 
zárgátakkal ellátott nagy vizmedencze van, melynek öblében a tönkök felfogatnak s vagy 
tutajjá szegeztetnek, vagy a fürészekhez szállitva (szintén vizen) deszkává metszetnek. A 
medenczébe pedig akként érkeznek a tönkök, hogy a Toplicza vize egy szük, mély, 
gerendákkal béllelt csatornába van összeszoritva; e csatorna 3000 öl hosszu s más 
mellékcsatornákkal van egybekötve. Oly oldalakon, hol viz nincsen, eregetők vannak, ezen 
eregetők gerendákból összeszegezett száraz csatornák, melyekbe fenn a hegytetőn levágott 
tönköt belehelyezik, az aztán magától lesiklik a völgybe, ott ismét önsulyánál fogva beleugrik 
a vizcsatornába s szépen leuszik az emlitett vizmedenczébe. 

Másik ilyen csatornája gr. Lázárnak a Kelemen patakán van, mely 5000 öl hosszu. Hol a 
fennebbi csatorna megszünik, ott van gr. Lázárnak egy sziklára fektetett csinos kis svájczi 
háza, mely e regényes vadonban igen meglepő jelenség. De itt meg is szünik az ő birodalma, 
azon felül a Vermes és társainak országa kezdődik. Ott vannak egymást érő fürészmalmaik, 
roppant deszkalmazokkal, ott van ez erdőknek legcsudásabb találmánya, az önmagától menő 
vasut. De lássuk hát ezt a csudás járművet közelebbről. 

A Felső-Hurdogásnál – hová értünk – a Toplicza megszünik, azaz hogy tulajdonképpen csak 
neve tünik el, mert az itt összefolyó Hurdogás és Vajvodász patakoknak és azok messze 
felnyuló völgyületeinek mi köze sincsen a Topliczával, valamint az ezek összefolyásánál 
keletkező Toplicza teljesen ignorálja a neki lételt adott két fennebbi szülőfolyót, ugy ezek is 
fennebb az ő uralmok teréről teljesen kiszoritják Topliczának még csak névemlékét is. Az 
észak-keletirányu Hurdogás völgyén megy fel a gerendasineken futó, 4000 öl hosszu vasut, 
oly vasut, melyhez se gőz, se lóerő nem kell, mert az ut lejtősleg levén csinálva, az egészen 
vasuti kocsik alakjára készült szekerek, mindenik tiz nagy tönkkel terhelten, fenn 
megindittatik (mindeniken egy kormányos van, ki kormányozza s leszoritó kerékkötővel a 
fordulásoknál szabályozza, lassitja) s azok önsulyok által nyomatva, oly gyorsan rohannak, 
hogy az ember szédül bele. 

Mi is tettünk ezen sajátságos mozdonyon egy leutazást, mely a vadregényes völgyön, a 
mellettünk elrepülő fenyvesek és sziklák között nagyon mulattató volt; a 4000 öl hosszu 
vonalt egy negyed óra alatt tettük meg. Az üres szekerek felhuzása lovak által történik. 
Hanem hát a vasut a gr. Lázár birodalma szélén megszünik, s onnan a továbbszállitás meredek 
oldalakon kivonuló utakon csak télben történhetik, pedig hát mily könnyen lehetne azt a Lázár 
csatornáin tovább szállitani; de ezt, bár a csatornahasználatért nagy összegeket igértek, az 
egymásnak ártani akaró, egymásra irigykedő, egymást megbuktatni ohajtók versenye nem 
engedi meg; persze utat is könnyen lehetne a Toplicza völgyén levezetni, van is ott Lázár és 
társának igen jó utja, de ezt használni, vagy az ő terrenumán más utat csináltatni Vermes és 
társának nem engedtetik meg. 

Ebből az tetszik ki, hogy itt szükséges lenne egy jogszabályzó kereskedelmi törvény, mert a 
jóban versenyezni helyes, de egymás rontására s akadályozására törni nem helyes, mert bárhol 
is közlekedő vonalon utat engedni mindenki tartozik. Legfelebb csak igazságos kárpótlást 
követelhet érte, de mint minden rosznak, ugy ennek is megvan némi kis jó oldala, mert ezen 
egymással való csatornákat és vasutat, mely inkább csak fautnak nevezhető, és egy még 
nagyobbszerü szállitószerkezetét Vermeséknek, mely az Ilva patakon van. Itt sziklába vésett 
roppant zárgát van, melybe a kis patakon levezetett 5000 tönk gyüjtetik össze; ekkor a 



zsilipek felnyittatnak, mikor a hatalmas vizerő egyszerre lesodorja azt a roppant mennyiségü 
tönköt a Maros völgyébe. 

Mindezek bámulatos művei az emberi leleményességnek, s csudás nagyságát mutatják a 
combinált emberi és elemi erőknek. 

XXIX. Kelemen havas. 
Olaszok a havason. Vajvogyás völgye. Leégett erdők. Bánffy mezeje. Ördögmalma. Tolvajok 
asztala. Obcsina. Stezia. A Kelemen havas vadjai. A Vajvogyás forrása. Kelemen havas 
teteje, annak 9 csúcsa. Az innen eredő folyók. Kilátás a Vajvogyás-csúcsról. Egy éj a 
Kelemen havason. Futó fenyő. Putorasza tó. A Kelemen havas alakzata, Göde Leo 
sziklacsoportja. Székelyföld határa régen. 

A felső Hurdogáson Urmánczinak csinos házikója van, itt háltunk meg, s miután a patakból 
saját kézzel kifogott friss pisztránggal nagyon uriasan megvacsoráltunk, az est szépségében 
gyönyörködve, kedélyesen elbeszélgettünk a munkáról megtérő olaszokkal. Oly jól esett itt e 
rengeteg vadonban Európa egyik legműveltebb és legzengzetesebb nyelvén társaloghatni, 
azon testvérnép nyelvén, mely Róma műizlését, műveltségét és művészetét adá át az 
utókornak; azon nemzet fiaival, melyet közös szenvedés és elnyomatás tett együttérző, együtt 
vérző testvér nemzetté; azon nemzet fiaival, kik az ujabb zene, költészet és művészetnek 
teremtői valának, – és megszólalt ajkaikon a dal, oly keserves és panaszos, minőt csak egy 
elnyomott hazának messze elszórt fiai hallhatnak, oly lágy, oly meleg és érzeménydús, minőt 
csak a szép enyhe égaljszülte olasz nyelv adhat vissza, oly remegő, oly búsan zengedelmes, 
minőt csak a társvesztett fülemile zenghet, s mi könnyezénk, a honfájdalomtól telt kebel 
kiönte az érző szivnek szemcsatornáin. Oh szép dicső Itália, köszöntlek, feléledéseknek e 
nagy korszakában; a szabadság hajnalának szép földed feletti szétderengését kövesse a 
nemzet-boldogság napjának dicsteljes felvirradása. 

Reggel jókor indultunk, még pedig gyalog, mert ezen felül az ut megszünik, csak nyájak-
nyomdoka alkotta ösvény hatol be az erdők magányába. Fejszével fegyverkezett néhány 
ember is jött ételnemüt czipelve, mert tudtuk, hogy a havasi lég mily étvágyingerlő. A 
Vajvogyás völgyén haladtunk fel, hol gyönyörü trachyt sziklagerinczek, csudás alaku 
szirtormok merednek fel. Az erdők még szebb ékeit, a gyönyörü fenyveseket leperzselte s 
halomra döntötte egy azelőtt dühöngött nagy erdőégés, mely 1500 hold erdőt s roppant 
fakészletet emésztett fel, de a romlás e helyét igyekezett felékiteni a természet; a bibor 
bokrétáju csővirics (epilolium angustifolium) egész tábora lepte el a kormos földet, a 
füvényzetnek ezen gyors hirnöke szép szőnyeget teritett e puszta talajra, hogy odaédesgesse a 
többi virágokat is; ő azonban csak addig marad, mig a fű benövi az égett helyet, mert a hogy a 
tenyészetnek ékes virányát felfakasztá: akkor egészen tova tünik, hogy más irtványt díszitsen 
és ékesitsen fel. Jóizü borviz-forrásnál nyugodtunk, azután pedig a zúgó patak partjain 
haladva, a Bánffy mezejére, egy itt-ott erdőfoltokkal tarkázott 200 hold területü fenntérre 
értünk. Itt a táj kinyilt, előttünk az oly közelnek tetsző Kelemen havas roppant csúcsaival, 
keletre az Obcsina és a Szárhegyi kőalja, melyek között rohan le a nagy szikladarabokat 
hengergető Taplicsora. 

E több ezer láb magasságban fekvő tér oly meleg, hogy a nyájak egész vizkeresztig itt 
legelnek, s csak mikor a téli ködök fel kezdenek emelkedni, költöznek enyhébb helyekre. Itt 



már nagy mennyiségben tenyészik a bábakalács körfény (carlina acaulis), a havasi regio e 
szép csillagalaku növénye, a marhák e kedvencz csemegéje. 

Az Obcsina oldalában az ösvénytől nyugatra van az Ördögmalma, egy sajátságos 
sziklacsoportozat, mely kerék és lajjal biró malom alakját utánozza, ott őrölte a rege szerint az 
ördög a véteknek magát, de Isten kővé változtatta a vétek kovászára lisztet gyártó malmot. 
Nem messze van innen a tolvajok asztalának nevezett azon lapos kő, hol a hagyomány szerint 
a régen Kelemen havasában tanyázó nagy tolvajbandák tanácskozni és zsákmányt osztani 
összegyültek. E hagyománynak nyomát találjuk még törvényeinkben is, melyekből kitünik, 
hogy ezen roppant erdőségek között oly nagyszámú tolvajok tanyáztak, hogy kiirtásukról 
országosan kellett gondoskodni*Lásd Appr. Cons. V. rész 88. edictum. . 

Az Obcsina csak kis előhegye a Kelemen havasnak, s mégis ugyancsak izzadtunk, mig 
meredek oldalán kikapaszkodhattunk, ugy hogy a tetején felbuzgó Hidegforrásnál szükségét 
éreztük a nyugvásnak, de még a reggelizésnek is, mert hát éhesek voltunk, falatoztunk is 
egész havasi étvággyal, ittunk rá e forrásnak ritka jó vizéből, s azután szabadon legelésző 
szilaj lovakat (melyeknek gazdája velünk volt) fogdostunk össze nagy bajjal, melyekre aztán 
nyereg és kantár nélkül csikós módjára felkapaszkodva lovagoltunk neki a Kelemen 
havasnak, daczára ama példabeszédnek, mely azt mondja, hogy becsületes ember szeptember 
elsője után a Kelemen havasán nem jár, mi onnan ered, hogy ekkor már a hó itt le szokott 
esni, miért régen, midőn tolvajok tartózkodtak ott, csak azok maradtak télire is e biztos 
búvhelyen. October elején voltunk bár, de azért mégis a szép enyhe naptól felbátoritva, 
rászánók magunkat e roppant havas megmászására. Eleget mondották, hogy a hó odalep, hogy 
oda fogunk fagyni, hogy ott vihar, hófergeteg oly gyorsan, oly váratlanul támad, hogy az utast 
oda lepi, s akkor menthetetlenül veszve van, stb. De mi erre semmit se 
hederitettünk*Ügyeltünk, rá semmit se hajtottunk. mert az eszme, hogy ezen Erdély, 
Bukovina és Moldova összeütköző szögletében levő havas tetejéről széttekinthessünk, oly 
ellentállhatlan vágygyá nőtte ki magát, hogy menésre határoztuk el magunkat, annál inkább, 
mert oly közelnek tetszett e havas teteje, hogy estvéig azt megjárni s arról visszajöhetni is 
hittük. – Eleget mondták, hogy az oly messze van, hogy jó lesz, ha estvére felérünk, hogy az 
éjek már roppant hidegek, stb., de mi mindezt túlzásnak, visszaijesztésre számitott cselnek 
hittük, s tova lovagoltunk. 

Csakhamar a visszakeblezett havasokhoz tartozó Steziára, egy nagy kiterjedésü fennsíkra 
hágtunk, ezen átlovagolva, rövid időn azon sürű fenyves regiójába értünk, mely a Kelemen 
kopasz csúcsait zöld nyakkendőként öleli körül. Ez erdő vad pávák sergeinek kedvencz 
tanyája, melyek közeledtünkre tovarepültek. Egy-egy gim is (cervus elapsus) előfordul e 
havasban, a közönséges nyuszt (mustella martes) és a fürge mókusok ellensége, a 
hölgymenyét (mustella Erminea) is gyakori, melynek bőrét lengyelországi zsidók szokták 
felszedni, sőt fehér válfaju nyulak, rókák is vetődtek ide, hihetőleg Oroszországból, s ha igaz, 
a Kelemen havas alatt levő Bélborban hiuzt (felis lynx) is lőttek; közönséges vadmacska, őz, 
medve és vaddisznótól nyüzsög az erdő, de kihalt legnevezetesebb vada, a bölény (Bos urus), 
mely itt nagy mennyiségben tenyészett hajdan*Bzensky R. Silogimaenea Trans. Ecclesiae, 
prologomemnon III. Kéziratban a gyula-fehérvári Batthiány-könyvtárban. , utolsó ivadéka a 
mult század végén veszett el. 

Ez erdőben a fenyőfa már nem nő magasra, se nagyon vastagra, nyulánk törzse egész aljáig be 
van ágakkal nőve, csereklyéje feketéhez közelitő sötét zöld. E fenyőfajt a székely 
lánczfenyőnek hivja, s mivel fája cserfa keménységü, épületfának igen alkalmas. 



De ne higyje senki, hogy ezen 5000 láb magasságban levő erdő bús és hallgatag; nem, mert 
ott is élnek madarak, az erdőknek ezen lantosai, megnépesitik, felelevenitik a távoli magányt; 
ott zeng a havasok fülemiléje, az énekes rigó (turdus musicus) melynek szép magánydalát a 
húros halk hárfaszerü lány ömlengése s a fekete rigó kirivó récitatiája kiséri, a kúszó madarak 
(scansores) kopácsolása adja a hangütenyt (tactus) és a vad méhtelepet kutató, karmazsin fejü 
nagy fekete harkáj (picus marcius) jajveszéklő kiabálása fejti ki a forte-t. 

De im kiértünk az erdőszegélyből, a Kelemen havas főcsúcsának előhegye alatt állunk, hanem 
még messze a tető, s már dél elmult, mivel pedig e roppant havasnak több csúcsát akartuk 
megjárni, de átlátva azt is, hogy már hurdogási tanyánkra vissza nem térhetünk, másfelől 
áthatva azon eszme költőiségétől, hogy egy éjet a Kelemen havasán töltsünk, elhatároztuk itt 
meghálni; mielőtt azonban körutunkat a havastetőkre megkezdtük volna, éji szállás keresésére 
indultunk, mi hamar fel is találtunk a főcsúcs alatt közvetlenül felfakadó Vajvodásza (patak) 
forrás fejénél; mely egyike a legdusabbaknak, mert az itt felfakadó buzgó forrás néhány száz 
lépéssel alább már jelentékeny folyócskává izmosul, utjat szép lapos kövek jelölik, oly 
szabályszerü idomuak, hogy a legfelségesebb járdát lehetne azokkal rakni. Mig széttekinténk, 
egyik székelyünk már tüzet élesztett, már rotyogva főtt a puliszka, melyhez mi felséges 
étvágygyal ültünk, azután pedig lovainkra kerekedve, neki iramodtunk a menedékesen 
felemelkedő csúcsnak, melynek alját kék és veres bogyójú áfonyaágyak nőtték be, honnan a 
szép tollazatu, de rút hangu vad pávák (tatrao urogallus) százai repültek fel. Mielőtt azonban 
tovább mennénk, szükséges leend tájékozás végett a Kelemen havas tájiratával és 
viszonyaival egy kissé megismerkednünk. 

A Kelemen havas egy roppant kiterjedésü havaslánczolat, mely a tölgyesi és borgóprundi 
szoros között éppen hazánkban határszélén vonúl el a Székelyföldnek áthathatlan északi 
védfalát alkotva; az egész 5686 láb magas hegytömeg trachyt képződés, illetőleg itt van zöme 
azon roppant trachyt-tömegnek, mely innen kiindulva, a Székelyföld közepén (Gyergyó 
nyugati hegysorán és a Hargitán) egész a torjai Büdös-ig leágazik, a bel székelyföldi 
hegységek hátgerinczét alkotva. Ez Európa legnagyobb trachyttömbe, mely kőzet ily nagy 
tömegben csak itt fordul elő (Hauer szerint). 

A Kelemen havas hozzávetőleges kiterjedése 100,000 hold, tetőcsúcsai nem kopárok, mint az 
ily magasságu hegyeknél többnyire mindenütt az eset, hanem annak több ezer hold kiterjedésü 
fennlapályain dústenyészetü kárpáti fű terem, melyért a berszányok messziről (Hétfalu, sőt 
Szeben vidékéről is) ide vándorolnak, hogy bérbe kivéve, nyaranta legeltessék. Ilyenkor 
15,000 szarvasmarha, 50–60,000 juh tanyáz itten; ott jártunkkor azonban már puszta volt a 
havas, csúcsairól nem hangzott le a nyájak kolompzenéje, nem zengett a pásztor tilinkója, 
nem zajlott hű őrkutyájának hegyeket viszhangoztató ugatása, – elvonultak ők a közelgő tél 
elől be Törökországba, melegebb, enyhébb éghajlat alá, miért a komor hegyóriás 
elhagyatottságának egész nagyszerüségében tünt fel előttünk. Az ember innen már ki volt 
tiltva, a természet ünnepélyes magányában szendergett, csak a mi merészségünk tolakodott 
oda fel, hogy percznyire felzavarja a havas nyugalmának nagyszerü csendjét. 

A Kelemen havas több csúcsra oszlik. Kilencz fő és több apró csúcs mered fel a csak 
saskeselyük által lakott légürbe. Keletre fekvő első csúcsa a Gyalu-Lát, melynek északi 
aljában fekszik Moldova első faluja Dragojásza, délkeleti aljában Bélbor; ebből ered a 
Moldovába kifolyó Niagra, Niegrichora, és a tölgyesi szorosnál kirohanó Bisztriczora. 

Második csúcsa a Kodavaszi, honnan a Nagy-Beszterczébe szakadó Köndre ered. 



Harmadik a gyönyörü sziklaalakzatokat felmutató Cserebuk (Cserebükk). 

Negyedik a Vajvodásza, mely legmagasabb középcsúcsa e havasnak. Elnevezését 
fejedelemtől (vajda) nyerte, s valójában ő fejedelme e havaslánczolatnak, több száz lábbal 
haladván meg a többi csúcsokat, melyek mint alább ülő miniszterek sorakoznak e fellegtrón 
körül. Ennek déli oldalából ered, mint látók, a Vajvodásza patak, melybe a szintén Kelemenen 
eredő Iszvor és Putoráz ömlik, északi oldalán pedig a Moldovába folyó Petrinásza fakad fel. 

Ötödik a Brádu csont. 

Hatodik a Rekettyés, melynek déli oldalában Putrásza nevü, gyönyörü havasi tóból foly ki a 
hasonnevü (Topliczába szakadó) patak*Putrásza vagy Puturosz neve onnan ered, hogy kissé 
eredetén alól egy sziklaoldalból sok büdös forrás szakad bele, melyeknek fehér lerakodása 
van.. 

Hetedik a Dregus, honnan a Marosba folyó Zebrák pataka ered. Nyolczadik a függőlegesen 
lemetszett Stezia; ezen kettős metszetü végcsúcs délnyugati oldalából ered a szintén Marosba 
szakadó Ilva, északi oldalából a Vale Nigra Dorni s a nagy Beszterczébe futó számos más 
pataka Moldova és Bukovinának. Kilenczedik a Negoj, melyet az előbbitől csak egy 
hegynyak választ el, s honnan a Ratosnya vize foly le a Marosba. 

E szerént három külön országhoz tartozó folyónak adózik e forrásdús hegytömeg, két 
folyónak plane édes anyja, mert a hazánkat érintő s Moldovába kifolyó Bisztriczora, s a 
Marost felgazdagitó Toplicza itt ered; mindkettőt anyja ellen láziták az emberek, s azokon 
hordják el szép sugár fenyveseit. – E hegységből nyert fő vizjárulékát a Maros, és a 
Bukovinában eredő Nagy-Besztercze is. Alig van széles e világon hegy, melyen oly nagy 
mennyiségü viz-ere fakadna fel a földnek, mint a Kelemen havasán. 

Mi legelőbb is a fejedelmi csúcsnál, a Vajvodászánál tettük látogatásunkat, de csalfa hegy ám 
az, mert aljából a tető közelben tetszett s midőn már fenn hivők magunkat: im egy szikla 
lépcsőzet zárta el a tovább lovagolhatást; leszálltunk lovainkról, megmásztuk meredek oldalát 
azon hittel, hogy ott a tető; de hogy volt ott, még hét ily sziklalépcsőzeten kellett felküzdeni 
magunkat, mig feljutottunk végre a tető sziklapártájára, hol roppant trachyt romok 
szolgáltattak páholyt az innen feltáruló nagyszerü körlátványhoz. 

Körvonalozzuk azt néhány szóval. Délen, gyönyörü hegyeinek ragyogó foglalványában, 
Gyergyó tere tünt fel, falvainak fénylő tornyaival, a zöld rétek közt kanyargó Marosnak ezüst 
szalagával; alább mint az ég azur palástjának kimetszett ezüst csipkézete, Sz.-Domokos távol 
hegyei, a Tarkő, Nagy-Hagymás, jobbra a Maros komor édes anyja, a Fekete Rez, ott a kettős 
csúcsu s Csíkot elrejtő Szemete, ott a roppant tömegü Délhegy és Küküllőtő-mező, a két 
Küküllő édes anyja, melyen a Kelemen havas vetélytársa, a Hargitának büszke ormai 
pillantgatnak át, délnyugaton pedig az egész Görgényig leágazó Gyergyó-széli havasok 
nyulnak el, köztük az égi kúpként kiemelkedő Kereszthegy s a csudás alakzatu Emberfő. 

Közelebb nyugatra a Maros völgye metsződik be e havas kifutványai közé; ott törtet le a 
roppant mélységben az e havasból felgazdagult Maros, túl rajta a Fancsal, Bunyásza és 
Magura gyönyörü lánczolatai. Délkeleti szögletben a Czofránka, Lóhavas és az átfehérlő 
Gyilkos; azokon innen a Közrez és Bükkhavas közt, az innen kis hangyabojnak tetsző Borszék, 
és a Kelemen lábainál Bélbor kies fennlapálya, melyen túl a Bisztriczora gyönyörü 
hegylánczolatok közt átkigyózó völgye tárul fel le egészen Tölgyesig, és azok a nagyszerü, 



alakzatban, szinezetben oly változékony, nagyságban oly megdöbbentő sziklaóriások, a 
láthatárt elzáró roppant sziklabástyák, a lábainál eltörpülő Muncselt és Cziblest lenéző 
Komárnyik és az ezt és minden havast felülmúló Kárpátkirály, az óriási Csalhó! 

Északra széditő mélység, melynek örvényleteibe alig mer lepillantani a szem, mert a 
félholdszerüleg kanyaruló Kelemen havas ez oldalról függőleges meredeken van lemetszve, 
áthathatlan védfala a haza határainak, hol csak más országi madarak repülhetnek át, de ember 
át nem hatolhat. Ott a távolban e hegyél merész vonalán túl felötlik Moldova és Bukovina 
határhegysége, a Nagy-Besztercze melletti Priporu, Kandrini, Muntye Dorni és az éggel 
ölelkező térség, odább azon gyönyörü alakzatu havasok, melyek a borgóprundi szoros mellett 
magasulnak fel, túl azokon valami felhőfátyolszerü elmosódó bizonytalan alak, mely az 
Ünőkő és Czibles árnyképét jelöli. Alattunk pedig roppant hegytömeg, a belőle kifolyó 
számos pataknak szintén belőle kifutó hegylánczolatok által körülölelt mély sötét 
völgyületeivel, egy sötétzöld tengernek játszi hullámszerü áthathatlan regiója! 

Halvány körvonalozása ez csak a Kelemen havas főcsúcsáról feltáruló nagyszerü 
körlátványnak; de ki tudná azt csak megközelitőleg is méltó szinekkel ecsetelni? ki tudná az e 
látvány által előidézett benyomást szavakba önteni? Külföldre futunk lelki éldeletet és 
gyönyört vadászni; bámuljuk Svájcz és Tirol havasi tájait, de azt, mit itthon birunk, 
elhanyagoljuk, nem ismerjük, pedig én tagadom, hogy a Kelemen havasáról felmerülő 
körlátványnál szebbet, nagyobbszerüt, elbüvölőbbet bárhol is lehessen találni, – s mégis mily 
kevesen vannak, a kik e nagyszerü havasoknak csak nevét is tudják, a kik lételéről tudomással 
birnak. Pedig az általam vázolt kilátás csak egy pontról van; a Kelemen havas kilencz 
csúcsának mindenikéről más látvány, más vidék, más ország tárul fel, – a Gyalu-Látról látszik 
fél Moldova egész Jakobenig, a Nagy-Besztercze völgyének száz meg száz helysége. A 
legszélső Negojról pedig tiszta időben jól látszik Besztercze város tornya, a Maros völgye 
Szász-Régennel és Vásárhelylyel s az egész Mezőség le a tordai hasadékig, a nyugati 
Kárpátoknak gyönyörü vonalával. De mi e csúcsokat megjárni most nem érkezénk, mert im a 
nap lehanyatlik; végigfuttatók azért szemeinket még egyszer az arany sugárözönnel elöntött 
vidéknek ez uj világitásban uj szinezetü képletein, s azután visszaindultunk tanyánkra, áldva 
az eget, mely derülten mosolyga ránk s élveznünk engedé a soha sem feledhető nagyszerü 
látványt! 

Tanyánkon vig élet folyt; a hátra maradt székely atyafiak egy fél erdőt hordtak össze s óriási 
tüzet gyujtottak, – nagy tönkök voltak az üszkök, terjedelmes sziklalap a pestalj (a kemencze 
alj) a körüli lombos fenyők pedig fegyverfogasaink. Már hálószobánk is be volt rendezve és 
butorozva szakértő szálláskészitő székelyeink által, kik fiatal fenyőkből védfalat fontak az 
északi szél ellen, ágyat pedig puha csereklyéből (fenyő rügy) vetettek. A természet ingyen 
világitásban részeltetett, felgyujtva Lunának ábrándos sugarakat lövellő lámpáját; maga a 
Kelemen havas is ezt estve kiválóan udvarias volt irányunkban, szokása ellenére nem 
szellőzvén, sőt a mi nagyon meglepett, még hóharmat (dér) sem hullott, pedig lenn már rég 
elperzselte a völgyek virányait a télnek ezen könyörtelen előpostája. 

Puliszkánk már költőileg rotyogott, mig mi sovár étvággyal vártuk a perczet, midőn azt 
székelyünk megkeverve, műértőleg boritá ki; a legsajátságosabb az volt, hogy ezen, medvék 
által lakott rengetegekben nem az evett meg minket, hanem mi ettük meg a medvét, mert hát 
igy hivják a pásztorok azon puliszkából csinált, turóval tömött gömböket, melyek szenen 
megpiritva felséges eledelt nyujtanak. Ily gombóczokat havasi légtől és sok mászkálástól 
fokozott étvágygyal hihetlen mennyiségben fogyasztánk el, csemegénk harmatlágyitotta veres 
afonya volt, mely őszszel igen izletes gyümölcs, azután pedig bodor füstöket bocsátva 



heverésztünk illatos rügypamlagunkon, mignem vezetőinknek szép tündér meséi ugy 
elszenderitének, hogy csak a hajnal előhidege ébreszte fel. 

Reggelihez és haza indulashoz tettünk készületeket, vezetőink a legelészni bocsátott lovak 
után mentek. Oh de azok rútul rászedtek bennünket abbeli haragjukban, hogy békés 
legelőjökről elfogtuk, azzal boszulván meg minket, hogy szépen ott hagytak a faképnél. Mig 
embereink felkutatták a vidéket, addig mi hasznositandók az időt, a Putorásza tó megnézésére 
rándultunk el. 

Emlitők már, hogy a Kelemen havas csúcsai nem kopaszak, hanem a havasi füvények puha 
gyepével vannak bevonva, mely lenn afonya, fenn különböző Lichen-fajokkal van keverve; 
ezek közé a havasi kárpáti és sibériai csöngék különböző fajai keverednek pompás 
szinvegyülésben; de nem tettem emlitést még e havastetőnek legnagyobbszerü növényzetéről: 
a futófenyőről (a bennszülöttek Lacs-fenyőnek hivják, tudományos neve Pinus Pampilio. 
Krumholtz). Ez egy törpe fenyőfaj, mely a legmagasabb havasok csúcsain tenyészik; azonban 
oly roppant mennyiségben sehol se, mint éppen a Kelemenhavasán. Az itt uralgó szelek és 
hideg nem engedik, hogy e fa magasan felnőjjön, hanem ágai a földön hosszan elnyulva, 
egymással egybefonódva, összenőve, oly áthathatlan sürüséget alkotnak, melyen az állatok 
Herculese az Elefánt se tudna áttörni, – e fának haja pikkelyes, ha meg metszik, ananásznál is 
finomabb illatot terjeszt; miért vékonyabb ágaiból pipaszárakat csinálnak, melyek 
hajlékonyak, könnyüek, illatosak és soha sem levesednek meg. A legfeljebb 6–8 lábnyi 
magasságig emelkedő futófenyő itt 10–20 hold kiterjedésü foltokban terjed oly tömören, hogy 
néhol a szó teljes értelmében eltorlaszolja a közlekedést elannyira, hogy csak nagy kerülések 
után tudtunk a Rekettyés csúcs déli aljában levő tóhoz vergődni, melyet ismét oly féltékenyen 
karolt körül a futófenyőnek áthathatlan tömege, hogy alig tudók megközeliteni. A Putorásza 
tó fél hold kiterjedésü lehet, nagyon mély, vize tiszta, iható, kifolyása a hason nevü pataknak 
ád táplálékot. Ezen sajátságos környezetü kristály tavacska ily magasságban minden esetre 
meglepő tünemény. 

A tótól felmásztunk a tetőre, hogy még egyszer megpillantsuk a tegnap bámult vidéket a regg 
pompájában is, midőn végre lelkünk eltelt a gyönyör árjával; időnk volt bámulni e hegy 
szikláinak sajátságos alakzatát, mely ezen a csúcson legjobban észlelhető. A trachyt vagy 
trachytgyüleg (conglomerat) roppant fekmentes rétegekben jön elő, mintha itt véghatáraiknál 
legerőteljesebben fejlődtek volna ki ez őssziklák; az innen lenyúló főág egész a Büdösig hat 
le, mellékkifutványa pedig Petroszol felé csap át, hogy a Piátra Dorninál és a Vereskőnél 
gyönyörü alakzatu obeliskekbe törjön fel, mig végre az Ilva pataknál elenyészve, a fiatal koru 
homokkőnek adja át az uralmat. 

A szemes vad pávákat üldözve és lődözve tértünk vissza tanyánkra, de ló még sehol se volt, 
ekként nem maradt egyéb hátra, mint gyalog sétálni vissza Hurdogásra, hová csak estve 
érkeztünk meg, Topliczára pedig csak harmadnap vetődtünk vissza. 

Topliczáról egy érdekes leutazást lehet vala tenni a Maros völgyén Szász-Régenig; mondják, 
hogy e szoros gyönyörüen nagyszerü, azonban ott más út nem lévén, mint a Maros köves 
medre*Azóta már elkészült az ut egészen Régenig. , ez utazás igen fáradságos és veszélyes is, 
legjobban és legérdekesebben azt tavaszszal tutajon lehet megtenni, miért mi is egy későbbi 
ily tutaj-utazásra határoztuk el magunkat, most azonban lerándultunk Topliczán egy órával 
alól fekvő Gödé-re. Göde egy Mesterházához tartozó kis helység a hasonnevü patak balparti 
beszakadásánál, itt is van fátszállitó fán csuszó vasut, melyen a balparti hegyek fáját hordják 
le. E kis helység fekvése valóban meglepően szép, mondhatnám nagyszerü; ez kétségtelenül a 



Maros szorosának egyik legszebb fénypontjául tekinthető, szemben (a jobb parton) van a Leo, 
legmagasabb csúcsa a Maros-szorosnak, honnan egész Gyergyó látszik. E meredek magas 
hegy oldalán gyönyörü idomu gyüleg-sziklák vannak, melyek a legszeszélyesebb csoportokat 
tüntetik elő, egyik fekvő oroszlánt utánoz, s talán innen a hegy neve. Oly festőileg szép e táj, 
hogy képét melléklem. A hagyomány azt tartja, hogy régen nem csak Toplicza, de Mesterháza 
is le egész az Ilváig Székelyföldhöz tartozott, de sok rabló tanyázván ottan, a székelyek 
üldözni, irtani kezdették, miért azok több hatalmas ur pártolása alá adván magukat, ezen e 
védelmük alá vett területet elszakitották Gyergyótól. Gödére tett lerándulásunk után 
visszatértünk Gyergyóba. 

 

Göde a Maros szorosában a Leo szikláival hátterében. (Rajz. Keleti Gusztáv.) 

XXX. Gyergyó délnyugati szöglete. 
Alfalu, lakóinak száma, néveredete, temploma, régi harangjai. Csomafalva, borvizei. Kis-
Somlyó. Kőzugói zuhatag. Várhegy. Ujfalu. Elekes és Sólyom-család. Az alkotmány 
remetéje. Katorzsa. Város. Kilyénfalva. A gyergyói tájbeszéd sajátságai. Gyergyói népviselet. 
A csíkiak lakadalmi ünnepélye. 

Gyergyóba jöttömkor az országszerte ismert – s ha vasutunk lesz – bizonynyal világszerte 
ismeretessé és nevezetessé válandó Borszékre, mint Gyergyó kiválóan nevezetes pontjára 
sietvén, mellőztem Gyergyónak délnyugati szögletében fekvő négy faluját: Alfalut, Ujfalut, 
Csomafalvát és Kilyénfalvát, de mivel vezérelvemül tüztem egyetlen bármily igénytelennek 
tetsző falut is megnézetlenül és észleletlenül nem hagyni, azért most visszautamat a nevezett 
falvak felé irányzám, annál is inkább, mivel azok némileg utamba is estek, a rövidebb parajdi 
uton tervezvén központomhoz, Udvarhelyre, visszatérni. 

Szárhegyről délnyugati irányban átvágván a szép gyergyói tért, Alfalura, a Maroshoz közelgő 
Békény mellett fekvő Gyergyó legnagyobb falujába ér az utas; mely a nagy falu nevét méltán 
kiérdemli, mert lakóinak száma meghaladja a 6000-et*Az 1567-ki regestrumban Alffalu-t 44 
kapuval találjuk bejegyezve, kapuinak száma azért lehetett kevés, mivel azon időben is sok 
jobbágy lakhatta Alfalut. Ezen 1848-ban felszabadult jobbágyok nagyrészt keleti vallásuak, s 
csak is ez különbözteti meg a volt székelyektől, mert különben nyelv (csak magyarul tudnak), 
szokások, öltözékre nézve teljesen elszékelyesedtek, annyira, hogy önmaguk sem akarnak 
oláhok lenni. , roppant havasokat befoglaló határa pedig 6 négyszögmérföldnél is nagyobb 
kiterjedésü. Ily nagy terjedelem mellett is Alfalu Gyergyónak legalacsonyabb, azaz jobban 
mondva, legalantabb fekvő helye, 20 egész lábbal feküvén Gyergyó általános térmagassága 
alatt, honnan neve is származhatott, mindemellett ha Gyergyóban lenn fekszik is Alfalu, azért 
az elég fenn fekszik másként, mert 2297.5' párisi lábnyira van a tenger szine felett, mihez 
képest kijön, hogy Gyergyó általános térmagassága 2317 párisi láb a tenger szine felett, ebből 



pedig megint az tünik ki, hogy Gyergyó Erdélynek legmagasabban fekvő tere, sőt ennyi 
kitüntetéssel sem elégszik meg a mi Alfalunk, hanem még az a tolakodó követelése is van, 
hogy ez volna Gyergyónak legrégibb faluja, a mit ugyan történeti okmányokkal bebizonyitani 
nem lehet, hanem elvégre is adat, legalább előttem ennek támogatására adatul szolgál Alfalu 
temploma, mely mindenesetre Gyergyónak legrégibb, legtisztesebb egyháza, azaz hogy a 
templom annyira átalakult, annyira beparókázta magát (zopf-izlésben átidomult), hogy a rég 
épitészetnek nyomait szőrszálhasogató keresés után lehet csak felismerni, illetőleg azt sem a 
templomon, hanem annak tornyán és tornyában, s még ott sem a torony déli oldalára 
biggyesztett e feliratban, (mely nem vésve, hanem csak irva van): 

 

Mert ha azt egészen falsificatumnak nem tartom, mégis ott valami hiba csuszott be, 
feltehetőleg valamely kiigazitás alkalmával, midőn e felirat is megujittatott, a római 
számjegyekhez nem értő épitész valamit, valószinüleg egy C-t, vagy legalább is egy L-t 
kihagyott. 

Mert ha a torony alá betekintünk, ott egy igen nevezetes korszak-jelölő maradványt találunk, a 
templomnak főportaléját, mely megrongálva bár, de mégis csodálatosképpen meghagyatott 
eredeti alakjában. Ez egy teljesen kifejlődött körives kapu, a késő román kor épitészetének 
egy minden esetre figyelmet érdemlő műalkotása, mely bár nem bir a nagyobb ily kapuzatok 
ékitésével, de a községi egyszerü egyházak szokásos kapuzatát csinban s figyelmesebb 
felékitésben mégis felülmulja; mert midőn rendszerint az ily falusi egyházaknál tagozatlan, 
oszlop nélküli kapukat találunk, az alfalvi templom portáléja tagozott béllettel (gewände) bir, 
féltőkből (Halbschaft) kiinduló hengerek diszítik a kivülről bekeskenyülő bélletet, mely 
félkörivben tetőzi a szintén ily nyilatu ajtót; az ivmezőnek (tympanum) minden nyoma nélkül. 
Egy tisztán román portálé tehát, de mivel nálunk a román épitészet csak akkor kapott fel, 
midőn Frankhonban már a csúcsives vagy gót izlés teljes fejlődésében volt, vagy is – még a 
nyugathoz közelebb eső Királyhágóntuli részben is – csak a XII-ik század vége 
felé*Műrégészeti kalauz. II. rész. 15. lap. , akkor bajosan feltehető, hogy az ország véghatárán 
levő Gyergyóban ily épitkezés a XIII. század kezdetén létrejöhetett volna, miért ha a C-t 
elengedjük is, de minden esetre egy L-t kifelejtettek, mert én az előadott okokból e kaput 
inkább a XIII. század végén, mint elején épültnek hiszem. 

Még figyelmet érdemlő régiség a toronyban levő mindkét harang is. A kisebbiken ugyan 
semmi körirat nincsen, de idomtalan hosszukás alakja s rendkivüli elkopása mutatja régi 
korát; a nagyobbik régiségét pedig bizonyitja ezen rajta látható körirat (egy sorban): 

 
(O rex glorie veni cum pace 1537.) 

A pápai dézmák regestrumában Gyergyóra vonatkozólag csak ennyit találunk bejegyezve az 
1332-ik év rovatában a 669-ik lapon: „Nicolaus de Gyorgio solv. 4 ban. ant.” Az 1333-ik év 
rovatában 682-ik lap: „Nicolaus Sacerdos de Georgio solv. 3. ban. ant.” „Item Stephanus 



Sacerdos de Georgio.” Az 1334-ik évre vonatkozó 735-ik lapon: „Nicolaus Sacerdos de 
Gorgio solv. 7 ban. ant. Item Thomas Sac. de Gorgio 1 gr.” Abból, hogy 3 különnevü pap jön 
elő, azt következtethetjük, hogy azon időtájat Gyergyóban három egyházközség létezett, 
melyeknek nevét azonban a dézmaszedők nem jegyezték be, hanem csakis az általános 
Gyergyó néven vitték. Már ha e három ős egyházközség létezését megállapitjuk, azok egyike 
mindenesetre Alfalu olt, s más kettő valószinüleg Sz.-Miklós és Szárhegy lehettek. 

Alfaluban a templom közeli piaczon néhány csinosabb ház és bolt, s itt mint a tutajozásnak 
első kikötő helyén, némi kereskedelmi mozgalom van; fájdalom, Alfalu nagyterjedelmü 
erdőségeiben a tutaj- és deszkára alkalmas fa nagyon megritkult, néhány évtized alatt teljesen 
el fog fogyni, s ha addig gyáripar vagy más módon e falu tömör népessége tevékenységének 
tér nem nyittatik, jövője iránt komolyan kell aggódnunk. Alfalu 1868-ban hetivásár-jogot 
nyert péntek napra, mely által a sz.-miklósi vásárokra nézve veszélyes versenytársul lépett fel. 
Mikó Mihály, Csíknak több országgyülésen volt képviselője, jelenleg Marosszék 
főkirálybirája, Alfalu szülöttje. 

Alfalun felül, hol Somlyó vize a Marosba ömlik, ennek jobb partján, de ujabb időkben 
balpartjára is áttelepülve, fekszik Csomafalva, melynek neve eredetileg Somafalva volt, s 
eredett Samu-tól, mely nevet a régiek Somá-nak mondottak (Benkő Sp. Tr.) Az 1567. évi 
regestrumban „Chyomaffalwa” néven 15 kapuval fordul elő. E faluban alig találunk 
felemlitésre méltót, legfelebb azt, hogy a mult században Gyergyó derékszéke itt székelt 
(Benkő Sp. Tr.) és hogy a Marost kivéve, édes vizet itt találni nem lehet, mert bárhol ássanak 
is kutat, mindenütt ásványos viz fakad fel; egyik ily forrás a bort is főzi, s oly erős, hogy 
borszéki helyett hordják szét. 

Csomafalva terjedelmes erdőségei között egy Várhegy nevezetü havas levén, ez elnevezés oly 
vonzerővel hatott reám, hogy bár nagy távolra van, bár utja kényelmetlen és fáradságos, én 
egy várrom felfedezésének vágyától lelkesedve, mégis elhatároztam oda rándulni. Utunk jó 
darabig a Somlyó vize*A Somlyó vize Nagy- és Kis-Somlyó összefolyásából lesz. Ez azon 
folyam, mely Gyergyó délnyugati szögletén tömbösülő havasok vizadóját a Marosba viszi, s 
körülbelől a Marosba szakadó gyergyói folyók legjelentékenyebbike; nevét a Somlyó 
mezejéről – hol forrásai felbuzognak – veszi. A Somlyó névnek Csíkban s egyáltalában 
hazánk más vidékein való gyakori ismétlése, s főleg itt hegyekre való alkalmazása arra mutat, 
hogy a Somlyó névnek valami jelentése volt, mely most feledésbe ment. Hogy e jelentés mi 
lehetett, annak kutatását nyelvészeinkre bizom. terén vezetett, azután a Kis-Somlyó hegyek 
közé mélyedő völgyébe tért be, hol fürészmalmok és kásatörők*Ezek nagyon kezdetleges 
alkotásu zuzómalmok, melyeken buzakását készitnek, a mivel a csomafalviak nagy 
kereskedést üznek. képviselik az ipart. Fennebb e völgy havasias küllemet ölt, szép 
fenyvesek-koronázta sziklák tornyosodnak fel, melyek alján az összeszoritott patak haragosan 
tombol sziklamedrében, a Kőzúgónál pedig szép zuhatagot alkotva rohan le. E zuhatag nem 
annyira nagy esése (alig 3 öl), mint környezete miatt nem csak meglepően szép, hanem 
nagyszerünek mondható. Mindkét oldalán függélyesen felmeredő sziklák emelkednek, 
melyeknek fenyves-árnyalta alján szirtfokról zobognak le a pataknak habbá tört hullámai, 
ezredévek türelmével vájt gyönyörü sziklamedenczébe veszve, mely fölé függő pallókat maga 
a patak elsodort fatörzsekből alkot, keresztül fekteté szirtöble felett azokat, hogy legyen 
erkély, a honnan elbámulja a néző vizének szeszélyes játékát, hogy legyen alap, a honnan 
gyönyörködjék az ezüst hullámoknak zajongó lerohanásán, de mintha a természet a nagyon 
ritkán idejövő utasnak minden kényelmet biztositani akart volna a sziklaszorulatban, hol 
különben lennebb menni nem lehetne, kényelmes lépcsőzetet vésett a meredek sziklaoldalba, 
ekként alólról valódi festői nézpontjáról is bámultatni engedvén ezen sajátszerü zuhatagot, 



melynek környezetét nagyszerüen ékité, a mennyiben a sziklák oldalait élénk szinü mohákkal, 
lecsüngő zuzmókkal vonta be, a mederszéleket pedig a vizi flóra gazdag szinvegyületü 
virágágyaival ültette be, hogy a sziklák kietlenének ezen büvös oázát nagyszerüsége mellett 
kiessé is tegye. 

Innen kezdve az ut, mely a Kőzúgón felül levő fürészekhez vezet, megszünvén, csak medvék 
és nyájak által tapodott ösvényen lehet tovább hatolni s feljutni a Csomafalvától hat órára 
levő, a tenger szine felett 5000 lábnál magasabban fekvő*A Várhegy ugyan nincsen 
megmérve, de az a szomszéd Délhegynél – mely 5500 láb magasságu – nem sokkal törpébb. 
Várhegyre, melyet egyfelől az alján eredő Kis-Somlyó, másfelől a közeli Somlyómezőn eredő 
Nagy-Somlyóba szakadó Várpatak foly körül. A Várhegy tetőcsúcsa három oldalról 
falmeredeken hanyatlik le, miért csak is északi lankásabb oldalán lehet megmászni, de ez 
oldalt s egész fennlapját is oly sürün nőtt fenyves erdő boritja, hogy oda csak bajjal lehet 
felhatolni; és ha mind ez akadályokon átküzdé magát az utas, a követelt várnak semmi 
nyomaira nem tud akadni, mert ha volt is, eltünt az a használatlanul összeomlott erdőknek 
több öl vastagságu rothadványában, melynek kövér, térdig érő áfonya és mohaszőnyeg takarta 
talajából uj nemzedéke nőtt fel a szép szálas fenyőknek. 

De ha nyomokat nem találunk is, az még sem zárja ki egy vár ittvoltának lehetőségét, mert 
tudjuk, hogy éppen az idő viszontagságainak inkább kitett havas vidéken oly váraink tüntek el 
nyomtalanul, melyeknek létezéséről történetileg biztos tudomásunk van; ilyen, hogy többet ne 
emlitsek, a feketehalmi, ilyen a királykeu-i vár, s részben a Perkőn feküdt sz.-léleki vár is, 
melyek a 13-ik században még mind állottak, s melyeknek ma még fekhelyére sem tudunk 
biztossággal ráakadni, mert a talaj átalakulása s a nagymérvü hegyomlások eltemették még 
nyomaikat is. Ilyszerü átalakuláson ment át Várhegyünk is, mert annak nem csak felületét 
változtatta át a növényzetnek földréteget alkotó megsemmisülése, hanem a természet 
forradalmai, hihetőleg földrengések, lesülyeszték a hegy függőleges, s azért kevés támponttal 
biró oromzatát is, mely hegyomlások magokkal elsülyeszthették a várfalakat is, mit sejtetni 
enged a hegy alján és oldalain szerteszét heverő nagymennyiségü, idomitottnak tetsző lapos 
kő, mi könnyen lehetne a hegy által lerázott várfalaknak szétgurult alkatrésze. Ekként a most 
eltünt, de a hegyelnevezés és hagyományok által feltételezett vár, ha ugyancsak létezett, már 
fekvésénél fogva is tekintélyes erőd volt, mely az ide nem messze levő Küküllő melletti 
Tartód és a távolibb Firtossal láttani egybeköttetésben levén, egy összekötő lánczszemét 
alkotá Udvarhelyszék és Gyergyó várlánczolatának*Gyergyóban aránylag kevés várrom van. 
Egy Sz.-Miklós felett, másik Várhegyalján szemben a faluval, harmadik lenne ezen fennebb 
leirt. . 

De ez csak puszta feltevés, melylyel talán némileg kárpótolni igyekezém eredménytelen 
idemászásomat, melyért még az innen feltáruló nagyszerünek mondott kilátás sem jutalmazott 
meg, mert bár mi itt fenn a legtisztább légkörben sütkéreztünk a napsugaraknál, azért a lenn 
levő Gyergyó ködben uszott, tengerkint hömpölygő és hullámzó ködlepel vonta be a szép tért 
oly sürün, hogy csak az azt körülölelő havasoknak amphitheatralis karaja tünt fel, melyek közt 
az oly közelnek tetsző Kelemen havas bérczóriásai már hóleplezettek levén, ezüst bérczekként 
tündököltek, s mi hálás elismeréssel tekinténk rá azon udvariasságaért, hogy ezen diszes téli 
köpenyét, mig ott jártunk, feltölteni késett. 

A köd azon tervünket is megsemmisité, hogy visszautunkat a szomszéd Délhegy felé vegyük, 
mely hegyről nem csak Gyergyóra, hanem az onnan feltáruló Csíkra is egy bucsupillantást 
vethettünk volna. Visszaindultunk tehát a jött uton, s az erdő aljában éji tanyát ütvén, másnap 
tértünk meg Csomafalvára. 



Még két faluja van Gyergyónak, melyekben nem jártunk, ez a Visszafolyó patak*Azon patak, 
mely Tekerőpataknál foly le, s mivel oly lassan és nagy kanyargásokkal foly, neve is onnan 
származott. Marosba szakadásánál fekvő Ujfalu, mely községet az 1567-ik évi regestrumban 
mostani nevén 32 kapuval találjuk miből a tünik ki, hogy már azon korban tekintélyes helység 
volt. Ujfalu a tutajozásnak felső véghatárán fekszik; mert az innen alig egy órára eredő Maros 
már itt el birja a negyed tutajt, de Ujfalunak már nincsen tutajfát szolgáltató erdeje, hanem azt 
Zetelakától veszi haszonbérbe, honnan csak télben, roppant fáradsággal és bajjal hordja tutaj 
fáját. Ujfalu csaknem egészen az Elekes és Sólyom*Hagyomány szerint ezen család 
szolgáltatta be a fejedelmi korban Gyergyónak sólyom-adóját, mely solymokat a Délhegyen 
tartották. családból áll. Ezek régen tekintélyes primor családok voltak, mindkettő Gyergyónak 
sok királybirót adott. Akton beütésekor is Elekes András az egyik királybiró, Sólyom Tamás 
főjegyző. Az utolsó insurrectiokor pedig e két család még 26 harczost állitott ki. Forradalom 
előtt 100 szavazattal folyt be a közügyekbe s választások alkalmával Ujfalu szavazata döntő 
volt, ma még inkább elszaporodtak, s egykor tekintélyes birtokuk szét oszolvan, 
elszegényedtek. 

Ujfalu határán Katorzsa nevü helyen, mondják, ily nevü falucska állott, melyet a tatárok 
dultak fel akkor, midőn a Délhegy alján Város nevü helyen török város feküdt. Az állitólagos 
város egy szép hegy lonka*Hegylonkát a székely „hegy-terrasse” helyett használja. Ujfalutól 
egy órányira; de ott régi épületeknek semmi nyoma. Feltehetőleg e szép magaslaton, honnan 
egész Gyergyó tere feltünik, a törökök valamely beütésük alkalmával táborhelyet ütöttek, de 
mivel ily alkalmakkal ők sátrak alatt tanyáztak, a vászonházak nem is hagyhattak állandó 
nyomot magok után. 

Ujfalunak még másik nevezetességeként felemlitem a spártai jellemü Végh Mártont, ki sokáig 
alkotmányos dullója (szolgabirója) volt Gyergyónak. A Bach rendszer bekövetkeztével ezen 
ember szobájába zárkozott, s ugy élte át az önkénynek szegény hazánkra nehézkedett sötét 
korszakát, hogy soha sem Bezirkert, sem finánczot szemeivel nem látott. Mig a hon 
alkotmányos élete szünetelt, ő is szünetelt s a polgári fönség fényes csiga házába 
visszavonulva szunnyadozott*Számos pere volt, tagzatzungra hiába citálták, ő nem ment, s 
per non venit elitélték, s igy vagyonának egy részét elperelték s ő még sem volt szobájából 
kivihető; leányát távolabb vidékre vitték férjhez, ő egyedül maradt, s bár gyermeke mindent 
elkövetett, hogy magához vihesse, ő nem ment, mert az uton, mint mondá, a zsarnokság 
valamely bérenczével találkozhatnék, s ő az ily látványtól azonnal meghalna. , és csak akkor 
éledett ujból, midőn 13 év után 1861-n az alkotmányos életnek rövid hajnalpirja kisugárzott, 
mely az ő dermedt lelkét is felvillanyozá. Ekkor lépett először 13 év óta ki a törvényességnek 
sértetlen szentélyéből s megjelenve egy értekezleten*Gyergyó összes értelmisége nagyon 
tisztelte az öreg urat, s azért midőn a jobb hirek megérkeztek, tömegesen mentek Ujfaluba 
tudatni azt a soha hirlapot sem olvasó öreggel. Ő ekkor sem hitt nekik, s cselnek vélte, 
melylyel őt szent magányából kicsalni akarták, s csak estve – nehogy bezirkert találjon – volt 
rávehető, hogy a szomszéd Alfaluba Mikó Mihályhoz – hol az értekezlet tartatott – 
megjelenjék; csak akkor adott hitelt, csak akkor jött 13 év után az első mosoly s örömhang 
ajkaira, midőn a hirek valódiságát Mikó is erősité. Én szerencsés voltam e megható, classicus 
jelenetnek tanuja lehetni. , mint a mult szabadságának szeplőtelen tiszta képviselője, övig 
növelt ősz szakálával ugy tünt fel, mint dicső tünemény a szebb multból, ki eljött, hogy 
megáldja a tettre hivatott fiatalabb nemzedéket. 

E rövid ébrületre azonban még sötétebb kora következett a provisoriumnak, mikor Végh ujra 
visszavonult magányába, s ott ül most is*1865-ben, midőn az öreg urat meglátogattam. egy 
régi medvebőrös pamlagon tetszhalottként, mint a szabadságnak fönséges remetéje, ki egy 



szent ereklye felett őrködik. Adja az ég, hogy az ébredésnek bekövetkező nagy napja ujból 
felrázza álmából és mihamarább. 

Ujfaluval csaknem össze van épülve Kilyénfalva, Gyergyó legkisebb faluja, mely a Szent-
Miklós közeli Tekerő pataktól csak rövid negyed órára fekszik. 

Abból hogy az 1567-ik évi regestrumban Kilyenfalvát nem találjuk feljegyezve, azon 
következtetést vonhatjuk, hogy e falu abban a korban még nem létezett. E szerint Kilyénfalva 
nemcsak legkisebb, hanem legujabb faluja is Gyergyónak. 

Gyergyó leirásával készen lennék, de nem válhatok meg ezen annyi lelki élvet nyujtott 
vidéktől, hogy néhány szóval ne érintsem a székely tájbeszédet, mely itt az elszigetelt, az 
átidomitó civilisatiotól távolabb eső Gyergyóban egész eredetiségében megmaradt. A nyelv 
sajátságai mindenesetre figyelmet érdemelnek, mint oly tényezők, melyek a nemzeti jellemet 
tükrözik vissza. 

Más vidékekkeli érintkezés, az irodalom tért nyerő elterjedése, iskolázás lassanként 
megszüntetik, kiküszöbölik ezen sajátságokat, s egyöntetüséget idéznek elő; tehát azért, hogy 
annak emlékét e lapokon megvédjem, néhány szembeötlőbb sajátságait följegyzem itt a 
gyergyói s az ezzel ugyanazonos csíki tájbeszédnek. 

Egy jellemző sajátsága az, hogy az igék kötmódjának jelen idejében az egyes és a többes 
harmadik személyének kiejtéséhez a Z elejébe mindég J-t tesznek, például hojzon, 
vigyájzanak, hojza, hojzasza. 

A sza, sze rag is nagyon szerepel, például „Hadd lámsza,” „ üssönsze,” „menyünksze,” 
„néjzüksze,” „vesséteksze ide” stb. E rag a csak-nak helyettesitése, a legtöbb esetben „hadd 
lám csak,” „üssön csak” értelemben levén véve. 

Ha valamit vontatva akar előadni a gyergyói székely, majdnem minden mondata végén 
hangoztatja az összekötő és-nek vég s betüjét, de azt mintegy összeforrasztja az előbbi tétel 
utolsó szótagával, például: „Aharré (oda) mennek s,” „ahajt (ott) leülék s,” „hát látom Álojzi 
(Alajos) es (is) megérkezik s,” „veti a szokmányát (felöltö).” 

A hez, hoz rag helyett ni-t használnak (személyre vonatkozólag), például: „Győrffyni 
mennek” Győrffihez helyett. Nél helyett nitt, p.: „Győrffynitt, Győrffyéknitt voltam” 
Győrffynél, vagy Győrffyéknél helyett. 

Tól, től, tul helyett a nol-t, nöl-t, nul-t és ez alkalmazás a többesben is megmarad, péld.: 
Győrffynül jövök, Győrffyéknöl jövök” stb. 

A gál, gél, kál kicsinyitő rag is nagy szerepet játszik, például: „hulldogál, havazgál, esdegél” 
stb. 

Ezek szembeötlőbb sajátságai, de még sok más finom árnyalata is van, melyeket itt elősorolni 
s felfejteni nem lehet czélom; ugy roppant gazdag Gyergyó és Csík tájszavakban is, 
melyeknek egy nagy gyüjteményét ide csatolandó valék, de a melyet a „Vad rózsák” 
érdemdus szerkesztőjének adtam át, hogy ott illetékesebb helyen közölve, a már megkezdett 
székely szótárt kiegészitse. 



A gyergyói népviselet sokban hasonlit a csikihoz, azonban némi eltérés mégis észrevehető, a 
mint azt mellékelt képünk is felismerhetővé teszi. Igy például a férfiak itt is leginkább a 
flanellujju bőrmellényt viselik, hanem van ezen mellénynek egy sajátságos fajtája is, mely 
nem elől, hanem oldalt gombolódik, s melyen a mell közepére eső, többnyire köridomu diszes 
virághimzés jön. Ezen mellény, ha nem annyira szép idomu is, mint a másik fajta, de 
mindenesetre czélszerübb, a mennyiben a mellet a hidegtől jobban védi.  

A menyecskéknél itt is megvan a budrejos fekete főkötő, hanem bundikájuk (bőrmellény) 
ismét sajátságos eltérést mutat, a mennyiben az feketére festett irhából van készitve, s veres 
selyemhimzésekkel (mik a virág-ornamentika müizléssel kivitt módozatai) vannak gazdagon 
elöntve, mely élénk szinezetü ékitményezés a fekete alapon igen jól veszi ki magát. Kár, hogy 
ezen igen szép öltönydarabot a divatkór kezdi háttérbe szoritani, annyira, hogy most már 
ritkán lehet azt, leginkább Alfaluban és Szárhegyen, látni. A leányok öltözéke Gyergyóban 
izlésesebb a csikiakénál, s inkább hasonlit az udvarhelyszékiek nyikómenti viseletéhez, a 
mennyiben a Csíkban szokásos koczkás kelméjü ujjasok (bujjbelék) helyett Gyergyóban 
magyaros szabásu egyszinü mellényt hordanak, mely bársonynyal van szegélyezve, 
zsinórzattal és gombokkal diszitve. 

Különben Gyergyó népe szép, erőteljes és jóval pallérozottabb a csíkiaknál, mit azon 
körülménynek tudhatunk el, hogy ugy a tutajozás, mint a borszéki savanyuviz széthordása, mi 
itten csak nem mindenkit foglalkoztat, messze vidékekre elviszi ezen fiuszék lakóit, s más 
vidék népeivel való gyakori érintkezésre utalja; mi által erkölcseik szelidülnek, s levetkőzik 
azon szilajságot, mi többnyire minden havastáji népnél meg szokott lenni. 

Még tárgyalnom kellene a csíki népszokások legeredetibb ünnepélyét, a csíki menyegzőt; 
azonban ennek tüzetes tárgyalásától felment annak azon kimeritő, részletes és szakavatott 
leirása, melyet Nagy Imre a „Vasárnapi Ujság” 1857-ik évi folyamában közlött, valamint az 
is, hogy az sokban hasonlit az udvarhelyszékiek havasalji menyegzőjéhez, melyet e munka 
első kötetében tüzetesen leirtam. Azonban a csíki és az azzal ugyanazonos gyergyói 
menyegzőkben mégis van sok ott nem létező oly sajátság, melyet felemlitendőnek vélek. 

A lakadalom legelső teendője, annak mintegy bevezetése a leánykérés. Minden községnek 
van egy ezzel foglalkozó egyéne, ugynevezett szóvivője. Ez megbizás folytán megjelenik a 
leányos háznál, beköszönt s előre szót kérve, igy kezdi: 

„Mikor Isten ő felsége embert teremtett e világra, előbbször Ádám atyánkat alkotá, és az ő 
oldala csontjából szerzé Éva anyánkat párul azért, hogy a világ szaporodnék és a mennyei 
karok betelnének Isten dicsőségére. Ezután rendelé a hét szentséget. Ezekből a mi kedves 
atyánkfia N. N. először magára vette a keresztséget, azután időnként a többiben is részesült, 
hanem eddig a napig egyes életet folytatott. Most azonban elhatározta magát, Isten rendelete 
és az anyaszentegyház szokása szerint, a hetedik szentség felvételére, a szent házasságra. 
Azért én általam megtalálja Kmket hajadon (vagy menyecske) leánygyermekük N. N. aránt, 
hogy Isten rendeléséből magához venné házastársul; ha kmtek az ő itten járása alatt valamely 
csekély állapotját megismerve, őt meg nem vetnék és kérésemre igéretet tennének, a melyről 
most rövid választ is kérek.” 

A válasz rendszerint kedvező, mert a kikérés csak előleges megegyezés után történik, 
válaszadáskor bizonyos nap határoztatik a mátkaságra, mely napra mindkét fél lakadalmi 
gazdát választ. A megjelölt napon a vőlegény gazdája és a vőfél szülői, rokonai s más 
meghivottak társaságában megjelenik választottja kapujánál, hol előküldött által a belépésre 



engedélyt kérve, belépnek, köszöntik a háziakat, minden férfival kezet fogva, azután a 
vőlegény gazdája ujból szónoklatot tart a házasság czéljáról s végül felhozva, hogy megkérés 
s válasznyeréskor ezen napot határozták az „első tisztességtételre,” a mátkaság és 
gyürüváltásra, miért kéri a leányos ház gazdáját, hogy azt, kit keresni jöttek, állitsa elő. 

A gazda elővezeti az oldalkamarából nem a menyasszonyt, hanem egy elálczázott 
nevetségesen öltöztetett asszonyt, kinek guzsaly van kezében, a guzsalyról korsó lógg le, 
melyből kortyantgatva tántorog elő, de a vőlegény gazdája felkiált, hogy „tiszteli ugyan ezen 
személyt is, de azért nem talál münket.” Ekkor a házi gazda elővezeti a valódi menyasszonyt, 
egy másik hasonló nagyságu, hasonló termetü, s hason öltözetü leány társaságában, 
mindkettőnek arcza fedve levén, leültetik a szoba közepére s felszólitják a vőlegényt a 
választásra, ki ritkán téved a valódi megjelölésében; ha tévedne, nevetnek rajta s italbirságra 
itélik. 

A választás után a házasulandók kezet fognak, mire a vőlegény gazdája ekként áldja meg: 

„A minden áldások istene áldja meg ezen összeszövetkezett ifjakat mind földi, mind mennyei 
áldásaival; oltalmazza minden veszélytől, de főleg a rágalmazó nyelvektől, s azon nap, mely a 
teremtéskor felderült az égre, oly fényesen süssön rájuk, hogy annak világánál mindig 
láthassák, mi Isten előtt kedves és jó, szerencsések és boldogok lehessenek itt és tul a siron, 
szivből kivánom.” 

Ezután bemondja a vőlegény gazdája a vőlegényi ajándékot, mi gyürü, főkötő, csizma, pénz, 
mézespogácsából stb. effélékből áll, mit megköszönve, a menyasszony gazdája bemondja a 
menyasszony ajándékát, mi ing, nyakkendő, gyürü, bokréta stb. szokott lenni. Miután 
másnapra találkozót igérve távoznak, mert a mátkaságra rendszerint következő napon az 
esküvő jön. 

E napon a vőlegény és az ő násznépét megelőző küldöttség megy a leányos házhoz s 
beköszönve, hosszasabb mondókával figyelmezteti, hogy a mai szent napot határozták az 
esküvőre, azért kéri az egész násznéppel megjelenni az egyházban az oltár jobb felénél, hogy 
a megtörténendő szent copulatióról jövendőben mindnyájan bizonyságot tehessenek, stb. 
Végre választ kér, mire a menyasszony gazdája mézes pálinkát és kalácsot veve elő, mondja: 
„itt az első válasz,” miután ez rendre járt, vig nótát huzat s mondva: „itt a második válasz” 
tánczra kéri. Rövid táncz után végre tisztelve a küldötteket, igéri, hogy compareálni fognak. 

Erre csakhamar közelit a vőlegény is kiséretével s elindulnak az egyházba gyalog, ünnepélyes 
menettel. Legelől a vőfél megy kivont, felkoszoruzott, felszalagozott karddal. Utána jön a 
felkoszoruzott menyasszony, s szintén koszoruékitette két nyoszolyóasszony között, ezt 
követi a menyasszonyi ajándékkal nyert arany pilés bokrétával diszelgő vőlegény, lakadalmi 
gazdájával, utánna jönnek páronkint szülők, rokonok és a többi meghivottak. 

Az egyházban padokba települnek s midőn a pap fölhivja az előlépésre, a vőfél a leányhoz 
lépve ügyekezik néhány fületlen gombot vagy pénzdarabot a leányhoz csempészni, de a leány 
azt el nem fogadja, lassu hangon kijelentvén, hogy nem ajándékért, nem vagyonért akar nője 
lenni vőlegényének. Ezen czivódás után a vőfél oltárhoz vezeti a menyasszonyt s megtörténik 
az esküvő. Kijövetelkor pedig a menyasszony gazdája az örömapa, örömanya és hazai 
leányasszony (igy hivják a menyasszonyt) nevében és egész gyülekezetet meghivja egypár 
Szent-Jánosra*Egy nagy fonatos kalács. . 



Esketés után mind a két násznép saját tanyájára vonul és pedig, ha a vőlegény azon községben 
lakik, akkor a legények hozzá mennek, ha más községben, akkor a násznagy vagy magához 
telepiti, vagy e czélra bérelt házba szállásolja el, s rövid villásreggelivel vendégli meg. 

Ezután lóra, szekerekre kerekedik a vőlegény násznépe s vig zeneszóval, kurjongatások és 
lövöldözések közt mennek a menyasszonyi házhoz, hová, miután az előküldöttek a bebocsátás 
felől kedvező választ hoztak, bemennek. 

Itt a násznép beköszönője, az ajándékok bemondása s a Szent-János megszegésével kezdődő 
lakoma olyanképpen folyik le, mint az udvarhelyszéki katholikus lakadalmaknál, a 
felköszöntések itt is nagyban szerepelnek, az ifju párra vonatkozást rendszerint a Szent-
Jánosokról vesznek, mondván, hogy valamint Isten ezen sz. Jánosokat megáldotta az ég 
harmatjából, a föld zsirjából, ugy áldja és termékenyitse az uj párt; más felköszöntések ilyen 
formán hangzanak: „Adjon Isten erőt, egészséget, jó szivet, lelket, jó emberrel ügyet, bajt, s 
holtunk után helyet az ő választottai között” stb. 

Végre a vőlegény gazdája megáldva az ebédet, s megköszönve, kikéri a menyasszonyt 
ilyképpen: „Felkérem t. gazda-társ uramat, hogy a már többször tisztelt emlitett copulált 
személyt, N. N. asszonyt minden hozzá tartozandó fekvő és felkelhető javaival együtt ugy 
szolgáltassa kezünkre, illetőleg a nagynyoszolyó és vőfél gondviselésébe, hogy a mit most el 
nem vihetnénk cum protestatione, fennhagyásunkat nyilvánitjuk azok iránt.” 

Ezalatt a parafernumot (hozományt) felrakják az e czélra hozott, ugynevezett társzekerekre. E 
felrakodás folyama alatt a vőlegény a menyasszonyi tánczra kéri fel a hazait. Táncz közben 
valahányszor az ajtóhoz közeledik, mindig a már szekereken ülő nagy és kis nyoszolyóhoz 
törekedik kiragadni menyasszonyát; de leánybarátnéi megragadják s gátolni igyekeznek az 
elvitelben, hanem a vőlegény násznépének legénysége is talpon van, s az ellenkező leányokat 
tánczra sodorja, mikor aztán a kedvező perczet felhasználva a szemes vőlegény kiragadja 
szerénységből segélyt kiáltó menyasszonyát, s a nyoszolyók közé szekérre ülteti. Mire a 
násznép a tánczczal felhagyva, kört alakit s az illető gazda elbucsuztatja a menyasszonyt a 
háztól, mely bucsuztató eltérő levén az ismertettektől, ide igtatom: 

Valakiket ide hozott a szeretet, 

Kérem szavaimra vessenek figyelmet! 

A felséges Isten, a ki a világot 

Teremtette, napot holdat, csillagokat 

Fejünk felett tartja, táplál mindnyájunkat; 

Életünknek vetett rövid határokat. 

Az egész világon a kik sokan vagyunk, 

Születésünk után van két jeles napunk; 

Virágzó éltünkben első házasságunk, 

A második pedig leszen a halálunk. 

Nekem is életem derült hajnalára, 

Bizván magam Isten parancsolatjára, 

Találtam életem jövendő párjára, 

Akarok indulni annak szállására. 



Minthogy Isten után jó szülőim vannak, 

A kik most engemet szárnyra bocsátanak, 

Hogy bucsuzzam tőlök, tudom, arra vágynak, 

Nekem is utamra, hiszem, áldást mondnak. 

Elsőbb is jó atyám, a ki felneveltél, 

Hiszem hogy gyakorta miattam szenvedtél; 

Kis koromtól fogva kedveltél, szerettél, 

Jóra tanitottál, a rosztól őriztél. 

Szomoruságomban vigasztalóm voltál. 

Minden dolgaimra szemesen vigyáztál, 

Tudatlanságomban jó tanácsot adtál; 

Mostan pedig engem szárnyamra bocsátál. 

Isten megfizesse minden jóságodat, 

Ezért az egekben adja jutalmadat, 

Szerencsésen napod sokszor felvirradjon 

Életednek vége messzire haladjon, 

Mindennemü áldást az Ur rád halmozzon, 

Holtod után mennybe magához fogadjon. 

Kedves édes anyám! már hozzád fordulok, 

Mig uj szállásomra tőled elindulok, 

Tiszta szeretettel köszönetet mondok, 

Én ezután is még leányod maradok. 

Tudom, nem született olyan még világra, 

Ki anyja jóságát hiven meghálálja, 

Mivel az anyának van sok nagy fájdalma 

Miglen ő magzatját méhében hordozza. 

Kedves édes anyám, engem is sok bajjal 

Méhedben hordoztál féltő gondossággal; 

E világra hozván éles fájdalmakkal, 

Jó gondom viselted szorgalmatossággal. 

Isten megfizesse minden jóságodat, 

Ezért az egekben adja jutalmadat, 

Szerencsésen napod sokszor felvirradjon, 

Életednek vége messzire haladjon, 

Mindennemü áldást Isten rád halmozzon: 

Holtod után mennybe magához fogadjon. 

Kedves testvéreim, a kik jelen vagytok, 

Szomoru arczával itt előttem álltok, 

Látjátok ezennel hogy tőlem megváltok, 

Ti is már most nekem mind megbocsássatok. 



Arra kérlek, mindig az Istent féljétek, 

Kedves szülőinket hiven tiszteljétek, 

A roszat kerülvén, a jót kövessétek, 

Az én tanácsomat ti meg ne vessétek. 

Az Urnak áldása szálljon ti reátok, 

Földi gazdagsággal rakodjék házatok, 

Szerencsésen süssön a nap ti reátok; 

Későre jöjjön el boldog halálotok. 

Velem társalkodó leány-barátnéim, 

Kikkel én töltöttem sokszor vig napjaim, 

Nektek jelentettem gyakran panaszaim, 

Fogadjátok ti is e néhány szavaim. 

Az egeknek Ura a jó hirben s névben 

Tartson s gyarapitson a szép erkölcsökben, 

Áldást és szerencsét adjon éltetekben, 

Végre lelketeket fogadja mennyekben. 

Közelről, távolról, kik ide gyültetek, 

Illő tiszteletet hogy nekem tegyetek, 

Az ég áldásaiban ti is részt vegyetek; 

Számos esztendőig kivánom, éljetek. 

Ezen versezet ritkán téveszti hatását az érdekeltekre, a szülők könyezve válnak meg 
gyermeküktől, kit vig zene és pisztolydurrogások közt röpitenek a vőlegényes házhoz, hová 
midőn megérkeznek, a gazda köszönti az örömapát, anyát, hosszasan elősorolja utjokat, hogy 
miként találták cziprus-partok vize mellett ezen kis galambot, melyre vőlegény uram 
ráismervén, hogy jegye van rajta, vőfél uram s nyoszolyó asszonyaim kezet téve rá, szárnyuk 
alá vették s elhozták ide, fogadják édes gyermekükként – mire kézen fogva átadja az őt 
csókkal fogadó szülőknek. 

Ez alatt begyül a násznép, s részben általuk hozott, részben a háznál készült ételekkel 
megrakják az asztalt s bemondatják ugy az ételnemüt, mint az egyéb apróságból álló 
menyasszonyi ajándékot, melyet minden jelenlevő, tehetségéhez mért arányban, nyujt. 

Étkezés után táncz következik, melynek végeztével aztán eloszlik a násznép. 

A következő napon a leány szülői, testvérei és rokonai jönnek látogatóba, mely látogatást 
kárlátásnak nevezik. Ekkor a leányos ház gazdája hosszas áldásokkal beköszöntvén, 
elmondja, hogy „tegnap egy galambocskát bocsátottak szárnyra s most keresésére indultak, de 
csak hosszas fáradság után akadtak nyomára: e ház kapuja előtt oly jelt találva, milyen 
Noénak örömére vitt volt a galamb a bárkába*Mert a lakadalmas ház kapujában fenyőfákat 
szoktak kitüzni. , mi is a zöld ágat látva, örömre fakadtunk. Mutassa meg azért gazdatárs a kis 
galambot, ha a kibocsátott jeggyel van-e, vagy pedig maguk jegyére változtatták; ha meg nem 
ismernők, engedelmet kérünk.” 



Ekkor lepedővel letakart három asszonyt kiültetnek a szoba közepére, hogy válaszszák ki 
galambjukat; ha el nem találják, akkor van nevetés, de van a jöttek részéről csudálkozás is, 
hogy az ép fővel eljöttel mit csináltak, hogy fejét ugy bekötözték. Ezen látogatást is nagy ebéd 
és táncz fejezi be. 

Im ezek jelentékenyebb mozzanatai a csíki székely lakadalmaknak, mely ünnepélyt itt csak 
főbb vonásaiban adtuk elő, de ezen rövid vázlatból is meg lehet itélni annak kedélyes voltát és 
költőiségét, mi népünk életviszonyait csak előnyös szinben tüntetheti föl. 

XXXI. A Bethlehemesek. 
Minthogy már a székely népszokások ismertetésében vagyunk, helyén látjuk és szükségesnek 
tartjuk itt közzétenni azon mysteriumot, mely Bethlehemesek nevezet alatt a római katholikus 
székelyek között mai napig szokásban van, s kiadjuk ugy, mint a régi buzgó vallásosságnak 
egy mindinkább elmosódó emlékét, mint a népköltészetnek egy, a vallásosság törzsén fakadt 
virágát, s mint egy olyan ódon érdekességet, a minőt eddigelé Erdélyből nem ismertünk. 
Magyarországon Göcsej vidékéről, Debreczenből és az Alföld egyes helyeiről ismerünk egyes 
töredékeket az ilyen, hajdan szerzetesek, később s jelenleg is a nép által üzött szindarabokról, 
de Erdélyből még senki sem tudósitotta ennek létezéséről az irodalmat. Mi örvendünk, hogy 
népköltészeti irodalmunkat egy ily termékkel is gazdagithatjuk. 

De kövessük a Bethlehemesek lépteit, lessük el naiv s éppen ezért kedves bohóságaikat. 

E vallásos játék, vagy – mint irodalomtörténészeink helyesen elnevezték – szindarab összes 
személyzete tiz egyénből áll, a kik a következők: egy huszár, egy király, egy angyal, szent 
József, Mária és öt pásztor. E személyzet egy három tornyu, fából készitett kis templomot, az 
ugynevezett Bethlehemet hordja magával, melynek egyik tornyában egy kicsiny csengetyü 
van. 

Öltözetük az ünnepélyhez méltóan van kiállitva. A huszárt szép huszár egyenruha födi, fején 
csákóval, oldalán karddal és lábain sarkantyus csizmával; a huszáröltönyt kiegészitő 
köpönyeg is ott van, de ezt a szertartás ideje alatt leveti magáról. A király ruhája a huszáréval 
megegyező, azzal a különbséggel, hogy a zsinórzat aranyos és csákó helyett aranyos papirból 
készitett korona van fején. Az angyal a ministrans gyermekek öltözetéhez hasonló, egészen 
fehér ruhában van; fején aranyos jóféle gyöngygyel és szalagokkal felékitett korona, derekát 
tenyérnyi szélességü szalag övezi, kezein fehér keztyü s jobbjában egy pálcza van, melynek 
felső feléhez aranygomb van erősitve; markolatához pedig szalag-csokor köttetik. A sz. József 
külső öltönye földig érő, testhez álló fekete köpönyeg, melyet egy barát-korda szorít 
derekához; kezében egy horgas pálcza s fején egy közönséges kalap van, melyet még a 
szertartás alatt is föntart. Márián kékszinü uri köntös van, fején kék keszkedő, kezein fehér 
keztyü és jobbjában fehér zsebkendő. A pásztorok nyakában közönséges nagyszőrü pásztor-
szür vagy guba lógg, fejükön nagy báránybőr kucsma, kezökben juhászbot, derekukon kötél s 
arczukon álarcz van azon szempontból, hogy ismerős helyeken fel ne ismerjék őket. 

Miután a társaság már megalakult és a leirt módon felöltözött, megkezdi körutját a vidék róm. 
katholikus és gyakran református falvaiban is Karácsony éjszakáján és jár az ujév első 
napjáig, de azon tul nem szabad, vagy legalább szokásellenes. 



A társaság a falvakban csak azon házaknál produkálja magát, a melyeknél előleges 
bekéredzés után megengedik. A bekéredzés ily módon történik. Azon háztól, a melyben össze 
vannak gyülve, a huszárt elküldik a legelőször meglátogatni szándékozott családhoz engedély 
és szálláskérés végett; megérkezvén a huszár, a kölcsönös „jó nap” és „fogadj isten” után igy 
szól: „Kedves házi gazdánk, Krisztus urunk születése példáját követők vagyunk, a melyet házi 
gazdánk jó akaratjából, ha terhére nem lennénk, el akarnók folytatni azt, hogy mely szegény 
állapotban és hogyan született Krisztus Bethlehemben.” Erre a házi gazda azt feleli, hogy 
„tessék, jó szivvel látom”, vagy ha nem akarja, akkor valami akadályt hoz fel, p. o. szoros a 
hajléka, vagy betege van stb. Ezután a huszár megviszi a választ, s ha valahol szivesen látott 
vendégek lesznek, ott megkezdődik a cerimonia ily renddel: 

Az egész társaság megindul a kijelölt ház felé, elől megy két pásztor a Bethlehemmel, melyet 
a házba beérkezésök után az asztalra helyeznek s ott azonnal mellé áll az angyal és a király, 
mig József és Mária az ajtó megett állanak meg, valamint a pásztorok is ott, csakhogy az ajtó 
tulsó oldalán, s miután még a huszár a szoba közepére kilép: ily elhelyezésben a következő 
verset éneklik: 

„Bethlehemben eljutván, 

Jézust ott megtalálván, 

Város mellett pajtában, 

Annak romlott jászolában, 

Essünk térdre előtte, 

Boruljunk le a földre, 

Ugy tekintsünk pajtába, 

Annak romlott jászolába.” 

Az éneklés bevégeztével a huszár kivont karddal sétál föl s alá a szobában, miközben e 
verseket mondja: 

„Hálát adunk neked mü teremtő Atyánk, 

Hogy meg adtad érnünk Krisztus születése napját, 

Ti is ezen háznak virágzó népei, 

Született Jézusnak legyetek tagjai. 

Ezen Tekintetes háznak szép népei, 

Isteni formának eleven képei, 

Kikért Jézus Krisztus könyvező szemei 

Árad e napra, mint gyöngyök szépei. 

Legyen békességes e bejövetelünk, 

Ez uri szép háznál kevés ittlételünk, 

Miglen Krisztus Jézus születése velünk 

Előmutattatik, a melyről beszélünk, 

Legyen békességük a juhpásztoroknak, 

Mint szelid, együgyü, csendes jámboroknak, 

Kik a Jézuskához először járulnak, 

Buzgó szeretettel lábához borulnak. 



Rövid szóval legyen minden békességben, 

Testi-lelki csendes figyelmetességben, 

Miglen csekély munkánk szép gyönyörüségben 

Véghez megyen buzgó örvendetességben. 

Mert nem tréfaságnak okáért küldettünk, 

Avagy hogy világi muzsikát hirdessünk, 

Hanem megtérésre hogy példát mutassunk, 

Boldog mennyországban együtt vigadhassunk.” 

Ennek elmondása után a huszár félreáll s helyet enged a királynak, ki sétálva szavalja el az 
itteni verseket: 

„Retteg a természet az okos lélekkel, 

Sőt az emlékezet ily nagy erejével, 

Megtompul az elme együtt értelmével, 

Az emberi nyelv is megtompul ezekkel, 

Mert a természetnek nagyon van ellene, 

Szűzön, tiszta szűztől Krisztus születése, 

Az emberi elme megtompul ezekre. 

A nagy emlékezet fel nem érhet ide. 

Forditsd gondolatát habozó elmédnek, 

Tekintsd állapotát egész életednek, 

Vizsgáld meg oh! ember rejtekét szivednek, 

Mely nagy hál'adással tartozol Istennek. 

Ime hozzánk való buzgó szeretete, 

Az örökkévaló Istent mire vitte, 

Hogy Ádám atyánknak vétkeit nem nézte, 

Hanem megváltásra szent fiát küldötte. 
Hát én bünös lélek erről mit szólhatok, 

Kinek okossági nem nagyok s fontosok, 

Segitséget csak attól várhatok, 

Ki váltságunkra jött s neki áldást mondok. 

Melyről buzgó szivvel mostan azért szólunk, 

Két három szép példát előtökbe adunk. 

Jézus látására hogy felindittassunk, 

Figyelmetességet tőletek kivánunk.” 

Ekkor ujra a huszár lép elő s a királynak imigyen köszön: 

„Szerencsés jó napot, 

Kivánt vig órákat, 

Kivánok jó Uramnak. 



Akarom s mind látom 

Épségét szép házának,” 

mire a király ekkép válaszol: 

„Az Ur isten hozott, 

Házamhoz juttatott, 

Szerelmes jó barátom, 

Hogy házamhoz jöttél 

S engem felkerestél, 

Szivem szerint akarom.” 

Huszár: 

„Megszállnék uramnál, 

Mulatnék házánál, 

Ha konyhája terjedne; 

A bőv étel-italért 

Adnék ezüst tallért, 

Csak kedvem szerint lenne.” 

Király: 

„A bőv étel-ital, 

Minden füszerszámokkal 

Ezennel készen leszen, 

Mert érzem magamban, 

Hogy a mulatáshoz 

Ma nekem is kedvem leszen.” 

Ezután sz. József a következő szavakkal kér szállást a királytól: 

„A mennybéli Isten, 

Kit magasztal minden, 

Áldja meg kegyelmedet, 

Isteni kedveért, 

Drága szent neveért 

Hallgassa meg kérésemet.” 

A király erre haragosan feleli: 

„Mit akarsz én velem, 

Nem vagy te én félém 



Beszéld hamar bajodat, 

Sokat szót ne folytass, 

Tőlem ez a válasz, 

Beszéld hamar bajodat.” 

Ekkor sz. József veszi a dolgot s e szókkal kéredzik be: 

„Uram az Istenért 

Drága szent neveért, 

Hadd háljunk itt az éjjel. 

A kemény hideggel 

Szörnyü fergeteggel 

Ne háljunk meg ez éjjel.” 

Most ujra a király fogja fel a szót ímigyen: 

„Szerelmes barátom 

Szoros a hajlékom, 

Nincs mód a szállásban, 

Próbálj abban. 

Forogj elébb is.” 

De sz. József nem tágit s ismételve kéredzik e szavakkal: 

„Uram, az Uristen 

Megáld mindenekben, 

Csak fogadj be ez éjre. 

Ne kellessék mennünk, 

Éppen kirekednünk 

A nagy erős hidegre.” 

Erre a király igy szól: 

„Menj istálj. 

Többet ne prosmitálj. 

Mert itt bizony meg nem hálsz, 

Próbálj elébb, itt nálamnál 

Több embert is találsz.” 

Sz. József még erre sem indul meg, hanem tovább kéredzik: 

„Uram, a városon majd minden háznál jártunk, 

De vannak sok vendégek, szállást nem találtunk, 



Hideggel kell meghalnunk, 

Ha nem könyörülsz rajtunk.” 

A király ujra elutasitja e szavakkal: 

„Csak menj tovább innen, 

Mert érted vendégemet 

Meg nem szorithatom. 

Mert pénzes zacskódat, 

Aranyos táskádat 

Oldaladon nem látom.” 

Most Máriához fordul szent József s igy bátoritja őt: 

„Oh menybeli Isten 

Mégis ne hagyj minket, 

Ime szűz Mária 

Induljunk el utra. 

Csendesedjünk elménkben, 

Talán az Úristen, 

Kit hordasz méhedben, 

Nem hagy el szükségünkben.” 

Erre Mária feleli: 

„Jaj mint elbágyadtam, szerelmes jegyesem, 

Fel nem gondolhatom, mit kelljen mivelnem, 

Már a lábaimon csak alig léphetem, 

E hideg éjszakán jaj lészen énnekem. 

Semmi bizodalmam nincsen életemhez, 

E hideg éjszakán mert jutok végemhez. 

Nem gondoltam volna Bethlehem népétől, 

Ily idegen legyen az ő Istenéhez.” 

Panaszkodása után igy biztatja Máriát József: 

„Szerelmes jegyesem, ne sirj s ne bánkódjál, 

Mert itt nem hagy el az Ur, hogy ártson a halál, 

Semmi dér és hideg e helyen nem talál, 

Ha személye szerint Krisztus közinkbe száll. 

Azért csak szálljunk be ezen istálóban, 

Számot mivel ehhez senki a városban 

Nem tart s maradhatunk csendes bátorságban, 



Inkább is lesz módunk a szent imádságban.” 

Most az angyal odaáll Mária mellé és igy szól: 

„Üdvözlégy Mária, 

Oh Istennek anyja. 

Látod jelenlétem, 

Parancsolj, mert mennyből 

Hozzájad*Te hozzád, te feléd. küldettem.” 

Erre Mária ezt feleli az angyalnak: 

„Sietséggel szolgálj a te szent Uradnak, 
Adj hirt a nyáj mellett levő pásztoroknak, 

Kik imádására jöjjenek Krisztusnak, 

Mert megváltásaért született világnak.” 

Az angyal szót fogad, fel s alá járkál a szobában, mi közben a földön aluvó pásztorok lábát 
meglöki s a következő éneket énekeli: 

„Gloria in excelsis Deo. 

Dicsőség mennyben Istennek, 

Békesség földi népeknek, 

Jó akaratu hiveknek, 

Kik Istenben örvendeznek. 

Keljetek fel juhpásztorok, 

Mert született uj királytok, 

Keljetek fel, meglátjátok, 

Térden állva imádjátok. 

Ez lesz nektek a jegy róla: 

Ime fekszik a jászolba. 

Szent szűz nagy jót cselekedtél, 

Hogy Istennek anyja lettél.” 

Ekkor félbehagyja az angyal az éneklést s im ezen verset mondja: 

„Vigyázó pásztorok mostan felkeljetek, 

Készüljetek bátran, semmit se féljetek. 

Mily örvendetes uj hirt mondok ti nektek, 

Melyben gyönyörködni fog a ti szivetek.” 

E versre felkel az első pásztor – kit Bukurónak neveznek – és e szavakkal kelti a többieket: 
„Szqualecz mintyennás pakulari.”*Keljetek fel rögtön pásztorok. A Barbulé nevü második 
pásztor kérdőleg mondja: „cse?” Bukuró*Mi az? – Bukuró, mi itt keresztnév, de különben 



Vigat jelent. erre ujra megszólal: „Serkenjetek fel hamar, csak a derék táti, álmomban mit 
láték, dáré ám szpusz*Hiszen megmondám. , hogy a Krisztus születék, Kriszi máj 
fortátyé!”*Krisztuska született, pajtás! A második pásztor, Barbulé, feleli: „Ba nu Krisztosz 
numaj kokosu o kikirit.”*Nem született Krisztus, csak a kakas kukorikolt.  

Most a harmadik pásztor, Todoré veszi fel a szót s mondja: 

„De én azon nem töröm az eszemet, 

Inkább a füttőbe dugom a fejemet.” 

Erre az első pásztor felkel, s e szavakkal keresi az angyalt: 

„Talám itt is jár vala, 

Mert arany betüket hány vala;” 

ekkor meglátja az angyalt s elijedve kiáltja: 

„Dare tucz moi aicse*Tehát ti mindnyájan, kik itt vagytok. 

Keljetek fel fortátye*Pajtások.  

Mert itt hallánk nótát, 

Melynek nem hallottuk, 

Soha több formáját. 

Itt még jelen látjuk 

Az Isten angyalát, 

Ne hallgassuk el annak 

Nagy sok szép mondását.” 

A második pásztor most az elsőhöz fordulva, igy szól: 

„Bizony nem tréfa ez, a mint tapasztalám, 

Mert még álmomban is azt az angyalt látám, 

Annak szép énekét mind végig hallgatám, 

De hogy fel ne keljek, tovább nem állhatám.” 

Ezután a negyedik pásztor, Nyikuláj kelti fel a nagyon öreg Mosulé*Dédős. nevü ötödik 
pásztort e szavakkal: „Skale moj fortatye, skalé moj vén ungyiás, kiáltá lukru jeszte, dutye, 
álá lok”*Kelj fel pajtás, kelj fel vén körmös, fontos esemény történt, eredj oda.  

Az öreg kérdezőleg mondja: „Cse?”, mire a negyedik pásztor ezt mondja: 

„Kelj fel sietséggel, emeld fel szemedet, 

Nyisd fel süketséggel megtölt füleidet. 

Halld meg azt a drága mennyei éneket, 

Melyet az itt levő angyal mostan itt éneklett.” 



Erre az öreg pásztor felel: „Ázsáé fie si káj laszsza a duka moj.”*Ugy legyen és hozass 
lovakat.  

E szavakra a másik négy pásztor botját az öreg alá dugja és lábaira emeli, midőn már 
felemelték, akkor az angyal elibök áll s ekként szaval: 

„Jertek sietséggel menjünk a városban, 

Mert Krisztus értetek romlott istálóban 

Született s tétetett a hideg jászolban, 

Ottan takartatott a kórós szénában. 

Kerubim angyalok felséges királya, 

Boldog mennyországnak tündöklő kristálya, 

Te rólad kiáltja az egek tábora: 

Szent, szent, szent az isten, seregeknek ura.” 

Ez után a pásztorok a kis templom vagy Bethlehem elé térdelnek s ezt éneklik: 

„Serkentsd fel Jézust, szent fiadat nekünk, 

A szent angyaloktól hozzája küldettünk, 

Hozzája küldettünk.” 

Erre Mária hasonlókép énekelve felel: 

„Serkenj fel én fijam, pásztorok eljöttek, 

Szent angyalaidtól hozzájad küldettek, 

Hozzájad küldettek.” 

Még mindig térdelve énekelnek tovább a pásztorok: 

„Üdvöz légy Jézus pásztorok pásztora, 

Mennynek és a földnek teremtő szent ura, 

Teremtő szent ura. 

Ha nem utálsz meg, te szolgáid vagyunk, 

És mü azért jöttünk, hogy téged imádjunk, 

Hogy téged imádjunk.” 

Ekkor az éneklést félbehagyva, az első pásztor igy szól a többiekhez: 

„Valjon jó fortátye hol találjuk okát, 

Hogy az Isten fia nem uri palotát 

Választott magának, barmok istálóját, 

Ugy megutálta a nagyurai pompát?” 

Második pásztor: 



„Azért miérettünk megalázta magát, 

Hogy mü is kövessük szentséges példáját, 

Azért választotta barmok istálóját.” 

Most az első pásztor szent Józsefhez fordul és kérdezi: 

„Miért óh szent József, nem benn a városban, 

Valamely tetszetes uri palotában, 

Hanem csak alacsony barmok jászolában, 

Szállottatok majdan romlott istálóban?” 

Szent József feleli: 

„Nagy kegyetlensége a városiaknak, 

Szegénységünk miatt ugy megutáltanak, 

Isten neveért is szállást nem adtanak.” 

A pásztor erre igy szól: 

„Ugy van bizonyára, mert a városiak 

Tele erszényü vendégeken kapnak, 

Azok ott kedvesek, kik tallért mutatnak, 

De a szegényekkel keveset gondolnak.” 

Ennek elmondása után az öreg pásztort a többiek botjaikra fektetve a Bethlehem elé viszik, a 
hol az öreg imígyen szól: 

„Hát ezt érdemletted ég, föld teremtője, 

A városon néki nem adatott helye? 

Szállni kényszerittetett ide a mezőbe, 

De várjatok még, mert megfizettek érte.” 

Ezután az első pásztor odafordul a többihez e szavakkal: 

„Nosza jó fortátyim, adjunk ajándékot, 

A kicsi Jézusnak, a kitől mit lehet, 

Adjunk szegénynek, kiki mit hozott, 

Mü tudjuk, mindenektől elhagyattatott.” 

A második pásztor azonnal rákezdi: 

„Igenis szegénynek adjunk, a mit lehet, 

Mert őt tudjuk, hogy a dézsából*Dézsa valójában döbönkét, turót tartalmazó edényt jelent. 
nem vehet, 



De még ha felnőhet s nagy emberkort érhet, 

Egy kis ajándékért száz annyi jót tehet.” 

Ekkor az első pásztor saját ajándékát a következő szavak kiséretében nyujtja át: 

„Én édes Jézusom egy szép bárányt hoztam, 

Legelső fajzatnak ezt az egyet tudtam, 

Azt is a Jézustól meg nem sajnállottam, 

Mivel a többit is Jézus által kaptam.” 

Midőn az ajándékot viszi, az angyal a tornyocskában levő csengetyüt megcsenditi, mely 
hangra a pásztor leborul s ezt mondja: „Oh domne szfuntulé*Oh szent Ur., drága mennyei 
harangszó” s e szavakat mindegyik pásztor ismétli az átadáskor, valamint a következő 
párbeszéd is – a nevek kicserélésével – mindegyik pásztornál ismétlődik: Első pásztor a 
másodikhoz: „Hajde la Bethlehem Bárbulé.”*Menj Bethlehembe Barbulé. Második pásztor 
feleli: „Cse, ei depárte.”*Mi a? nagyon messze van. Első pásztor: „Nu depárte, nu ma 
ajicse.”*Nincs messze, csak itt van. Erre kérdezi a hivott: „Kit zile potz merem?”*Hány nap 
alatt érhetünk oda? Első pásztor: „Do zile si zsumátáté,”*Két és fél nap. mire a második ezt 
mondva: „No binye, binye,”*Jól van. Jól van. megindul s az ajándékot benyujtja. 

A második pásztor ily szavakat használ ajándéka beadásakor: 

„Ihon én is hoztam egy szép őszi sajtot, 

Mert e most mindenütt szük, bizonynyal jól tudom, 

Ezt is a kicsi Jézusnak ajándékban adom, 

Piritva apránként eszik belőle, én tudom.” 

Következik a harmadik pásztor, ki igy hallatja magát: 

„Én is hoztam egy báránybőröcskét, 

Örömestebb adnék juhot avagy kecskét, 

De mivelhogy tartok feles cselédecskét*Cselédnek Székelyföldön a családtagokat nevezik. , 

Eladtam a juhot s vettem egy kis költségecskét”.*Költségecske = turó s egyéb enni való.  

A negyedik pásztor e szavakkal nyujtja be ajándékát: 

„Én édes Jézusom igen szegény vagyok, 

Mivel kilencz apró gyermekeket tartok, 

Azért én egyebet néked nem adhatok 

Egy falás málénál*Málé = kukoricza-lisztből készült lepény, mit az oláhok kenyér helyett 
használnak. , 

Ezt is adták elébb a más háznál.” 

Most az öreg pásztort emelik fel botjaikon, ki is e szavakkal adja be ajándékát: 



„Én édes Jézusom, igen öreg vagyok, 

A füleimmel is immár alig hallok, 

A juhok után is alig szaladhatok, 

Mind el is hordották immár a farkasok. 

Azért turót, ordát néked nem adhatok, 

Mert én magamnak is egy falást sem kapok, 

De bogláros szijat ugyan szépet adok, 

Nékem nem kell, mert én immár öreg vagyok.” 

Ez után Mária megköszöni a pásztorok ajándékát e szavakkal: 

„Köszönöm pásztorok szép ajándéktokat, 

Szent fiamhoz való nagy jó voltotokat, 

Az Isten s ember is tü jutalmatokat, 

Megfizeti mennyben tü fáradságtokat. 

Most az első pásztor odafordul a többihez s igy szól: 

„Nosza jó fortátyim, hogy ide jutottunk, 

Csudák felett való szörnyü csudát láttunk, 

Jézus látásában éppen megujultunk, 

Azért egy szép zsukátát (oláh táncz) édes furulásunk, 

A Jézus nevében. Szufle jó fortátye, szufle, szine moj.”*Fujjad pajtás nélkülem. 

Ekkor a második pásztor előveszi furulyáját s elkezd furulyálni, melyre a többiek – közből 
vevén az öreget – tánczra kerekednek, macsukájokat (bunkós bot) fejök felett összeütögetik s 
táncz közben gyakran mondogatják; „Huppa zsuká zsicsé Todoricze, se Rukure, se Macsuke. 
Huppa hup.”*Huppa huppa, a zene szól Todoricza, örvendjünk, vigadjunk. Huppa hupp.  

Az öreg végignézi a tánczot s végeztével haragosan mondja nekik: „Ezt biz' eljárátok, de nem 
igen jól járátok.” E szóra az egyik megfogja s elérántja: „Eredj, járd meg jobban vén szipa” 
szavakkal, mire az öreg csakugyan felhevül s odakiált a furulyáshoz: „Szufle szine moj”; a 
zenész megfuvintja egy kissé a furulyát, de azonnal félbenhagyja, mit a süket öreg nem vesz 
észre s minden erejéből tánczol, mignem egyik pásztor nyakon ragadva, megrázza s igy szól 
hozzá: „Nu szufle*Nem fujja. vén szipa.” Ekkor az öreg ujra odakiáltja: „Szufle szine moj”, s 
ismétlődik az előbbi jelenet s az öreg egész az elbággyadásig tánczol, a midőn aztán odakiált: 
„desztul” (elég), mire a furulyás visszakiáltja, hogy nem is fujta, s erre aztán jót kaczagnak a 
rászedett öregen. 

E bohókás jelenet után a négy pásztor kört képez, melynek közepén az öreg áll s igy 
énekelnek: 

„A szüz egy fiat szült, 

Kiért mennyben öröm gyült 

Pásztorok, pásztorok, örvendjetek, örvendjetek, 



Szabaditó földre szállott, örüljetek, örüljetek.” 

Most a király kivont karddal megindul, mire a pásztorok félrevonulnak és a következő verset 
mondja: 

„Hallottuk rendszerint e rövid példában, 

Miként Krisztus Jézus romlott istálóban, 

Született s tétetett a hideg jászolban, 

Ottan takartatott a kórós szénában, 

Ez is mindnyájunknak lőn ma látására, 

Miként a pásztorok az angyal szavára, 

Menének Krisztusnak látogatására, 

Miként gyuladának fel a vigasságra. 

Ah! nem is ok nélkül, méltán vigadhatnak, 

Mert ma tölt be szava a szent prófétáknak, 

Ma lett nagy örömük a megholt atyáknak, 

Mivel megnyittatott kapuja limbusnak. 

Vigadj méltán te is ime bünös világ, 

Mert Áron vesszején nyilt ma egy szép virág, 

Ki által megnyilik a bezárt mennyország, 

Megszégyenül pokol ördögi sokaság. 

Tü is hát mindnyájan, kik itt jelen vadtok (vagytok), 

Egy csekély munkánkat, a mint láttátok, 

A kicsi Jézusnak tü felajánlátok, 

Hogy szállása legyen mindenkor nálatok. 

Nemes házigazda maradj békességben, 

Megbocsásd vétségünk csekély verseinkben, 

Szép házi népeddel maradj egészségben, 
Holtod után mehess az örök életben. 

Dicsőség, dicséret a kicsi Jézusnak, 

Ki terhit felvette széles e világnak, 

Áldás szent Józseffel a szűz Máriának, 

Kik gondját viselték a világ urának.” 

Ezután az első pásztor azt mondja az öregnek: „Haj de aics moj Mosulé”*Jer innen öreg. , az 
öreg feleli: „cse”*Mi a. , mire egy másik pásztor igy szól: 

„Hallám panaszkodál vala, mely lapos a táskád, 

Próbáld meg a gazdát, ha valamit kapnál.” 

Erre az öreg megmutatja az üres tarisznyát, a második pásztor pedig mondja a gazdának. 

„Ennek a gazdának bácsa*Juhásza. én voltam tavaly is, 



Hej jó gazdám volt nekem akkor is, 

Ha kétszer kértem, nem adott egyszer is, 

De most megtölti még a gulugánkat*Guluga = kápa. is.” 

Ezután a harmadik pásztor áll elő, mondván: 

„Ennek a gazdának a kecskéjit én őriztem, 

De bizonynyal a gazdát meg sem emlitettem, 

De a gazdasszonynyal jól egyetértettem, 

Azért kolbászt, májast*Májból készült kolbász, mert a kolbász csak kizárólag husból készültre 
alkalmaztatik. eleget is ettem.” 

A negyedik pásztor igy folytatja: 

„De itt mü még most is hijában nem jártunk, 

Mert megmosolyodék a mü gazdasszonyunk, 

Lészen itten nékünk kolbászunk, májasunk, 

Csak azt várják itt, hogy tarisznyát mutassunk.” 

Az öreg a többi pásztornak panaszkodva áll előtt: 

„De tü magatoknak mindenütt csak kaptok, 

Néktek adnak, mivel hogy ifjabbak vadtok, 

De én hogy süket is vagyok, jól nem is hallok, 

Ha kinálnak is, azt gondolom, szidnak, pirongatnak, 

Kifelé fartatok.”*Kifelé huzódom, kifelé hátrálok.  

A negyedik pásztor e szavakkal vigasztalja az öreget: 

„Kérlek vén ungyiás ne panaszolkodjál, 

Mert én sem ettem ma egyebet egy falás málénál, 

Azt is adták elébb (odább) a más háznál.” 

Ekkor az egész társaság összeáll és igy énekel: 

„Immár münköt (minket) jó gazda elküldesz utunkra, 

Kicsi Jézus áldása maradjon házadra, ra, ra, ra, ra, ra 

Maradjon házadra.” 

Az utolsó szakasz példálózásai odairányulnak, hogy a gazda őket vendégelje meg, a mi 
rendesen meg is szokott történni, sőt a tehetősebbek még pénzbeli ajándékban is részesitik a 
Bethlehemeseket, kik ily módon szép összegre tesznek szert, melyen hazaérkeztükkor 
egyenlően elosztoznak. 



E vallásos szinjáték minden évben meg van tartva a római katholikusok közt, de a más 
vallásuak is szivesen szokták e quasi szintársulatot fogadni. 

Az oláh szavakra nézve meg kell jegyeznünk, hogy azokat azért adják a pásztorok szájába, 
mivel Székelyföldön a pakulárok (pásztorok) általában mind oláhok, s e tekintetből minél 
hűbb pásztoralakokat igyekeznek felmutatni. 

Im itt van a Bethlehemes-mysteriumnak hű, egyszerü szépségében bemutatott leirása, melyből 
tisztelt olvasóm, a nélkül hogy én kijelölném, bizonynyal ki fogja szemelni mindazon 
költészeti gyöngyöket, mindazon egészséges humort, mind pedig azon nyelvészeti kincseket, 
melyek az egészben oly pazarul vannak szétszórva, s melyek azt a nép vallásos költészetének 
egyik remekévé méltó joggal inaugurálják. 

XXXII. Csík a forradalom korszakában. 
Csik a forradalom napjaiban ha nem játszott is oly kiváló szerepet, mint Háromszék, de azért 
mégis merültek fel oly események, melyeket éppen azért, mert kevésbbé ismeretesek, 
mellőznünk nem szabad, annyival inkább nem, mert e munka folytán azt érintetlenül azért 
hagytam, hogy itten együttesen tárgyalhassam, mit a lehető rövidséggel s történeti hűséggel 
fogok előadni. 

1848 a csiki főkirálybirói széken kászonimpérfalvi Balási Józsefet találta. Királybirák voltak: 
Székely Károly (Kászonban), Endes Miklós (Al-Csíkon), Székely Zsigmond (Fel-Csíkon) és 
Mikó Mihály (Gyergyóban). Cs.-Szeredában állomásozó katonai parancsnok b. Schirnding 
Nándor ezredes, kinek elmozditásával*Schirnding Pesten a magyar miniszteriumnak 
felajánlotta szolgálatát, de visszautasiták, ezért forradalom után üldözve is volt. alezredesből 
ezredessé tétetett Dorschner Ferencz, alatta alezredes Beczmann József, őrnagy Chernko, 
huszárezredes Zsombori Sándor. 

A márcziusi napok Csíkban is, mint mindenütt, lelkesedést idéztek elő: a polgári egyének, sőt 
a papok nagy része is a nemzet ügye mellett buzgott, de a nemes lelkesedés mellett sötét 
árnyként ott volt a reactio szörnye is, mely a katonasággal igyekezett a szabadság ünnepének 
örömfényét elhomályositani, a nemzet közé konkolyt hinteni, s hogy némileg a fegyverviselő 
székelységet sikerült is tiszteinek*Fájdalom, az ily rosz szellemü tisztek közt néhány magyar 
is volt, mint Kováts István, Kedves Lajos, Simon Sándor, Navraczky Károly, Herites 
századosok, Kovács Ignácz hadnagy, s mások. félrevezetni vagy legalább tétovázókká tenni, 
mutatja az, hogy a nemzet ügye mellett buzgó főkirálybiró szükségesnek itélte a polgári 
tisztviselőket kiküldeni a végett, hogy a népet felvilágositsák, az ingadozókat jó utra téritsék. 

Ezek faluról falura járva felvilágositák a népet, Csík-Somlyón népgyülések tartattak, 
melyeken Gál Sándor és Berzenczey László*Gál Sándor ez időben miniszteri kiküldött, 
Berzenczey huszártoborzó biztos volt. is megjelenve, beszédet tartottak, mely intézkedés azon 
kedvező eredményre vezetett, hogy octóberben nemzeti zászló alá sorakozva vonultak a csíki 
határőrök az agyagfalvi gyülésre, magukkal vivén tisztjeiket is.  

Azonban mig a határőrök és Csík fegyverfogható népe a táborban volt, azalatt Urbán egy 
csapat graenitzert küldött Oláh-Topliczára; alig jelentek meg ezek, hogy a gyergyószéli 
oláhok, nevezetesen a várhegyiek és salamásiak lázongani kezdettek, s a székelységgel 
szemben ellenséges állásba tették magukat, elannyira, hogy Ditró és Remete felé előörsöket 



állitottak. Ditróból néhány lovas leindult békés szándékkal a végett, hogy megtudakolják az 
oláhok szándékát, s őket a barátságos viszony fenntartására felszólitsák, de alig értek az 
előőrsökhez, a mint ezek hirtelen összefutva körülvették a békeköveteket, lovaikról leszálliták 
s Oláh-Topliczára kisérve, börtönbe dobták, s hogy fel nem akasztották, azt egy graenitzertiszt 
közbelépésének lehet köszönni*Remetei Veress István e tisztet meggyőzte, hogy a székelyek 
nincsenek ellenséges indulattal, sőt a tiszt, miután Veress becsületszavával biztosita, hogy 
bántódása nem lesz felindult a békekövetekkel. Igy találta őket szemben a székelyek mentő 
tábora, a tiszt visszafutott, a követek övéikhez csatlakoztak. . 

A békekövetek elfogásának hire villámsebességgel terjedt el Gyergyóban és Csíkban, mely 
hirre mindenfelől összesereglettek Gy.-Sz.-Miklósra a táborba nem szállott férfiak, gyalog s 
lovas katonák és az alakulóban levő Kossuth-huszárok, s felvéve a szentmiklósi katonai 
zenekart, leindultak Ditró felé. A hogy e mentő sereg a Ditrón alóli Hodos tetőn megjelent, s a 
hogy az oláhok a nagy dob pergését meghallották, mind az erdőbe menekültek, sőt a nagy dob 
oly rémes hatással volt, hogy Topliczáról is a vitéz oláh határőrök nyakrafőre elmenekültek. A 
mentősereg Topliczára ment s békeköveteit felvéve, s néhány kezest magával vive, minden 
kihágás s visszatorlás nélkül visszahuzódott Ditróra; ezen szelid emberséges eljárás nem 
téveszté el hatását az eltántoritott oláhokra, mert azok Boér Áron esperesük által vezetve 
megjelentek a ditrói mezőn s ott az alkotmányra felesküdvén, többé a béke a szomszédok közt 
meg nem háborittatott. 

Ezalatt megtörtént a végzetteljes m.-vásárhelyi csata, mely Erdély sorsa felett döntött, a 
székelyek lelkes tábora a rosz intézkedések következtében nem annyira legyőzve, mint 
lehangolva szétfutott, Csíkot csakhamar csapattöredék és menekülteknek Háromszékre 
huzódó serge lepte el; nagy volt a lehangoltság és zavar, s a vészmadarak, a reactiónak a nép 
lelkesedése által leszoritott bérenczei kibujtak sötét oduikból, hogy megkezdjék 
bujtogatásaikkal pokoli ármányaikat szőni, s mig a lelkes polgári hivatalnokok népgyülést 
hirdetve elhatározák, hogy Csík védelmi állapotba helyezve magát, a nagyerdői utakat 
bevágja, s minden megtámadás ellen oltalmazza magát, addig Dorschner ezredes a polgári 
hivatalnokok ellen felbujtogatott katonaság egy részét Cs.-Szeredába összevonván, a hatalmat 
kezébe ragadta, s midőn egyfelől Heydte-val egyezkedett, hogy Csíkba idegen katonaság ne 
lépjen, másfelől Kászon-Ujfaluba figyelőcsapatot állitott fel az önvédelem dicső harczát 
küzdő háromszékiek ellen. A reactiónak ezen felülkerekedése megfosztá Csíkot azon 
dicsőségtől, hogy osztakozhassék ama magasztos, nagyszerü harczokban, melyek 
Háromszéknek világtörténelmi hirt szereztek, s melyekre majd századok mulva is oly büszke 
önérzettel hivatkozhatnak az utódok, miként Hellas lakói hivatkoztak a termopiläi, marathoni, 
plateai és salamisi győzelmekre, mert azok szabadságharczuk fénypontját alkotják, mert 
azokat ragyogo arany betükkel véste be történelem muzsája eseményörökitő tábláira, pedig a 
természetileg erős fekvésü, csak pár szorosnak könnyen védhető utján megközelithető, Csik 
lett volna kizárólag arra hivatva, hogy az önvédelem harczában kezdeményező legyen, s 
osztakozzék a megvivhatlanság azon dicsőségében, melyet a térségen fekvő és semmi 
természeti védvonallal nem biró Háromszék egymagára vivott ki. 

Azonban Csikban sem tartott soká a reactio győzelme, mert az 1849-ik év kezdetével eljutott 
Csikba is Bem győzelmes előnyomulásának hire, a félrevezetett határőrök kezdettek önérzetre 
ébredni, s mind hangosabban nyilatkozni Dorschner dictátorsága ellen; az elfojtott 
kötelességérzet mindennap, minden jó hirre kezdett az elaltatottak keblében fellángolni 
annyira, hogy Dorschner jónak látta egy éjjel bérenczeivel együtt megszökni; távoztával 
csakhamar megjelent Gál Sándor egy háromszéki csapattal Cs.-Szeredában. Gált a reactio 
lidércz-nyomásától szabadult nép lelkesedetten fogadta s zászlai alá sorakozott. Gál azonnal 



Csík szervezéséhez fogott, Csík-Szeredában Tamás alezredes és Bialis Ferencz személyében 
főparancsnokságot alakitott, a széket négy főtérparancsnokságra osztotta, melyek élén a 
kerületi királybiró és nemzetőri őrnagy állott. A szék közigazgatása a magyarországi megyék 
mintájára rendeztetett be*Gyergyó királybirája, Mikó az országgyülésen levén, helyét Puskás 
Ferencz foglalta el; később Mikó visszatérvén, a főtiszt helyébe kormánybiztossá neveztett ki. 
. 

Gál a szervezkedés mellett a Csík körüli oláhok megfékezésére is gondolt, mert a békási, 
zsedánpataki és damunki oláhok (a határszélen) Praekup nevü magyar érzelmü papjukat 
meggyilkolván, lázongani kezdettek. Puskás Ferencz és Antal lettek kiküldve a végett, hogy 
az oláhoktól a fegyvert beszedjék; ők minden kiséret nélkül jelenvén meg, eredménytelen volt 
kiküldetésük, sőt Praekup sorsától csudaszerüleg menekültek. Gál azonban csakhamar 
csapatot küldött oda, s bár abból a lesbe állott oláhok két székelyt ellőttek, minden komolyabb 
baj nélkül behatoltak a veszélyes havasi szorosba, s ott minden visszatorlástól tartózkodva, a 
megbomlott rendet helyreálliták s a fegyvereket beszedték. 

Oláh-Toplicza felé, nevezetesen Mesterházán is oláh tábor gyülekezett; Gál ez ellen is 
csapatot küldött, mely váratlanul rácsapott Topliczára, onnan Puskás Antal Kossuth-
huszárőrmester néhányad magával Mesterházára rohanván, a tanácskozásra egybejött oláh 
tribunokat meglepte s a hirhedt Román Constantint néhány mással együtt elfogván, 
Topliczára vitte, az oláhok vezértelen tábora pedig szétfutott. 

Csík ekként minden ellenséges megtámadás ellen biztositva levén, Gál gyorsan szervezte a 
csíki haderőt s nemsokára 10,000 harczost vezetett Háromszékre, kik azután folytonosan a 
haza szolgálatában maradtak, s részt vettek a székelyeknek és Bemnek az osztrákokat és 
oroszokat Erdélyből kiszoritó téli hadjáratában. 

A bekövetkezett rövid szünidő alatt Gál Sándor erélyesen látott a csíki haderő 
berendezéséhez, s azt oly fokra emelte, hogy az oroszok invasiójakor legalább is 15,000 csíki 
harczos állott a csatatéren. 

Nem tartozhatik e rövid történeti vázlat korlátolt körébe azon harczok leirása, melyeket Bem 
Erdély minden tájain az északi coloss roppant hadsergeivel vivott, e hadjárat fényes 
fegyvertényei ugyis ismeretesek, legfelebb azt emlitem meg, hogy a székely fegyverek 
mindenütt ott fénylettek a szabadságnak a zsarnokság ellen, a polgárosodásnak a vadság ellen 
vivott ezen egyenetlen, de azért dicső küzdelmeiben, sőt éppen Csíknak jutott azon dicsőség, 
hogy Erdély elbuktával a két utolsó győzelem területén vivassék, mert a székely haderőnek 
töredékei Háromszékről Csík felé huzódva, még egyszer hadállást vettek Csík határánál, 
egyik csapat Tuzson János alatt a Nyergesnél, másik Gál Sándor alatt a tusnádi szorosban; 
mindkét ponton győzelmesen nyomták vissza az oroszok hadsergeit*A nyergesi csata 
tárgyalva van ezen kötetben Kászonszék leirásánál, a tusnád-szorosit e munka harmadik 
kötetében fogom ismertetni. , de e győzelmek többé nem menthették meg a haza szent ügyét, 
legfelebb a küzdelem nélküli elbukástól óvták meg a székely hősiesség hirnevét; nem, mert a 
muszkák kászoni oláhok által vezetve, álutakon hátába kerültek a legyőzni nem tudott 
csapatoknak, melyek egyesülvén, átvonultak a Mitácson s egész Erdélyen átküzdve magukat, 
legutóljára tették le a fegyvert. 

Az oroszok nyomdokain járó Clam-Gallas által vezényelt osztrák sereg Cs.-Szeredába 
bevonult, s az e seregeket követő cs. hadbiztos, Daniel Imre pedig azonnal megkezdette a 
könyörtelen embervadászatot a hazafiak ellen; a hálójába került számosak közül megemlitem 



Bernád Antal nemzetőri őrnagyot, Gál József őrnagyot, Tamás alezredest, Puskás Antal 
századost, Tankó Albert, Mészáros Antal espereseket, Andrási Antal, Győrfi János, Albert 
Mihály, Lakatos Márkus s más lelkészeket, Endes Miklós, Székely Zsigmond alkirálybirákat, 
Tankó Ferenczet, Sándor Lászlót s számos más hű fiait e széknek, kik közül Tamás alezredes 
és Sándor László bitófán haltak el. Andrási Antal az alfalvi derék lelkész hasonló sorstól 
menekülendő, főbe lőtte magát; Gál Sándor honv. ezredes, ki a székelyföldi csaták nagy 
részének nem csak vezénylője, hanem a csapatszervezkedések fáradhatlan vezetője is volt, 
idegen földre menekült, s külföldön halt el távol a szeretett hazától, melynek életét szentelé. A 
többiek börtönökbe dobatva, szenvedtek hazafi erélyeikért rabságot, mig mások, mint Puskás 
Ferencz, Mikó Mihály, Kedves Tamás, Zöld László, Keresztes Márton s még többen 
erdőkben bujkáltak, mig honmaradt családaik s később maguk is mindenféle embertelen 
zaklatásnak voltak kitéve. 

És ha felemlitém itt azok nevét, kik, mert tiszta lelkü hazafiak voltak, halált, börtönt és 
üldöztetést szenvedtek, nem illik megfeledkeznünk azokról is, kik a zsarnokság e véres 
müveleteinek eszközlői voltak. A szégyenkrónikában első helyet érdemel mindenesetre a 
minden hazafias érzetből kivetkőzött Daniel Imre; segédjeiként*Részint mint végrehajtók, 
részint mint feljelentők. szerepeltek Kedves Lajos. Navráczky Károly, Kovács Isván, Csibi 
János s másik érdemkeresztezett társa, Eránosz Jeremiás (a reichstrathi lelkész) és Szabó 
Ádám*Ezeknek a jelenkor érdemkereszteket, nyugdijakat oszt, azért, midőn hazaelleni 
vétkeik a jelenben jutalmakat nyernek, illő, hogy a jövő se feledkezzék meg örökitésükről. . 

S midőn az elsők nevét a haza kiérdemlett elismerésére és hálájára méltatjuk, az utóbb 
emlitettekét a közmegvetés gyalázatának szolgáltatjuk át, mert ki a történelem lapjaira 
jegyezni akar, részrehajlatlannak kell lennie, azt pedig csak ugy lehet elérni, ha erényt és bűnt, 
jutalmat és büntetést egyaránt odahelyez az örök igazság mérlegébe. 

XXXIII. Alfalutól Parajdig. 
Borzon vize. Bucsin tető. Bucsu Gyergyótól. Siremlék. Székely népköltészet. A két Küküllő 
eredete. Kis-Küküllő völgye. Székely népélet. Megérkezés Parajdra. 

Utváltoztatás és egy igen érdekes havasvonal megismerése tekintetéből Parajd felé tértem 
vissza. 

Az Alfalutól nem messze elfolyó, már itt tutajokkal berakott Maroson átszállva, csakhamar a 
Bucsin teteje alatt eredő Borzon vize által átfolyt, számtalan fürészmalom által élénkitett s 
szép fenyves bérczektől szegélyezett völgyecskébe tértünk be, hol csakhamar elveszték 
szemeink Gyergyó szép terét, de ujból feltünt az egyszer utóljára az Alfalutól körülbelül 2 óra 
távolra eső Bucsin tetőről*Mely Alfalu felett 2499.49 párisi lábnyira, a tenger szine felett 
pedig 4798.29 párisi lábnyira fekszik. Nevét Bucsin székely rabonbántól nyerte, ki Zandirhám 
fiát, Apoldot követte a rabonbánságban. Láss erről többet Cs.-Rákos leirásánál e kötet XIV. 
fejezetében. . A regg pompájában derengett azon kies lapály, melynek keblére oly 
odaolvadással simul a Fekete-Reznek ezüstövü szép tündére, s bár ébrüléskor rendszerint 
ködfátyollal szokta szemérmes alakját elfedni, most, midőn mi utólszor legeltetők rajta 
szemeinket, most midőn határán állottunk, végbucsut veendők, kitörlé az álom harmatját 
szemeiből, ellöké ködfátylát s incselkedőleg tárta fel kecseit, szépsége kincseit. 



Tul rajta és szép terén ismerős alakok, kék palástos havasok, a mi régi ismerőseink 
aranybokrétásan kaczérkodtak, ezek a Kakashegyen átpillantó Tarkő és a szomszédos Nagy-
Hagymás, melyeknek fehér sziklái sugár özönnel elöntve ezüstként ragyogtak, mig mellettük 
az ellentétesen morogva Fekete-Hagymás sötétült. Idább az Olt édes anyja a Magasbükk, 
felette a szépen kicsipkézett Czofránka, a gúlaidomu Likas és végre a Gyilkos fehéren 
ragyogó sziklagerinczével. 

Szép volt Gyergyó, midőn az ellentétes Magasbükk tetejéről először pillantók meg, még szebb 
és ragyogóbb volt most, midőn határhalmáról bucsupillantatainkat vetők fejére; ugy tetszett, 
mintha az elhagyandó vidék minden tárgya, minden bércze, minden havasa, sőt maga a 
bűbájos térség is szebb alakot öltött volna fel, mintegy élénkebben akarván a távozó emlékébe 
bevésődni, mintha mondanák, hogy Isten veletek, térjetek ujból vissza, jó ismerőseim, hű 
barátaim. 

A Bucsinon alól Felesziásza nevü tetőn kő jelöli a helyet, hol négy törvényhatóság: 
Udvarhely, Gyergyó, Marosszék és Torda megye összeütköznek. 

A Bucsin tetőn egy czifra tulipános emlékkő van, mely kirivólag vonja magára minden utas 
figyelmét, az egy itt nyakát tört székely atyafi emlékköve, melynek eredeti felirata 
megérdemli az ideigtatást: 

1860 8-ber 31. 

Hadnagy József gyászos halma, 

Mikor jöttem a Bucsinra, 

Jött az halál velem szembe, 

A két lóval megölete. 

Huszár Sándor hogy ott kapa, 

Tett a borvizes ládába*A borvizet áruló székely szekereken 100 üveget befogadó ládák 
vannak, melynek osztályaiba pakolvák az üvegek., 

Egész éjjel a havasba 

Haza hoza engem halva, 

Csookfalva*Csókfalva Marosszék egyik Kis-Küküllő mellett fekvő faluja. az lakó helyem, 

52 évet töltöttem, 

Szarkavárba*Szarkavárnak hivják a csókfalvi temetőt. temettettem, 

Jézussal van az én lelkem. 

Jó barátok engedjetek, 

A kik engem esmertetek, 

Esetemen könnyezzetek, 

Isten legyen ti veletek, 

Mert én többé nem lehetek. 

E kő legyen az emlékem, 

Most is mind örökké Amen. 

És alatta egy kifaragott kakas, a felébredés, a feltámadás jelképe. Hogy a fennebbi vers nem 
valami jeles költemény, azt magam is átlátom, de azt mégis közlöm, mint egy mintáját a 



szokásos népköltészetnek, mint egy szokásos modorát a székelyföldi sirverseknek; mert azok 
mindenikében megvan rendszerint a haláleset elbeszélése, megvan az a sajátságos 
visszabeszélgetés a tulvilágról s bucsuzgatás itten maradt kedveseitől. 

A Bucsin tetőtől délkeletre az ugynevezett Putna tetőn ered a két Küküllő. Egymástól nem 
messze eső forrásaik kis jelentéktelen csermelyek; azonban itt elválik a két testvérfolyó, 
ellenkező irányban indulnak el, azután ujból egymáshoz hajolnak, darabig párhuzamosan 
futnak, mig végre örömteljesen ölelkeznek mint kifejlődött, egymást felismert testvérek, s ugy 
sétálnak el szépen karonfogva a Maroshoz, mely őket, közel rokonait, befogadja birodalmába. 

A kisebbik testvérnek szép virányos és fenyvesektől árnyalt völgyén halad le az 1853-ban 
készült, most elhanyagolt, nagyon köves országut; a szerény kis patak még itt Nagy ág vize 
nevet visel, s csak Parajdnál a Korond vizét és Parajd patakát felvéve, bérmálódik Kis-
Küküllőnek. 

E völgy igen szép és élénk; néhány fűrészmalom, zsindely- és hordógyár képviseli itt az ipart, 
de gyár csak annyiban, a mennyiben ott gyártanak valamit, mert hát nincsen ott egyéb, mint 
néha igen regényesen füstölgő kunyhócska, mely legfelebb azért érdekes, mert néha szép 
piros pozsgás székely leányok és menyecskék dalárja zeng onnan ki, mi kedvesen viszhangzik 
az erdőben. Igen, leányok és asszonyok, mert a székely nők annyira életrevalók, hogy még 
faragni is tudnak, főleg havasos helyeken, hol kevés művelhető föld van, résztvesznek a 
férfiak minden terhesebb munkáiban is, ők pásztorkodnak. Hát nem árkádiai élet-e ez? 
Furnak, faragnak, kádat, szuszékot (nagy gabonatartó fedeles láda), zsindelyt metszenek, fát 
hordanak, szekereskednek, szóval a férfival teljesen megosztják az élet terheit, a mellett örök 
vidorak, kedélyesek és szépek is levén, megédesitik, kedvessé teszik az életet, sőt ha szükség, 
még hősökké is válnak a hon védelmére*A mint erre számos példát mutat fel székely 
történelem a multból – némelylyel már e kötetben is találkozhatott az olvasó – és nem kevés 
azon székely nők száma, kik legközelebbi forradalmunk alkalmával fegyvert ragadtak a hon 
szabadságának védelmére.. Oh annyi költészet, oly sok lélekemelő van a mi népéletünkben, 
annyi eredetiség, oly patriarchalis nagyság, s oly megható testvériesség, hogy örömmel telik 
el a honfikebel, mikor velök érintkezve, oly sok nemes tulajdonaikat ismeri fel, midőn szilárd 
jellemmel annyi természetes észt, s oly dicső, magasztos honszerelmet fedez fel bennök. 
Hazafias lelkem mindig örömmel telt el és büszkeséggel is, midőn a székely néppel 
érintkeztem, midőn annak bizalmát megnyerve, szép tulajdonokkal párosult nemes jellemét 
felismerém, mikor én is mint egyik igénytelen fia e törzsnek büszke önérzettel mondám, hogy 
székely vagyok. 

Lasankint a fenyvesregio megszünik, szép bükkösök lomberdői jönnek elő, előbb 
fegyveressel keverve, alább azonban egészen kiszoritják a hidegkedvelő tűlevelüeket, a 
szelidebb éghajlat szülöttjei. 

A völgy mellett szép kőszálak, gyönyörü alakzatu cserkősziklák (trachytot a székely 
cserkőnek hivja) szemgyönyörködtetőleg tünnek fel mind két oldalon, nemsokára kaszálók és 
szántóföldek is jönnek elő az irtványok között, a vadon népesülni, élénkülni kezd, s 
csakhamar feltünik fényes diszgúlaszerü pléhfedeletü tornya Parajdnak, az oly regényesen 
fekvő falunak, mely Alfalutól 5 órányira van*Mely 1568.54 párisi lábnyira fekszik a tenger 
szine felett, tehát Gyergyónál 749 párisi lábbal fekszik alább. Parajdról láss többet e munka I. 
kötetében. , s mely Udvarhelyszéknek ez oldalról határhelységét alkotja. 



HÁROMSZÉK. 
Háromszék előismertetése. 

 

A Székelyföldnek legszebb, legérdekesebb s minden tekintetben legkitünőbb részét kétségtelenül 

Háromszék alkotja. És ezen elsőségi osztályozás ugy természeti szépségeire alkalmazva, – mint 

erkölcsi értelemben is áll, mert Háromszék nemcsak az összes Székelyföldnek, hanem az annyi 

nagyszerü vidéket felmutató erdélyi résznek is kétségtelenül legszebb pontját képezi; és ha 

Háromszék természeti szépségben ritkitja párját, ha tájfüzérének nagyszerüsége által kiemelkedik; ha 

a természet áldásos kincseiben bővelkedik: erkölcsi becsben méginkább tulszárnyalja honunk minden 

más vidékét; igen, mert e szék minden időben a hősök hazája volt, mert a mult fényes 

fegyvertényeire, a nagy ősök dicső harczaira, a közel multban még fényesebb, még dicsőbb tettek 

következtek, az utódok nem csak hűk voltak a nagy időket élő ősöknek hiréhez, hanem azt még fölül 

is multák elannyira, hogy a XIX. század történelmének legfényesebb lapját Háromszéknek ujabbkori 

eseményei foglalják el. Az 1848/9-ki szabadságharczban Háromszéket illeti meg a hősiességnek 

legdiszlőbb babérkoszoruja; ezen szék volt az, mely Erdély eleste után egymaga állt szembe a 

zsarnokságnak győzelmes sergeivel, ezen kis területnek maroknyi népe nyilt, semmi természeti 

védvonalt nem nyujtó vidéken, három hónapig folytatta védelmi harczát a 200,000 oláh és szász 

nemzetőrrel egyesült, országot hóditott győzelmében felfuvalkodott, osztrák hadsereggel, szembe 

állott fegyver és lőkészlet nélkül s elfogadta és folytatta a harczot nem a győzelem reményével, 

hanem Zrinyi hős halálára elkészülve. 

 

Azonban a hősies elhatározás és a pillanat nagysága csodákat művelt; fegyver, ágyu, s lőkészlet mint 

varázs ütésre állott elő, minden kézben fegyver villogott, mindenki rettenthetlen hőssé változott át, 

csapatok alakultak, s gyültek a szék minden pontjára; alkotva oly élő védfalakat, melyeken az ellen 

minden erőlködés daczára áttörni nem tudott s környezve e vidéket a legyőzhetlenségnek csodás 

nymbusával mind addig, mig Bem az ország tulsó felén megjelenve, a hősiességi verseny Erdély keleti 

és nyugati részén egyaránt nagyszerü tettekben nyilvánult. 

 

Háromszék ez időben tul tett önmagán; mert a védelmi harczot támadó harczczá változtatta át, s 

midőn az ellen egy részét sakkban tartva annyira nyugtalanitá, hogy orosz segélynek igénybe vételére 

szorittatott: másrészről erejének egy részét Bem seregéhez csatolva, kétszeresen osztakozott azon 

bámulatos hadjárat dicsőségében, mely rövid 3 hó lefolyta alatt Erdélyt kitisztitá az osztrák-orosz 

hadseregektől, sőt a háromszéki székelyek voltak azok, kik a tömösi szorosnál (márcz 21-én 1849) 

kihúzódó ellenségnek utócsapatait szétverték, s podgyászait elszedve csúfosan szalaszták ki a 

hazából. 

 



Nem kevesebb hősiességgel s gyakran győzelmesen harczolt Háromszék az oroszok invasiójakor is 

elannyira, hogy Háromszék területén még akkor is győzelmes csaták folytak, midőn Erdély már veszve 

volt, midőn Világosnál a szabadságnak sirját megásták. 

 

A csaták, melyek Háromszéket hazánk Lacedemonjává tevék, e kötet folytán tüzetesebben lesznek 

tárgyalva: itt csak röviden emlitém azért, hogy olvasómat mintegy előkészitsem a beutazandó 

vidéknek erkölcsi becsére; előrebocsátám azért, hogy az utazó tudhassa, minő nagyszerü nép által 

lakott vidékre vezetem; de felhozám főleg azért, mert ezen nagy időknek dicső tényei kevéssé 

ismeretesek, mintha a történelem azok nagyszerüsége és rendkivüliségétől megdöbbenve, 

följegyzésével azért késnék, hogy az eposzra méltó tárgyat a költészetnek engedje át; s ha én e 

munka folytán a páratlan hősiességet itt-ott fölemlitem, ha az események nagyszerüségét gyenge 

tollam kisszerü vonásaival kontárkodva ecsetelem, teszem azt azért, hogy az által a figyelmet 

felköltve, mintegy fölhivjam az avatottakat, rámutatva azon korunkat dicsőségének ragyogványával 

betöltő tényekre, melyek a történészek és költészet felkarolására oly hálásan ajánlkoznak. 

 

A dicsőség fénylő napjának sugarai világitják meg tehát Háromszéket, a szabadság és a 

polgárosodásnak e ledönthetetlen sorompóját, a haza biztonságának e megvívhatlan fellegvárát, a 

Székelyföld határszélének ezen áttörhetlen védvonalát, Pannoniának e dicső Lacedemonját, melynek 

népe a szabadság védelmében oly magasztos szerepet játszott, hogy ha a székelynek azt megelőzött 

multjában nem lettek volna is nagy momentumai, ha az ősök hősiességben nem tündököltek volna is, 

Háromszék ujabb történelméből még akkor is minden fia igényt merithetne arra, hogy a székely 

névre büszke és rátartó legyen. 

 

Ily kedvező világitásban tünnek fel előttünk Háromszéknek szép virányai; ily erkölcsi nagyságban 

tündököl annak népe. 

 

Mielőtt azonban Háromszék részletesebb ismertetését megkezdenők, mielőtt dicső népével 

közelebbi érintkezésbe jönnénk; szükségesnek itélem ezen széknek, tájékozottságunkat könnyitő 

előismertetését adni. 

 

Háromszék, Csík és Kászonszéken alól a határszél mellett hosszan nyulik le egészen Erdély délkeleti 

szögletéig, vagy is a Bodza szorosa által jelölt azon pontig, hol a Kárpátok keleti vonala csaknem 

egyenes szögletben megtörve, dél irányba kanyarul, azonban mivel ezen honthatároló havasoknak e 

tájat kihasasodása van, azért Háromszék 4–5 mfddel Csíknál kiebb fekszik kelet felé, vagy is ennyivel 

hajlik kiebb Oláhország felé, feküdvén az északi szélesség 45° 31' 30'' – 46° 16' 0'' és a keleti 

hosszuság 43° 9' 30'' – 44° 5' 5'' közt (Lenk szerint). 

 



Határai északról Bardoczszék, F.-Fehérmegye peselneki járása*Bükszád, Mikó-Ujfalu, Karatna, Volál, 

Peselnek, Szárazpatak nevü községekből álló része. ) és Kászonszék. Keletről Oláhország. Délről Felső-

Fehérmegye két darabkája*Egyik darabot Markos, Nyen és Bodola alkotja, a másikat Erősd, Előpatak, 

Árapatak, Hidvég és Lüget. ) és a Barczaság. Nyugatról a Barczaságnak észak felé kiszögellő 

része*Magyaros és Apácza községek. ) és Felső-Fehérmegye másik foltocskája*E darabkát Ürmös, 

Ágostonfalva és Felső-Rákos képezi. ). 

 

Háromszék terjedelmét Benkő József hibásan tette 6 mfd hosszura és 3 mfd szélesre, mert ezt teres, 

lakott része is fölülmulja, s ha miként kell, havasi és hegyes vidékét is oda visszük, akkor sokkal 

kedvezőbb térméreti eredményre jutunk, mert Háromszék az északi csúcsában levő Nagysándortól az 

aldobolyi hidig (déli határszéléig) 9 mfd hosszu és a keleti határszélen levő Lipsától (havas) Köpeczig 

szintén 9 mfd széles. Ily hossz és szélességi vonalokhoz viszonyult térnagysága 511560/1600 

négyszög mfd, melyből jön Miklósvárszékre 5568/1600, Kézdi székre 16752/1600, Orbai székre 

141322/1600, Sepsi székre 15408/1600, A Bodza-szorosra 101432/1600, a Putna szorosra 

11064/1600, és az Ojtozi szorosra 4368/1600 négysz. mfd*Lenk szerint. ), mely területből 10 folyó 

mfddel érintkezik Oláhországgal, minek következtében Háromszéknek minden 5-ik négyszög mfde 

határt képző. Terének közép magasága 282 öl*Bereczk 306°, az aldobolyi hid 261° magasságban 

feküdvén a tengerszin felett. ), 

 

Háromszék alakja szabályszerü négyszög lenne, ha azt északon F.-Fehérmegyének Csík és Háromszék 

közé beékelt darabkája és északnyugati szögletében a szintén beszögellő Bardoczszék meg nem 

csonkitaná; valamint délnyugati szögletében is F.-Fehérmegye másik foltocskája is szögletcsonkitást 

nem okozna; de majd egy czélszerübb és a természeti határvonalakra jobban figyelő felosztása 

hazánknak bizonynyal ki fogja egyenesitni Háromszék tetszetős idomzatát megcsonkitó ezen 

beszögelléseket, én ily szerves összefüggését e leirásomban előzetesen kiegészitem az által, hogy 

Felső Fehérmegyének ugy az északi részre, mint a délnyugati szögletre eső részét Háromszékhez 

csatolom. 

 

Háromszék nagy része termékeny térség, melyet a rajta áthaladó folyamok idomitottak, egyáltalában 

Háromszék folyó-rendszere nagyon szerencsés, s mivel a tereit végig futó, azt termékenyitő folyók és 

azoknak számos mellékfolyói ugy a tájalakulás, mint a talaj termelési viszonyaira nagy befolyással 

vannak: azért legelőbb is Háromszék folyóit vesszük vizsgálatunk alá. 

 

Háromszék fő folyója az Olt, ebbe szakad csaknem minden pataka, valamint ez futja át csaknem egész 

hosszában e széket. Az Oltnak eredetét e munka II. kötetében tárgyaltuk, s ugyan ott elkövettük 

pályafutásának azon pontjáig, midőn a szép fel- és alcsíki tereken áthömpölyögve, Csík véghatáránál 

a tusnádi szoros – mely alább részletesen lesz ismertetve – képezi azon csudás sziklakaput, vagy 

előcsarnokot, melyen e folyam Háromszékre áttör. Ezen szoros alsó torkolatában van a 

Fehérmegyéhez sorozott Bükszád és Mikó-Ujfalu, s igy szorosan véve az Olt csak is az ezeken alul 

fekvő Málnásnál lép át Háromszék területére. De a hogy átlép, azonnal kibontakozik szük hegy 



keretéből s a kissé alább büszkélkedő Oltszemnél oly nyilt és termékeny völgyre ér, mely Sz.-

Györgynél annyira tágméretüvé lesz, hogy megközeliti a négy mfd szélességet. Ezen Sepsi szék által 

betöltött gyönyörü tér nyugati oldalán fut le a mindig délirányt követő Olt egészen Al-Doboly-ig, hol a 

Feketeügygyel egyesülve nyugatra kanyarodik, talán azért, hogy szülőföldének a szép Székelyföldnek 

virányain tovább időzhessék. 

 

Ezen nyugati folyásában a hogy a Barczaság és Fehérvármegye ide ékelt foltocskája közül 

kibontakozhatik eddigi délirányu pályájával ellentétes irányt veszen fel, s Miklósvár széketvégig 

folyva, mert elvégre is el kell szakadnia a szülőföldtől, Alsó-Rákosnál haragosan tör át azon negyedik 

szorosán, melyet már e munka 1-ső kötetében ismertettem. 

 

E szerint tehát az Olt Sepsi- és Miklósvár széket egész hosszában átfolyja, mely utja egyenes vonalban 

7 mfdet, kanyargásaival pedig legalább is 10 mfdet teszen; s bár Oltszemen alól főleg tavaszszal és 

őszszel tutajozható lenne: mégis használatlanul foly el, sem hajókázási, sem kereskedelmi, sem ipari, 

sem pedig mezőgazdászati czélokra nem hasznosittatik oly mérvben, mint azt elhanyagolt 

nemzetgazdászati érdekeink igényelnék. 

 

Oltunk már Csíkból, mint tekintélyes nagyságu folyam érkezik Háromszékre, itt még inkább 

gyarapodik a beleszakadó számos patak által, ezeknek csak jelentékenyebbjeit emlitem itt meg, minő 

a Bükszádon alól balpartilag beszakadó Zsombor pataka és a jobbparti Rakottyás, a szintén 

jobbpartilag beszakadó Árkos patakát és a Szent-György között lefolyó Debren patakát, s végre a 

Sepsi szék véghatáránál vele összeömlő testvér folyamát, a hason nagyságu Feketeügyet. 

 

A Barczaságról Oltba siető tekintélyesebb balparti folyók a Türkösvize, Vidonbách, Barcza, Homorod 

és Rákos pataka. Miklósvár széken a jobbpartilag beszakadó patakok között jelentékenyebbek a 

Bölön pataka, Ajta pataka, Barotvize és a Bardocz székről jövő Kormos-Lángos, s számos más kisebb 

csermely, melyeket, mivel a kötet folytán részletesebben lesznek ismertetve, itt mellőzök, de nem 

tehetem azt az Olt testvér folyójával, a Feketeügygyel, már csak azért sem, mert tekintélyes volta 

mellett ez egy tisztán székely folyó, egyedüli nagyobb folyóink közül, mely Székelyföldön eredve, 

egész pályahosszát székely területen futja át, mely forrásától torkolatáig mindenütt székely hantokat 

mos. 

 

A Feketeügy a Kézdiszék északi részén felmagasuló havasokból veszi eredetét, illetőleg az a 

Kászonszékből letörtető Kászonvize, az Esztelneki patak, a Lemhénynél lefolyó Velencze pataka és a 

Bereczk patakából alakul. Az ezen alól Feketeügybe ömlő patakok nevezetesebbjei balról az osdolai 

Kopoló patak, Gelencze pataka, a zabolai Nagy patak, a tekintélyes Kovásznavize, Lisznyó pataka és a 

határszéli Doborló pataka. Jobbról Nagy vagy Csernáton pataka, Dalnoki patak és Besenyő pataka. 

Ezek a számos más csermely által gyorsan gyarapodik a Háromszéknek legszebb részét átfolyó 



Feketeügy, mert a hogy a Kászon vize Sz.-Léleknél*Kézdiszék legfelső faluja. ) kiér a hegyek közül, 

azonnal egy három mfd szélességü gyönyörü térre jut, mely téren Kézdi és Orbai székek egészen a 

Sepsinek egy része van, de az Olt melléki Sepsiszék csak ott csap át a Feketeügyhöz, hol az Olt völgye 

is egybefoly a Feketeügyével, vagyis azon ponton, hol a két folyót elválasztó hegység Angyalosnál 

elenyészik. Itt éri el a háromszéki térség nagyszerüségének teljét, mert bár a két folyó még távol 

tartózkodik egymástól, de azért köztük más válvonal nincsen, mint azon csekély emelkedésü 

fennlapály, mely a jellegző Szépmező nevet oly méltán kiérdemli; e fennlapálylyal majd közelebbről 

fogunk a maga helyén megismerkedni, itt csak azt emlitem fel, hogy Háromszék, két testvér folyója 

által szegélyzett, térségének szélessége (a Szépmezőt is oda véve) e ponton (Sz.-Györgytől Zágonig) 

megközeliti a 4 mfdet, hosszasága pedig Bereczktől a Farkasvágóig*A déli határszél azon pontjáig, hol 

a Feketeügy az Olttal egyesül. ) tulhaladja a 7 mfdet; sőt ha e térséget természetes határai szerint 

teljesen kiegésziteni akarjuk, akkor hozzá kell adnunk a Barczaságot is, mi nem egyéb, mint folytatása 

a háromszéki térségnek, mely odacsatolás által térségünk még óriásibb mérvet ölt, mivel az 

Bereczktől Törcsvárig (mind folytonosságban levén) 12 mfd hosszu, s Szunyogszegtől Zágonig 7 mfd 

széles, miből az következik, hogy Háromszéknek a Barczával összefolyó tere Erdélynek 

legtekintélyesebb folyamvölgyét alkotja. 

 

A minő szép és elragadó e tér, ép ugy összhangzatosan nagyszerü annak havaskerete is, mert a 

tájfekteztük térséget minden oldalról a legszebb idomu havasok veszik körül. Igy keleten a határszéli 

Kárpátoknak lánczolata nyulik el, gyönyörüen csoportositott csúcsaival, melyek közt megemlitést 

érdemelnek a Magyaros, Lipsa, Szemerkés, Mosát, Bonyo-Feje, Bajkán, Zernye, kovásznai Pilis, 

Jakabhavas, Lakoczás és Csilyános, mivel azok mindenike meghaladja a 4000 lábat, sőt némelyike 

még az 5000-et is*A Mosát 4698'. A Lakoczás 5580'. A Csilyános 5082' magas. ). 

 

Ezen havassor Zágonon alól hatalmas kifutványát ereszti ki Háromszék felé, mely a Bodza vidékének 

előhegyeit alkotja. A hegyek ezen beágazásánál szintén kiválik néhány tekintélyesebb csúcs, mint a 

Szerede és a nyeni Piliske tető, melyek a 4000 láb magasság szinvonaláig emelkednek, de 

mindamellett is csak apró dombok a Bodza vidéki külső havassorhoz viszonyitva, melyek amazokon 

büszkén tulemelkedve, a Szilon (Sziriu) és Csukás csúcsokban a 6000 láb magasságot is tulhaladják*A 

Csukás 6150 láb magas. ). 

 

A Bodza szoros végpontján levő büszke Királyhegynél a határszéli Kárpátok vonala ugyan megtöretik, 

de azért nagyságban még inkább fejlődik, mert a térségünket délről bezáró havassor*Háromszéknek 

déli határát ugyan a Bodza vidéke, azután a Feketeügy, Olt és az Előpatak közeli hegyek alkotják; de a 

háromszéki tér természetes határvonalát a déli Kárpátok képezik. ) a Bucsecs és Királykőnél a 8000 

láb magasságot is megközeliti*A Bucsecs 7980'. A Királykő 7110' magas. ). Ezen megdöbbentően 

nagyszerü déloldali havasoknak északi kifutványát képezik a Miklósvár széket, vagy inkább az Olt 

északnak tartó völgyét nyugatoldalról határoló persányi és magyarosi havasok, melyek a krizbai 

Várhegy és Bálványos csúcsoknál a 4000 láb magasságig hatolnak fel. Ezen hegysornak Rikával 

átellenes felső végénél tört utat magának Oltunk Alsó-Rákos felé*Alkotva a nagyszerü alsó-rákosi 

szorost, melyet e munka I. kötetében ismertettem. ). 



 

Midőn Háromszéket a körvonaloztam három oldalon ily nagyszerü havasok keretelik, akkor a felső 

vagy északi oldalon sem marad e tekintetben hátrányban, mert ott van északkeleti szögletében a 

büszke Nemere, s az ő vele versenyző Nagy Sándor és Kurucsa tető, melyek az 5000 láb magasságot 

tulhaladják*A Nagy Sándor 5118'. A Nemere ennél is magasabb. Mindezek a mil. geogr. Ins. 1863-ki 

földabr. szerint. ). Odább nyugatra azon roppant havastömb, mely Csik déli oldalán csoportosul, a 

3579 láb magasságu Büdös és a 4320 láb magas Nagy-Csomág csúcsokkal, sőt e hegység a tusnádi 

szoroson is tulhatol, hol a Nagy-Murgó, Piliske és Mitács csúcsokkal ismét 4800 láb magasságig lövell 

fel, mig hátterében a hatalmas Hargita büszkélkedik. 

 

Ezen északi havaslánczolatnak két hatalmas kifutványa nyulik le délirányba, egyik azon testes 

hegyháromszög, mely a torjai Büdös és a sz. Anna tó mögötti Nagy-Csomágból leágazva az Olt és 

Feketeügy közé, mintegy 5 mfd hosszuságban és 2–3 mfd szélességben ékeli be magát a Bojtorjános 

és Bodoki havas főcsúcsokkal, mely utóbbi 3720 láb magasságig hatol fel. 

 

A másik azon Mitácsból leágazó hegytömb, mely Sepsi és Miklósvár székek közé, vagyis az Oltnak le 

és vissza (föl) folyása közé, 5 mfd hosszan, 2 mfd szélességben furta be magát, s melynek végcsúcsa a 

barczaszéli Veczernél van. 

 

Ezen havasok között terül el Háromszéknek gyönyörü tere, melyet termékenységeért a Székelyföld 

Kanaánjának jogosultan nevezhetünk, mivel a számos vizér által öntözött térségnek dús talaján terem 

hazánknak legszebb és legjobb tiszta buzája, mely sulyban még a bánátit is felülmulja; és terem igen 

nagy mennyiségben, mi a talaj termékenysége mellett a lakosok szorgalmának is feltudható, a 

mennyiben hazánkban a földet sehol annyi figyelemmel és oly értelemmel nem müvelik, mint 

Háromszéken*Ez annyira megy, hogy szántás után az asszonyok és gyermekek egész raja lepi el a 

földeket s kalapácscsal verik szét a göröngyöket, miért a háromszéki föld mindig olyan, mintha meg 

lenne rostálva. Mikor a gabona fejet hányt, akkor azt kigyomlálják, miért a háromszéki buza mindig 

oly tiszta, mintha szemelve volna, s azért az vetőmagként és finom lisztnek is nagyon keresett. ). 

Innen van, hogy bár Háromszéken a birtok nagyon szét van oszolva*Elannyira, hogy a közönséges 

földészek közt gazdag ember az, kinek 10 hold birtoka van, a nagyszámu nemesség birtoka is nagyon 

el van aprósodva, ugy hogy pár nagyobb birtokot kivéve, alig van 100 holdnál több egy kézen, de 

ebből bámulatosan sok jövedelmet tudnak kiteremteni, elannyira, hogy egy ily kis birtoku háromszéki 

földbirtokos tisztességesebb s sokkal vendégszeretőbb házat tart, mint másutt a pár ezer holddal 

biró. ), mégis csaknem kizárólag földmüveléssel foglalkozó lakói jóllétnek örülnek; innen van, hogy a 

jól fizető fekvő birtoknak értéke oly nagy Háromszéken, mint sehol hazánkban*Tudok esetet, hogy 3–

400 frtot is igértek holdjáért anélkül, hogy megkaphatták volna. Tagositás persze, hogy itt sincsen, s 

az nagyon bajosan lenne keresztülvihető, éppen a birtokhoz való ezen kegyeletes ragaszkodás miatt. 

), s népében az ahhoz való ragaszkodás oly határtalan, hogy Háromszéken a birtok eladása oly ritkán 

fordul elő, mint a fehér holló. 

 



Háromszék nyilt térség levén, a szelek nagyon uralogják; két irányból jövő szél van itten, egyik az 

ohajtva félt Nemere, mely az ojtozi szoros felől északkeleti irányból tör be; ohajtják e szelet, mert 

azon év, midőn a Nemere uralkodik, termékeny szokott lenni; félik, mert annak oly erős rohamai 

vannak, hogy házfedeleket sodor el, utasok szekereit forgatja fel, s főleg télben oly hideggel jár, hogy 

a legmelegebb öltözék mellett is megfagylalja a künn szorultakat. 

 

Másik félt és utált szél az ugynevezett német szél, mely nyugat irányból jön; rettegett és utált e szél, 

mert mig a Nemere áldást hoz, addig ez rosz termést és nyomort szokott eredményezni*Azért azt 

„hatforintos” szélnek is nevezik, mert azon évben, mikor az uralg, rendszerint oly rosz termés van, 

hogy a buza ára 6 frtra is felmegy. ). Különben Háromszék igen kedvező égalji viszonyoknak örvend, s 

bár a szőllő itt már nem érik meg, de a gabona minden faja, még a melegebb égaljt igénylő kukoricza 

is rendesen elkészül s dús terméssel jutalmaz; kölest és haricskát (tatárka, hajdina) nagyobb 

mennyiségben termelnek, s egyáltalában Háromszéken az aratás 4 héttel köszönt be hamarább, mint 

legközelebbi, északi szomszédjánál Csíkban, de sőt a vele délről szomszédos s térfolytonosságban 

levő Barczaságon is 2 héttel aratnak későbben, mint Háromszéken, minek a Barczát közvetlenül 

körülölelő magas havasok lesznek okozói, mig Háromszéken a nagyobb csúcsok a tértől messzebb, a 

havasoknak középzöméből emelkednek ki. 

 

A főfoglalkozást képező földmüvelés mellett ipart és kiviteli kereskedést is üznek itt-ott. Háromszék 

lakói, nevezetesen Kézdi-Vásárhely viszi itt a főszerepet, hol a kézműiparnak több czikkei nagyobb 

mennyiségben készülnek, s azzal Moldovában nagy kereskedést üznek. Fával és fagyártmányokkal 

leginkább a havasalji faluk lakói kereskednek. Ugyanezen falukban a marhatenyésztés is nagyobb 

mérvben üzetik. 

 

Gyáripara leginkább szeszgyártásra és finom lisztre szoritkozik, ezen utóbbi czikk Erdély minden 

részében keresett. 

 

Ásványokban szintén gazdag Háromszék, csakhogy fájdalom az itt is, mint hazánk sok más vidékén 

parlagon hever. Igy Kovászna hegyeiben a legjobb minőségü és legdusabb vaskőrétegek jönnek elő, 

kimerithetlen mennyiségben, müvelését egy társulat 1861-ben meg is kezdette, de tőkehiány miatt 

nagyon csekély mérvben folytatja. Kőrös közelében is van vaskő. Kéndús rétegek a torjai hegyekben 

nagy mérvben fordulnak elő, s bár azok a nemzeti fejedelmek korában müvelet alatt állottak, jelenleg 

teljesen el vannak hanyagolva. Kőolaj Sósmező környékén jön elő, sóban azonban szegény 

Háromszék s azt Oláhországból (csempészve), de leginkább Parajdról hordják. 

 

Ásványos vize nagyon sok van, melyekkel e kötet folytán találkozni fogunk; mint legnevezetesebbet 

felemlitem itt a kovásznai Pokolsárt, a málnási Bugyogót, a bodoki és szent-györgyköri forrásokat. 

 



Fennebb rövid átnézetét adtam a Háromszék terét termékenyitő folyóknak és patakoknak, de azok 

mellett van Háromszéknek néhány oly folyója is, melyek a határszéli Kárpátok közt eredve, kifelé 

folynak; ezek közt legfelül van a Nemere tájáról kiinduló Szaláncz pataka, hol a kézdivásárhelyieknek 

vannak fürészei. Kissé alább az ezzel csaknem párhuzamosan folyó Ojtóz patakának völgye 

következik, egyedüli határszoros, hol szekéruton közlekedhetik Háromszék Romániával, azért itt 

harminczad is van. Alább Osdola tájékán a Szemerkésből eredő Putna vize völgye, melyen csak 

csempészek járnak. 

 

Legalsó ily kifelé siető folyója Háromszéknek a Bodza, de ennek területe csak kis részben tartozván 

Háromszékhez, azt majd a Barczaság leirásánál fogom ismertetni. 

 

A mi a tárgyalásunk alatti Háromszéknek nevét illeti, az onnan eredhetett, hogy eredetileg ezen szék 

három fiuszékből Sepsi*Sepsiszék régi okiratokban Sebus néven fordul elő, ily nevét Benkő (Spec. 

Tran.) Sebus nevü székely őstől, vagy Sebestől származtatja. Hogy székhelyéről Szent-Györgyről 

Szent-Györgyszéknek is hivatott régen azt az I. Mátyás király korabeli erdélyi vajdának Miklósvárszék 

kiváltságait megerősitő, alább közlendő decretumából látjuk. Ugy látszik, hogy Sepsiszék volt azon 

központ, mely a többi székeket magához vonta, azonban azt, hogy ezen egyesülés mikor történt, 

önkéntes vagy erőszakolt volt-e, – mint Miklósvár széknél – nem lehet tudni.), Kézdi*Kézdi nevét 

Benkő Kezdőtől származtatja. ) és Orbai*Orbaiszék neve ily nevü székely őstől eredett a hagyomány 

szerint, kinek ivadéka lehetett az Orbai család, melyből több jeles ember származott, nevezetesen 

Orbai Miklós, János Zsigmond főstrázsamestere. Benkő Orbaiszék nevét Orv-tól eredezteti, mivel – 

mint mondja – sok orv vagy tolvaj tartózkodott régen ott, kik a szomszéd tartományokból csaptak be. 

) székekből alakult. Ezek egyesülése által keletkezett Háromszék és származott neve is; azonban ha a 

néveredet logikáját szorosan akarnók követni, akkor a Háromszék helyett ma már Négyszék nevet 

kellene használnunk, mert a kezdetben szövetkezett három székhez később egy negyedik – 

Miklósvárszék – is csatoltatott, mint azt alább látni fogjuk. 

 

A mi Háromszéknek politikai felosztását illeti, az most is megtartá mint alosztályzatot a négy 

fiókszékre való felosztást. A fiókszékek ismét járásokra oszlanak, még pedig a következőkre: 

 

Sepsi fiókszék. I. Feketeügyi járás, melyhez 18 helység tartozik*Alább közlendő statistikai táblázatok 

fiókszékenkint levén egybeállitva, – ott a helységek osztályozva lesznek. ). II. Olti-járás, melyhez 19 

helység, egy mezőváros (Sz.-György) és egy taxalis hely (Ilyefalva) van sorozva. 

 

Kézdi fiókszék. I. Felső járás 17 helységgel. II. Alsó járás 14 helységgel, 1 mezővárossal (Kézdi-

Vásárhely) és 1 taxalis helylyel (Bereczk.) 

 



Orbai fiókszék. I. Felső jár. 9 helységgel. II. Alsó jár. 8 helységgel. 

 

Miklósvár fiókszék 10 helysége csak egy járást képez. 

 

A szék élén főkirálybiró áll, kinek tisztségét, mint minden más hivatalt is, választás utján töltenek 

be*A székely törvények szerint, bár most ideiglenesen a ministerium nevezi ki, de bizottmányi 

gyülések mint mindenütt, ugy itt is óvás és jogfenntartással, kivételesen fogadták el. ). A négy 

fiókszék mindenikének külön alkirálybirája, minden járásnak külön dullója (szolgabiró) van; sőt régen 

mindeniknek külön alszéke is volt, honnan a központi derékszékhez felebbeztek*Sepsi alszéke Sz.-

Györgyön volt, elnöke a kerületi királybiró, tagjai a jegyző, 4 rendes fizetéses ülnök, (Miklósvárszékkel 

közös) pénztárnok és 99 számfeletti táblabiróból álltak. Kézdi alszéke Kézdi-Vásárhelyt ülésezett a 

kerületi alkirálybiró elnöklete alatt, alakitva volt a jegyzőből, 4 rendes és 95 számfeletti táblabiróból. 

Orbai alszéke Kovásznán székelt, elnöke a királybiró, tagjai jegyző, 4 rendes és számos tiszteletbeli 

táblabiró, ezeken kivül szavazattal birt a közügyvéd és szegények szószólója is. Miklósvárszéknek 

szintén volt királybirája elnöklete alatt működő alszéke, melyet 6 rendes, több tiszteletbeli táblabiró 

és aljegyző alkotott. Ennek székhelye előbb Miklósvártt volt, később Baróthra tétetett át. A 

főkirálybiró elnöklete alatt ülésező derékszék vagyis másodfolyamodásu törvényszéke az összes 

Háromszéknek rendesen Szent-Györgyön székelt. De mindezen törvényszékek hatásköre a 

fegyverfeladás után megszorittatott, s csak a fegyver alól kivett nemességre és csekély számu 

polgáriakra és jobbágyságra terjedt ki, mert a jogellenesen felállitott katonai birák a fegyverviselőket 

teljesen kivonták a polgári hivatalok befolyása alól. S itélték azokat részint idegen törvények, részint 

pedig s leginkább saját szeszélyük szerint. 1848 elsöpörte a zsarnokság e fattyukinövéseit, s a 

polgárok törvény előtti egyenlőségét helyre állitotta. ), most azonban ezek hatásköre a járási és 

központi törvényszékekre ruháztatott át. 

 

Háromszéknek régen, ugy látszik, nem volt kormányzati központja, sőt gyüléseit is most itt, majd 

amott tartotta. Leginkább azonban a központi Maksán, Rétyen és Léczfalván; később Zabolán s 

másutt is, mint azt a jelen kötetben ki fogom mutatni. E szerint ambulansok levén közgyülései, 

állandó székháza sem volt egészen e század második tizedéig, midőn Sepsi-Szent-Györgyön 

ideiglenesen magánház lett e czélra berendezve; mostani csinos székháza ugyancsak Sz.-Györgyön 

1832-ben épült*Mint azt majd a maga helyén be fogom mutatni. ). 

 

A mi Háromszéken a nevelés ügyét illeti, az az utóbbi időkben igen kedvező lendületet nyert, és 

ebben az érdem csaknem kizárólag Háromszék lelkes népeé, mert a mi tanintézet forradalom előtt 

létezett, akár polgári (mint a kantai, kézdi-vásárhelyi algymnasiumok), akár katonai (mint a szent-

györgyi, kézdi-vásárhelyi katonai intézetek): azt az absolut kormányzat megszüntette, mintha a 

zsarnokság sötétjét az értelmi sötétséggel is tetézni akarta volna; de Háromszék lelkes népe, mely a 

forradalom napjaiban oly magasztos, oly dicső volt, a megpróbáltatások végzetteljes napjaiban is csak 

nagy tudott lenni, s bár le volt sujtva s kizsarolva, azért mégis önmagától megvont filléreiből 

százezreket gyüjtve, Sz.-Györgyön ipartanodával egybecsatolandó algymnasiumot s néhány helyen, 



mint K.-Vásárhelytt, Zágon és Uzonban jeles elemi iskolákat hozott létre, másutt népiskolákat 

rendezett be*Majd a maga helyén azokat részletesen fogom ismertetni.), s mindezt tette ön erején, a 

kormányzat által nem csak nem segittetve, hanem éppen gátoltatva. 

 

Hogy egy népnek, mely szellemi fölemelkedésére ily áldozatokat tud hozni, értelmesnek és jóra 

fogékonynak kell lennie, az magától értetik, s valójában be kell vallanunk, hogy a Székelyföldnek 

legértelmesebb, legfejlettebb s leghazafiasabb népét Háromszéken találjuk, sőt itt lelhetjük fel a 

székely fajnak legerőteljesebb és leszebb raját is, mert Háromszéken főleg a férfiak termetesek, 

izmosak, de a mellett fürgék és mozgékonyak, s valamint termetök, ugy arczuk is férfias, 

méltóságteljes, azon az önbizalom, erő és hősiesség kinyomatát lehetvén felismerni. 

 

Vallásra nézve Háromszék lakói nagyrészt protestánsok*Reformatusok, unitariusok. ); katholikusok 

csak itt-ott szórványosan jönnek elő, tömegesebben leginkább kézdi-széknek Csikhoz közel eső felső 

részében, melyet ezért Szentföldnek neveznek. De Szentföld előttünk nem csak az, hanem szent 

Háromszéknek minden hantja, mert azt a szabadság védelmében kiöntött vér öntözé és szentesité 

mindenhol. 

 

Háromszék czimerül egészen korunkig megtartotta a Mátyás kora előtt használt ős székely czimert; 

mi pánczélos kar által tartott szablya, melybe medvefő, sziv és korona van tüzve, kétfelől – az ujabb 

czimerbe is felvett – nap és hold. A régi dicsőség ezen jelvényének megőrzésére valójában 

leghivatottabb Háromszék, hol a régi czimer aegise alatt a régiek hősiessége is fenntartatott, mintha 

e czimer – mely multat és jelent egybe köt – a „noblesse oblige” elv alapján kötelezte volna az 

utódokat az ősök szebb erényeinek szeplőtelen megőrzésére; mit Háromszék hűn teljesitett, s azért 

méltó arra, hogy büszkén tüzhesse ki az ős Székelyföldnek dicsfény környezte régi czimerét. 

 

Háromszék népét nem csak a haza szent jogainak védelmében vivott harczok fogyaszták, hanem 

megapasztani törekedtek a rosz akaratu népszámlálások is, mert a hiv. kimutatások lakóinak számát 

most 63,000-re, majd 80,000-re tették, pedig ez adatoknak veririfikatiójából az tünik ki, hogy azok 

igaztalanok, s hogy Háromszék lakóinak száma, nem annyira, hanem 113,362-re megy. Sőt mivel a 

haza érdeke azt kivánja, hogy a hon határai felett őrködő székelység ugy erkölcsi becsben, mint 

számban gyarapodjék, azért a háromszéki székelységhez számithatjuk azok gyarmatait is, melyeket 

szomszédságában kibocsátott, s melyek bár kormányzatilag el vannak tőle szakitva, bár a feudalismus 

átka egykor elnyomott szolgákká tevé, de azért azok székely eredetük emlékét nem csak fentarták, 

hanem arra büszkék is, sőt most a jobbágyság eltörlésével létre jött egyenlőség alapján mindinkább 

egyöntetüekké válnak székelyeinkkel. Ilyek pedig a Csík és Háromszék közé ékelt Felső-

Fehérmegyéhez tartozó faluk lakói, kiknek száma 5803-ra megy* 

 

Ezek falunként és vallásfelekezetileg következőleg oszlanak: 



 Kathol.  Reform.  Gör. nem egyesült  Görög egyesült  Luth.  Idegen  összes 

népesség 

Mikó-Ujfal  406  70  800  –  –  4  1280 

Bükszád  630  15  430  7  3  6  1091 

Karathna  460  130  4  10  –  6  610 

Volál  506  219  –  60  –  4  789 

Peselnek  1203  10  –  –  –  1  1214 

Szárazpatak  770  19  –  25  3  2  819 

 3975  463  1234  102  6  23  5803 

 

Ezek pedig mind csak magyarul tudók és igy mindnyáját bátran székelynek vehetem, mivel a keleti 

vallásuak sem tudnak szót is oláhul, ekként azokat csak keleti vallásu székelyeknek vehetjük. 

) ilyek a Hidvég és Bodola táji csángók, kiknek száma 6343-ra megy*Ezeknek részletes kimutatását a 

Barczaság leirásánál fogom adni, itt csak a tisztán magyar ajkuak számát vettem fel, s nem számitám 

se Lüget, se Bodola, se Nyen, se Márkos keleti vallást követő lakóit, kik nemzetiségileg is oláhok. ) s 

ilyek a barczasági 10 faluban*Ezek a Hétfalu, Ujfalu, Krizba és Apácza. ) lakó ágostai hitvalláson levő 

testvéreink, kiket, mint annak helyén látni fogjuk, Nagy Lajos királyunk a székelyek közül telepitett 

oda a határszél oltalmára, ezeknek száma 16,000-et tesz*Ezeknek népességi táblázata is a Barcza 

leirásánál lesz közölve, itt csakis tisztán az ágostai hitvalláson levőkkel – kik kizárólag magyarok – 

vettem és teljesen mellőztem az ezen falukban lakó oláhokat. ), és igy a háromszéki székelységnek és 

gyarmatai lakóinak száma 141,508-ra megy fel; mely – azt hiszem nem egészen alaptalan – számitás, 

csak Háromszéken és szomszédságában 78,508 lélekkel szaporitja a székelység létszámát. 

 

A kizárólag Háromszékre eső szám pedig kevés kivétellel mind székely, mert a mi keleti vallásu a 

szorosan vett Háromszéken van is, annyira el van székelyesedve, hogy csak magyarul beszél, miért 

őket bátran keleti vallásu székelyeknek mondhatjuk. Azok száma, kik az ujabb időkben Oláhországból 

szivárogtak be leginkább a határszél közeli falukba, s kik nemzetiségükhez ragaszkodva, oláhoknak 

mondhatók, száma alig mehet 5000-re. 

 

Ha már most Háromszéknek (közel) 52 négyszög mfd területére népességét beosztjuk, körülbelül 

2180 lélek esik egy négyszög mfdre; de mivel Háromszék területének csak teres része alkalmas a 

földmüvelésre – mi körülbelül 16 négyszög mfdet teszen – e szerint müvelhető részének mindenik 

négyszög mfdére 7085 lélek esik. 

 

A szorosan vett Háromszék lakossága vallásfelekezetek szerint igy oszlik fel: 



Reformatus összesen  51,519 

Katholikus  40,140 

Unitárius  5304 

Görög-egyesült  3148 

Görög-nemegyesült  11,921 

Lutheránus  153 

Zsidó  230 

Idegen  947 

Összesen:  113,362 

Fiuszékenkint pedig ekként: 

Miklósvárszék összes lakóinak száma  12,774 

Kézdiszék  46,216 

Orbaiszék  20,571 

Sepsiszék  33,801 

összesen  113,362 

 

Ezek pedig 4 mezővárosban, 96 faluban és 4 telephelyen*Ezen telephelyek következők: Doborló, 

Farkasvágó, zaláni üvegcsür, ojtozi Soosmező.) a következő fiókszékenként készitett táblázatból 

kitünő arányban oszlanak el: 

 

Miklósvár fiókszék népességi táblázata. 

Sorszám 

 Faluk neve  Református  Unitárius  Katholikus  Gör. egyes.  Görög nem 

egyes  Luheránus  Zsidó  Idegen  Összes népesség 

1 

 Közép-Ajta  1390  33  29  222  –  –  –  6  1680 

2 

 Nagy-Ajta  297  809  82  –  –  3  3  11  1205 

3 



 Száraz-Ajta  1489  29  18  –  –  2  –  –  1538 

4 

 Baróth  193  26  1667  143  57  12  6  20  2124 

5 

 Sepsi-Baczon  850  4  –  –  113  –  –  –  967 

6 

 Bodos  429  16  31  –  31  2  –  –  509 

7 

 Bölön  251  1349  79  –  700  2  –  15  2396 

8 

 Köpecz  819  9  66  –  86  4  –  4  988 

9 

 Miklósvár  79  –  697  2  35  –  –  44  857 

10 

 Zaláni üvegcsűr 

(praedium)  9  –  263  103  135  –  –  –  510 

  5806  2275  2932  470  1157  25  9  100  12774 

 

 

Kézdi fiókszék népességi táblázata. 

Sorszám 

 Városok, faluk, 

tanyák neve  Református  Katholikus  Unitárius  Gör. egyes.  Görög nem egyesült 

 Zsidó  Lutheránus  Idegen  Összes népesség 

1 

 Albis  812  19  –  –  10  –  –  3  844 

2 

 Kézdi-Almás  –  1103  –  15  –  –  –  –  1118 



3 

 Bélafalva  –  926  –  6  –  –  –  –  932 

4 

 Berceczk (mváros)  40  1693  –  19  1300  –  –  19  3071 

5 

 Bita  479  –  –  11  –  6  –  6  502 

6 

 Alsó-Csernáton  1633  420  6  4  246  –  8  29  2346 

7 

 Felső-Csernáton  1179  270  –  70  137  –  –  9  1665 

8 

 Csomortány  –  712  –  –  –  –  –  –  712 

9 

 Dálnok  1747  63  –  28  –  –  –  28  1866 

10 

 Esztelnek  9  1034  –  –  –  –  –  1  1044 

11 

 Futásfalva  15  883  –  13  –  –  –  2  913 

12 

 Hatolyka  25  603  –  2  5  –  –  6  641 

13 

 Ikafalva  445  267  3  79  10  –  –  –  804 

14 

 Kézdi-Vásárhely 

és Kanta mv.  2790  1680  9  14  40  –  19  200  4752 

15 

 Kis-Kászon  –  416  –  –  –  –  –  –  416 



16 

 Kurtapatak  –  630  –  –  –  –  2  1  631 

17 

 Léczfalva  963  26  –  10  –  –  –  6  1007 

18 

 Lemhény  14  2653  –  207  –  –  –  2  2876 

19 

 Maksa  683  112  6  38  10  10  –  10  869 

20 

 Márkosfalva  703  115  –  –  57  –  –  28  903 

21 

 Martonfalva  386  164  –  5  13  –  –  4  572 

22 

 Kézdi-Martonos  9  621  –  20  430  –  –  1  1081 

23 

 Matisfalva  173  31  –  –  3  –  –  2  209 

24 

 Nyujtód  18  1108  –  12  3  –  8  5  1154 

25 

 Oroszfalu  70  350  –  –  –  –  –  1  421 

26 

 Osdola  18  2335  2  30  165  –  –  9  2559 

27 

 Polyán  17  1670  –  150  –  –  –  11  1848 

28 

 Sárfalva  9  668  –  4  –  2  –  4  687 

29 



 Szászfalu  –  503  –  –  –  –  –  –  503 

30 

 Szent-Katolna  35  1061  –  2  –  –  –  7  1105 

31 

 Szent-Lélek  9  3183  –  1  –  –  –  3  3196 

32 

 Al-Torja  34  2130  –  115  5  –  2  11  2297 

33 

 Fel-Torja  489  470  –  27  2  –  –  4  992 

34 

 Várhegy (tanya)  120  10  –  –  4  8  –  9  151 

35 

 Ojtoz és Sóósmező  –  430  –  –  1067  2  –  30  1529 

  12924  28359  26  882  3507  28  39  451  46216 

 

 

Orbai fiókszék népességi táblázata. 

Sorszám 

 Faluk neve  Református  Katholikus  Unitárius  Gör. egyes.  Görög nem 

egyesült  Zsidó  Lutheránus  Idegen  Összes népesség 

1 

 Barátos  930  25  4  –  22  14  –  1  996 

2 

 Czofalva  360  16  –  2  10  –  –  3  391 

3 

 Gelencze  29  2323  –  117  6  –  –  3  2478 

4 

 Haraj  5  547  –  –  –  –  –  1  553 



5 

 Hilib  4  559  –  17  18  –  –  1  599 

6 

 Imecsfalva  12  469  –  2  –  –  –  10  493 

7 

 Kovászna  2182  100  5  5  813  10  14  22  3151 

8 

 Körös  673  10  –  –  –  –  –  –  683 

9 

 Páké  656  30  –  –  13  –  –  3  702 

10 

 Papolcz  1106  34  –  –  260  –  –  6  1406 

11 

 Páva  569  260  –  4  38  –  3  –  874 

12 

 Petőfalva  6  330  –  –  –  –  –  6  342 

13 

 Szörcse  703  68  –  –  –  –  –  3  774 

14 

 Tamásfalva  349  73  –  6  –  –  –  2  430 

15 

 Telek  659  49  –  24  –  –  –  6  738 

16 

 Zabola  1359  606  4  6  180  –  –  2  2157 

17 

 Zágon  2669  468  –  –  647  6  5  9  3804 

  12271  5967  13  183  2007  30  22  78  20571 



 

 

Sepsi fiókszék népességi táblázata*Ez, valamint az előbbi táblázatok készültek a reformátusok és 

unitáriusok 1869-ik évi névkönyve, a katholikusok „Cathologus Ven. Cleri dioc. Tran. 1867” és az 

1862-ki hiv. kimutatás nyomán, hozzá adva a szokásos százalékot, s több hiányos adatot a helyszinén 

kiigazitva.) 

Sorszám 

 Városok és faluk neve  Református  Katholikus  Unitárius  Gör. egyes.  Görög 

nem egyesült  Zsidó  Lutheránus  Idegen  Összes népesség 

1 

 Aldoboly  459  68  –  15  –  –  –  –  542 

2 

 Angyalos  609  4  6  14  –  –  –  6  639 

3 

 Árkos  377  60  1019  120  43  4  –  20  1643 

4 

 Besenyő  368  22  –  10  11  –  1  16  428 

5 

 Bikfalva  1143  40  9  26  130  2  5  12  1367 

6 

 Bodok  991  69  –  19  –  –  –  –  1079 

7 

 Bodzaforduló  9  14  –  50  1300  15  –  9  1397 

8 

 Nagy-Borosnyó  1133  60  9  –  –  10  –  6  1218 

9 

 Kis-Borosnyó  579  18  6  570  –  –  15  2  1190 

10 

 Doborlo (tanya)  59  –  –  19  1007  –  –  2  1087 



11 

 Egerpatak  569  19  6  13  5  –  –  2  614 

12 

 Eresztevény  170  –  –  46  –  –  –  9  225 

13 

 Éthfalva  533  7  –  –  5  –  –  1  546 

14 

 Farkasvágó (tanya)  100  9  –  –  595  –  –  –  704 

15 

 Feldoboly  633  15  –  4  60  –  –  –  712 

16 

 Fotos  152  –  –  –  –  –  –  –  152 

17 

 Gidofalva  850  47  –  52  –  –  –  –  949 

18 

 Ilyefalva (mváros)  1152  34  19  140  40  –  5  19  1719 

19 

 Kálnok  346  15  283  –  9  –  –  6  659 

20 

 Kilyén  401  64  73  2  68  –  –  8  616 

21 

 Komolló  403  12  15  –  113  –  –  –  543 

22 

 Kökös  316  38  318  –  425  –  –  4  1101 

23 

 Kőrispatak (Sepsi)  159  543  326  14  17  3  –  22  1084 

24 



 Laborfalva  42  133  389  2  25  –  –  –  591 

25 

 Lisznyó  553  23  4  290  205  –  –  4  1079 

26 

 Magyaros  463  9  6  41  92  –  –  1  612 

27 

 Málnás  541  80  –  19  17  8  –  5  670 

28 

 Martonos (Sepsi)  570  3  16  8  –  –  –  –  597 

29 

 Oltszem  679  33  6  22  11  10  2  16  779 

30 

 Réty  799  18  3  17  –  –  –  6  843 

31 

 Szacsva (Magyar)  230  10  –  15  13  –  –  1  269 

32 

 Szemeria  559  28  15  3  15  –  –  3  623 

33 

 Szent-György, Sepsi (mv.)  1484  572  40  6  530  89  36  100 

 2857 

34 

 Szent-Király  263  8  303  –  25  –  –  5  604 

35 

 Szent-Iván  80  187  86  13  178  16  –  8  568 

36 

 Szotyor  603  50  16  4  6  –  –  5  684 

37 

 Uzon  1146  218  10  –  305  6  3  9  1697 



38 

 Zalán  856  39  3  44  –  –  –  5  947 

39 

 Zoltán  139  3  4  15  –  –  –  6  167 

  20518  2882  2990  1613  5250  163  67  318  33801 

 

I. Miklósvár-szék. 

 

Miklósvárszék szabadalmai, viszonya Háromszékhez régen és most. Köpecz, e falu régi fekhelye. 

Köpecz Barcsay Ákos alatt és 1848-ban. Baj van Köpeczen. Miklósvár. A régi „Castrum S-ti Nicolai.” 

Tortogó vára. E falu katholizálása, régi harangja. Ürmös. Nagy-Ajta, templom-kastély. A Csereiek sirja. 

A Cserei család. Közép-Ajta. Kakucs fekhelye. Benkő József sirja. Közép-Ajta régi temploma. Tiporcz. 

Szentemásza. Száraz-Ajta. Zaláni üvegcsűr. Tatárvágás. Sokpatak. Várhegy. Régi maradványok, regék. 

Apácza. Szászok zsarolása, az apáczai iskola. Apáczai Cséri János emléke, kolostor, toronyerőd. 

Feketevár. Kakasborozda az apáczai erdőn. Bölön, néveredete. Kircz. Bölön templom-kastélya, 

ostromok. Farkas Sándor emléke. Várhegy. 

 

A minő volt Görögország államai közt Lacedaemon, olyan a Székelyföldön Háromszék. S midőn e 

széknek a többiek felett fölényt engedek: ez által a kitüntetésnek, a kiemelésnek legnagyobb adóját 

adom, mert a jelesek közt legjelesebbnek lenni, a dicséret és dicsőitésnek legfőbb fokozatát alkotja. 

 

És itt nem csak természeti szépségeiről, nem csak tájcsoportozatainak nagyszerüségéről szólok, mert 

elvitázhatatlanul Háromszék havaskeretbe foglalt rónája mutatja fel bérczes hazánknak legszebb 

vidékét, mely az ünnepelt Hunyadmegyét és Hátszeg vidékét is szépségben és nagyszerüségben 

tulszárnyalja, de áll ezen felülbecslés erkölcsi értelemben is, mert a gyönyörü rónát oly nép lakja, 

melynek dicső erényekben s szép tulajdonokban kevés párja van, mely hon- és 

szabadságszeretetben, hősiességben, értelmi fejlettség- és polgári érdemekben mintaképül állitható; 

oly nép, melynek multja és jelene egyaránt dicső, mely megmutatá, hogy a róna is lehet 

meghódithatatlan Circassia, ha hős keblek alkotják annak ledönthetetlen és megvivhatatlan védfalait. 

 

És midőn határaidra lépek Spárta erényeivel felruházott hős nemzetem, keblemet büszke önérzet az 

elégültség jótékony érzete tölti el, s szebb remények élednek hazám szebb jövője iránt, mert a 

történelem megtanita, hogy oly haza, melynek ily dicső, ily hősies népe van, el nem veszhet, az 

életre, nagy és dicső szerepre van hivatva, arra, hogy a szabadságnak megvivhatatlan fellegvára 

legyen a jövőben is, miként volt a dicsteljes multban; arra, hogy itt a polgárosodás véghatárainál 

ledönthetetlen védfal legyen a barbarismus áramlatai ellen, és soha inkább meg nem győződtem 



arról, hogy: „Magyarország volt, van és lesz,” mint midőn Háromszéket beutazva, azt ismerni 

tanultam. 

 

Háromszék elnevezése, mint már emlitém, onnan ered, hogy az eredetileg önálló három 

törvényhatóságból Sepsi, Kézdi és Orbai székekből alakult, melyekhez a negyedik Miklósvárszék, csak 

később csatoltatott; hogy ezen bekeblezés nem önkéntes, hanem erőltetett volt, s hogy 

Miklósvárszék önállóságát sokáig vitatta és fenn is tartotta, az kitetszik Lábatlan János (Lábathlany) 

Hunyadi Mátyás uralma alatti székelyek grófjának 1459-ben a medgyesi országgyülés 2-ik napján 

kiadott azon decretumából, melyben a Sepsi vagy ugynevezett Szt.-Györgyszék által erőszakosan 

bekeblezett Miklósvárszék, Zsigmond királynak Sostély városában 1404-ben kiadott 

szabadalomlevele alapján, amattól – miként régen is volt – elválasztatik, a Szt.-György-széktől való 

minden függéstől felmentetik, ugy politikailag, mint törvénykezésileg teljesen önállóvá tétetik, s 

minden addigi szabadságának s szabadalmának élvezetében megerősittetik. Ennek biztositására 

pedig mind azon miklósvárszéki lakos, ki ezután Sepsi, másként Sz.-György széktől akarna függni vagy 

hallgatni, az felségsértési bűnben (sententia capitalis) marasztaltatván, minden javait elveszitse. És 

nagyobb biztositásért az uralkodó Mátyás király nevében szigoruan rendeli Thercz, Heltven és 

Királykeve nevü királyi várak jeleni és ezutáni várnagyainak, hogy a miklósvári székelyeket ugy a sepsi 

székiek, mint más akármiféle jogtiprók ellen, az igazság szeretetétől indittatva védjék és oltalmazzák 

stb. 

 

Ezen decretumot megerősiti Zápolya János 1531-ben*Lábatlannak itt csak kivonatilag közölt 

decretuma egész terjedelmében megvan Zápolya Jánosnak 1531-ben (feria quarta prox. post festa 

visitationis B. Mariae) jul. 5-én kelt megerősitő okmányában, mely ismét eredetiben megvan a szék 

levéltárában, honnan Benkő József egész terjedelmében közli Spec. Tran. Sedis Miklósvár. ), Báthori 

Gábor 1610-ben, Bethlen Gábor 1627-ben* 

 

Ezen megerősitő szabadalomlevelek megvannak a szék levéltárában. Ugyanott van egy 1648-ban kelt 

okmány, melyet Cserei Miklós vkirálybiró, Kálnoki Mihály és Bede Máté assesorok irnak alá, s 

melyben ezen széknek régi törvényeken és szabadalmakon alapuló állását constituálják. Ezek szerint: 

 

1-ször. Egyházi perekben a papi elöljárók itélnek. 2-szor. Más perek vicekirálybiró és assesorok előtt 

kezdetnek, s onnan – közönséges gyülésen revidiáltatván – a fejedelmi táblára küldetnek. 3-szor. 

Tiszteket magok közül választanak. 4-szer. Minden törvényes orvosságokkal vagy menedékekkel 

élhetnek a peresek nálok. 5-ször. Az országgyülésre egy nemes és egy primipillus küldetik követnek. 

(Ez okmány eredetije a fehérvári káptalannál, hiteles másolata a szék levéltárában, honnan közli 

Kállay a „Ns. Székely Nemz.” 189–191. lap.) 

 



Hogy az alkirálybiró és assessorok minden évben ujra választattak és feleskettettek, kitetszik azon 

okmányból, mely szerint 1646-ban Kálnoki Mihályt ujra megválaszták vicekirálybirónak ea tamen 

conditione, hogy az miképen ennekelőtte hittel volt adstrictus arra, hogy esztendeje elteltével ismét 

elbucsuzzék; ugy ezután is, mikor esztendeje eltelik, tartozzék a széktől ismét elbucsuzni, stb. Ez 

okmány egész terjedelmében közölve van a Nemz. Társ. 1836. évf. II. félév 230. lapján. 

), miből kitetszik, hogy Miklósvárszék önállósága a nemzeti fejedelmek alatt is fenn volt tartva, sőt 

még az osztrák ház alatt is megtartá Miklósvárszék ezen önkormányzati jogát, mint azt a contin. 

táblák felállitását rendező gub. bizottságnak 1775-ki február 28-án kiadott rendelete bizonyitja, 

melyben határozottan kimondatik, hogy Miklósvárszék derékszéke Háromszék irányában minden 

alárendeltség alól felmentetik, és felebbezés onnan nem a háromszéki continua táblára, hanem 

egyenesen a kir. táblára tétetik*Ezen rendelet szavai ezek: Tabula Sedis Miklósvár ab omni 

subordinatione tabulae Sedis Háromszék exemta est, et appellationes ex tabula Sedis Miklósvár non 

ad memoratam Tabulam Sedis Háromszék, sed directe ad Inclytam Tabulam Reg. fieri consveverunt. 

És ez értelemben rendelkezik Mária Terézia is Bécsből 1776. máj. 3-án maga és gr. Kornis Mihály 

aláirásával kiadott rendeletében, melyben határozottan kimondja, hogy akár egymásközti, akár 

másoknak Miklósvárszék lakói ellen inditott perben a miklósvárszéki állandó törvényszék (continua 

tabla) itél, a háromszéki törvényszék minden befolyása nélkül, s a perek innen nem a háromszéki 

törvényszékhez, hanem egyenesen a királyi táblához felebbeztetnek. Ily eljárás és joggyakorlatban 

részesitendő a bardoczfiszéki törvényszék is, melyre nézve ezen rendeletünk szintén kiterjesztendő 

stb. (Megvan ez okmány a miklósvárszéki levéltárban eredetiben, hiteles másolata a Gub. 

levéltárában, honnan ezen magyarra forditott kivonatát közlöm.) ). 

 

S bár Miklósvárszék kiegészitő része lett Háromszéknek, de önkormányzati jogát azután is 

megtartotta, azon jogmegszoritással azonban, hogy törvényszékének itéletei nem egyenesen a kir. 

táblára, hanem a háromszéki főtiszthez felebbeztettek; de a mellett egészen 1849-ig külön 

alkirálybirája, külön birája, külön törvényszéke, sőt saját székháza és fogdája is volt*Miklósvárszék 

székháza felváltva Bölönben, Nagy-Ajtán és Köpeczen is volt, honnan Baróthra tétetett át.) ezen kis, 

csak 9 falu és egy mezővárosból álló székecskének. 

 

Elkövetkezett azonban a mindent felforgató Bach-rendszer, mely szép országunkat szeszélye szerint 

szatrapaságokra osztotta fel s mindazt, mit ezredéves szokás és tövény alapita, lerombolni 

igyekezett; de ezen tragi-comicus zür nem tarthata soká, futófergeteg volt az, melynek a történet 

mezején gyászos nyomai maradtak; elgázolta ugyan a szabadság vetéseinek dus kalászait, több 

évtizedre kiható nyomort idézve elő, megsemmisité ugyan néhány évtizedig a föld szorgalmas 

gazdáinak reményeit, eliszapolta a szabadságnak termőföldjét; de miként a természetben a vihar 

után ragyogva tündöklő nap szokott kisütni, ugy az erkölcsi és a népek életében is a zsarnokságnak ily 

romboló viharjait a szabadságnak kiragyogó napja szokta követni, s annak éltető sugarai a 

rombolásból is életet keltenek. 

 



Háromszéknek negyedik széke tehát csak később csatoltatott ahoz, miként e székek összfogalmának 

neve is mutatja; ezen egyesülés azon erkölcsi alapon jöhetett létre, hogy a gyenge huzódik az 

erőshöz, márpedig széknek vagy önálló törvényhatóságnak ugyan csak gyenge ez a kis Miklósvárszék, 

melynek területe csak 5568/1600 négyszög mfd*Lenk szerint; ugyan az ő kiszámitása szerint 

Miklósvárszék fekszik az északi szélesség 45° 54' 20''-tól 46° 8' 30'' és a keleti hosszuság 43° 9' 20"-tól 

43° 26' 40''-ig. Lakónak száma, a mint fennebb közlött táblázatunkból kitünik, összesen 12774. ). 

Alakja háromszög, melynek legnagyobb szélessége Baróthtól Baczonig 11/2 mfd, legnagyobb hossza 

Baróthtól Bölönig 2 mfd. Legjelentékenyebb 4 helysége Köpecz, Miklósvár, Nagy-Ajta és Bölön az Olt 

jobb partján fekszik, az utóbbi azon végcsúcsában, mely a Barczaság és F.-Fehérvármegye ott lévő 

foltocskája közé beékelődik. Többi falui az Olt jobbparti mellékfolyamai mellett feküsznek és pedig 

Baróth, Sepsi, Baczon és Bodos, a Baróth vagy Uzánka pataka mellett Bardoczszékre benyulva, Közép-

Ajta, Száraz-Ajta és a Zaláni üveg-csür (mely csak praedium) az Ajta pataka mellett. 

 

Bardoczszék leirásánál (lásd 1-ső kötet) látók Miklósvárszéknek az Olt völgyétől félreeső két helységét 

Baróthot és Bodost, most tekintsük meg a többit is, melyek mind az Olt völgyében a Rikán át 

Brassóba vezető utvonal melett, vagy annak közelében feküsznek. S bár az Oltnak tere itt a szebb 

vidékek közé sorozható, azt mégis csak ugy kell tekintetünk, mint előcsarnokot, melyen át a 

valójában páratlanul nagyszerü Háromszék gyönyörü terére jutunk. 

 

Miklósvárszék első oltmelléki faluja Köpecz, melynek nevét Benkő kopasz- vagy erdélyiesen kopacztól 

származtatja. E falu között törtet le a Himpatak és Köpecz pataka. Ez utóbbi völgyében fenn, a 

Szénégető hegy alatt*Benkő Spec. Tran. A Szénégető felett Köpecz Baróthtal soká perelt, már 1555-

ben Kendi és Dobó vajdák kijáratják. A per a mult század közepén éppen azon alapon itéltetett 

Köpecznek, mert régen a falu ott feküdt. ) Kis-Köpecz nevü hely van, itt feküdt a hagyományok szerint 

Köpecz, s csak később, békésebb idők bekövetkeztével költözött le mostani helyére, vagy másik 

hagyomány szerint régen két Köpecz (Nagy és Kis-Köpecz) létezett, melyek idővel, hogy magukat 

ellenség ellen könnyebben oltalmazhassák, egyesültek. 

 

A két falunak egy helyre huzódása mindenesetre régi korban történt, mert az 1567-i regestrumban 

csak egy Köpecz (Keopeotz) van bejegyezve 46 kapuval, mi mutatja, hogy már ekkor jelentékeny 

helység volt*Ezen 1868-ban a történelmi társulatnak kolozsvári gyülése alkalmával a gr. Rhédey-

levéltárban felfedezett érdekes regestruma az egész Székelyföldnek, közölve lesz a „Századok” 1869-

ki évfolyamában. Ezt előrebocsátva, egyszerüen fogok mindenütt ezen regestrumra hivatkozni. ). 

 

Hol az ősfalu feküdt, az eke most is romtöredékeket, régi fegyvereket forgat fel, egy magaslatot most 

is Varju várának hivnak, hol a régi falu erőditett temploma állott, mert Erdővidéken a templom-

kastélyok műszava Varjuvár, talán arról, hogy a varjak leginkább a templomoknál keresnek éji tanyát. 

 



Kis-Köpecz patakában agyag és homokréteg közé fészkelt lignitszerü barna kőszén jön elő. 

 

Köpecz multját vizsgálva, két gyászos történeti momentumot találunk. 1660-ban Barcsay Ákos rövid 

fejedelemsége alatt a Rákóczihoz vonzódó s a roppant adóztatás ellen felzúdult székelységre, kik 

Donát István háromszéki, Cserey csiki főkirálybirót megölték, s Kálnoky Mihály főkapitányukat 

bebörtönözték, a felharagudott fejedelem testvérét és helytartóját, a kegyetlen Barcsay Gáspárt 

küldötte, ki Köpecz és Baróth között rájok csapván, szétverte, az elfogottaknak füleit levágatta, 

sokakat kivégeztetett*Bethlen János 199 és Benkő Trans. I. 295. ). És ott domborul a Cseme rétjén a 

gyászos halom, hol annyi legyilkolt honfi szendereg*Cseme rétjének hivják még ma is a Baróthon alól 

levő második vagyis ugynevezett birtokossági malomtól balra (a Baróth vize balpartján) elterülő vagy 

60 holdnyi térséget, mely szántás alatt levén, az emlékhalmot is ellapitotta az eke földegyengető 

vasa; de öreg emberek tudják még a halom helyét. ). 

 

Gyászos sors érte e falut 1848-ban is. Háromszék dicső önvédelmi harcza alatt, midőn csak e kis 

terület hősies népe küzdött a nemzeti ügy szentsége mellett, Heydte az Udvarhelyről működő 

hadtest parancsnoka Szebenből azon gyászos rendeletet vette, hogy a székelyek elrettentéseért: 

„Köpecz und Bölön muss – – – – – – ect.” ezen titokteljes vonalok gyászos vonatkozással birtak, minek 

jelentését csak az események magyarázták meg, mert nevezett hadparancsnok, egy e hon által szült 

és táplált jeles családból származó elfajult egyén, a már Csík leirásánál bemutatott Daniel Imre által 

vezettetve, beütött váratlanul Erdővidékre, midőn közegyetértésből az Olt és Feketeügy-vonalon és 

Brassó felől is támadás történvén, a honvédseregek figyelme és tevékenysége minden oldalról 

igénybe volt véve, s az áldozatul kijelölt Köpeczre bevonulván, beszedték a fegyvereket. Ekkor aztán, 

midőn a mitsem sejtő lakosok az álom karjaiba merültek, a falu négy szögletén felgyujtatott, mire a 

tábort követő oláhok, ezen gyászos végrehajtó poroszlók, elkezdék a gyilkolást és rablást. 

Rémjelenetek fejlődtek ki, melyeket a történész gyászlepellel szeret bevonni, mert undokságuk által 

piszkos vérfoltokat hagynának az események lapjain. Romhalommá vált a virágzó szép falu s a 

füstölgő üszkök között a legyilkolt ártatlanok tetemei perzselődtek; vészkiáltás hangzott el az Olt 

völgyén, s midőn az emberi érzelmeket, a nemzetközi törvényeket ekként megsértő serget a segélyre 

siető honvédek a Rikában szétverék, akkor a cserben hagyott csőcselék poroszlónép igazságosan 

hullott el a honfiui boszu csapásai alatt. Tehát a példabeszéd, hogy „Baj van Köpeczen” még a multra 

is alkalmazható lenne*Ezt a Székelyföldön igen elterjedt példabeszédet akkor alkalmazzák, mikor 

valamit nem akarnak tenni, vagy midőn nehézség adja elé magát, s annak eredetét ekként 

értelmezik: Volt Köpeczen egy igen szép leány, kit száraz-ajtai gazdag legény kért meg, a szülők a 

leány megkérdezése nélkül odaigérték, de ő nem akarván azon legényhez menni, a menyegző napján 

megszökött, s a Vadasban találkozván a násznéppel, kérdi, hogy hová igyekeznek. Mi bizony Köpeczre 

ezért s ezért a leányért. „De baj van Köpeczen” mond a távozó leány, mit ezek, a leányt nem 

ismervén, sehogy sem értettek, csak midőn a más uton jövő vőlegénynyel Köpeczen összetalálkozva 

megtudták, hogy nincsen menyasszony, érték át a megszökött leány jós szavainak jelentését. Hogy 

szégyennel ne kellessék visszatérniök, Baróthra mentek, s ottan keresve menyasszonyt, azt vitték 

haza, azért az emlitett példabeszédet kiegészitve, ugy is mondják hogy: „Baj van Köpeczen s Baróthon 

igazitják.” ). Köpeczen a mult században nagyban folytatták a bordaszövést, ugy hogy a köpeczi borda 

országszerte hires volt, most azonban felhagytak azzal, s e mesterséget a füleiek üzik*Benkő Spec. 



Tran. Sed. Miklósvár. Ugyan Benkő szerint Köpecz volt régen Miklósvárszék székhelye, hol székháza 

volt s törvényszéke ülésezett, az csak később tétetett át Baróthra. ). 

 

Köpecz után Miklósvár következik, régi helység, mely már 1211-ben a II. András által Barczára 

telepitett német lovagrend adománylevelében mint határszéli helység „Castrum Sanct. Nicolai” név 

alatt előfordul; a Castrum elnevezés itten állott várat feltételezne; Bombardus szintén itten állott 

várról tesz emlitést; de én sikertelen kerestem e faluban és annak területén várnyomokat; a gr. 

Kálnokyak kastélya ujabbkori épület, s igy feltehetőleg Bombardus a Castrum elnevezés alatt a 

miklósvári erőditett templom-kastélyt, vagy talán a Kálnokyaknak egy régibb erőditett kastélyát 

érthette. 

 

Van ugyan Miklósvártól északkeletre a Várpatak és Szélviz pataka között egy magas önálló, most 

erdő-fogta hegycsúcs, melyet Tortogó várának neveznek, hol a hagyományok szerint vár állott volna, 

most azonban a várépítésre igen alkalmas hegycsúcson némi homályos sáncznyomokon kivül semmi 

rom nem látszik; de az idő viharja, a föld felületének átalakulása hány ős várunknak temeté el 

nyomtalanul maradványait, s éppen nem lehetetlen, hogy az András adománylevelében, Bombardus 

által szintén emlitett, a falu és szék elnevezése által is igazolt „Castrum S-ti Nicolai” e hegycsúcson 

feküdhetett; mert kétségtelen, hogy a lőfegyver előtti korban, midőn a váraknál inkább a 

megközelithetetlenség volt a főhadtani elv, a várakat magas csúcsokra, bajosan megközelithető 

helyekre épiték, s ez elvből kiindulólag Sz.-Miklós várát nem az Olt terén, hanem valamelyik 

szomszédos hegy-csúcson kell keresnünk, Tortogó váránál pedig alkalmasabb, s az akkori hadtani 

igényeknek inkább megfelelő hegyet a vidéken nem találhatunk. Maga Miklósvár is a hagyományok 

szerint ott fenn az erdő alján a (Falu patakja balpartján levő) Szék átaljának nevezett helyen feküdt, 

hol most is nagy mennyiségü vastag cseréptöredékek boritják a helyet. E régi helyéről csak később, 

békésebb idők bekövetkeztével költözött le az Olt völgyébe. 

 

Az 1332-ki pápai dézmák regestrumában*Lásd a Vatikánban levő eredetinek hitelesitett másolatát. 

Fehérvártt a Batthiányi-könyvtár Nr. 5. V. 125., hogy az ott előjövő Mylcosuava nem más mint 

Miklósvár elferditése, mutatja az is, hogy a kézdi Archidiaconatushoz van sorozva. ) a 649-ik lapon 

Miklósváráról ez van bejegyezve: 

 

„Joannes Sac. de Mylcosuava s. 6 banales ant. et 4 parv.” A fizetett összeg aránylagos nagysága 

mutatja, hogy már ekkor jelentékeny helység volt. Az 1567-ki regestrumban „Mikloswara” néven 19 

kapuval van bejegyezve. A mostani Miklósvár az Olt-part magaslatán igen regényesen fekvő, 

nagyrészt katholikusoktól lakott falu; s bámulni lehet, hogy ez és Baróth miként maradhatott meg e 

hitben az unitáriusok és reformátusok által lakott Erdővidék közepette. Erre nézve utbaigazitó 

feleletet találunk Benkő Józsefnek az erdővidéki egyházkör történetére vonatkozó 

jegyzeteiben*Erdővidéki ref. esperesség levéltárában „filius Posthumus” czimü müvében. ), hol ez áll: 

„E mostan folyó seculumnak elején körispataki Kálnoky Ádám Bécsbe menvén, több helyeken 

megfordulván és Timon Sámuellel (ki is igen hires és irásairól emlékezetes jezsuita volt) 



megismerkedvén, olyan indulattal jöve vissza hazájába, hogy Miklósvárán (mivel annak nagyobb 

részét birta) a reformáta vallást meg ne szenvedje. Ehhez képest a miklósváriakat – kik mindnyájan 

reformáta religión valának – mind igéretek, mind fenyegetések, sőt tömlöczözés által is sokakat arra 

ösztönze, hogy hajlanának a római ecclesiának hitére; de ezzel a móddal elégre nem mehetett, noha 

Miklósvára nagyrészt az ur jobbágyaiból állott*Miklósváron régen az Urák család volt a fő birtokos, a 

Kálnokyak csak a XVII. században szerzék miklósvári birtokukat. Urák Bálinttól, mint ez egy Móricz 

Józsefnél Köpeczen levő egykoru okmányból kitetszik.). De azután 1717-ik esztendőben a miklósvári 

jobbágyoknak egy része Közép-Ajtára gátot igazitni, más része pedig a miklósvári erdő alatt fenn levő 

egy szántóföldbe szántani rendeltetvén, az ur mellett levő róm. kathol. pap, a református pap (ki is 

b.-györgyi Márk István volt,) házára ment, a templom kulcsát elvette, s a papot a parochia házából 

kiköltöztetvén, a parochiát elfoglalta, s attól fogva lassankint fogydogálnak a reformátusok, 

szaporodnak a katholikusok, övék levén a templom.” Panaszt is emelt ezen erőszakos és jogellenes 

templomfoglalásért József császárnál az erdővidéki egyházkör papsága, s a panaszt előadó megbizott 

éppen maga Benkő József volt, kivel mint nagyon tudományos, s már akkor nagy hirben álló emberrel 

a császár – gombjánál fogva – sokáig beszélgetett, s megigérte, hogy az egyház jogos panaszára 

gondja lesz*Lásd Benkő József életleirását gr. Mikó Imrétől a 32-ik lapon. ); de biz az csak az igéretnél 

maradt, s a reformátusoktól elvett templom ma is a katholikusok kezében van. 

 

Ha elszomorodik a lélek, visszagondolva azon korra, midőn az ember lelkiismeretén ily erőszak volt 

elkövethető, megvigasztalódik a hazafi, midőn Miklósvár temploma mellett egy csinos kőépületet 

pillant meg, melyen e felirat: Falu iskolája tünik fel. Iskolát látni a templomok mellett, isten 

tiszteletével párositva látni az emberi lélek kiművelésének és nemesitésének eszközeit, másutt 

természetes dolognak tetszhetik; mert közműveltség- és polgárosodásra törő századunkban minden 

állam oda igyekezik, hogy értelmes, jóra fogékony polgárokat neveljen a hazának. Mióta a 

tudományok a kolostorok és papok egyedárusságának bilincsei közül kiszabadultak, a polgárosult 

világ minden országában a kormányzat maga milliókat áldoz a népnek czélszerü nevelésre, a 

közműveltség terjesztésére; de nálunk, fájdalom, még e tekintetben a leggyámoltalanabb 

kiskoruságban, mondhatnám árvaságban vagyunk; országosan nem lehetvén e tekintetben 

intézkedni a korigényeknek megfelelőleg, nevelőintézeteink, népiskoláink az oly sok oldalról igénybe 

vett hazafiságnak s áldozatkészségnek köszönhetik lételöket, s ha ily szomoritó viszonyok közt itt-ott 

a nép vagy egyesek áldozatkészségéből látunk iskolákat keletkezni, ha látjuk a népet a hazai 

müveltség iránt fogékonyságot mutatni, látjuk talán a testi tápot maguktól megvonva a lélek 

táplálására, a szellem felemelésére figyelmet forditani: akkor mindig öröm töltheti el a honfi keblét, 

mert ezekben a nemzet szebb jövőjének biztos előjeleit ismerhetni fel*Mind ezek az önkény gyászos 

korszakára vannak vonatkozással. ). 

 

Miklósvár temploma uj épület, de van egy tisztes régi harangja (2-ik) melyen ezen körirat olvasható 

(egy sorban): 

Hons Petr Kvppfer smit O Maria pia C. C. C. C. 

 



A végén lévő négy C kétségtelenül 400-at jelent, mely elébe oda kell illesztenünk a kihagyott, de 

bizonnyal oda értendő M-et és e szerint e harang 1400-ban öntetett, mit a betük alakja is igazolni 

látszik. 

 

Az öntőnek német nyelven örökitett neve arra látszik mutatni, hogy az valamelyik német városban, 

feltehetőleg a legközelebb fekvő Brassóban öntetett, azonban mivel tudjuk, hogy a mi szász 

tudósaink, mily kis alapon szoktak tőlünk egy-egy helységet, várromot, régi műemléket elsajátitani, 

nem lesz ennélfogva felesleges itt felemlitenem, hogy ezen általam felfedezett német köriratu 

harangból nem kellene azt a következtetést vonni, hogy Miklósvár régen szász vagy német telep volt, 

mert az még a német lovagok által birt földnek is határvonalán kivül esett; aztán német 

mesteremberrel öntethetett és öntetett is harangot a székely. Miklósváron lakik gr. Kálnoky Dénes, 

Háromszéknek 1861 és 1867-ben kinevezett főkirálybirája, kinek neve az irodalom terén is ismeretes. 

 

Megröviditettem Miklósvárszéket, elkeblezvén tőle székhelyét (Baróthot) és egy faluját (Bodost) 

azért, mert én e munkámban inkább a természeti, mint a politikai felosztás határvonalait követem, 

ezen elkeblezésért illő kárpótlást nyujtandó, hozzá, s egyáltalában Háromszékhez csatolom F.-

Fehérvármegyének az ő körébe szét szórt faluit, annál is inkább, mert ezen nagyrészt magyar – sőt 

feltehetőleg székely eredetü – népesség által lakott faluk ugy is egy czélszerübb, s a nemzetközi 

viszonyoknak megfelelőbb ujabb felosztáskor kétségtelenül a Székelyföldhöz fognak soroztatni. E 

szerint én, mint a jövő embere, megelőzöm a törvényhozásnak bekövetkezendő teendőjét, s most is 

határsértést követve el, áttekintek a Miklósvárral szemben levő, s oly szépen fekvő Ürmösre, mely F.-

Fehérvármegyéhez tartozó nagy unitárius falu, a Maurer család ős fészke. A vidék itt igen festői, a 

néhol 1/2 mfd széles Olt völgyét mindkét oldalról erdőkoszoruzta hullámzatos hegylánczolatok keritik 

be. Jobbról a Mitácsból lenyuló azon terjedelmes erdőség, mely Sepsi széket Miklósvárszéktől 

különiti el, s mely Fekete erdőség név alatt ismeretes. Szembe az Alsó-Rákostól leágazó már havasias 

jellegü magyarósi és persányi hegylánczolat. Előttünk elmosódó árnyképként a Barcza nagszerü 

havasai tünnek fel; hátul pedig a mi kedves Hargitánknak a Rika sötét bérczei fölött bucsút intőleg 

átkacsintó csúcsai. 

 

Miklósvártól félórára szép tág völgyület nyomul be a Fekete erdőség lánczolatai közé, ezen 

völgyületen törtet le a jobbpartilag Oltba szakadó Ajta pataka; e völgy torkolata előtt, de már künn az 

Olt terén fekszik Nagy-Ajta, bennebb Közép-Ajta, és messze fenn a hegyek közt Száraz Ajta. Hogy e 

három testvér Ajtánál egykissé megállapodjunk, azt joggal kiérdemlik. 

 

II. András király azon adománylevelében, melyben a német lovagoknak telephelyül kijelölt birtok 

körvonaloztatik – emlitve van, hogy az északi határvonal Almagei-től (talán Halmágy) a Noilgianti 

várig terjed. 1222-ben pedig, midőn Cruceburg (Nyen) is a lovagok által birtokolt területhez 

csatoltatott, az északi határvonal változatlanul megmarad, csak hogy az első adománylevél 

Noilgiantja helyet Castrum Noialt tétetik, mi mutatja, hogy azon korban a helynevek mily hamar 

váltakoztak; mert hogy a kettő ugyanazonos, azt ugy hiszem vitatni senki sem fogja; de hogy már 



most az minő mostani helységgel identifikálható, azt Gáltnak (Száz-Ugra), Akner és nagyrésze a szász 

iróknak csak is azon alapon, mert Noialt és Noilgiant-ból néhány betü Nagy-Ajtá-ban feltalálható, azt 

határozottan Nagy-Ajtának állitják lenni, s azt német telepek által épittetik, már csak azért is, mert 

Nagy-Ajta unitárius templomát erős bástyás várkastély környezi, ilyet pedig vélekedésük szerint csak 

a szászok épithettek; már pedig, hogy a székelyek között is régi harczias időkben ily templom-kastély 

akár hány épült, azt felesleges bizonyitgatni, s ha a székely nem fal mellé bujva, hanem nyilt síkon 

szállt szembe az ellennel, s miként Spárta rettenthetetlen fiai, testéből emelt bevehetlen várfalat, azt 

hiszem, hogy ez csak hősiességére mutatna, hogy pedig ez a székely nép ugyancsak harczias bátor 

nép volt, azt a történelem eléggé bizonyitja, s szász uraim keritett városaikban, büszke 

templomkastélyaikban gyakran elpusztultak volna, ha ez az egész kedvteléssel barbarnak, 

műveletlennek nevezni szeretett székely nép ott nem állott volna a hazának féltett határainál. 

 

Nagy-Ajtát illetőleg pedig nekünk mindegy, bár mily eredetüek lettek legyen is e falunak – nagy részt 

unitarius vallást követő – lakói, elég az nekünk, hogy azok ma mind egy talpig igen derék és jó öntetü 

székelyek. 

 

Ajta néveredetét alig indokolhatjuk észszerüleg; Benkő József*Spec. Trans. Sed Miklósvár. ) azt Ajtó-

tól származtatja, mert – ugymond – akár a Barczára, akár Közép-Ajtán át Sepsi-székbe menjen az 

utas, Ajtán kell mintegy ajtón átmenni; azonban ezen leszármaztatás egy kissé erőltetettnek látszik; 

talán inkább lehetne azt egy Ázsiából őseink által kihozott névhez viszonyitani s vagy ily nevü őssel, 

vagy épen az ázsiai nagy-ajtai pusztákkal kapcsolatba hozni, mert az kétségtelen, hogy Székelyföldön 

Ázsiából kihozott sok helyelnevezést találhatunk. Az 1332-i pápai dézmák regestrumába a kézdi 

esperességbe keblezett a hch-i lelkész Jakab 10 régi banalist és 3 kicsit fizet*Lásd a regestrum 

másolatának 648-ik lapján. ). E név leginkább megközelitvén Ajtát, feltehető, hogy az Ajtának az olasz 

dézma szedők által elferditve leirt neve. – Abból, hogy csak egyszer fordul elő, azt lehet 

következtetni, hogy akkor a három Ajta egyetlen egyházközséget alkotott. Már most lássuk az Ajtákat 

rendre. 

 

Nagy-Ajta fő nevezetessége abban áll, hogy a hazának ugy a multban, mint a jelenben sok jeles férfit 

adott, mert innen származnak a Donáth-ok és Csereyek, s főként ezen utóbbi családot sok jeles hazafi 

emléke dicsőiti, kik ugy a harcz terén, mint a tudományok körében tündököltek; azok közül 

felemlitem itt Cserey Balázst, ki a szerencsétlen nikápolyi csatakor Zsigmond királyt oly 

önfeláldozólag menté meg, és Cserey Pált, ki Zrinyi Miklóssal dicsőült Szigetvár hős oltalmánál. Ezek 

közül a két történészt Cserey Sándort, és Cserey Mihályt, Nagy-Ajtáról származik a Benkő család is, 

jeles történészünk Benkő Józsefnek atyja Benkő Mihály nagy-ajtai lelkész, később (Bardoczra tétetve 

át) erdővidéki esperes volt. – Ajta három püspököt adott az unitáriusoknak: Lázár Istvánt, Körmöczi 

Jánost, és az oly sok tekintetben jeles, s irodalmunk terén oly sok érdemeket szerzett Kriza Jánost. 

Nagy-ajtai a történeti nyomozásairól ismeretes Kováts István és Molnos Dávid volt kolozsvári igazgató 

tanár (az unitárius collegiumban) is, ki jeles egyházi beszédeinek gyüjteményéről s Thucydidesnek 

kéziratban levő forditásáról ismeretes. A falu, mely ennyi jelest szült, megérdemli, hogy tisztelettel 



közelitsük meg*Nagy-Ajtán 1810-ben unitárius zsinat tartatott. Lásd Székely Sándor Unit. vallás tört. 

174-ik lap. ). 

 

Ajtán az unitáriusok ódon várkastély-környezte temploma a falutól délre eső magaslaton igen 

festőileg fekszik. A templom bár nagy átalakitáson ment át, de azért mégis felismertetni engedi a 

késő gótkorra (a XV. század) felvihető épitési korát; sok szög-záródásu szentélyében még megmaradt 

a csinos szövedék boltozat, melynek épszög tagozatu gerinczei csinos gyámkövekre nehézkednek. A 

csúcsíves diadalív által elválasztott hajónak is éppen ilyen boltozata van, csakhogy annak gerinczei 

leszedettek, kapui átalakultak, de megmaradt csúcsíves ablakainak (összesen 5) diszművezete. Ezek 

elseje a kettős lóher ív feletti 3 körrel, másodika a kettős lóher ív feletti négy levéllel, harmadika 

halhólyag, negyedike és ötödike egyenesen a lóherivvel alakult. 

 

E templomot négyszög idomu erős várkastély övezi, melynek hossza keletről nyugatnak 60 lépés, 

szélessége 50 lépés. Szögleteiben négy erős négyeg bástya szökel ki a várfalak vonalából. Bejárata az 

északi oldal közepén levő kapubástya alatt van, melyet egy háromszögbe épitett előváracs fedezett 

(ez utóbbinak most csak nyomai látszanak). A kastélyt kivülről hatalmas földtöltés és mély sáncz 

övezte, és igy a maga idejében tisztességes erőd lehetett. A templomtól délre eső helyet 

Varjuvárának nevezik, itt voltak Benkő József szerint a Csereyek sirjai, de én e sirokat, s azok közt 

főként az itten eltemetett Cserey Mihályét hiába kerestem, annak ma semmi nyoma, legfelebb 

sejteni lehet, hogy az a mostani unitárium templom dél keleti szögleténél lehetett, mert mint öreg 

emberek mondják, Cserey Mihály oda egy a kastélyfalakhoz közel feküdt kis fatemplomot épitett volt 

családja és az akkor kevés számu ajtai református hivek számára, mely mellé ő maga s családja többi 

tagjai is temetkeztek; idővel azonban a reformátusok más helyre épitvén a most is meglevő 

templomot, a Cserey által épitett kis fakápolnát az oláhoknak adták el, kik azt elköltöztetvén, egészen 

1864-ig használták. De a templommal együtt eltüntek nyomtalanul a Benkő József korában még 

megvolt Cserey-sirok, s most eke forgatja a hantokat, hol memoire irodalmunk legkitünőbb munkása 

nyugszik, ki mint iró, államférfi és katona egyaránt kitünő volt, s ki nélkül történelmünkben egy nagy 

űr maradt volna betöltetlenül. De ha eltünt is sirköve, megvan azon örökös emléke, melyet önmaga 

emelt önmagának nagy becsü munkáiban, s mely a megsemmisülés és az emberek kimélytelensége 

ellen egyaránt biztositva van. Hogy Nagy-Ajta korább is tekintélyes helység volt, azt az 1567-ik évi 

regestrumból látjuk, hol 61 kapuval van bejegyezve; ujabbkori emelkedésére nagy befolyással van 

három országos sokadalma*Három sokadalmára, Juliána, áldozó-csütörtök utáni és aprószentek 

napjára 1787-ben jun. 30-án nyert szabadalmat; az uralkodó és Pálfi Albert aláirásával kiadott és igen 

diszes kiállitásu okmány megvan eredetiben a falu levelei közt. ), és kedd napon 

hetivására*Hetivásárokra 1783-ban ápril 2-án kap szabadalmat; ezen – valamint a másik is – Bécsből 

keltezett, az uralkodó és gr. Eszterházy Imre aláirásával ellátott okmány megvan eredetiben a falu 

levelei közt. ), az ott levő posta állomás pedig az olvasás általi polgárosodásnak ád lendületet. Ajta ha 

rövid ideig is, volt Miklósvár széknek praetorialis helye, hová 1834-ben a jan. 27-én tartott márkális 

végzésének értelmében Bora Elek királybiró áttétette volt a székhelyet; de az a miklósvárszékiek 

kivánatára ujból visszavitetett Baróthra*Baróth és szomszédos falvi ezen határozat-hozatal ellen, 

mivel az érdekelt miklósvárszékiek kihallgatása nélkül történt, óvást tettek, s egy bizottság szállt ki, 

mely munkálatában ugy az Ajta, mint a Baróth-pártiak érveit felhozza, (mint ez a Gubern. levélt. 



4267. szám alatt okmányból kitünik). Abból, hogy a praetorium Baróthra visszahelyeztetett, az tünik 

ki, hogy a Baróthot pártolók többségben voltak. ). Nem hagyhatjuk el Ajtát a nélkül, hogy a közötte 

lefolyó Ajta, vagy más nevén Nagy-patak völgyében szét ne tekintsünk. Ezen a hegyek közé 

keletirányban felnyuló termékeny völgy csaknem az Olt-völgy szélességével bir. Félórára Nagy-Ajtától 

összébbszorul, itt van a Tiporcz alján (melynek nevét Benkő József Tiburczczal hozza kapcsolatba) 

festőileg fekvő Közép-Ajta. 

 

Közép-Ajta régi iratokban Fel-Ajtának neveztetik. Felaytha néven találjuk 53 kapuval bejegyezve az 

1567-ki regestrumban is. Benkő József szerint ugy e falu, mint a még fennebb fekvő Száraz-Ajta lakói 

is nagyrészt egy régi, K.-Ajtán felül feküdt Kakucs nevü – valamely duló hadjárat alkalmával 

megsemmisült – faluból származnak. Az anyafalunak neve ma is fennmaradt, egy fekhelyén levő 

malomban, melyet ma is kakucsi malomnak hivnak*Az erdővidéki egyházkör levéltárában levő „Fílius 

posthumus” czimü kézirati munkájában. ). 

 

Közép-Ajta temploma régi ugyan, de annyira át van idomitva, hogy a régi műidomokból semmi sem 

maradt fenn. Benkő József*Ugyanott. ) azt mondja, hogy mennyezetén 1141 évszámot olvasta, s 

hogy azt régi fresko festvények boriták; igen valószinü azonban, hogy az évszám tévesen volt 

megfejtve s az inkább 1541 lehetett, mert az egyház szentélyének polygon záródása mutatja, hogy az 

nem lehetett román izlésü épület*A régi évszámok, főként a minuskel jegyekkel irtaknak – minő ez is 

lehetett – kiolvasása nem könnyü, s az 5, főként ha felső szára lekopott, könnyen egyesnek volt 

olvasható, vagy pedig, ha csakugyan 1141 volt ottan, akkor falsificatum volt, mert annak nem arab, 

hanem római számjegyekkel kellett volna irva lennie, s az egyháznak, ha e korból eredne, nem 

polygon, hanem félkör-apsissal kellene birnia. ). 

 

Nemzettörténeti tekintetben sokkal becsesebb volt az e templom falain díszlett hun vagy scitha 

felirat* 

 

Ezen feliratnak még a mult század végén való léteztéről adatot szolgáltat Benkő Józsefnek egy 

Köpeczről 1796. okt. 12-én Benkő Ferencz nagy-enyedi tanárhoz és rokonához irt levele, melyben a 

többek közt ezt irja: „A közép-ajtai vén templomban találtatott scithiai betükkel költ irást ugyan nem 

küldhetem, közép-ajtai házamnál levén, de előadandó legelső alkalmatossággal kiküldeni el nem 

mulasztom mind Enyedre, mind Göttingába T. Gyarmati urnak, parancsolván onnan ez a nagyérdemü 

barátunk aránta.” E levél eredetije gr. Toldalagi Victor birtokában, közli egész terjedelmében gr. Mikó 

Imre „Benkő József életirása” czimü munkája 318-ik lapján. 

 

A másolat igért elküldése, ugy látszik elmaradt, maga az irás nyomtalanul eltűnt, valószinűleg a 

templomnak azután történt kiujitásakor bevakoltatott, s igy az el van veszve; de hogy itten lehetett 

ilyen a XV. vagy XVI. századból eredhető felirat, arra az enlaki hun felirat (lásd e munka első 



kötetében) adatot szolgáltat, mely kétségtelenné teszi azt, hogy a székelyek közt még a XVI. 

században is ezen ős betüjelek használata gyakorlatban volt. 

), mely ma fájdalom nyomtalanul eltünt, s bár a falu öregeit kikérdeztem, senkinek annak hol voltáról 

tudomása nincsen. Annak nyomtalan eltüntét pedig méltán fájlalhatjuk, mert az is egy becses adat 

volt arra, hogy a székelyek ezen ős irmodornak nem csak emlékét tarták fenn, hanem azt – főként 

feliratoknál – használták is. 

 

A mint Közép-Ajta multjára vonatkozó minden adatot Benkő Józsefnek köszönhetünk, ugy e faluban 

minden ő reá emlékeztet, mert ezen egyszerü, távol zugban rejtező falu volt e nagy szellemnek 

tövises küzdtere; ezen kis körben folyt le hatásos és jótékony élete, ezen kora által félre ismert 

teremtő geniusnak, ki egy egész élet szenvedéseit áldozá nemzete szellem-életének emelésére, ki 

nem csak félreismerve, de sőt üldöztetve is, nyomor és nélkülözések között élt le egy egész életet, de 

azért annyit, mennyit kevesen, működött ugy, mint a nemes törekvések dicső martyrja nemes 

önzéstelenséggel; mellőztetés, üldöztetésre és méltánytalanságra ernyedetlen szorgalmas 

munkássággal felelvén. 

 

Benkő élete itt egész valódiságában, egész nagyságában tünik fel előttünk, s lelkünket mély fájdalom, 

és a jobb érzések szemrehányása tölti el, midőn e nagy teremtő szellemet és korának vétkes 

közönyösségét észleljük, mert eszünkbe kell jutni annak, a mit e szorgalom ily gyászos viszonyok közt 

is teremtett, s eszünkbe annak lehetősége, hogy mennyivel többet tesz vala, ha nagyra törő terveit 

létesitheti vala, ha a hangya szorgalmával összegyüjtött adatokat feldolgoznia sükerült volna. 

 

Azért ihletett és tisztelet által áthatott kebellel közelithetjük meg elpusztult lakházának még romjait 

is, mert oly rom az, melyhez dicső és magasztos emlékek vannak kötve; oly rom, mely mellett ezen 

hazája nagyságán működött, egy élet munkás tevékenységét áldozott szellemóriás egész 

nagyszerüségében tünik fel. Eltűnt a szerény házikó, melyben ő annyit virrasztott azért, hogy 

nemzetének sötét egén a világosságnak éltető sugarait terjeszsze szét. Szétomlott azon lak, melyben 

irodalom-történetünkben korszakot alkotó nagy műveit irta, melyeknek csak kis része jutott 

kezeinkbe* 

 

Benkő Nagy-Enyeden végezvén iskoláit, elöregedett atyja mellé hozatott Közép-Ajtára 1767-ben 

segédpapnak. A tudományok iránti szeretet már mint tanulót nagyobb mérvü gyüjtésekre ösztönzé, s 

Közép-Ajtára való jövetelével csakhamar irodalmi hivatottságának terére lépett. Első nagyobb műve 

volt „Imago Speculor. Prine. Traniae,” melyet a harlemi tudóstársaságnak küldött, s melyért ezen 

társaság tagjává neveztetett ki. 1770-ben irta „Filius Posthumus” czimü müvét, melyet az erdővidéki 

egyházkör papjainak adott ujévi ajándékul, s melyben az erdővidéki egyházközségek történetét 

tárgyalta. Ez megvan az erdővidéki egyházkör levéltárában kéziratban. 1771-ben „Transilvaniá”-ja 

első kötetét, következő évben annak második kötetét adta sajtó alá; kész volt ekkor már „Flora 

Transilvanica” czimü nagyszerü füvészeti munkája is, mely több jeles művével együtt elveszett. 1781-



ben adja ki „Milkovia” czimü nagybecsü művét, valamint „egyházi beszéd-gyűjtemény”-ét is. Kész volt 

már ekkor „Specialis Transilvaniá”-ja is, melynek nyomtatása iránt lépéseket is tesz. 1787-ban 

udvarhelyi tanárnak neveztetett ki, de e hivatalát irigy tanártársainak fondorkodása miatt két év 

mulva ujból el kelletvén hagyni, Közép-Ajtára vonult vissza, s ott élt mint magányzó 1793-ig. Ez idő 

alatt ismét sok jeles művet irt. Ilyen: „A megyék felosztásáról,” „A három nemzet uniójáról, 

pecsétjeiről” irt munkái, „Historiás szekrény,” melyben Erdély történelmét irta meg magyarul, „Téli 

bokréta” czimü füvészkönyvét. „A Hora-zendülésről.” Két nyomtatott értekezést a magyar-török 

viszonyokról (1782–83-ban), mindezek, fájdalom (az utóbbit kivéve), nyomtatás alá nem kerülhettek, 

s nagyrészt elvesztek. 1793-ban Köpeczre hivatott meg papnak, honnan (bár holtáig való ottmaradást 

biztositottak neki) 6 év mulva elzavarták, s a meghagyott fél fizetéssel ujra közép-ajtai magányába 

vonult vissza, s mivel nem sokára a fél fizetés is elvonatott s a consistoriumtól nyert 150 forint 

nyugdijt is csak hiányosan kapta, népes családjával (nyolcz gyermek atyja levén) a legnagyobb 

nyomor és nélkülözések közt élte le hátralevő napjait; de nem munkátlanul, mert ezen korban és 

Köpeczen léte alatt jelent meg „De Comitiis Transilvanicis” czimü müve. Ez alatt rendezte sajtó alá 

„Bethlen Farkas Történeté”-nek folytatását, melynek a hiányos és hibás kéziratokból való kiegészitése 

óriási munka volt. 1791-ben adta ki „Imago Inclitae Nat. Siculicae” czimü művét, 1792-ben „A 

dohányról” irt értekezését. 1796-ban az eczetfáról irt 20 aranyat érő érmet nyert jutalmul. Ez volt az 

egyetlen jutalom, melyben ezen, életét közhasznu munkálatnak szentelt férfi részesült. 

 

E tájatt alakult meg Erdély gazdag urainak körében a „philohistoricai társulat.” Ennek Benkő 1795-

ben önkezüleg leirt 11 történeti darabot adott át, e mellett a ritka könyveknek egy becses 

gyüjteményét; és a tudományos czélokra egyesült társulat ennek viszonzásaul elégnek tartotta 

egyszerü köszönetet szavazni a nyomorban élő, s csaknem éhséggel küzdő szegény tudósnak. 

 

És mintha minden ellene esküdt volna, nagy lelkének elcsüggesztése és visszarettentésére, az 1801-ki 

felvinczi zsinat elvonta fél fizetését is s mindennemü papi szolgálmányoktól eltiltotta, a politikai 

hatóság pedig némely törvénytelen esketésért 2 évi szamosujvári börtönre itélte, mit (1804-ben) a 

kir. tábla pénzbirságra változtatott át; csuda-e, ha ily eljárások s ily kislelkü vádaskodások, s a 

nyomor, melybe ő maga s övéi sodortattak, elcsüggeszté, leverték e nagy szellemet, s végnapjaiban 

az italnak adta át magát, mely által munkássága s lelkének magas röpte zsibbasztva volt; de még ezen 

végzetteljes korszakban sem szünt meg tevékenysége, s 15 nagy infolio munkát – melyet korának 

lelketlensége megjelenni nem engedett – az enyedi collegiumnak engedett át csekély árért, melyek 

az 1849-ki romboláskor semmisültek meg, ugy hogy még tartalmukról sem sokat tudunk. 

 

Benkő ujból néhány törvénytelen esketést tett, s ujból törvényszék elé idéztetvén, holtig tartó 

fogságra itéltetett (1812-ben), de a hamar bekövetkezett halál (1814. dec. 28-án) megmenté őt e 

méltatlanságtól, s korát a hálátlanság legsötétebb szennyfoltjától. Sőt kit embertársai, kortársai egy 

egész életen át üldöztek, annak még ravatalánál sem tudtak igazságosak lenni, mert a papság (kiknek 

esperese és tractualis jegyzője volt) temetésén nem jelent meg, s az emlékbeszéd, melyet sirja felett 

a helybeli pap (Jósa János) elmondott, igaztalan volt a nagy halott irányában. (Adatok gr. Mikó Imre 

„Benkő József életleirása” czimü munkájából.) 



 

Itt van rövid vázlati ismertetése Benkő József életének, itt van főbb vonásaiban jellemrajza ezen a 

közjóra törekedett és nemzetének használni igyekezett szellemi munkásnak, ki fáradalmaiért csak 

szenvedést és martyr koszorut nyert. A késő elismerés – mely korának szükkeblüségét elitéli – 

megjelenik az ő sirjánál is, s az utódok helyrehozandók az elődök hibáit, szent emlékét a nemzeti 

Pantheonba helyezik el. 

), de melyek mégis elégségesek arra, hogy az ő emelkedett szellemét feltüntessék, elégségesek arra, 

hogy neve örökké tisztelt és feledhetetlen legyen a magyar hazában. 

 

Itt, hol ő élt, nyomaiban gyászos elhagyatottság honol, dudva és üröm tenyészik füvészkertjének 

helyén, mintha jelképezni akarná azt, hogy e nagy szellem egész fenekig ürité a keserüség poharát, 

mintha a természet is gyászolná a magas röptü értelemnek itt történt megaláztatását. És a vándor, ki 

Benkő emlékét, s azzal egybekötött tárgyakat keresni jött ide, hogy ilyenre találhasson, kénytelen a 

falutól északra fekvő köztemetőbe vándorolni, ott feltalálja sirját, melyen egyszerü ékitménytelen 

kőkoporsó van, és még egyszerübb fából faragott fejfa e felirattal: 

 

„Nagy érdemű, s nagy tudós professor Benkő József – a harlemi tudós társaságnak egyik tagja – porai 

nyugosznak itt. Élt 85 esztendőt. Meghalt 1814-ben apró szentek napján. E sirt ujjitották jó emlékü 

rokonok meg májusban 1857.” 

 

Benkő József sirja a k.-ajtai temetőben. 

Benkő József sirja a k.-ajtai temetőben. 

 

Ezen egyszerü emlék is ujabb keletü, bár a természet megelőzte volt az emberek kegyeletét s ingyen 

kegyelméből egy nagy hársfát ültetett volt az életben üldözött, s a halálban feledett nagy szellem 

sirjához. Ezen terebélyes fa árnyalá be a drága hamvakat, s a madarak bús éneket zengtek a temető 

magányában, hanem mióta az emberek visszaemlékezése megtiszteli e sirt, – azóta a hársfa kiveszett. 

 

Ihletett kebellel lépék e sirhoz, mely annyi nemes szenvedésnek emlékét takarja, tisztelettel közeliték 

e hantokhoz, melyek nemzeti történelmünk ezen fáradhatlan munkásának szent porait takarják, s 

hogy a nagy mesternek emlékörökitéséhez bármi csekély részben is járulhassak, ide mellékelem 

sirjának képét, a szomszéd sirokéval együtt, melyek alatt nagyrészt Benkő József gyermekei és 

rokonai nyugosznak* 

 



E siremlékek egyszersmind mintaképei az Erdővidéken divatozó fejfáknak, melyek törökös izlés után 

faragvák, s a fametszésnek ritka szép példányait mutatják. Miként a törököknél, ugy itt is megvan az a 

szokás, hogy a férfi-sirfákat kalap, süveg tetőzi, mig a nőkét czifra arabeskek és növény-diszlet ékiti. 

 

1856-ban meg volt penditve azon eszme, hogy Benkő József sirja fölé egy diszesebb siremléket 

emeljenek, s e czélból egy műkedvelői előadás is lett rendezve, mely 41 forintot jövedelmezett; mely 

összeg nagyajtai Budai József kezelésére bizatván, kamatra adatott ki, s idővel annyira szaporodhatik, 

hagy egy a nagy halottnak érdemét megillető siremléket lehetend azon felállitani. Különben 

Benkőnek emlékezete szobor és emlékjel nélkül is élénken fenn van tartva minden honfi lelkében, s a 

legszebb és legméltóbb emlékoszlopa Benkő Józsefnek az, melyet gróf Mikó Imre emelt 

életleirásában (megjelent 1868-ban), mert az szilárdabb és tartósabb az ércznél és gránitnál, azt sem 

az idő viszontagsága, sem az emberek kiméletlensége megdönteni nem fogja soha. 

), s most miután a kegyeletnek e csekély adóját lefizetém sirodnál te sokat szenvedett, s 

szenvedéseidben dicső férfi, áldást mondva szent poraidra, folytatom vizsgálódásaimat az általad 

jelölt utaknak rögös göröngyein. Közép-Ajta felső végénél Szentemássza nevü hegy van, melynek 

tetején a katholikus korban egy búcsujáratok központjául szolgáló sz. Antal-kápolna volt, melynek 

még ma is látszanak némi nyomai; mivel pedig a hivek ahoz térden mászva járultak, onnan eredett 

gunyoros eredetü szente-mássza neve. 

 

 

Közép-Ajtán felül a völgy két felé oszlik, az eredeti keleti irányból a Sokpatak jön le, a főpatak pedig – 

mely már itten Teksa patak nevet ölt magára – észak irányt veszen; lassanként a földművelés minden 

jele, az ember minden zaja eltünik, ős rengeteg erdők költői vadona tárul fel; azt hinné az utas, hogy 

oly havas közé jutott, honnan ki van az emberi szorgalom szoritva, pedig csalódik, mert messze fenn, 

hol a Teksa patak keleti irányt vesz, a jobbpartilag beszakadó Zseming pataka, (mely Falupatakának is 

hivatik) eredeténél Közép-Ajtától jó két óra távolra ujra feltünnek a földmüvelés jelei, s ott, hol nem 

is sejtenők, találjuk a közel 2000 lakossal biró Száraz-Ajtát*Benkő József szerint Száraz-Ajtának azért 

nevezték, mert kis pataka malmot nem hajthatván, lakóinak messze kell őrlés végett járni. ). Kérdés, 

hogy a pápai regestrumok 649. lapján előforduló Zozacha és a 668-ik lapon lévő Sanzacha alatt, – 

mely egyházközségnek Benedek nevü papja 6 régi banalist fizet a pápai dézmába 1332 és 1333-ra, – 

nem Száraz-Ajta értődött-e? 1567-iki regestrumban Száraz Aytha néven 43 kapuval van bejegyezve, 

mi mutatja, hogy ezen időben már nagyon tekintélyes helység volt. 

 

Száraz-Ajtán nem sok feljegyezni valót találunk, mert a falu alsó végén feküdt régi temploma e század 

elején leszedetvén, a falu között ujból épült, s a falun alól levő Kurtavára nevü hegycsúcson sem lehet 

annak nyomát látni, hogy valaha ottan vár állott volna; a határából Baczon felé lefolyó Sötét-

patakban, – mely alább Tsinod patak nevet nyer, – sejtett aranybányák is nagyon problematicusok, s 

igy visszatérünk az elhagyott fő völgybe, hol kutatásainkban szerencsésebbek lehetünk, mert a 

Zseming-patakán felül szintén jobbpartilag beszakadó Kincses-pataka beömlésénél ott találjuk a már 

emlitett kakucsi malmokat, azon helyen, hol a hagyományok szerint ily nevü falu feküdt, melynek 



tatárok által elzavart lakói alapitották ugy Közép, mint Száraz-Ajtát. Fennebb egy befüggő oldalt 

Tatárvágásnak neveznek; két karszék idomu szikla van ott, ebbe ült, mond a hagyomány, a tatár khán 

feleségével, s szemlét tartott zsákmányt és szijra füzött rabokat vonszoló hadseregein; de nem sokáig 

gyönyörködött, mert a feldúlt Kakucsnak lakói egyesülve a vidék segélyökre siető fegyvereseivel, 

megrohanták váratlanul a készületlen hadserget, s azt szétszórva, nagy részét levágták. Ennek 

emlékére nevezték el azon oldalt Tatárvágásnak, az oda közel eső más erdőt Kinnyirának, és a 

másikat Metszének, mert ott kinozták és metszették a szétugrasztott tatárokat, a házsártos khánt ott 

vágták le Köhös-patak mellett a most is Házsártos nevet viselő helyen. Igy örökiti a történeti 

eseményeket népünk a hely-elnevezésekben és hagyományokban, mert az ő történetkönyve maga a 

történet szinhelye, melynek óriási lapjaira a helynevek kitörölhetetlen betüivel jegyzi fel az 

eseményeket. És ha a Teksa patak havasias küllemű völgyén még fennebb hatolunk egy jó órányira a 

kakucsi malmoktól, találjuk a Zalányi üvegcsürt*Itten kis kápolna van, melyet a mikó-ujfalvi lelkész 

gondoz. ), egy havasi kis falut, mely nevét onnan vette, hogy 1740–50 között gr. Kálnoky Antal az 

akkor erdőkkel bővelkedő lakatlan vadonba egy üveghutát épitett, mely zalányi területen lévén, 

zalányi üvegcsür nevet kapott. Az üveggyártás csakhamar nagy mérvben indult meg; Stiria és 

Csehországból sok mesterember jött be, még több fahordással foglalkozó ugynevezett blánás 

települt a gyár körül*A blánások nagyrészt oláh eredetüek, de ugy ezek, mint az idegen 

mesteremberek annyira elszékelyesedtek, hogy csak magyarul beszélnek. 1819-ben conscribálva 

levén, az 1848-ki törvények értelmében felszabadultak s birtoklott területük tulajdonosaivá lettek. ), 

kik az akkor rengeteg erdőségek között szabadon irtva, csekély taxafizetés mellett letelepedtek. Igy 

keletkezett aztán itt egy falucska, melyben ma már 250 lélek lakik. Azonban a százados üveggyártás 

annyira letarolta az erdőket, hogy néhány évvel ezelőtt a gyár működése megszünt, s azóta a lakosok 

hamuzsir- (soda) főzés, marhatenyésztés, s nagyon korlátolt terjedelmü földműveléssel tartják fenn 

magukat. 

 

A telep közeli Ivánka-pataka mellett Karácson borviz nevü ásványos forrás van, melynek vize a bort 

főzi s igen kellemes izü. 

 

Eljutottunk már a hosszu völgy fejéhez, ideje visszafordulnunk, de nem térünk még le az Oltnak 

kényelmes terére, mert a Sokpatak-völgyét fennebb csak megemlitők, de még fel nem kutattuk, 

pedig ott is rejtőzködnek a multnak classicus emlékei. A Sokpatak egy nevének megfelelő 

völgytömkeleg, ott minden felé elágazó völgyekből egy csomó kis csermely a Kakas-patak, Ülök-

pataka, Vár-patak, Pisztrángos-patak törtet le; a két utóbbi közt büszke hegycsúcs emelkedik, a Vadas 

lánczolatának legmagasabb orma, melyet Várhegynek neveznek. Ennek tetején a néprege szerint vár 

állott, az óriásoknak hatalmas tündöklő vára. Az e várban lakott óriások pedig ezüst ekékbe fogott 

aranyszőrü ökrökkel szántották a vidéket, s azok az erdők között még most is látszó mesgyék 

(barazdák) az ő művelésöknek maradványai. E mellett itt is meg van az óriás leánynak azon regéje, 

hogy ő a szántóvető embereket köténybe szedve felvitte atyja várába, ki inté, hogy tegye le, mert 

ezek lesznek a föld urai. A jóslatszerü intés teljesült is, mert az óriások faja az emberek megjelentével 

kiveszett, csak két öreg ivadék élt még e várban, ezek is végperczeik közeledtét érezvén, a vár kutjába 

temették el kivesző fajuknak sokra becsült kincsét, az arany ökröket és az ezüst ekét. E roppant 

értékü kincs most is ott van; minden hetedik évben egy mogyorófa-bokor tövestől elfordulván, 



felnyilik a vár pinczéje, hol nagy ezüst váluba folyó aranycsepegés van, melyből meriteni aranyos-

székiek és magyarországiak járnak. 

 

Azon rege, hogy az itt lakó óriás a szemben lévő Domosra s onnan Tortogó várához lépett, arra látszik 

mutatni, hogy e két vár egybeköttetésben állott, különben a Várhegyről jól látszik egyfelől a rákosi 

Tepej, másfelől Tiburcz vára, a Bodok feletti Kincsás, s a tusnádi szoros északi torkolatját fedezett 

csíki vár is, melyekkel láttani egybeköttetésben lehetett. 

 

A várnak azonban semmi vagy igen csekély nyomai látszanak, legfeljebb a hegynyaknak átsánczolása 

észlelhető; falnyom sehol sem látszik, s még ásogatással sem tudtunk semmi épület-romot 

felfedezni*Pedig Benkő József még fennálló falakról emlékezik; azonban ha az ő idejében volt is ily 

maradvány, ma már teljesen eltünt. ). A Várhegy délnyugati aljában forrás buzog fel, melyet 

Várkutjának neveznek, itt is rejtett kincset hiszen a nép. Közelében vonul el a Farkasvágón át 

Körispatakra vezető erdei ut, melyen három óra alatt Szent-Györgyre lehet menni. 

 

A Várhegy környékén mindenütt felhagyott szántóföldek mesgyéi tünnek fel, miből arra lehet 

következtetni, hogy e tájon hajdan valamely – hihetőleg a vár védelme alatt állott – falu létezett. Az 

Endre adománylevelében emlitett Castrum Noialt nem a mi Várhegyünkön feküdt-e? valamint 

kérdéses az is, ha régi korban, midőn a helységeket szem elől elrejteni igyekeztek, Nagy-Ajta nem 

feküdt-e itten, ezen akkor tájt rengeteg erdők által fedezett völgyben? 

 

Nagy-Ajtára visszatérvén, az Olt túlpartján vele szemben fekvő Apáczára*Németül Geist, latinul 

Monacha vagy Monachalis. Lásd Benkő Milk. II. 227. lap. ) rándultunk át. Apácza lutheranus 

magyarok által lakott falu, mely Krizba, Ujfalu és Hétfaluval együtt*Melyek Krizba és Ujfaluval együtt 

e munka VI. kötetében lesznek tárgyalva. ) régen F.-Fehérvármegyéhez tartozott*Benkő Spec. Tran. 

Terra Sax. ) mindaddig, mig 1498-ban Törcsvárral együtt zálogba nem adatott Brassónak. Azonban 

Brassó nem elégedett meg a zálog czimen való birtoklással, hanem lesve leste az alkalmat, hogy a 

zálogot örökösíthesse, mit sikerült is 1651-ben II. Rákóczi Györgytől megejteni és az ország 

beleegyezését is kierőszakolni, de ezt csak oly feltétellel nyerhette ki, hogy a törcsvári várhoz tartozó 

magyar faluk lakói továbbra is a várőrizet zászlói alá tartozzanak, s vármegyei kormányzat alatt 

hagyassanak*Ezen átadás részletesen lesz tárgyalva e munka VI. kötetében Törcsvár leirásánál.). 

Azonban ezen törvényczikkbe igtatott*Lásd App. Cons. III. R. 82 T. 1-ső A. ) kikötése az országnak 

nem lett respectalva, s a barczasági magyar faluk jogellenesen Brassó vidékéhez kebleztettek, mit 

aztán ezen faluk magyar lakóinak iszonyatos zsarolása követett. Mert a szászok, kik a magyar 

koronától nyert előjogaikra mindig nagyon féltékenyek voltak, éppen oly mértékben voltak 

lelkiismeretlenek a hatóságuk alá került, vagy csak a területükön lakó más nemzetiségekkel szemben, 

s midőn saját nemzetiségükhöz egész a végletekig ragaszkodtak, akkor a területükön lakó más 

nemzetiségek jogait éppen oly kevéssé respectalták; igy a Királyföldet velük egyenlő joggal biró 

oláhokat, bissenusokat minden politikai joguktól megfosztották, a közügyekbe való minden 

befolyástól elzárták, a törcsvári várhoz tartozó magyar falukat törvényellenesen Brassó-vidékéhez 



csatolva, azokat elnyomták, s minden módon germanisalni igyekeztek, mire az egyvallásuság alapján 

mindenható szász hierarchia hatalmas eszköz volt; de az elnyomatás mint mindig és mindenütt, ugy 

itt is ellenhatást idézett elő, melynek alapján ezen országtól, saját nemzetfeleitől elhagyatott, 

idegeneknek odadobott népesség, több százados szivtelen nyomorgatással és üldöztetéssel szemben 

is meg tudta védni nemzetiségét, nem csak, hanem folytonosan fentartotta rokonszenves 

ragaszkodását faja iránt, mely őtet szivtelenül elhagyta, gyáva cynismussal megtagadta, mely 

annyiszor ismételt kérelmükre, hogy magyar hatósághoz csatoltassanak, mindig süket és érzéketlen 

maradt. 

 

Hogy ezen becsülést érdemlő néptöredék iránt a haza meghidegült szivét felmelegithessem, hogy 

jövőre nézve irántuk érdekeltséget költhessek, ide jegyzek néhány adatot, mely multjokra és a 

szenvedett méltatlanságokra világot vet. 

 

Mindenek előtt a magyar lutheránus népség a politikai kormányzatba való minden befolyástól 

teljesen el volt zárva, mert ugy a város (Brassó), mint a vidék, kizárólag csak szászok által 

igazgattatott. Ily jogegyedáruságot gyakoroltak a szászok a lelkiekre nézve is, mert ezen tisztán 

magyarajku népségnek papjait a brassói dékán nevezte ki, többnyire oly egyének kiszemelésével, 

kikben hiveinek nemzetisége iránt se rokonszenv, se méltánylat nem volt, sőt még ennyi befolyással 

sem elégedtek meg azok, kik e szabad népből jobbágyot csináltak, hanem még belügyeikbe is 

beavatkoztak az által, hogy a faluk élére oly elöljárókat helyeztek, kiket a nép elnyomására eszközül 

használhattak; hogy pedig az ily állást ohajtottá tegyék: azokhoz a népre kirótt nagy fizetéseket 

kötöttek, mig másrészről a birákat arra kötelezte a brassói tanács, hogy a senátor uraknak ujévi 

ajándék fejébe egy szekér fuszujka (paszuly) karót vigyenek. Az előljároság ujévi ajándékából azonban 

rendszeres adó fejlődött ki, melynek megadására később minden egyes gazda rászorittatott nemcsak, 

hanem ezen karácsonfa haszonbérbe adatván ki, annyira emelkedett, hogy minden marhára egy fél 

öl fa s vitelbér fejébe egy huszast kellett fizetni, e mellett minden productumaikból fél dézmát s 

aránytalanul kirótt nagy adót fizettek. És ha a városba bementek, szekereiket erőszakkal lefoglalva, a 

pepét*Pepe = az utczákról egybekapart sár. ) hordatták ki velök, mig a többi falusi szászok 

gunyolódva és nevetve nézték nyomorgattatásukat. 

 

Ezen martyr népnek szabadságát az 1848-ki törvények adták vissza, azon törvények, melyek a polgári 

jogegyenlőséget a haza minden fiára kiterjeszték. Folyamodott is ekkor a barczasági magyar faluk 

összes lakossága a magy. országgyüléshez a végett, hogy őket a szászok utált uralma alól kivéve, 

magyar vagy székely törvényhatóság alá helyezze, de akkor a figyelem más nagyszerübb dolgokkal 

levén elfoglalva, ezen századok óta késedelmező igazságtétel ujból elnapoltatott. 

 

A bekövetkezett gyászos zsarnokság sötétében, nem mulaszták el a szászok zavarosban való 

joghalászataikat, s mivel a központositott, s országosan üzött hivatalos zsarolás miatt e szegény 

népen többé karácsonfát és karó-adót nem szedhettek, perelni kezdették a falu erdőit, s éppen a 

jogtalanul szedett karácsonfa és a szivességből megengedett makkolási jog czimén (a senatorok 



sertéseit az apáczaiak szivességből bevették makkra) a szerencsétlen Bach-rendszer alatt – midőn a 

törvényszékek a jobban fizetőknek adtak igazat – elperelték Apácza összes erdőségének egy 

harmadát, azt a legjobb helyen (az Olt közelében, tehát a közlekedéshez is közel) kiszakitották, 

besánczolták, s a szegény népnek messze hátra fekvő, s bajosan megközelithető helyről kell fáját 

hordani, s legeltetni barmait. 

 

És elperelték e falutól a korcsmárlási jogot is. Ily égbekiáltó istentelenségek, ily kebellázitó 

jogtiprások történtek és történnek itt; ezeket feljegyezni s a nyilvánosság itélő székének átadni a jog 

barátjának kötelessége, mit figyelembe kell venni az eddig fiához oly mostoha hazának is, hogy 

legalább a jövő helyre hozhassa a mult és jelen mulasztásait. 

 

Apácza egyenlő, sinór mértékre sorozott kőházaival hasonlit egy szász faluhoz, mig az itteni 

népviselet a székely és szász öltözet közt tétováz, de mi leginkább meglepi az idegent, az azon 

emeletes nagy épület, mely a templom mellett pompálkodik s főleg jótékonyan, kellemesen és 

szivemelőleg lepi meg azon tudósitás, hogy ez a falu iskolája. Ezen iskola lételét apáczai Oláh József 

egyházközségi birónak köszönheti, azon művelt lelkületü földmüvesnek, kinek házában zongorát, 

magyar hirlapokat és könyvtárt találhatni, s ki józan eszével meglepi, vendégszeretetével lekötelezi az 

utast, mert ő volt az, ki felfogva a népnevelés jótékonyságát, faluja lakóit rábirta, hogy egy iskolát 

épitsenek, nem csak, hanem jó példával elöljárván, közadakozás utján ezen aránylag szegény 

községben 8000 pengőforintot gyüjtött egybe, miből – mivel munkaerőt, és anyagszállitást is ingyen 

adott a falu – nemcsak felépült a hazánkban páratlanul szép, 20,000 pfrtra becsült iskola két tanitói 

lakással és csinos tantermekkel, hanem a tanitók fizetésének alapja is megvettetett. És ezt kivitte 

Oláh József, és az ő általa adott irányt követő falu, szemben a szász papsággal, mely a barczasági 

magyar faluk felett egész lycurgusi szigorral rendelkezik, s ezen tőlünk elszakitott testvérek lelkében 

minden magyar szellemet, minden hazafias törekvést elnyomni, megfojtani igyekszik. 

 

Én lelki örömmel igtatom ide az eszmét megpenditő, s azt oly nemesen, oly önzetlenül, oly 

áldozatkészséggel kivitt Oláh József nevét, lelki örömmel emelem ki Apácza lelkes községének őtet 

segitő áldozatkészségét, mert az ily hazafias példák, a kor kivánalmainak ily felfogása, a 

közművelődésre törekvésnek ily nemes jelensége csak versenyre ösztönzőleg hathat más községekre 

is, mert nemzeti elhagyottságunk és elnyomatottságunkban csak önerőnkön kelle felküzdeni 

magunkat s fejlesztenünk azon szellemkincset, mely jóra, nemesre, nagyra fogékony népünk 

értelmében, józan eszében, s nemes szivében le van téve, melyet a honboldogitás és szabadság 

érdekében kamatoztatni kell, hogy a mult mulasztásait gyors haladással kipótolva, az európai művelt 

népcsalád méltó és tisztelt tagjai lehessünk. 

 

Apáczának ugy magyar, mint latin neve arra mutat, hogy itt régen valami apácza-kolostor volt; sokan 

egy ily kolostor maradványainak tartják a falu északi végében levő romokat, pedig a követelt s 

valójában is létezett kolostor nem itt, hanem a falu déli végében, hol jelenleg Matis István csüre van, 

állott; most már alig látszanak nyomai is, pedig csak 15 évvel ezelőtt is még jelentékeny maradványai 



voltak, de ekkor lerontatván, köveit felépitették. Most pedig tekintsük meg azon érdekes torony-

erődöt, mely a falu északi végében, attól alig 300 lépésnyire oly magához vonzólag tünik fel. 

 

Ez egy egyenlőtlen oldalokkal biró ötszögü torony, melynek hű képét ide csatolom. 

 

Az apáczai toronyerőd nyugatoldali látképe. 

Az apáczai toronyerőd nyugatoldali látképe. 

 

Északkeleti oldala 12 lépés széles, rajta e felirat olvasható: „Soli Deo Laus Et Gloria.” 

 

Keleti oldala csak 9 lépés, itt több erkölcsi mondat fordul elő, – mint például: „Fide sed cui vide.” 

 

Legfelül 1658 évszám, alatta e felirat van: 

 

„Hoc opus fieri fecerunt cementarii cigraenses Jacobus Sombori, Georg Török, Petrus Szabo.” 

 

Délkeleti oldala csak 8 lépés széles és rajta e felirat van: „Tempore Judicis Apa. (Apaciensis) Joanis 

Gaspar, cives Valentinus Kiis, Georg. Czere, Stef. Kiis pál, Joan László Rec Tor Sch: Martinus p: Csern 

Apafalvi. 

 

Gondviselő Szabó Péter, Biró János,” végül egy fővel lefelé forditott ember és egy korsó durva fresco 

festvényben. Délnyugati oldala 11 lépés széles, ez csaknem egészen le van omolva. Nyugati oldala 12 

lépés zéles; itt volt a toronyerőd második emeletébe vezető lépcsőzet, melynek szép darázskőből 

épült bolt íve még fennáll, felette az ajtó és e bástya egyedüli ablaka. 

 

Fala igen szilárd, alól 5 láb széles, magassága most is 4–5 öl, de hogy a most is meglévő három 

emeleten felül eredetileg még egy 4-ik is volt, azt kétségbe vonni nem lehet. 1804-ben a brassói 

tanács Apáczán curiát épittetvén, e czélra elrendelte e toronyerőd lerontását s anyagának 

felhasználását; a kiküldött kőmivesek már bontani is kezdették a tisztes emléket, de ezen a lakosok 

megbotránkozván, elkergették a barbar műcsonkitókat, minek köszönhetjük, hogy e zömtorony még 

áll a vidék diszéül, s mult idők tisztes emlékeül. 

 



Ugy látszik, hogy e zömtorony közép erőde volt egy nagy kiterjedésü erőditvénynek, mely három 

oldalról az Olt által körülkanyarogva, negyedik oldalról egy mély mocsártól körülövedzetten igen erős 

és bajosan megközelithető védhely volt, hol harczias időkben, de főként tatárdúlások alkalmával a 

vidék lakói féltőbb kincseikkel vésztől menten lehettek, mert a hagyományok szerint azt ellenség 

soha bevenni nem tudta; még most is mutatják a helyet, hol az erős kapubástya által védett felvonó 

hid állott. 

 

Hogy ezen fekvésénél fogva (mivel szigeten feküdt) jelentékeny erőditvény mikor épülhetett, semmi 

adatunk, mivel a falu levéltára a templommal együtt 1794-ben elégett. A hagyomány azt mondja, 

hogy ez erődöt Feketevárnak hivták s az a falu alapulása előtt jóval épült, az e vár közelében lévő első 

telepitvény is kezdetben Feketevár nevet viselt s csak később a vár elpusztulása, s az apáczák 

idetelepülésekor nyerte Apácza nevét. 

 

Szeli krónikája*Szeli hosszufalvi lelkész egy igen jeles krónikát irt, melyben Hétfalura és a Barczára 

vonatkozó sok érdekes adat van. ) azt mondja, hogy e vár 1342–1351-ig épült egy ingovány 

közepében, és ezt erősiti a hosszufalvi egyházközségi jegyzőkönyv is*A hosszufalvi jegyzőkönyv 

közölve volt kivonatilag bácsfalvi evang. lelkész Borcsa Mihály által a „Prot. Egyh. és Iskolai Lapok” 

1862. évfoly. 42. sz. 1308. s köv. lapjain. ), melyben az áll, hogy Nagy Lajos királyunk az ország 

határait védő katonai telepitvényekkel látta el a Barczát. Déli részére Hétfaluba székely határőröket 

telepit, és ily határőröket helyezett a nyugati részre is. Krizba felett erős kőszálra várat épit, valamint 

Apácza mellett is egy ingoványos helyen Apáczavárt fundamentumból felépiti. 

 

Ha ez adatot elfogadjuk, akkor e toronyerőd egy igen tisztes ősromtöredék, és a most rajta olvasható 

fennebb előadtam feliratban lévő évszám vagy kiigazitást jelöl, vagy, a mi hihetőbb, ezen toronyerőd 

a régi anyagjával ujból épült a 17-dik század közepén. 

 

A leirt toronyerődtől északra egy Remete nevü völgyecske nyomul be a hegyek közé, e völgy 

torkolatának északi oldalán ismét terjedelmes épitkezések alapfalai látszanak; mondják, hogy 30 

évvel ezelőtt e falak több öl magasságban fennállottak, de anyagáért leromboltattak, sőt a 

hagyomány azt is tudni akarja, hogy ott erőditett kolostor állott, melyben Jeruzsálembe költözött 

remeték laktak, kik a pogányok ellen harczoltak. Ezen hagyomány olyas valamit sejtetne, mintha itt 

valamelyik szentföldi lovagrendnek lett volna rendháza. 

 

Még Apáczán mint figyelemre méltót meg kell jegyeznem azt is, hogy erdeiben az alsó-rákosi 

szorosnál elvesztett s az ürmösi erdőkön hiába keresett kakasborozdát ujból fel lehet találni, mely a 

mátéfalvi Közbérczről Kis-Tolvajos nyakára, onnan a Malomkő, Kőbércz és Nagykeresztnél lecsapva, 

átmegy a Fallóra, honnan a Várpatakán át a daki Gyümölcsönös és Kop nevü erdőkre, honnan mint 

mondják a pesányi erdőségeken egész a határszéli Kárpátokig lenyulik. 



 

Apáczát elhagynom nem szabad a nélkül, hogy meg ne emlékezzem az itt született Apáczai Cséri 

Jánosról, korának ezen legnagyobb tudósáról, ki a vallás és bölcsészetnek nem csak névleges, hanem 

valóságos tudora volt, kinél a tudomány a leglángolóbb honszeretettel párosulva, őt nemzeti 

irodalmunk egyik előküzdérévé, nemzeti müveltségünk legdicsőbb apostolává tette, s kinek emléke 

szent és tisztelt kell hogy legyen minden honfi előtt. Lássuk röviden ezen hasznosan müködött férfi 

élettörténetét. Apáczai Cséri János 1625-ben született Apáczán. – 1643-ban Kolozsvártt, azután Gy. 

Fehérvárt tanult, s mivel már ekkor kitüntek jeles tehetségei, Geleji Katona Ist. ref. püspök 1648-ban 

az egyház költségén hollandiai egyetemekre küldötte, hol a keleti nyelveket elsajátitotta, s több 

kinyomatásra méltó vitatkozást irt; de szerzett gazdag ismeretei között fájdalmasan látta édes 

anyanyelvének elhanyagoltatását és mellőztetését, s hogy ezen segitve legyen, elhatározta, hogy a 

tudományok öszvegét magyar nyelven adja ki. Igy keletkezett Magyar Encyclopaediája, melyet ő 

Pasoptronnak nevezett, s annak nyomtatását még Hollandiában megkezdette, mi azonban pénzhiány 

miatt fennakadt. S bár Hollandiában jövedelmes tanári állomással volt megkinálva, honszerelme 

1653-ban haza hozta, hol a gyula-fehérvári iskolában a poetika tanitójává tétetett; mint ilyen 

forditotta magyarra Virgilius Georgiconját, s az egész tanrendszer czélszerü átalakitását vette czélba; 

de csakhamar – mint presbyterianus – összeütközésbe jött Basire Jakabbal, s kellemetlen viták és 

üldözéseknek volt kitéve. Azonban munkássága s nemzeti nyelvünk iránti buzgalma e korban sem 

szünt meg; ekkor adta ki 14 részből álló Magyar Encyclopaediáját (1655), Magyar logicáját (1656-ban, 

mely mint unicum meg van a m.-vásárh. Teleki-könyvtárban). 1656-ban a klozsvári iskolához 

áttétetvén, nov. 20-án elveit és nézeteit felfejtő azon jeles beszéddel köszöntött be, mely be van 

ezen iskola azon albumába irva, hová azóta minden tanár nevét be szokta irni. Ő alakitotta át a 

kolozsvári – addig csak gymnasialis – iskolát collegiummá, és oly collegiummá, hová Fehérvárról is sok 

tanitvány csődült, mert ő ez iskolába a nevelésnek századokra kiható okszerü rendszerét, a fiatalokkal 

való kiméletes bánásmódot hozott be; ő eszközölte ki azt, hogy a nevelésügyért annyit áldozott özv. 

fejedelemné, Lorántfi Zsuzsánna, a kolozsvári iskolához a szegény sorsu ifjak nevelésére 1000 frtot, s 

1659-ben ismét 600 frtot rendelt, Barcsai a sóaknákról évenkint 400 frt. Ekkor terjeszté elő azon nagy 

horderejü tervét, hogy a gyula-fehérvári iskola magyar egyetemmé alakittassék át, mit ha Barcsai 

tovább uralkodik, ki is vitt volna. 1659 utolsó felében halt el, miként Bethlen Miklós – kinek nevelője 

volt – mondja: Kivette Isten e hálátlan magyar világból, mely reá méltatlan volt*Lásd életleirását 

részletesebben Bethlen Miklós önéletleirásában és Szilágyi „Vértanuk a magyar tört.” czimü munkája 

87–151. lapjain.). 

 

De térjünk vissza az Oltnak elhagyott jobbpartjára. 

 

Nagy-Ajtán alól félórára van Bölön*Timon Belonuma. Benkő Spec. Tran. nevét onnan származtatja, 

hogy az idetelepüléskor nagy határ és erdőkkel birván, s a felosztáskor mindenkinek sok jutván, azt 

mondák, hogy Bőv-lőn, hanem ez kissé erőltetett leszármaztatásnak tetszik nekem, hihetőbben az ide 

települő első őst hivhatták Bölön-nek. ), Miklósvárszéknek utolsó de legjelentékenyebb faluja. E falu 

Nagy- és Kis-Bölönből alakult*Benkő József Esp. levéltárban levő jegyzetek, melyhez ugyan Benkő 

Spec. Tran.-jában még közép-Bölönt is adja. ), sőt a falun alól lefolyó Kollát pataka mellett feküdt, a 

IV. Béla adománylevelében is határszéli helységként emlitett Kirtz nevü falu*Ugyanő Spec. Tran. Sed. 



Miklósvár. A Kollát pataka a határvonal Miklósvárszék és F. Fehérmegye közt, neve is, mely korláttól 

származik, ezt fejezi ki. ) is növelte, mert tatárok által feldúlatván, lakói Bölönbe települtek. Hogy a 

Nagy- és Kis-Bölön elnevezés még a 17. század végével is tartotta magát, kitetszik Háromszék azon 

lustrájából, mely 1680-ban apr. 30-án tartatott N.-Bölönben. (Lásd a lustrák gyüjteményét a 

gubernium levéltárában J. 1. levéltári jegy alatt 1155 s köv. lapjain). 

 

E falu lakói nagyrészt unitáriusok, vannak reformátusok és oláhok is (a Kirtzből települtek). 

 

Az unitárius és református templomok a falu északkeleti végében egy magaslaton igen festőileg 

feküsznek, mint azt mellékelt képünk is mutatja*I. Rákóczi alatt Bölön ötödrésze református levén, az 

Olton való hajóhid jövedelmének 5-ét rendeli kiadatni. Barcsai A. évenkint 20 köböl buzát rendel, mit 

Apafi alatt is kapnak, s mit Leopold alatt 3500 frttal váltott meg a fiscus. Basa Tamás a papi lakot s 

földeket, Nagy Miklós 4000 forintot hagyományozott a bölöni ref. egyháznak, mint az kitünik az egyh. 

község leveleiből. Különben Bölönben unitáriusok és reformátusok mindig a legjobb egyetértésben és 

testvériségben éltek, ugy hogy a fejedelmektől adományban nyert (mint hiszik, Izabella királynőtől) 

egyházi javakat közösen használták, jövedelmét aránylagosan oszták, 4/5 az unit., 1/5 a ref. illetvén. E 

jószágok ügyét az ugynevezett kétág ecclesiának közös ülésein intézték, ez intézkedésekről közös 

jegyzőkönyv vitetett. De nem csak a jószágkezelésben voltak testvériesek a két vallásfelekezet hivei, 

hanem azok még a harangokban is, mert a ref. tornya és harangja nem levén századokon át, az 

unitáriusok harangját használták, s alig néhány éve csak, hogy a ref. harangot öntetvén, a 

harangközösség megszüntettetett.). Főként az unitárius egyház igen szép gót-izlésü régi épület; de 

1720-ban leégvén, egészen átalakittatott, elannyira, hogy épitési idejét bajosan lehetne 

meghatározni. Szentélyének keskeny csúcsives ablakai a 15-dik század jellegét viselik. 

 

A bölöni unitáriusok kastély által övezett egyházának látképe. 

A bölöni unitáriusok kastély által övezett egyházának látképe. 

 

E templomot terjedelmes és igen erős várkastély övezi, melynek falai 5–6 öl magasak, szögletbástyái 

még most is elég épek. A falakon kétsoros lőrések, s ezeken felül kiszökellő s igen diszes zúzművek 

(pechnase) vannak; a fal tetőpárkányán fogrovátkos zárodás közt szarvszerü ékitmények fordulnak 

elő. E falakon több elkopott felirat van, olvashatók még ezek: „Propugnaculum et Turris fortissima 

Nomen Domini aedificatum opera Incolarum Beoleon.” 

 

Anno Dni 1017, azonban a zerus hihetőleg hatos volt, s felső farka lekopott. És ismét 

 

„Ne sis verbosus,” és „Quid quid agis prudenter agas, et respice finem,” és más ily erkölcsi mondatok. 



 

Ez ódon falak, – melyek a vidéknek oly regényes festői ékeiként már távolból magokhoz ragadják a 

tekintetet – nem egyszer nyujtottak a mult idők harczaiban menhelyet a lakosoknak, s azok nem 

egyszer védték azt hősileg a tatárok ellen*Benkő Spec. Trania. ), sőt a Báthori Gábor alatt folyt 

polgárháboru alatt is szerepelni látjuk, mert Weis Mihály brassai királybiró Bölön kastélyának 

ostromáról tért vissza, midőn Földvárnál 1612-ben oct. 16-án sergét és életét veszti el*Szeli 

krónikája. ). Miből azt kell következtetnünk, hogy Bölön várkastélya daczolt Weis ostromával, mert ha 

azt bevette volna, az ő hadi tényeit kiemelő egykoru szász történészek bizonnyal felemlitették volna. 

 

1690-ben, midőn Tököli beötésének hire az országban nagy ingerültséget és előkészületeket idézett 

elő, Bölön templomkastélya is hatályos védelmi rendszabályokat hozott, melyeket azonban a 

zernyesti győzelem s az országnak kész csatlakozása feleslegessé tett * 

 

Ezen hadi készületre, s a falusi templom-kastélyok védelmi törvényeire világot vető érdekes okmány 

van a bölöni ecclesia levéltárában, melyet itt másolatban és egész terjedelmében közleni érdekesnek 

hiszek. 

 

„Bölöni falvának az 1690-ik esztendőbéli boldogtalan állapotban való várban szorulásának idejében 

közönséges akaratból lett constitutio. 

 

Mivel az Isten ő felsége a bünért ez mi nyomorult hazánkra felhuzta bölcs itéletinek sullyos ostorát és 

minket mostan közönségesen kegyetlen ellenségnek országunkban való beütésével fenieget, tettzett 

minyájunknak falustól egyenlő akaratból, hogy mivel a mostani szoros ügyünkben minékünk is boldog 

emlékezetü eleinktől az hellyben épitett kisded várban kelett szorulnunk. Várbeli tisztek 

választassanak és azoktól minden rendek, u. m. falusiak, jövevények, nemes, lófő, Darabont, Jobágy, 

sőt még az Ecclesiai eliben is törvéniek irattassanak, mely szerint a tisztektől dependeálni mindenek 

tartozzanak, hogy a' féle szorulásban mind a várban való engedetlenek, vagy az faluban kóborlók 

érdemek szerént büntetődjenek, s mind mindenek az ellenségnek rabságától megoltalmaztassanak. 

Választottuk annak okáért egyező értelemből várbeli kapitányoknak nemes és nemzetes Ferencz 

Sigmond és Rácz Ábrahám uramékot ő klmeket, ő klmek mellé pedig törvénytevő Biráknak, 

Hadnagyoknak és porkoláboknak választottuk, ugy mint Sennyes István, Nagy Miklós, Illyés Ferencz, 

Budai János, Damokos Benedek, Boros György, ifiu Kazdagh János. 

 

A törvényeknek punctumai igy következnek: 

 

1. Istennek kegyes igérete: „Hivj segitségül a te nyomoruságodnak idején, és meghallgatlak téged.” 

Szükség azért reggel és estve könyörgésünk által ő Felségét megtalálnunk. Valakik azért a harangszót 



hallják, és a könyörgésre reá érkezhetnek s tunyaságuk miatt elmulatják, büntetődjenek ad Dr. 24, 

mely büntetésnek harmadrésze vár szükségére forditassék, két része a tiszteké legyen. 

 

2. Nap lemente után minden ember akár mezőről, akár faluból a sorompón belül takarodjék helyére; 

mert a kik annak utána az őröktől künn találtattnak megfogattatnak. Első cselekedetekről ha jó 

mentséget nem adhatnak, büntetődjenek ad Flor. 3. Másodszor ugyanazonok kün tapasztaltatván, 

meghaljanak mint nyilván való koborlók. Ide értvén a másunnan ide confugialtakat is. 

 

3. Jezus kiáltás után estve s reggel a várból tisztnek hire nélkült kimenni senki ne merészeljen, hogy 

igy ha mi gonoszság a faluban esik jobb moddal végire mehessenek, ki cselekedte. Az ilyenek ad Flor. 

3. büntetődjenek toties quoties. 

 

4. Valakik a várbeli tiszteknek szavakot nem fogadnák vagy ellenek támodást tennének, vagy illetlen 

gyalázatos szókkal illetnék, a fegyverfogásért, rájok valo támodásért félkezek vágattassék el, az 

illetlen gyalázásokért penigh büntetődjenek ad flor. 24. 

 

5. A bészorult emberek között ha mi verekedés, vértétel, szidás, morgolodás leszen, azokat a várbeli 

kapitániok arra rendelt emberekkel együtt végképpen igazitsák el törvény szerént minden tovább 

való halogatás nélkül, ugy hogy a ki halált halállal, a ki birsággal birságot fizessen. 

 

6. Istent káromlo szokért, szitkozodásokért van az országnak irott törvénye, büntetődjenek a szerént, 

akadjanak fel érte. 

 

7. A lopók, más ember életin dulók érdemek szerént büntetődjenek, mint az ország Articulusa tartia. 

 

8. Ha valaki eltévelyedett marhát vagy akármi egyet-mást találna, tartozzék tiszt kezéhez adni, ha 

eltitkolja, mint lopó büntetődjék. 

 

9. Mivel a szükség ugy hozta, hogy a várban be kellett szorulnunk, senki közülünk ne merészelyen 

szökni, vagy kimenni hir nélkül, hogy valamiképpen ellenség kezében ne essék, és ott kinoztattván, 

kinnyához képest a várbeliekre veszödelmet ne hozzon, ha kik tselekednék akár hol találtassanak, 

akár mely időben meghaljanak érette. 

** 



 

X. Minden valaki p refugio ide jő akár honnan ugy fogattatik be hogy maga is itt leend, s együtt 

oltalmazza velünk mind várunkat, s mind maga javát, ha ki nem tselekedi maradjon falu számára, 

melyett az várba takaritott. 

 

XI. Isten megmarasztva bennünket a várbol valo kiköltözésben a Tisztek szabjanak rendet, a kik ahoz 

nem tartják magokat, s Tisztek hire nélkül költözködnek büntetődjenek ad Flor 6, és igy elsőben az 

idegenek, azután a Tisztek rendszerént. 

 

XII. Az igaz tétel a várbeli bonumokból légyen a ki minn elmarad ha annyi nem lenne külső jovainak 

ugy mint örökségének harmadrésze az Ecclesiának számára, a két résznek felét a Tisztek léválják, fele 

leend a falu számára. 

 

XIII. Ha fizetnünk kell idegen ellenségnek az masunnan ide jött emberek is egyaránt velünk 

contribuáljanak. 

 

XIV. Minden utakon modokon a várbeli tisztek megmaradásra való dolgokat feltalálván egyező 

értelemből annak egy szóval a várban levő minden rendek engedelmeskedjenek. 

 

XV. Ha valakik strázára állittatnak, elejekben adott instructiojokhoz magokat nem tartják, tunyaságok 

vagy vigyázatlanságok miatt valami zendülés vagy riadás támadna, haljon meg érette. 

 

XVI. A mely aszony emberek veszekednek s kötödnek egymás között, a vétkesek poenitentiáljanak a 

kézi kalodában. 

 

XVII. Mind ezekre a fenn megirt punctumokra kivántatik egyező megegyezése a falubelieknek és 

idegeneknek, ez pedig hogy állandóbb legyen az mostani falus biro Bothos Máté több fenn specificált 

becsületes emberekkel együtt pecsételjen meg a falu képében, az idegenek közül is, ha kik akarják 

hogy állandóbb lehessen minden Istenes ügyekezetünk. Mely e szerént valo Conclusumban jelen volt 

Tekintetes Nemzetes Kálnoki Farkas Uram ő klme is approbálta és lött minden contradictio nélkül. 

 

Sigismundis Literati als Ferencz mp. 

(L. S.) 



 

Abrahamus Ratz mp. 

(L. S.) 

 

Sennyes István mp. 

(L. S.) 

 

Nagy Miklós mp. 

(L. S.) 

 

Illyés Ferencz mp. 

(L. S.) 

 

Scribo pro illiteratis Judicibus Bothos Máthe juratus judex. 

(L. S.) 

 

Budai János mp. 

(L. S.) 

 

Domokos Benedek mp. 

(L. S.) 

 

Bothos György mp. 

(L. S.) 

 

Kazdagh János mp. 

(L. S.) 



 

Nevezetes ez okmány azért is, mert tanusága annak, hogy népünk életének minden mozzanatait 

annyira áthatotta az alkotmányos érzelem, hogy még a hadviselet igényelte elővigyázati 

rendszabályokat, és a fegyelem szigorát is közmegegyezés általi szerződésen alapiták, s mindenki 

beleegyezésétől feltételezték annak hatályát, hadi tiszteiket választották, s azoknak nem adtak 

dictátor hatalmat, hanem egy választott biróságot adtak melléje, mely a bünösöket ország törvényei 

szerint itélte el; és láthatjuk azon testvériességet, hogy még az idegeneket is befogadják csekély 

terjedelmü, önszükségükre is alig elégséges várukba. 

). 

 

Ezen templom-kastély indokul szolgált Philippi, Ackner s más szász iróknak arra, hogy Bölönt 

Götzenburg nevü német telepnek tartsák; mely csak később székelyesedett; azonban erre a puszta 

feltevésen kivül semmi adat fel nem hozható, miért ez is, mint sok más, csak légből kapott állitás. 

Bölön nevével legelőbb 1332-ben találkozunk, mely évre György a Belen-i pap két régi banalist fizet a 

pápai dézmába (Lásd a pápai dézmák regestruma 740-ik lapján). 

 

Bölön Izabella királynőtől, kiváló szabadalmat és vásárjogot nyert, s a lakosok ez adomány évnapját, 

még most is megünneplik*Ezen vásárok ma nincsenek érvényben, hagyomány szerint egy ily vásár 

alkalmával nagy vérengző verekedés fejlődvén ki, a vásárok Bölönben betiltattak, s Nagy-Ajtára 

tétettek át. Vásárszabadalma is elveszett s igy nem lehet biztosan tudni, hogy azt melyik évben 

nyerték volt. Bölön kastélya 1718-ban elégvén, ekkor minden irományai és szabadalomlevelei 

megsemmisültek, s igy multját felderitő kevés adatra találhat a kutató. 1512-ben a nagy-bölöni sz. 

Katalin-egyház papja, Kandal Osváld, a vajda előtt pert indit hidvégi Nemes Mihály ellen, az Olton 

levő hidvám miatt, (e per copiája gubern. levélt. 1217/782.) Hogy Bölön már a nemzeti fejedelmek 

előtt is birt kiváltságokkal, kitetszik Izabella királynőnek Fehérvárról 1557-ki máj. 2-án kiadott 

rendeletéből, melyben a sepsiszéki kapitánynak, nemeseknek, törvénybiráknak stb. rendeli, hogy a 

Nagy-Bölönnek eldődeitől a szerencsés emlékezetü magyar királyoktól nyert szabadalmait, 

kiváltságait megtartsák, és azon mérték zabot, melyet addig eldődeinknek szolgáltattak, rajtok ne 

követeljék, mivel az bizonyos hidak és töltések fenntartásaért elegendődett nekik stb. (Ezen 

szabadalomlevél hiteles másolata a gubern. levélt. 1217/782.) Hanem azon előbbi uralkodóktól nyert 

szabadalmai és kiváltságairól Nagy-Bölönnek – melyekre Izabella is hivatkozik – semmi nyomot 

felfedeznem nem sikerült.). Az 1567-ki regestrumban Beoleon néven 130 kapuval van bejegyezve, 

tehát ez időben a Székelyföld legtekintélyesebb helysége, nagyobb a csak 125 kaput számláló M.-

Vásárhelynél és a csak 60 kaput számitó K. Vásárhelynél Udvarhely (54) és S. Szent-Györgynél (63. K.) 

sőt még 1600-ban is Bölön a Rikán belüli rész legjelentékenyebb, legnagyobb helysége, nagyobb és 

tekintélyesebb Sepsi Szent-Györgynél. Különben még most is 4000 lakosa van. Az unitáriusok XII. 

püspöke Bedő Pál bölöni volt, és Bölön szülte Farkas Sándort, a hires amerikai utazót, kinek sokáig 

tiltott igen jeles munkája, egyike volt az ébredő magyar irodalom legremekebb e nembéli 

termékeinek; s kinek mint tüz lelkü hazafinak ugy a politikai pályán, mint a nevelésügy körül nagy 

érdemei vannak; már csak azon jeles könyvtár, melyet a kolozsvári unitárium collegiumnak 

ajándékozott, s melyet gyarapodására szolgáló alapitvánnyal látott el, megérdemelné, hogy neve 



halhatatlan legyen, de azzá tette azt irodalmi munkája által, mely a szunnyadozott hazafias érzület 

felkorbácsolására oly ébresztőleg hatott, mely addig nem hallott hangon beszélt az önérzetre 

ébredett nemzethez. Ki az közülünk, ki ezen kapós munkát már fiatal éveiben ne olvasta volna; ki az, 

kinek fogékony szivében annak megrázóan lelkesitő szavai fel ne villanyozták volna a honszeretetnek 

magasztos érzetét; ki az, kinek lelkébe Farkas szavai be ne oltották volna a hazafias lelkesültséget, a 

szabadságnak szerelmét? Én mint gyermek, mint serdülő fiatal olvastam azt el többször egymás után, 

csaknem könyv nélkül tudtam, s az öntudatos hazaszeretetet és a szabadság imádását e percztől 

fogva érzém keblemben fellágolni. Farkas Sándor munkája volt az én politikai hitvallásomnak kátéja. 

 

És ne lelkesültem volna és ne lettem volna-e mélyen meghatva, midőn azon – a templom közelében 

lévő (mellékelt képünkben is látható) – egyszerü zsindelyes házhoz közeliték, hol a mester, a nagy 

Farkas Sándor született. E nagy szellemek bölcsőjénél ihletett kebellel állottam meg, mert itt sirt a 

gyermek, ki később menydörgő hangon rázá fel szunnyadó nemzetét, ki megfujta a szabadság 

tárogatóját, melynek a haza minden zugába elhalló hangja a jogvédőknek megszámlálhatlan és 

legyőzhetlen phalanxát sorakoztatá a küzdtérre. Azért ezen a mult ködéből, hazaszeretetre 

buzditólag kiemelkedő fönséges alaknak emléke szent és tisztelt kell hogy legyen minden hazafi előtt. 

 

Fenn a bölöni erdőkön 2 óra távolra a falutól, a Kollát pataka, és a Hajdinárom árka 

egybeszakadásánál egy hegyfokot Várhegynek neveznek, ott azonban ma már a követelt várnak 

semmi nyoma sem látszik. A távoli rejtett hely menhely lehetett régi villongó időkben, s onnan 

eredhet Várhegy neve. 

II. Felső-Fehérvármegye egy foltocskája. 
Zék földje. Csángó magyarok. Kilátás a lügeti tetőről. Lüget, az oláh nép. Hidvég; itt volt 
algymnasiuma az unitárusoknak. Árapataki ut. Csataemlékek. Árapatak. Csókás, várrom. 
Erősd. Veczer tető. Kilátás a Veczer-tetőről. Előpatak. Gyógyforrásai. Az itt összegyülni 
szokott vendégkoszoru. 

Bölön végfaluja ez oldalról a Székelyföldnek, az ezután következő, tartalomjegyzékünkben 
nevezett, 5 falu, a 18 darabban országszerte elszórt Felső-Fehérvármegyének a Barczaság és a 
Székelyföld közé beékelt egyik foltocskáját alkotja, ez pedig nem más, mint a 
mongoldúláskor már létezett, s Rogér atya által is emlitett Terra Zék, mely a kirtzi oláhok, a 
barsui szászok, és a sebusi székelyek földje közt feküdt. A szászok adománylevelében mint 
határhely emlitteték, Schlötzer szerint*Schlötzer C. S. 568. lap. ) azt Fulkun nevü szász birta; 
de a mongolok dúlása után lakatlanná lett, s azért IV. Béla azt a Sebus széki Bálint grófnak 
(Vincencius) Akadás fiának, a gróf Mikó-család eldődének adja 1252-ben*Hogy azt Fulkun 
nevü szász birta, abból nem lehet azt kihozni, hogy a Szászföldhöz tartozott – mint ezt több 
szász iró állitja, – mert ha Szászföldhöz tartozott volna, Fulkun halálával az nem a fiscusra, 
hanem a szász közönségre szállott volna, Terra Zéket tehát Fulkun mint nemes jövevény 
adomány utján birta, s halálával az az államra visszaszállván, ujból eladományozható lett. 
Benkő (Spec. Transilvania T. 1. pag. 445) szerint Zekföldjét Liget, Hidvég, Aranypatak, 
Nyáras patak (ez ma nem létezik) alkotta. Erősd és Előpatak csak azután keletkezett. ). 



Ezen faluk lakói nagy részt ugynevezett csángó magyarok*A csángó név még mindeddig nem 
volt értelmezve, azonban nekem ugy tetszik, hogy azt a székelyek az ős hazából kiszálló, az 
ős lakhelyről távozókra alkalmazzák, s az gyarmatot, kitelepülőt, elcsatangolót jelent, erre 
mutatna az is, hogy mindazon gyarmatait a székelyeknek, melyek a székely területről akár a 
vármegyékre, akár a szomszéd országokba áttelepültek, csángóknak nevezi a székely. ), kik 
tájbeszéd, viselet, jellemre, és alakra nézve egészen eltérők a székelyektől, s inkább a megyei 
magyarsághoz hasonlitanak, pedig valószinüleg ők is a székely földről, ezen, nemcsak az 
országba, hanem a szomszéd Dunafejedelemségekbe is gazdag rajokat kibocsátó nép-
méhkasból szállhattak ki, de mivel itt jobbágyok voltak, e körülmény jellem-idomulásukra 
nagy befolyással lehetett és volt is, s azt a katonáskodó székelyekétől eltérőleg idomitá, de 
1848, mely a hon minden polgárát egyenlővé és szabaddá tette, kezdi e különbségek 
eltüntetésével az önérzetes szabad polgárokat mindenhol megteremteni, azért hitem, hogy 
majd e haza ujabb és czélszerübb felosztása őket az elszakadt testvéreket ujból a 
Székelyföldhöz csatolandja, midőn mi örömest testvéri szeretettel fogjuk őket fogadni. 

Bölöntől egy jó órányira van Lüget; de mielőtt e faluba érne az utas, egy az Olt által 
körülkanyargott hegyfokra vezeti útja, honnan elragadó szép kilátás tárul fel, mert e pontról 
feltünik az egész Barczaság be Brassóig, melynek fellegvára, valamint szép hegykebelbe 
rejtett tornyai, s ódon bástyái tisztán kivehetők. Jobbról a rosnyói völgy nyilata tárul fel egész 
Törcsvárig, mig köröskörül a tért keretelő havasok, melyeknek eddig csak tetőcsúcsai látók, 
egész megdöbbentő nagyszerüségökben, tetejöktől aljukig tárulnak fel. Ott van a rosnyói 
völgy két előfokaként jobbról a feketehalmi Kotla, a Barczának ezen időmérője, mely ha 
tiszta, derült, szép időt, ha ködös és borus, esőt jósol. Ott tünik fel balról a szép fenyvesnőtte 
Keresztyénhavas (Schullergebirg), mely hegy felett roppant sziklaóriások, a Bucsecs és a 
büszke Királykő, lövelnek fel kopasz – s az év nagy részén át hóval fedett – félelmes 
szirteikkel, melyek, midőn a nap sugárözönnel önti el, ezüst bérczekként ragyognak. 

Ott van balra az ezek mellett szerényen eltörpülő Nagykő-havas, a tömösi szorosnak ezen 
ékes sziklakapuja, odább a Bodzának kék palástos havasai, és ezen gyönyörü idomu, ezen 
nagyszerü havasok lábánál terül el honunk legszebb, legnagyobb tere, az oly sok folyó 
fényszalagától átragyogott, az oly festőileg csoportosuló falvaktól tarkázott, az annyi érdekes 
várrom által szépitett Barczaság, mely e hegyfokról mint varázs-panoráma rohanja meg 
változékony nagyszerüségével a szemlélőt. 

A kép előterében az Olt által körülkanyargott völgyben Lüget, Hidvég, s az egy magaslaton 
gyönyörüen fekvő Földvár (Marienburg) tünik fel ódon várromjaival. Túl az Olton szépen 
sorzott faluk Magyarós, Veresmart, Krizba magas sziklacsúcsot koronázó várának messze 
ellátszó büszke zömtornyával. 

Tökéletes e táj, nem hiányzik abból semmi, elő és háttere egyenlően, öszhangzólag nagyszerü 
bámulatra ragadó, s tiszta időben, midőn a nap sugárözöne önti el, oly szinpompában ragyog, 
hogy csak Claude Lorrain ecsetje tudná lefesteni, a gyenge emberi szó, az eszmék ezen 
tökélytelen tolmácsa, csak homályosan, szintelenül körvonalozhatja azt. 

Hazámfiai, kik e honnak szépségei iránt oly kevéssé érdeklődtök, kik bebarangoljátok a 
külföldet, mielőtt hazátokat ismernétek, jöjjetek ide megnézni e tájt, ezt a mult szebb idők 
annyi lelket emelő történeti emlékeivel gazdag, a természet szépségeivel oly pazarul elöntött 
vidéket s higyjétek el, hogy ennél szebb, ennél meghatóbb, ennél idyllibb pontot nem fogtok 
sehol europaszerte találni, és ez a mienk, mert ezt mi szereztük, mi védtük évezreden át, 



annak minden hantját őseink nemes vére öntözé, annak minden pontja, minden romja dicső 
nagy tettekről regél. 

Az ut e hegyfokról Lügetre lejt, ez már oláhok által lakott falu, mit ha nem tudna is az utas, 
felismerhetné könnyen a roszul művelt határról, a falunak ronda szétszórt kunyhóiról, s a 
kunyhók előtt munkátlanul heverő rongyos piszkos népről. Minő ellentét ez és egy székely 
falu közt, pedig határa ennek is az Olt áldott terén fekszik s népességi arányával viszonyitva 
az sokkal terjedelmesebb, mint a túlnépes székely faluk határai, miért ezen ellentétes 
szegénység, s szánandó nyomor okát csak is ezen római eredetével büszkélkedő nép 
élhetetlenségében, semmivel nem gondoló indolentiájában, s főképpen értelmi 
szegénységében kell keresnünk. 

De már hallom a minden roszat a mi uralkodási vágyunknak, jogtalan elnyomásunknak 
tulajdonitó román apostol szokásos felkiáltását, azon nyomornak, szegénységnek, valamint az 
oláh nép elsatnyulásának ti magyarok vagytok okai, ti, kik minket szolgákká tettetek, midőn ti 
szabadok voltatok, ti kik uraskodtatok, midőn mi százados rabigában nyögtünk stb. stb. Erre 
meg én azt mondom, hogy az a szabadság, a melylyel a székelység főleg a határőri 
katonáskodás felállitása óta birt, nem volt valami irigylendő; a sok katonai szolgálat, mire a 
nép dijtalanul volt szoritva, midőn az erős férfikarok elvonva a tevékenységtől és 
földműveléstől, holnapokig havasok kopár szikláit őrizni voltak kénytelenek, nem volt 
legalább a földművelésre s az anyagi jóllét fejlesztésére előnyös, s az a katonai zsarnokság, az 
az idegen tisztek által gyakorolt kiméletlen, gyakran kegyetlenkedő szigor az elnyomatásnak 
és zsarnokságnak legterhelőbb neme volt, túlszárnyaló minden kigondolható polgári önkényt, 
oly intézmény, mely a nép értelmi fejlettségére gátlólag hatott, mely vakon engedelmeskedő 
gépet igyekezett a szabad emberből alkotni. De ne is tegyük e párhuzamot a székely falukkal, 
hanem tegyük Hidvéggel, Árapatakkal, mely faluk lakói bár magyarok, de szintugy 
jobbágyok s a régi feudál rendszer szomoru szolgaságában tengődők voltak, mint az oláhok 
nagy része, s látni fogjátok azon óriási különbséget, mely ezen veletek egyensorsuak között 
létezett, és létezik; s ha e falukon munkaidő alatt végig utazva látni fogjátok, hogy minden 
kéz, még a gyermekeké is mily szorgalommal dolgozik, és munkálkodik, s midőn egy oláh 
falun átmenve látni fogjátok a kapuk előtt ácsorgó sok nőt, a hasát napon melegitve heverő 
sok férfit, ezen munkátlanul éhező ronda népet, akkor ti is be fogjátok vallani, hogy népetek 
szegénységének okát nem annyira a már Istennek hála, régóta megszünt hűbéri viszonyok, s a 
magyar fajnak annyiszor szemére hányt zsarnokoskodásában (mely vád, mióta egyenjogu 
polgáraivá lettünk e hazának, alaptalan), mint inkább az oláh nép indolentiájában és 
tunyaságában, s főként értelmi szegénységében kell keresni, s hogy ezen visszás állapot 
eltünjék, okadatolhatlan vádak s communistikus törekvések helyett oda kell igyekezni és 
törni, hogy a még fogalomban is ismeretlen népnevelés eszméje gyökeret verjen ezen 
szerencsétlen nép lelkében, hogy ez által aluszékony, öntudatlan lelke, homályderengte 
értelmi tehetsége felébredjen, hogy ez által tettereje, és tevékenységi hajlama is felüdüljön, 
feléledjen. Vegyetek példát tőlünk, kik e téren egészen önerőnkön küzdünk meg a helyzet 
nehézségeivel, előre törve a szellemi és értelmi felemelkedésnek népboldogitó pályáján, s mi, 
kik néktek testvéri kezet nyujtánk, bizonnyal csak örülni fogunk az ily versenynek, mely a 
közös szabadság- és népboldogságnak legbiztosabb alapját nyujtja és biztositja. 

Az Olt völgye Lügeten alól kiszélesül a balparti hegyek nyugatra huzódva, Sárkány felé 
kanyarulnak, a határszéli Kárpátokkal egybefüggő nyugati hegy keretét alkotva a Barczának. 
A jobb parti Fekete-erdő pedig az alatta elfolyó Olt által elmetszetve azon Erdővidék és 
Sepsiszék között előszökellő széles bütüjü hegyfokot képezi, mely a Barczaság északi 



hegyfalát alkotja. Ezen hegyfok nyugati szöge alatt fekszik Hidvég, mely nevét attól 
nyerhette, hogy a Földvár és közte elfolyó Oltnak hidfejénél fekszik. 

Állitják, hogy Hidvég a Barczát birt német lovagok majorja volt, s Herrenburgnak 
neveztetett, de ezen állitás nem okadatolható, mivel tudjuk, hogy a német lovagok birtokának 
határvonala az Olt folyója volt. 

V. István király Hidvéget Akadás Vinczének, a Mikó család ősének, adományozza. A pápai 
dézmák regestruma 740-ik lapján be van jegyezve, hogy Miklós Hidneg-i pap 1334-dik évre 4 
régi banalist és 4 obulust fizet a pápai dézmába; hogy ez Hidvég, az kétségtelen, mert a 
magyarul nem tudó olasz dézmaszedők egy betüt könnyen felcserélhettek. 

Mátyás király 1462-ben Hidvégi Székely Bálintnak rendeli, hogy Hidvéghnek és Árapataknak 
a Theuczvári (Törcsvár) várnagy által jogtalanul lefoglalt dézmáját a fehérvári káptalannak 
adassa ki*Szereday Not. Cap. Alb. 100. lap. ). 

Hidvég János Zsigmond korában szintén áttért az unitárius hitre földesurával a Mikó 
családdal együtt*Hidvég 1662-ben tért át a református hitre. Székely Sánd. Unit. vallás tört. 
132. lap. ), s ott a 17-dik században a Mikó család által alapitott, s egészen 1676 tájig 
virágzott algymnasiuma volt az unitáriusoknak*Székely Sánd. Unit. vallás tört. 93. lap. Ez 
iskolát az annyiszor követséget viselt s Rákóczi György főtanácsosa, Mikó Ferencz alapitá s 
ott egészen a felsőbb tudományokig tanulhatott az ifjuság. (Erd. tört. adat. 4. kötet 208. lap.) ), 
mely mivel megszünt, igen óhajtandó, hogy mással pótoltassék, mit az itteni gazdag és 
nagyszámu birtokosoknak kellene kezdeményezni. 

Hidvég rendszeresen épült utczáival, az Eszterházi és gr. Nemes udvarokkal, az ott lévő 
számos szeszgyárral és boltokkal városias szinezettel bir, s meglehetős kereskedelmi és ipari 
mozgalmat tüntet elő. 

Temploma (lakói reformátusok) egy magaslaton fekszik, közelében a lerombolt régi 
templomnak, melynek alapfalai most is látszanak; van egy szép kőszószéke, melyet, mint 
felirata mondja, Nemes János Háromszék főkapitánya és neje Pápai Anna készitett 1674-ben, 
ugyszintén egy igen szép faragványokat mutató kőkoporsója is, mely, mint kopott feliratából 
kivehettem, az 1642-ben elhalt Nemes Tamás Háromszék főkapitányának emlékére volt a régi 
templomba elhelyezve, és még egy jóval régibbnek tetsző másik sirkő, melyen a Nemes 
czimer alatt csak is a Héjasfalvi szó kivehető. Ennyi mit Hidvég a régészet terén felmutathat. 

Hidvégről Előpatakra szándékozván, nem léptük át a Barczaság fénylő határvonalát az Oltot, 
hanem a hidvégi hegyfok alatt robogtunk az innen félórára fekvő Árapatakra, mely Előpatak 
völgytorkolatja előtt igen regényesen fekszik; a pápai dézmák regestrumának 649-ik lapján 
Árvapotok, a 741. lapon Arnapotok néven jön elő, Márton nevü papja 1332-ik évre 8 régi 
banalist, 1333-ra 2 ban. és 3 obulust fizet. E bejegyzés adatul szolgál arra, hogy a XIV-ik 
század elején már jelentékeny hegység volt, és hogy neve Arnapataktól származik. 

A reformátusoknak 1665-ben épült templomában a szószék mögé van befalazva az 1602-ben 
elhalt Geréb Benedeknek igen díszes sirköve. 

Utunk Árapatakig nagyon rövidnek tetszett, mert folytonosan gyönyörködheténk a Barczának 
valójában nagyszerü képleteiben, s azon gyönyörüen váltakozó havasok festői csoportjában, 
melyek e szép tért minden oldalról körülfogják; közelünkben Földvár, a magaslaton oly 



büszkén fekvő helység, melynek keleti végénél a messzekorról regélő Mária várnak tisztes 
romjai tüntek fel, méltó előteréül a felötlő nagyszerü tájnak. Tájunk minden perczben, a mint 
a nézpont változik, átalakul. Immár elvonult az előtérből Földvár ódon várával, de felötlik a 
távolban Brassó, fehérlő fellegvárával, fel a Barczán festői rendetlenségben szétszórt faluk. 
Ennél szebb panorámát bizonynyal az ünnepelt külföld sem tud felmutatni, s lehetlen, hogy 
érdekkel ne csüngjünk azon, főleg ha meggondoljuk, hogy a természetileg szép térhez mennyi 
dicső emlék van csatolva, mert hisz az ember is megjelent itt, hogy emlékvirágokat ültessen, 
hogy a szép tájat dicsővé is tegye, és ha e táj érdekesitésére történeti kincseket kutatunk, nem 
is kell messze régi korra visszatérnünk, mivel találhatunk a közel multban is dicső és felemelő 
haditényeket; mert 1848-ban, midőn egész Erdély elestével Háromszék kimondá, hogy utolsó 
emberig fogja magát védni, nov. 29-én Heydte tette a legelső támadást, ki 4000 rendes sereg 
és megszámlálhatlan oláh és szász nemzetőrrel nyomult előre. Háromszéknek rögtönzött, 
tüzet alig látott hadcsapatja (mert seregnek nem mondhatni) eléje sietett. Itt e téren, hol most 
végigrobogunk Hidvég és Árapataka közt, találkozott a két sereg, itt folyt Háromszék első 
csatája, itt szólalt meg Gábor Áron első ágyuja, mi oly lelkesedést idézett elő, hogy 
honvédeink azt összeölelve, összecsókolva rohamra mentek és győztek, az ellen vissza futott, 
Földvárt bevették székelyeink*Kővári Erd. Tört. 1848–49. 129. lap. ), és ezen első csatában 
nyert első győzelemből meritett önbizalom volt alapja azon páratlan hősiességnek, melyet 
ezen dicső önvédelem folyamában ezután annyiszor és mindenütt feltalálhatunk. Tisztelet és 
szent érzet áthatotta kebellel léptünk a hősök vére öntözte földre, s hogy e szép, ez emlékes 
tájban még tovább gyönyörködhessünk, nem tértünk be Árapataknál Előpatak szük völgyébe, 
hanem a Barczát északról szegélyző hegysor aljában folytattuk utunkat Erősdre. A hegyek itt 
igen szép alakzatuak; az Olt századok, ezredek türelmével metszette s idomitá azokat oly 
festői omladványokká, melyek földképződési tekintetben is igen nevezetesek, mert a 
szemcsés homokrétegek és negyedképződésü mészkőben a legszebb kagyló és csiga 
kövületek fordulnak elő*A Congeriák és Paludiák roppant tömege, ritkábban Cardiák, Neriták 
és Planorbok.). 

Erősdön innen negyed órára egy önálló, elől az Olt, hátul a Várpatak mély medre által körül 
ölelt Csókás nevü hegycsúcs van, melyre a hagyomány várat helyez. Ennek azonban jelenleg 
csekély nyomai látszanak. A hegynek keletre lejtősülő, körülbelül 400 lépés kerületü 
fennlapja szántóföld levén, egészen át van alakulva; csakis e fennlap szabályszerü idoma, a 
nyugati ormon elvonuló félkör alaku gátony és sáncz, valamint az ezenkivüli hegynyaknak 
átmetszése mutatja, hogy itt emberkéz idomitott; mondják, hogy a mult században még magas 
kőfal állott, de annak szép lapos köveit elhordva, az erősdi templomkeritésbe épiték; e mellett 
sok vastag cserépdarabot fordit fel az eke. Mindezeket összevéve azt kell hinnünk, hogy ezen 
természetileg is erős fekvésü ponkon, – honnan az egész Barcza mint képlapon tárul fel – 
lehetett valamely őrvár, vagy erőditett kolostor, talán éppen az, a melyről Pázmán (II. App. ad 
act. syn. Dioces. 116) emlitést teszen. Tovább Tgyis nevü helyen is sok urnadarabot és 
tegezvasat találnak. 

Erősd igénytelen kis falucska, mely semmi érdekest felmutatni nem tud; de már itt léve, nem 
tehetők, hogy el ne ránduljunk a csak innen megközelithető Veczerre. A Veczer délkeleti 
előfokát képezi azon széles hegylánczolatnak, mely a Mitácsból lenyulva, Miklósvár-szék és 
Sepsi-szék között lenyomul és az Oltttól körülzajlongva, a Barczaság északi hegysorát alkotja. 
Benkő szerint*Transilvania 446. lap. ) a Veczer ugyanazonos azon Veczullal, mely Béla 
királynak 1250-ben kiadott azon adománylevelében, melyben Zék földjét Akadás fia Vincze 
grófnak adja, mint határhegy emlitve van. 



E magas hegycsúcsot közvetlenül körülfolyja az Olt, mely itt eddigi déli irányát változtatva, 
nyugatra tér; oldalában csodás alaku mészkő-sziklák, mint kövült óriások tornyosodnak fel. 
De mi tetejére siettünk, mert a Veczer név még mindenütt (Hunyad megyében Baróthon) régi 
várhelyet feltételez s ilyet reméltünk itten is találni; de figyelmes kutatásunk más eredményt 
nem tud felmutatni, mint a Veczertetőn lévő látszólag emberkéz emelte kerék kupidomu 
dombot, melybe sok gödör mélyül be. Ily kerek dombok az északra nyuló hegyek más 
magasabb csúcsain, mint az Esztenabércz, Strázatető és Barabástetőn is vannak, feltehetőleg 
azok római vigiliák, vagy pogány sirok lehettek. E mellett, hogy itt régen hadtani munkálatok 
is voltak, mutatja az, hogy mikor a Veczertető lapályát felszántották, sok sarkantyut, 
láncsavasat, téglát és cserepet találtak. Alkalmas is volt e hely arra, hogy oda valami őrerőd 
épüljön, mert innen feltünik egész Háromszék a Nemere csúcsig, és a Barczaság le 
Szunyogszegig, ezen roppant térség, hol 100 falunak tornyát számitók meg, melyet nagyszerü 
havasok csodás szeszélyes csoportjai keretelnek körül. E térség egymással összefoly, 
szeretettel ölelkezik, csak az emberek különitik azt el; a kanyargó Olt és a beléje siető sok 
más folyam és patak ragyogó ezüsthálózattal vonja be e terjedelmes tért, a reggeli párázatok 
hosszu kék lepelként nyulnak el a tér felett, elfedik, hogy a széllebbenésre felmutathassák, 
minő szép tájt fednek; itt-ott füstgomoly mint gyárak vagy rohanó vasutfüst-sörénye nyulik el. 
Csalódás! Nincs itten gyár, nincs vasut; tégla-kemenczék kicsinyes füstje az. A Veczerrel 
szemben a Lempesch, idább a két ökörfark nevü önálló csúcsocska*Ugy a Veczer, mint e 
hegyek Eocen-conglomeratból alakulvák. ), maradványai azon hegylánczolatnak, mely egykor 
a Veczerből kiindulva, az egész Barczát átfolyá, de a melyet az utját változtató Olt négyszer 
szelt át és mosott el; túl ezeken a tömösi szoros torkolatja, hátterében a roppant Bucsecscsel, 
tovább Brassó fellegvárán alól a törcsvári tér, a hó erezte Királykővel, mely előtt szerényen 
törpül el a feketehalmi Kotla, s vele a többi havasok is; versenyre szállni csak a Bodza vidékét 
uralgó Csukás mer, ha nem is magasság, legalább alakszépségre megállhatván mellette; de 
száz szónak is egy a vége, t. i. az, hogy a Veczerről feltáruló kilátás nagyszerü és páratlan a 
maga nemében. A Veczeren félszázaddal ezelőtt félelmes tolvajbanda tanyázott, mely itt 
három törvényhatóság (Szászföld, Háromszék, F.-Fehérmegye) határán sokáig 
hatalmaskodott, mig végre az erdők kipusztultával ők is elvonultak; a nép azonban a Veczeren 
elrejtett kincsüket most is keresi. 

Visszatérve Árapatakra, befordultunk az előpataki szűk völgybe, mely kecstelen és 
unalmasnak tetszett a Barczaság nagyszerü képletei után. Félóra alatt Előpatakra értünk. 

Ez honunk legjobban berendezett, leglátogatottabb fürdője; csak a mult század vége felé 
kezdettek ottan egyszerü, más fürdőinken divatos faházakat épiteni, hanem a szomszéd 
Dunafejedelemségből számos vendég kezdvén ide tódulni, s az oly gyorsan emelkedett, hogy 
ma a sétánynyal szegélyzett patak partján 100-nál több csinos lakház, s azok között néhány 
nagyszerü is emelkedett. Képben mutatjuk be fürdőt. 

 

Előpataknak déloldalról felvett látképe. 



Előpatak vidéke jellemtelen és rút; szűk, minden kilátás nélküli elzárt völgyét kopár 
szakadásos hegyek környezik; de ezen széptanilag egykedvü vidéken mily áldásos forrásokat 
fakaszta fel a mindenütt jótékonyan működő természet, mintha kül silányságát a belbecs 
érdemeivel igyekezett volna ellensulyozni. 

Előpataknak mindössze 4 forrása van; ezek között első helyet érdemes az őskút vagy az 
ugynevezett Főkút, mely vegytartalomra nézve leggazdagabb* 

Vegytartalma az ujabb 1863-ki fürdői jelentésben közzétett vegytani bonczolás szerint 
következő: 

A vizek egy polgári fontban (32 lat) tartalmaznak: 

vegyalkatrészek: őskut ujkut 
hamhalvag 0.2458 szemer 0.1613 szemer 
szikhalvag 0.6298 szemer 0.5299 szemer 
szénsavas szíkeny 9.8688 szemer 7.0810 szemer 
szénsavas meszeny 9.0317 szemer 10.6217 szemer 
szénsavas kesreny 5.9904 szemer 4.4621 szemer 
szénsavas vas 1.6051 szemer 2.3501 szemer 
villósavas föld 0.2458 szemer 0.3202 szemer 
kovasav 0.3686 szemer 0.2611 szemer 
szilárd alkatrészek összege 27.9860 szemer 25.7971 szemer 
szabad szénsavlég 15.2371szemer 11.8042 szemer 
minden alkatrészek összege   43.2231 szemer 37.6013 szemer 
 

Előpatak tehát mindazon esetekben ajánlható, melyekben az emésztés szenved, melyekben 
daganatok és tömülések keletkeztek az altesti szervekben, melyekben továbbá a szervi 
tevékenység és a vérélet le van hangolva, és melyekben hiányos vérkészités által gyöngeségi 
és kóros állapotok jöttek létre az idegrendszerben. Vizei hatalmasan olvasztanak a nélkül, 
hogy gyengitő utóhatást nyilvánitanának. 

Gyomorgyöngeség és gyomorgörcs, májtömülés, zsirmáj, epeválasztási rendetlenségek, 
epekő-bajok, sárgaság, lépdagok váltóláz következései, a vese és vizellethólyag hurutos 
állapota, méhtömülés, altesti zsigerek vérbősége, aranyeres bajok, sápkór, vérhiány és 
görvélykór azon betegségek, melyek az előpataki ivás és fürdés általi gyógykezelésnek 
tárgyai lehetnek. 

), ez a patak balpartján levő fürdőpiacz közepén, csinos nemzeti szinre festett vaspavillon alatt 
buzog fel. E gyógyforrás kellemetlen tenta izü, szabad légen hamar feketedő; a bort kevéssé 
főzi, de némely betegségben nagy gyógyhatásu, csak kár, hogy forrása annyira gyenge 
(egyszeri kimérés 83 veder), hogy a fürdői idény alatt a vendégek szükségletére sem 
elégséges, s a ki jókor nem kel, az vizet nem lel, mert már 5 órakor e fürdőn mindenki talpon 
van, s 7 órára a kut fenékig ki üritve.  

Ezen főkút mellett van egyfelől egy svájczi modorban épült nagy és kényelmes vendéglő, 
másfelől egy hosszu fedett sétány, hol esős időben is mozoghatnak a vendégek, végében 
csinos olvasó szobával, hol minden nyelven irt s minden szinezetü hirlap van. E sétánynak 
nyitott oldala zöld ágakkal elrekesztve igen kedves és hűs tánczteremmé alakittatik át, s 



vasárnapokon – mikor Háromszékről is a birtokosság ide szokott seregleni – igen kedélyes 
tánczestélyek tartatnak. Mellékelt második képünk a Főkútat és ezen fedett sétányt mutatja. 

 

Az előpataki főkut és fedett sétány. 

A második gyógyforrás Béldi Albert telkén van, ezt inkább meleg fürdőnek használják. 

A harmadik az Ujkút vagy a Restek kútja, melynek ezen mellékneve onnan ered, hogy a későn 
kelő vendégek, a főkút kifogytával csak ebből kaphatnak vizet. Ez szintén a patak balpartján, 
a másodiktól csekély távolra buzog fel, s kétségtelenül minőségre nézve a főkúthoz 
legközelebb áll, miért a fürdőidény alatt – midőn a Főkút vizét a vendégek igénybe veszik – a 
palaczkokat innen szokták tölteni. 

A negyedik ásványos forrás alább gr. Nemes telkén szökel fel. Itt csinosan berendezett 
fürdőintézet van, hol meleg és hideg kádfürdőket lehet kapni.*Ez év april havában gr. Nemes 
János telkén oly gazdag forrást fedeztek fel, mely a főkuthoz hasonlit, ezt tükörfürdővé fogják 
átalakitni. ). Van ezeken kivül egy hideg lobogó, igen czélszerüleg berendezett zuhany, s meg 
kell vallani, hogy a birtokosság minden lehetőt megteszen a vendégek kényelmére; de ezt 
teheti is, mert a fürdői idény alatt, – mely május közepén kezdődve julius közepéig tart – e 
fürdőnek igen sok látogatója van, főként a szomszéd Dunafejedelemségekből, ilyenkor a 
szállások nagyon keresettek, s meglehetős borsosak is, ugy hogy a belföldi vendégek 
rendszerint a fürdői idény előtt vagy után mennek Előpatakra, mikor olcsó szállás mellett viz 
is elég van. 

A fürdői-idény alatt itt roppant fényüzés és henczegés van, s lehett itt a franczia műveltséget 
szenvelgő boérok, főként a nőknél a franczia elegantiát a keleti rondasággal, a franczia 
vidorságot, élénkséget a keleti tunyasággal párositva látni. Párisban készült csinos szabásu 
ruhán izléstelen ékszerhalmazt és török kaftánt, kivágott nehéz selyem, bársony öltönynyel 
csoszogó török pántoflit, s franczia műveltség felületes máza alatt butaságot, erkölcsi üresség 
mellett roppant gőgöt, vagyonfitogtatást s kérkedő ürességet észlelni. De ez eset mindig be 
szokott következni minden oly népnél, melynek nemzeti öntudata és műveltsége nincs, 
minden oly népnél, mely megvetve édes anyanyelvét, a műveltséget idegen nyelven, idegen 
irányban vadászsza, minden oly népnél, mely politikai fejlettség és önérzettel nem 
rendelkezik. 



S valjon nem éppen ily szánandó, ily nevetséges lények voltak-e csak néhány évtizeddel 
ezelőtt is azon előkelő honfitársaink, kik nemzeti culturánkat megvetve, nemzeti szép 
zengzetes nyelvünket nem tudva, német, franczia, angol majmolókká váltak, s ekként állott 
elő egy nevetséges alak, egy amphibion, ki sem magyar sem külföldi nem volt, ki ugy a 
hazára, mint az emberiségre nézve egy haszontalan zérussá devalválódott.  

S valjon nem ilyen-e a szegény, erőhatalommal civilizált török, kit európai öltönybe préselt 
szultán Mahmud reformáló szelleme, s kivetkőztetett keleti jellege- s erényéből a nélkül, hogy 
a nyugati műveltséget beleönthette volna. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy khinai fallal 
körülövezve magunk, megvessünk minden külföldről jövőt; nem, sőt a népek egymáshoz való 
közeledésének, testvérisülésének nálam senki sem nagyobb barátja, – közmüveltségi, 
nemzetgazdászati s politikai okok ezt hatalmasan igényelik, hanem azt kivánom, hogy a 
polgárosodásnak, a közös szabadságra törésnek e hatalmas, századunk erejét és törekvését 
mozgató ezen solidaris iránya mellett, minden nemzet tartsa meg nemzeti sajátságait, s 
főképpen ne vetkőzze le jó tulajdonait, ősi erényeit csupán azért, hogy más népek 
ferdeségeivel, gyakran vétkeivel cserélje azokat fel. Igenis, vegyünk át más népektől minden 
olyat, mi nemes, mi jó, mi a szabadság, polgárosodás és tudományosság vivmányaként 
felmerül; de azért ne vessük el az ősöktől örökül ránk maradt erényeket, ne vetkőzzük le 
nemzeti szebb tulajdonainkat, mert azok azon életdús törzset alkotják, melybe a 
korszellemnek termő ágait oltanunk kell, ha azt akarjuk, hogy azok nemes gyümölcsöket hozó 
termő ágakká, és nem ezeket elölő dudvává váljanak. 

De már eleget időztünk Előpatakán, s ha az unalmas hosszadalmasságot kerülni akarjuk, ideje 
e kedves fürdőtől búcsut vennünk. 

III. Háromszék alvidéke. 
 
FEJEZETEK 

A sepsi-illyefalvi várnak és abba szorult 
lakosoknak a tatárok miatt lett 
elpusztulásának s szörnyü veszedelmeknek – 
mely esett in anno Domini 1658. – régi 
rongyos irásból való transumtuma. 
Iszonyu hazánk romlása 

Énnek egyik diszes tagja 

Sok néppel volt Illyefalva 

Erős két vára. 

Pogányok hogy ránk jövének, 

Öt nap egész estig vélek; 



Bajlodtunk éjjel is untig 

Egész viradtig. 

De hogy ők ezt látták volna – 

Köztünk hogy senki nem volna 

Ki tőllök rettegne s futna, 

Sőt merész dolga. 

Frigyet mi velünk szerzének 

Notariusok elveszett 

Melly Chámnak nehezen esett, 

Haragra gerjedt. 

Mondának, hogy ha az embert, 

Életben adhatnók őtet, 

Senki nem bántatnék tőllök; 

Bizonnyal hinnők. 

Mirzát, de meg nem adhattuk, 

Életét mert elfogyattuk, 

Mellyet azután megbántunk, 

Hogy nem gondoltuk. 

Holt testit is kérték tőllünk, 

Mellyet megadni nem mertünk, 

Nem láttuk, neki feleltünk. 

Nem hittek nekünk. 

Kit hogy megtromfolhassanak, 

Csalárdságot gondoltanak, 

Mind békességre hajlának, 

Élést kivánnak. 

Hivénk pogányok hitének 

De az csak fortély nékiek, 

Várunkhoz hogy jöhessenek, 

A volt elméjek. 

Élést várunkból kihányánk, 

Eleget az ebnek adánk. 

Őköt várunkhoz bocsátánk, 

Mi nagy kárt vallánk. 

Nem kelle neki praebenda. 

Kozák Kurtán kőfalt vágja 

Tatár tüzet ránk bocsáta, 

Rablásra juta. 

Várbann is erőssen vivánk. 

Mig szintén mind ellankadánk 



Kezünkön, hogy mind meghalnánk, 

Ez volt regulánk. 

De hogy öt nap és éjszaka, 

Testünk sok viadal mia 

Éhség szomjuság ezt hozá, 

Erőnk elfogya. 

Pogányság minket megtolya, 

És várunkba betódula. 

Tüz s fegyver mind rajtunk vala. 

Lelkünk elhala. 

Szörnyü romlásunk értsed, 

Nyolcz százat rabságra vittek 

Várunkba, kik égtek s vesztek, 

Számba sem vöttek. 

Volt ötszáz ember koponya. 

Vár mellett sok test elhulva. 

Széllyel másot is sok vala. 

Kinnal meghalva. 

Pinczékbe rejtek hellyekben 

Sokan rejteztek féltekben. 

Vigyázó pogány ezekben 

Sem hagyott hellyben. 

Krisztusnak hiv tanitványi 

Sáphár Miklós Illyefalvi, 

Márton Kézdi-Vásárhellyi 

Pogány rabjai. 

Péter pap Árapataki, 

András pap a Szentkirállyi, 

János pap is a Killyéni, 

Sokan a többi. 

Simon pap Kisborosnyai 

Vitézen pogánnyal vini 

Merészelt, szegény harczolni, 

Kezén meghalni. 

Mesterek is, kik voltanak, 

Vesztek és raboltattanak, 

Szörnyen megkinoztattanak, 

Kik köztök voltak. 

Anyáknak gyermecskéjekét 

Ölökből kivonták őket. 



Kőfalhoz verték testöket, 

Szaggaták őket. 

Mint labdát egy kézből másba 

Hajitnak igy csecsemőt kardra, 

Hánytanak rútul tétova, 

Tagjok konczolva. 

Véneknek ősz szakállokot 

Elborotválták s orrokot. 

Porázba vontak sokakat, 

Nyomorultakat. 

Szülőknek kisdedecskéjét 

El messze hajtották testét, 

Annyát is mindnyárást ezek 

Hurczolni készek. 

Sokan közülök meghaltak, 

Hogy ily rútul kinoztattak, 

Természet ellen mocskoltak, 

Melyet nem szoktak. 

Lóra tették, mig éltenek. 

Ha látták, hogy ők betegek, 

És hogy lovon nem ülhetnek. 

Megölni készek. 

Rútul szűzekkel is éltek, 

Nem nézték, hogy nincs idejek. 

Buja szamári életek, 

Ez pogány népnek. 

Éhségünk nagy volt közöttök, 

Szokatlan nekünk az ő étkök, 

Kit hogy kéntelen étettek. 

Hulldogált könyvek. 

Lónak sebessége mellett, 

Kötözve ha nem mehetett, 

Szegény rab hogy ha elesett, 

Vonva vitetett. 

Mely miá meg is fulladtak, 

Ló mellett hogy hurczoltattak, 

Szörnyüképpen kinoztattak, 

Jajt sokan mondtak. 

Barmokról nyuzott bőrököt 

Törettek nap-estig véllek 



Kötözni, hogy abból nekik 

Szijjat messenek. 

Kivel ugy megkötöztettek, 

Hogy testekbe besülyedtek, 

Osztán ha megenyhittettek, 

Ki sebesültek. 

Melly ha meggyógyult forrása, 

Mintha karddal vágták volna, 

Ugy látszik ma is rabokra, 

Foghatcz bizonyra. 

Sokan a rabok cséplettek, 

Buzát, kölest, lisztet törtek, 

Kiből rút italt köpültek, 

Abból részt töttek. 

Kevert minémü disznóknak, 

Adatik ez illy állatnak, 

Tatárok nekünk is adtak, 

Avval kinoztak. 

Étkeknek véres tajtékját, 

Nem hadták elhánnunk gazát 

Gaz lévbe itatták mocskát 

Megfőbb liquorát. 

Só nélkül az étket főzte, 

Melly csak a csömört nevelte, 

Hasnak férgeit többitette, 

Gyomrot gyötrötte. 

Lóhust megennünk só nélkül 

(Holott édes mindenestől 

Mondottuk) nem jó a nélkül, 

Megrongált mentől. 

Némelly rabot megsütöttek, 

Tüzes karóba is vertek, 

Testek rútul metéltettek, 

Nem kiméltettek. 

Lánczokkal is kötöztenek 

Lószőrből porázt füztenek, 

Rabot szekérhez kötöttek, 

Mezitelen vittek. 

Nem volt kedvezés semmiben, 

Amaz négyeknek mint régen, 



Király kedvezett ügyökben 

Rabsági hellyben. 

Nabugodonozor régen 

Zsidókkal mint tött szörnyűbben, 

Lött dolgunk nekünk ez hellyben 

Kegyetlenebben. 

Javaink hammuvá tették, 

Kiket pogányok nem vettek, 

Szemérmünk mind kitettzettek, 

Megfertéződtek. 

Nagy volt Istennek ostora, 

Mely ma is vagyon felhuzva, 

Ezzel sem mult el haragja, 

Szörnyü csapása. 

Nem kell tudós ő elméjért 

Eszes tanács adásáért, 

Kell ott szép személly a bünért 

Nemes pénzejért. 

Kérjük Istent mint atyánkot, 

Szánnyon megnyomorodtakot, 

Nézze Krisztus főpapunkot, 

Bün-oldozónkat. 

Haragját a pogányságra 

Forditsa az ő nyakokra, 

Döjtse tüzét országokra, 

Végromlásokra. 

Mediát és Siriát, 

Özebet Zebet Zebaát 

Mind elveszté az Salmanát 

Népi rontóját. 

A kik mondottak kevéllyen, 

Pusztitjuk el nagy erőnkben, 

Istennek hajlokát éppen 

Tegyük semmibe. 

Tegyen ugy ez pogány néppel, 

Mint fertelmes emberekkel, 

Ezeknek sok seregével, 

És ezerével. 

Téritsen minket ő hozzá, 

Isten főlelkével jóra 



Oktasson akarattyára, 

Szent országára. 

Támadjon fel mi mellettünk 

Vegye el nyomorult igyünk, 

A pogány népeket értünk, 

Rontsa el kérjük. 

Raboknak erős lánczokot 

Törje el vas békójokot, 

Minden kinzó szerszámokot, 

Isten azokot. 

Hozza nemzettségek közé 

Osztán őköt templomivé 

Csinállya szent edényivé 

Illy eszközivé. 

Ninivét a mint megtartá, 

Ezekiast meghalgatá, 

Josaphátot ő meglátá 

Igy országunkra 

Tekintsen kegyes szemivel, 

Dicső székéből kezivel 

Tartson meg nagy erejével 

Kész fegyverével. 

A mint régen a Sionra 

Szemeket, kik ércz kigyóra 

Függesztették mint Kristusra, 

Megtartójokra. 

Igy minket is kegyelmesen 

Tartson meg pogányság ellen 

Mint tüzes rút ördög ellen 

Isten kegyesen. 

Szegény keserves anyákot 

Örvendeztessen sokakot, 

Rabságból ő magzattyokot 

Hozván azokot. 

Az ő szemek eleibe 

Hogy azokkal egyetembe 

Mint Jakob Jóseffel régen 

Örvende szemben. 

Kiért ő neki dicsősség 

Legyen mindentől tisztesség 



Adassék neki, nagy felség. 

Minden erösség. 

Romlásunk ezer hatszázban, 

Az ötvennyolc forgásában, 

Esik Kisasszony havában, 

Aratás tájban. 

Illyefalvának romlását, 

Szemlélvén nagy pusztaságát, 

Pogányoktól elrablását 

Irván le kinnyát. 

Tempore reverendi Dni Samuelis Incze de Lisznyo Ven. Trac. Sepsi Notarii dignissimi, nec 
non Ecclae Rfr. V. D. M. fidelissimi protocolata per Sámuelem Dezsi p. t. Scholae ejusd. 
Ecclae Rectorum in Anno 1765. 

Nagy Szabó Ferencz Memorialejában (Erd. tört adat. I. k. 168. lap) azt mondja, hogy az 
ilyefalvi várt a moldovai vajda vette be s 5000 lelket veszte el benne, de ez valószinüleg 
nagyitva lesz; az azonban megtörténhetett, hogy a törökökkel ott volt a moldovai vajda is. 

Hogy ez alkalommal Ilyefalvának minden adománylevele elpusztult, kitetszik e város 
tanácsának 1785-ben nov. 27-én a gubernium azon rendeletére, hogy minden privilegiumát 
felküldje, adott jelentéséből, melyben elmondatik, hogy a várban tartott minden 
adománylevelök s más régi irományaik 1658-ban a tatárok beütésekor megsemmisültek, 
elégtek, azonban ők ezen kiváltságok értelmében élvezték régen s most is élvezik mindazok 
előjogokat, melyekkel Udvarhely, Kézdi-Vásárhely, Sz.-György és Bereczk bir. (Gubern. 
5326/785.) Egy más kérvény (9256/783), melyben az ilyefalvi tanács felhozva, hogy minden 
prvilegialis levelük a várnak tatárok általi feldúlatásakor elpusztulván, kérik, miszerint a 
káptalanoknál rendelkezzék a gubernium, hogy Ilyefalvának ott lehető privilegialis leveleit 
kiadják. 

S most miután a krónika irónak hazafias feljajdulását, honért sajgó keblünkben 
viszhangoztattuk, az ezen gyászokmányban emlitett két vár felkeresésére indultunk, hogy a 
hazának hősök hamvai által szentesitett temetőjéhez elzarándokolhassunk. Ezen várak egyike 
minden esetre a templom-kastély, mely ugy épitészeti, mint történeti szempontból érdekes 
épület levén, ismertetése nem lesz felesleges. 

A falu északnyugati végén egy önálló, a Felszegi-pataktól körülfolyt s a térség fölé vagy 200 
lábnyira emelkedő kerek domb tetejét koronázza e kastély (lásd alaprajzát). Közepén fekszik 
az ujból épült templom A, melyet egy 200 lépés kerületü fül alaku vár BBB környez, ezen 
ölnyi széles falakkal biró belső várnak ugy látszik csak egyetlen négyszög bástyája C volt a 
déli oldalon, e kapubástyán át történt a bejárás is, erre épült most a templom tornya. 

E belső vár délnyugati szögletében egy félkör alaku kicsucsorodással D birt, mely hatalmas 
támoszlopai daczára egybe kezd omladozni. 

Az ezen belső várt környező külső vár EEEEE szabálytalan hatszög, bástyákkal, melyekből 
három F. G. H. ötszögü, kettő pedig K. L. négyszögü: legemelkedettebb a déli homlokzat 
emeletes bástyája L, hol a felvonó hiddal ellátott kapu állott, s hol a kapuőrök lakosztályai 



vannak. E külső várat mély széles sánczolat MMM övezte körül. Nyugati szögletéből indult ki 
a vár földalatti titkos alagutja N, melynek külső kijárata a szemben lévő dombon most is 
látszik; egy más ily alagut P pedig a déli oldalon, ez a papi lakon alól, hol most is régi vermek 
vannak, jött ki, néhány évtizeddel ez előtt még boltivezete is megvolt; most egybeomlott. E 
várfalak és bástyák most is elég épen állnak fenn, csak is a keleti szögletben lévő H-val jelzett 
bástya külső falai omladoztak le, de ezt is ki akarják épiteni Ilyefalvának várkastélyukra 
méltán büszke lakói. Ezen keleti bástya közelében (benn a várban) van egy faragott kővel 
kirakott igen mély, s bő vizü kut R. A bástyák, hol egykor hősök őrködtek és csatáztak, most a 
város gabonaraktáraivá vannak átalakitva. A kapubástya lakályos szobáiba pedig a muzsák 
költöztek, itt lévén a falu, akarám mondani város iskolája. 

Könnyebb tájékozhatás kedvéért mellékeljük e templom-kastély alaprajzát. 

 

A kastélyt környező széles, mély sánczot, (mely az északi oldalon, hol a hegymeredeken 
hanyatlik megszünik) pátriának nevezik; talán régi czélzás arra, hogy voltak idők, midőn a 
haza csak az ily védsánczokon belül létezett. A toronyból gyönyörü kilátás nyilik a bűbájos 
Háromszékre s a nagyszerü Barczára. 

Ismerjük már Ilyefalva ezen fellegvárát, melyet képben mutatunk be; de még ezenkivül kellett 
valahol Ilyefalván egy várnak lenni, mert Fuchs is egy vár (arx) és egy erősségről (castrumról) 
tesz emlitést, és a krónikában is két várról beszél az iró. 

 

Az ilyefalvi templom-kastélynak nyugatoldali látképe. 

Én eleget puhatolódtam ezen második erőd után s összejártam ugy a határt, mint az erdőket, 
de sehol egy második erőd nyomaira nem akadhattam, és igy valószinü, hogy a kérdéses arx 
és castrum is benne foglaltatott a leirt kettős várkastélyba, a castrum alatt belső, az arx alatt a 
nagyobb külső kastély értetődvén. 



Van ugyan az Ilye-patak mellett fenn az erdők aljában a Sármány táján egy Forrósdomb nevü 
hely, hol az eke régi falromokat, fokos téglákat és cserépdarabokat forgat fel, s van is némi 
homályos hagyomány, hogy ott régen vár állott, sőt az Ilyefalvi Judith czimü régi regényben 
szerepel is, de a hely fekvése nem olyan, hogy ott vár lehetett volna; inkább vagyok hajlandó 
azt hinni, hogy régen Ilyefalva itten az erdőkben elrejtve feküdt. E völgyben néhány éve nagy 
kőszéntelepet fedeztek fel, mely használatlanul hever. Fennebb Száldobos oldalában egy 
ásványosviz buzog fel, melyet az előpatakival ugyanazonos hatásunak mondanak lenni. 

Mielőtt Ilyefalvát elhagynók, egy a siralmas krónikát kiegészitő hagyományt jegyzek fel. A 
vár veszedelmekor volt egy Barokk nevü gazdag család (most is létezik e család); ezt is 
elfogták a tatárok s szijra füzve vonczolták magokkal a Bodza felé; egyik fiunak sikerült 
megszökni, elbujt tehát egy patak padmalyába (alól kimosott part), hogy a tatárok 
emberkereső kutyáitól menekülhessen, négy napig hallotta e rémes állatok ugatását, csak 
midőn azokat többé nem hallva, a tatárok távoztára következtetett, jött elő búv-helyéről, s 
Ilyefalvára haza érve, a falut annyira feldulva találta, miszerint saját házukra is csak arról 
akadt reá, hogy hű kutyája ott őrködött a romok között. – A mult század elején, midőn 
Rákóczi 8 évig küzdött a nemzeti szabadság kivivására, a székelyek leghűbb, 
legtántorithatlanabb hivei voltak a nemzeti ügynek, s földjüknek annyiszori feldúlatása után, 
még akkor is, midőn a győzelem reménye tünedezni kezdett, meghódolni nem akartak, ugy 
hogy 1708-ban is még mindig fenlobogott a forradalom zászlója. A németek, hogy a 
háromszéki népet féken tarthassak, Ilyefalván és Szt.-Léleken erős sánczokat emeltek, hova 
gyalog és lovas őrséget helyezve, azok télben-nyárban ott tanyáztak, s onnan kiütve dúlták, 
égették Háromszék faluit, s gyilkolták kézre kerithetett lakóit*Cserei M. Ujabb nemz. könyvt. 
434. lap. ). Ily s hasonló vészes napokat élt át a nemzet, most jó barát majd ellenség dúlta a 
hon virányait, most kelet majd nyugat akarta e nemzetet eltiporni, beolvasztani, 
megsemmisiteni. Ali Pasha, Caraffa, Basta, Rabutin, Ackton, Bukow, mindenik összeesküdött 
e nemzet élete ellen, s mégis ez életerős nemzetet lesujtani nem tudták, az a vészből, a romok 
közül mindig phoenixként ujjászületett, minden időben ott állott a civilizatió véghatárain 
Európa hű előörseként, s véres szagatott testével fedezte a művelt világot a barbarismus ellen, 
fennlobogtatva a szabadság és alkotmányosság szent zászlaját. És e nemzet minden 
fondorkodás daczára élni fog, mert létele európai szükségesség, mert ő hivatását nemesen 
betölté. – Ilyefalvának elhagyása előtt meg kell emlékeznünk ezen helység egyik 
nevezetesebb szülöttjéről, ilyefalvi Bialis, másként Olasz Ferenczről, ki II. Rákóczi György 
és Apafi korában egyik kitünőbb hőse volt hazánknak, ki a fejedelem oldala mellett küzdve 
részt vett annak minden hadakozásaiban, ott van Gyalunál s a sebesült fejedelem 
kimentésében legfőbb tényező, a fejedelemnek Váradon történt megöletése után testét Ecsed 
várába kisérte, s e várat a törökök ellen védte, azután Erdélybe visszatérve, fogarasi 
várparancsnok, s mint ilyen Ali Pasha ellen védi a rábizott várat, miért az erdélyi hadak 
főkapitányává lesz, később székelyhidi, ennek lerontása után somlyói várparancsnok, s mint 
ilyen a törökök e vidéken való vad gazdálkodásának megakadályozója; s bár Béldi Pállal 
notáztatott, de később nem csak hogy kegyelmet nyert, hanem érdemeiért nemességre is 
emeltetett, 1680. márcz. 10-én Fogaras várában Apafi és Lugosi Ferencz aláirásával kiadott 
nemeslevél által. Ilyefalva nem csak e kiváló hőst, hanem egy nevezetes irót is adott a 
hazának, Ilyefalvi Istvánban, ki Buchanan Györgynek egy jeles művét forditotta magyarra 
igen szépen zengő versekben. Nemzeti irodalmunk ezen igen becses és ritkává vált 
termékének czime ez: „Jephta sive tragoedia Jephte,” nyomatott Kolosvárt 1597-ben; irta 
pedig azt a szerző radnóthi Kendi Ferencz és leánya, Kendi Zsófia számára. Ez igen szép ép 
példánya megvan az erdélyi muzeum könyvtárában. 



Ilyefalván negyed órával alól van Aldoboly, végfaluja Háromszéknek ez oldalról. E falutól 
nem messze egyesül az Olt a Feketeüggyel, s azután nyugatra kanyarodva alkotja a 
Székelyföld ragyogó határvonalát. Az Olton átvezető hid igen jelentékeny pont volt 
Háromszék önvédelmi harczaiban (48–49-ben), sokszor kisérté meg ott az ellen betörni, de 
Gábor Áron ágyui, s a székely hősök mindig visszaverték őket. Itt mérköztek meg legelébb 
1849. febr. 4-én a székely fegyverek a muszkákkal. 

Aldoboly nevét a hagyomány onnan származtatja, hogy régen ha ellenség közelgett 
Háromszékre, mikor az alólról jött, akkor az aldobolyiak, mikor pedig felülről, a feldobolyiak 
verték meg a lármadobot, s befutva a környéket, a nép fegyverragadására hirt adtak. 
Dobolyban született 1694-ben Borosnyai Lukács János ref. püspök*Szülői pürkerecziek 
voltak, de a Tököli-beütéskor Dobolyba telepedtek. Lásd Bod Péter „Az erdélyi ref. püspökök 
hist.” 199. lap.). 1704-ben a labanczok ugy feldúlták e falut, hogy csak két ház, és a templom 
maradott épen. 

A dobolyi határon, fenn az erdőszélen, egy magaslatot Bás-nak neveznek. Hagyományilag ott 
Kőkös határán is van Bástelek nevü praedium és rét, van Bás nevü erdő is; mind ezek a 
hatalmas várúr birtokai voltak. Rejtett kincset hisz a nép az állitólagos vár helyén, s ott 
ásogatva sok láncsát, buzogányt és csákányt találtak, de várromnak semmi nyoma nem 
látszik. Al-Dobolyon alól az Olt partján Büszke nevü helyen sok régi sirt mosott ki a folyam 
árja. E sirok kerek üst alakuak, különböző nagyságuak. Ezen kitudja hány ezred év óta rejtett 
sirokból már sok érdekes régiség került ki, nagymennyiségü ily alaku hamvvedrek. (Lásd 
alább.) 

 

Ezek mellett nagy mennyiségü kerek idomu cserepek, melyek rostaszerüleg át vannak 
lyukgatva, csontok, vaseszközök, vésők, áldozó kések stb. A sir-üregek égés fekvetekkel 
(mész és szénporral) vannak tömve, e közt jönnek elő a fenn vázoltam hamvvedrek. Ezeknek 
emlitett tartalma, a cserepek durva anyagja, s hüvelyknyi vastagsága kétségtelenül mutatja, 
hogy azok nem római kor maradványai; s ekként azok vagy a Róma előtti vagy utáni kor 
emléktöredékei, mely kort a régészek műnyelvén barbar kornak neveznek. Visszafordulva 
innen, hogy utunkon változtassunk, Ilyefalvánál átszálltunk az Olt balpartjára. Ez oldalon 
vagy 50 láb magas meredek partoldal emelkedik az Olt tere fölé, lépcsőzete azon 
fennlapálynak, mely az Olt és Feketeügy mélyebben fekvő völgyei között emelkedik, s mely 
Szép-Mezőnek hivatik. 



Ezen közel egy mérföld széles, háromszög alaku, gyönyörü termékeny fenntéren, – mely 
előfokként a két folyó közé ékelődik – egyetlen falu sincsen, hanem azt köröskörül szélire 
épült, festőileg sorozott faluk környezik. Ugy látszik, hogy e fennsiknak áldott arany 
kalászokat termő hantjait – hová a néprege tündéreknek most elsülyedt arany hidját helyezi – 
nem akarták beépiteni, hanem lakjaikkal, ragyogóan messze ellátszó tornyaikkal 
körülkeretelték, kertjeiknek zöldelő lombjaival körülkoszoruzták azt, ugy hogy a délibáb 
kedvelte tündérien szép térén csak is az asztagoknak hosszu sora, mint megannyi arany gúla-
sor tünik fel, melyek a délibábnak rezgő képletein gyakran a legcsudásabb csoportoknak, 
ezüst hullámárban uszó aranyváraknak tetszenek. 

Az a szokás, hogy az asztagokat künn a mezőn rakják fel, tudtomra Királyhágón innen, csak 
is Háromszéken divatos, s az mindenesetre a vagyon tiszteletére mutat; előidézhette e mellett 
ezen szokást még az is, hogy Háromszéken igen gyakoriak a tüzvészek, mit néha boszu, de 
leggyakrabban ügyetlenség és vigyázatlanság is idéz elő. 

A Szépmező nyugati Oltra néző oldalán van Szotyor, Kilyén, fennebb Gidófalva. 

Mi legelőbb is az Ilyefalvával szemben fekvő Szotyorban szemlélődünk. Szotyor az 1567-ki 
regestrumban Zotyor, az 1635-ki lustrában pedig Szatior néven van bejegyezve. 

Hogy Szotyorban hajdan vár vagy őrtorony állott, bizonyitja Hunyadi Jánosnak egy donátiója, 
melyben Lapicida Konrádnak a tövisi és szotyori várak építéseért a hermányi 6 kövü 
malomnak hatod részét adományozza*Ezen adománylevél eredetije megvan a brassói archiv. 
134. sz., másolatban Kemény Józs. gyüjt. ). Ez adományt Mátyás király is 1462-ben 
megerősiti*Ezen okmány szintén a brassói archiv. 156. szám, másolatban Kemény Józs. 
gyüjt. Szotyorban és Lisznyón levő részjószágát osztopányi Pernyeszi Simonnak 1578-ban 
megveszik a brassóiak 8000 frtért, de azt vissza kellett Pernyeszi Simon rokonainak adni; 
ezen okmányok a brassói arch. Nr. 552 és 555, és 407, 408. ). Ezen két okmányból 
kétségtelen az, hogy Szotyorban régen vár volt, de azért nem következik az, mit Teutsch J. 
állit*Nachr. von Burcz. 13. ), hogy Szotyor, Barátos és más háromszéki faluk régen a 
Barczasághoz tartoztak, mert várat nem csak a szász, hanem a székely is szokott volt épiteni, 
a német elem pedig a Feketeügyön innen soha egy talpalatnyi földet sem birt. 

Már most az a kérdés, hogy Szotyorban hol volt a kérdéses vár? mert annak most semmi 
látható nyomaira nem akadhatunk; vannak ugyan a falu alatt Malomkert nevü helyen némi 
jelentéktelen falnyomok, de itt, mint a helynév is mutatja, s miként a hagyományok is 
igazolják, malom állott akkor, midőn a medrét gyakran változtatott Olt Szotyor alatt folyt el, 
más romok Szotyorban sehol sem találhatók, különben a hely fekvése sem olyan, hogy ottan 
valamely jelentékenyebb vár állhatott volna, s igy a szotyori kérdéses vár nem lehetett más, 
mint azon régi templomkastély, mely a mostani templomtól kissé északra feküdt, s melynek 
lebontott falaiból épült a mostani templom is. Erre a Lapicidának jutalmul adott malomrész 
csekélységéből is következtetnünk lehet. 

Ezen most teljesen eltünt régi templomból kerülhetett Szotyor egyik igen érdekes régi 
harangja (a második), melyen egy szép körirat olvasható (egy sorban): 

 



(O Rex Glorie veni cum pace 1426.) 

A falu déli szögletén, Köveskert nevü helyen Oriáskőnek nevezett sziklacsúcs van, mely mint 
czukorsüveg furta ki magát a földből; e szikla földtanilag azért nevezetes, mert az a trachyt 
képződéshez tartozik, s mivel ugy a bodoki hegysor, mint az Olt túlparti hegyek határozottan 
a homokkő kőzethez tartoznak, alig értelmezhető, hogy e trachytszikla hogyan furta ide 
magát. A szikla tetőlapján egy 5 láb átmérőjü embersarok alaku bemélyedés van, a rege azt 
mondja, hogy az egy óriás sarkának benyomulása, ki innen egy lépéssel a Brassó feletti 
Czenkre lépett át, honnan a szikla nevét is származtatják. 

Szotyoron felül Sz.-Györgygyel csaknem szemben, szintén a Szépmező partszegélyzetén 
fekszik, még pedig nagyon regényesen Kilyén, melynek nevét Benkő egy kisé erőltetve Sz.-
Chiliántól származtatja. 1332-ben a pápai dézmák regestrumában Kylien néven jön elő, János 
nevü lelkésze 1 régi banalist és 4 chulaqueot fizet*Lásd e regestrumot a Batthyányi-
könyvtárban levő másolata 740. lapján. ). Az 1567-ki regestrumban Kyllyen néven 22 kapuval 
van bejegyezve. 

Kilyénben az unitáriusok temploma igen érdekes gót izlésü épület, mely azonban egészen 
átalakult elannyira, hogy csak szentélyében ismerhetünk a régi idomokra. A torony alatti ajtó 
fölé egy a templom hajójában állott s az igazitáskor ide falazott kő van. E kövön szép 
virágfüzér közé fogott ezen felirat olvasható (egy sorban): 

 

(Anno M-o 427.) 

mely évszám a templom épitési idejét jelölné. 

Egyik harangján pedig ferde latin betükkel e körirat van: 

„O Rex Glorie Jesv Christe veni cvm pace 1655 me fusa Johannes Neidel Brassovie”. 

Kilyén környékén néhány tumulus is van; egy ilyen lenn a réten az Olt partján emelkedik, ezt 
Törökdombnak nevezik, hihetőleg valamely csata áldozatainak sirhantja az, bár az 
értelmezhetlen hagyomány azt tartja, hogy határdomb volt a török és német birtok között. 

Nem lehet tudni, hogy hol van az a másik tumulus, melyet Benkő Vezérdombnak nevez. E 
neve pedig onnan eredett volna, hogy a régi székely grófok e dombra huzott sátorban tartottak 
törvényszéket, kik előtt a nép élőszóval előadván panaszait, peres ügyeit, kihallgattatott mind 
a két fél s gyors és igazságos itéletet mondatott ki.  

E korból, az ambuláns igazságszolgáltatásnak törvényeink által is igazolt ezen korszakából 
származott a székely népnek perlekedni s törvényekre hivatkozni szerető hajlama, s még a 
későbbi időkben is, midőn e hon lakói a népboldogitó alkotmány szárnyai alatt éltek, 



fennmaradt a székely népnél ezen perlekedési hajlam, a legkisebb, a legcsekélyebb ügyekben 
is elmentek az általok választott, s bizalmukat teljesen biró tisztviselőkhöz, elpanaszolták 
kölcsönösen ügyeiket, bajaikat, azt egész ügyvédi ügyességgel indokoltan támogatták, s 
legtöbb esetben sikerült a peres feleket kibékéltetni, de a Bach-rendszer által behozott 
paragrafusok és a bélyeg visszatartóztaták a székelynek perlekedő hajlamát, s csak 
kikerülhetlen esetekben folyamodtak az oly drágán árult, s gyakran ingadozott törvényes 
igazság tételhez. 

Háromszék székvárosához, Sepsi Sz.-Györgyhöz közelitünk, mely innen Kilyéntől tekintve 
igen nagy városias küllemmel bir, a magaslaton fekvő székház, kórház, a székely ezred volt 
tisztilakai, s az ódon várkastély övezte reformatum templom a legfestőibb csoportozatot 
mutatják, valamint ezzel összhangzóan szép e város vidékén a távolibb látkör is. Fölfelé 
tekintve az Oltnak falu-hintett szép kies völgye tünik fel, hátterében a bükszádi havasoknak 
gyönyörüen kicsipkézett bérczeivel. Lenn a Barczaság nagyszerü havas óriásaival, közbül 
Háromszék virányos tere, legnagyobb szélességében, mi itten Sz.-Györgytől Zágonig 4 mfdet 
teszen, mert e ponton ütközik egybe azon két völgykoczka, mely Háromszék al- és felvidékét 
alkotja. 

Szebb, ragyogóbb, nagyszerübb táj ennél nem csak honunkban, hanem földrészünkön is kevés 
van, s mily kevesen vannak még e hon fiai közül is, kik azt ismerik, méltányolják. 

Sokan ismerik a külföldet, bebarangolják annak minden országát, ezreket szórnak szét s benn 
a mi szépet és nagyszerüt a haza nyujt, elhanyagolják, lenézik. 

Hogy külföldön utazzunk, az rendén van, mert sok tudni, tanulni valónk van, s a ki utazik 
azért, hogy hasznos ismereteket gyüjtsön, hogy az ottan látott dolgokat észlelve, itthonn 
alkalmazza, tudomány, művészet, ipar, és gazdászat terén hasznos tanulmányokat tegyen, az 
bizonnyal nagy szolgálatot teszen a hazának. De azt tegyük azután, midőn honunkat ismerjük, 
midőn annak szépségi és erkölcsi kincseit kiaknáztuk; mert bizonnyal a ki e hont és az azt 
lakó népet kellőleg ismeri, az szeretni is fogja, s külföldről megtérve sem fogja kicsinyelni, 
lenézni, fitymálni, mint ez fájdalom, legtöbb esetben történni szokott; azért első kiindulási 
pontunk hazánk ismerete legyen. 

Szemeria. Háromszék feltünése. Szemeria dohánytermelése. Szemeriai csata. Ilyefalva. 
Kiváltsága, vásárai. Paulinusok zárdája. Ref. templom várkastélya. Ostromok a Báthori Gábor 
alatti polgárháborukor és a II. Rákóczi György alatti tatárdúláskor. Forrós domb. Al-Doboly. 
Bash vára. Szépmező. Szotyor. Szotyori vár. Régi harang. Óriásköve. Kilyén. Vezérdomb. S. 
Sz.-György ez oldalról. 

Előpatakról szük, kanyargó völgyön vezet az ut Háromszék felé, a Fekete-Erdőnek lombdús 
erdei között előbb az előpataki, azután a szemeriai pataknak nem minden kellem nélküli 
virányos partjain. Egyszerre váratlanul kitágul a magános szük völgy, feltünik a torkolatában 
fekvő Szemeria, föl Háromszék alvidékének gyönyörü havasoktól körülölelt nagyszerü rónája, 
föl az Olt és Feketeügy között elterülő Szépmező, a Székelyföld ezen áldásos Kanaánja, föl 
egész Sepsiszék festőileg sorozott falvaival. 

Megható, elragadó volt e látvány, mely Háromszéket, a Székelyföld ezen Lacedaemonját 
tünteté elénk; azon földet, hol a székely nép leghősiesebb ivadéka lakik, nép, mely ezen a 
teremtő kezéből oly remekül kikerült vidéket dicső tettei által még szebbé, magasztosabbá 
tette, és az, a ki látta ezt a havasoknak felhők festői fodrával ékitett keretébe foglalt rónát a 



nap sugárözönével elöntve, a ki érintkezett az e tért lakó néppel, a ki annak régi és közel 
múltját ismeri, a ki tudja, hogy az itt lakó maroknyi nép nem régen ezen természetileg kevés 
védpontot nyujtó vidéken két hatalmas hadsereg ellen küzdött, s fiai – miként az erőditetlen 
Spárta hősei – önmellükből alkotának bevehetetlen élő falt, olyat, melyet a tizszeres ellen sem 
tudott áttörni; a ki ezen classicus kor hősiességével tündöklő haditényeknek tudomásával bir, 
az bizonynyal szent tisztelet érzetével, bámulat által elfogott szivvel közelit ezen emlék-
szentesitett, ezen annyi példátlan hőstett által dicsőitett, ezen annyi – szabadságért és hon 
védelmében kiontott – nemes vér által öntözött térhez; a Székelyföld ezen plateai teréhez, hol 
a felfuvalkodott zsarnokságnak hatalma a szabadság és hazaszeretetnek szent lelkesültségén 
megtörött, hol a hatalom tehetetlensége a hazáért való önfeláldozással szemben bebizonyult. 

Oh légy üdvözölve tőlem Székelyföldnek dicső Marathonja, légy üdvözölt hős nemzedéke e 
térnek, melynek tettei kitörölhetlen betükkel vannak a történetnek – igazságot visszatükröző – 
lapjaira bevésve; én eljövék látásodnál fellelkesülni, s azért vallásos szent érzettel lépek az 
annyi hős vértől áztatott hantokra, a Székelyföldnek ezen szent földjére, hol a megváltónak hü 
tanitványai, elv és szent jog mellett küzdve vérzének el, de nem eredménytelenül, mert a 
vértanuk kiontott véréből a szabadság és jog győzelmének égi fája fog felsarjadni, mert az 
eszme, mely vérkeresztséget nyert, meg nem halhat, az győzedelmeskedni fog, mert győznie 
kell az örök igazság s Isten törvényei szerint. De im Szemeriába léptünk be, dombtetőn fekvő 
templomától tárul fel a körvonaloztam első áttekintése Háromszék alvidékének. 

Szemeria*Szemeria nevét Benkő elrontott sz. Máriától származtatja. És hogy e leszármaztatás 
helyes, s hogy e helyesség már a XIV. század elején megvolt, kitetszik a pápai dézmák 
regestrumából, hol a 647-ik lapon ez áll: „Ladislaus Sac. de villa Sanctae Mariae solvit pro 
Anno 1332. 6 banales antiquos.” Az 1567-ki regestrumban „Zemerya” néven 23 kapuval jön 
elő. ) országszerte hires dohányáról s ismeretes lenne világszerte is, ha hazánk kereskedelmi 
utai nyitva lennének, mert Szemeria dohánya bizonynyal az első válfaju dohányok közé 
tartozik, s még a hires török dohány mellett is megállhat. Szivtam én 4 éves szemeriait, mely a 
legjobb török „bokcsa tütün” mellett sem hátrált ugy kellemes izre, mint illatárra nézve. 
Szemerián kétfaju dohány van: a hegyi dohány, mely a falu közeli domboldalon terem, ezen 
válfaj apró levelü, szép sárga-vereses szinü, s vékonyra vágva ugy csubukolásra, mint 
cigarette-re igen alkalmas; ismét a réti dohány, mely az Olt terén tenyészik, ez nagy levelü, 
arany-sárga szinü, s bár ez is igen jó illatu, de egy kissé bajosan ég. 

Hajdan, midőn a föld termékei nem voltak még paragrafusok közé szoritva, Szemeria és a 
szomszéd falvak is nagy mennyiségü dohányt termeltek, főként Szemeria csaknem kizárólag 
azt, ekkor évi termelése több ezer mázsára ment, de az egyedárusság behozatalakor nagyon 
felhagytak ezen jól jövedelmező czikk tenyésztésével, mert bár a most meghatározott csekély 
ár (7–10 forint mázsája) s azon kötelezettség mellett is, hogy a termelt dohányt a kincstárnak 
tartoznak értékének negyed részeért beadni, a dohánytermelés még ily viszonyok közt is 
jövedelmezőbb minden más gazdasági czikknél, de a szabadsághoz, az istenadta földnek 
szabad használatához szokott székely inkább lemond az előnynek igénybevételéről, mintsem 
eltürje, hogy holmi henczegő szaglár ott az ő szabad telkén rendelkezzék, s munkájának 
gyümölcsét számitgassa, latolgassa, családi szent tüzhelyéhez minden időben betolakodjék s 
az ő birtokán urként rendelkezzék*Ez az absolutismus korszakára alkalmazandó. ). 

Szemeria dohányt termelő földjét nem régen a hon és szabadság védelmében kiontott honfivér 
öntözé, mert 1849. juliusában, mig Bem Moldovába ütött be, azalatt Clam-Gallas osztrák 
tábornok a védsergek nélkül hitt Háromszék ellen vezette orosz segédseregekkel erősitett 
dandárját, de midőn jul. 23-án Ilyefalváról előrenyomult, Szemeriánál Gál Sándor székelyeit 



találta. Elszánt harcz fejlődött ki, Clam-Gallas serege, valamint a szentgyörgyi hidnál 
oldaltámadást kisérlett muszka lovasság is visszanyomatott. A hős székely sereg a lángba 
borult Szemerián át felhuzódott a Sz.-György feletti magaslatra, – hol most a kórház fekszik – 
s az égő falu rémes világitásánál folytatta elszántan a harczot, mely éjfélkor az ellen 
visszaszoritásával végződött*Kővári Erd. Tört. 1848–49. 252., 253. lap. ). 

Tehát Háromszéknek első hantja is, melyet érinténk, szent föld, a szabadság dicső hőseinek 
nemes vére által öntözött szent föld, és ok nélkül, eredménytelenül halt volna el annyi dicső? 
Oh nem, az nem lehet; minden csepp vér, mely a szabadságért öntetett, meg kell hogy hozza 
üdvgyümölcsét, mert miként a költő jóslélekkel mondá: 

A népszabadság ott terem 

Legszebb virágokat, 

Hol legtöbb honfivér lepé 

A harczi síkokat. 

És te szent temető, hol a hazának, véres áldozatai szenderegnek, bizonynyal meg fogod a 
feltámadásnak – istentől igért – napját látni! 

Szemeria oly közel van Sz.-Györgyhöz, hogy néhány évtized alatt azzal egészen össze fog 
épülni, de mi mostan vizsgálódó lépteinket nem Háromszék székvárosa felé intézzük, hanem 
délfelé fordulunk, hogy az Oltot, ezen par excellence székely folyót elkisérjük egész odáig, 
hol nyugatra fordul, hogy a Székelyföldet a Barczaságtól elválasztva, annak tovább is ragyogó 
határvonalát képezze. 

Szemerián alól egy jobbparti mellékvölgyben Sepsi Sz.-Király rejtőzködik, mely unitárius és 
református székelyek által lakott falu szép regényesen fekszik a Kálmán és Eczken hegy 
között. Ezen utóbbi hegy ily elnevezésü (Örlecz nem be osztott) székely ág emlékét védi. Sz.-
Király „Sanctus Rex” néven már 1332-ben önálló egyházközség, Domokos nevü lelkésze a 
pápai dézmába nevezett évben 4 denárt fizet*Pápai dézmák regestrumának másolata a 
fehérvári Batthyány-könyvt. N. 5. V. 15. 740. lapján. ). Az 1567-ki regestrumban „Zenth 
Kyral” néven 30 kapuval van bejegyezve. E faluban született Szentkirályi Benedek, kit Csáky 
Kristina Bethlen Istvánné küldött 1617-ben Heidelbergbe, hol igen nagy becsülésben 
részesült, s egy azon korban nagy hirben állott vallásos könyvet irt, melyért többek által 
megénekeltetett, (Láss többet róla Bod Péter M. Athenasa 260. lapján.) 

Alább, de már az Olt terén, a Brassóba vezető országut mellett fekszik Ilyefalva, melynek 
nevével legelőször 1332-ben találkozunk, mely évről a pápai dézmák regestrumában ezt 
találjuk bejegyezve: „Paulus Sacerdos de Villa Helye solvit 5 banales ant.”*Ugyanott 648. 
lap. ); és ismét az 1333-ik év rovatában: „Paulus S. de Villa Elye solv. 3 ban. ant.”*Ugyanott 
667. lap. ) Ezen igen becses adatok egyszersmind nevének különféle módozatait mutatják. Az 
1567-ki regestrumban „Illyefalwa” néven 62 kapuval van bejegyezve. Később „Villa Sancti 
Eliae” és „Ilia villa” néven is fordul elő*Ugyanott 740. lap. Lásd Timont. Villa Sancti Elie 
néven jön elő 1443-ban azon okmányban, melylyel Székely Antal (Antonius Siculus) 
fehérvári dékán és kanonok 19 budai marchát hagy a sz. Mihály ecclesiának, mely 16 
marchával Zenthgiurgi György fia Mihály még azon időből adósa, mikor ő (Antal) még Sz. 
ilyésfalvi (Villa Sti Elie Siculorum de Sepsi) presbiter és rector volt. Ez okmány eredetije a 
Batthyány-levéltárban; közli Kemény József Uj M. Muzeum 1854. évf. 41. lapján. ). 1695-
ben már mint mezőváros szerepel, s azon taxális városok egyike, melyek külön 12 személyből 



álló magistratussal és országgyülésre követküldési joggal birnak.*Ap. Const. P. III. T. 78. A. 
1. és a az 1595-ki fehérvári gyülés végzései. Az ilyefalviak hadi expeditiok idején 6 erős lovat 
tartoztak a fejedelemnek kiszolgáltatni. Lásd Nemz. Társ. 1830. 162. lap. A fegyverfeladáskor 
Ilyefalvára is ráerőszakoltatott, s bár az 1790–91 ki országgyülés 66. törvényczikke kimondta 
felmentetését, az foganatositva nem lett. ). Ez előjogokkal azonban csak is a helység egy része 
birt, másik része, mely falu számba volt, abból ki volt zárva. Most a kettő teljesen egybe van 
épülve, annyira, hogy semmi választó vonaluk nincsen; azonban a kettő, város és falu együtt 
is oly csekély helységet alkot, melynél nagyobb s városiasb küllemü falu elég van 
Háromszéken, de azért minden falusias kinézése s minden falu elnevezése mellett megkivánja 
és jogosan kivánhatja a város czimet, melyre szabadalmainál és vásárainál*Ilyefalvának már 
régen is voltak vásárai, de azok nem használtatván, elévültek, azért a város régibb 
vásárjogaira hivatkozva, azoknak megujitását kérelmezte, melynek folytán 1845. febr. 20-án 
engedélyt is nyert három országos sokadalomra (jan. 10-én, máj. 1-jén és sept. 1-jén 
tartandókra) és szombatnapi hetivásárokra. Az ezeket engedélyező okmány megvan a város 
levéltárában, kelt Bécsben fennirt évben és napon, az uralkodó, b. Jósika és gr. Eszterházi 
László alirásával. A háromszéki törvényhatóságnál kihirdettetett 1845. oct. 2-án, a királyi 
kormányszéknél 1846. sept. 17-én. ) fogva is igényt tarthat. 1708-ban sept. 7-én itten tartatott 
Háromszéknek egy közgyülése, melyen kimondatott, hogy a jobbágyok a passusokban való 
szolgálat, szekéradás, sánczásástól mentesitettek*Háromszék jegyzőkönyvéből Ferenczi 
kivonati jegyzetei szerint. ). 

Ilyefalva czimere gömb által koronázott diszgúla, mely előtt galambbal tetőzött két pálcza van 
keresztbe téve. A jobboldali mezőben fa és 5 golyó, balról repülő galamb és 4 golyó. 
Pecsétjének körirata ez: „Sigillvm Oppidi S. Ilyefalva.” 

Ilyefalvának két temploma van, egyik a katholikus egyház, melyet 1701-ben a Kolonics által 
kiküldött Moyzes, paulinus szerzetes épitett Bialis Ferencz pártfogása alatt*Benger. In Ann. 
Er. vol. II. p. 350. Pozony 1743. ), az egyház a paulinus szerzet birtokában maradt 1786-ig, 
akkor e szerzet eltöröltével a világi papokra szállt*Uj Magyar Muzeum 1854. II. k. 42. lap. ). 

A másik a reformátusoké, ez a falu feletti dombmagaslaton fekszik, s fehérre meszelt 
várkastélyával messze ellátszik az alvidéken (Sepsiszék) és a Barczaságon. 

Gyakran midőn Háromszék szép rónáján a délibáb szövi bűbájos képleteit, e messze látszó, e 
mult századok harczias emlékéről regélő épülettömeg fantasticus képekben ragyog fel a lég 
remegő párázatán. De hagyjuk a délibábnak csalékony, hamar tovatünő képeit s vizsgáljuk a 
valót. – Ez egyház jóval a reformátio előtt, 1443 körül épült szent Ilyés tiszteletére*Uj 
Magyar Muzeum 1854. II. k. 42. l. ); e korból keletkezhető, nagy terjedelemmel biró 
várkastélya még a történetben is szerepelt. Látta az a szomoru polgárháborunak vérengző 
harczait, látta a vad pogánynak dúló csatáit, s hősöknek a hon védelmében kiontott vére 
szentesiti azt. 

Ez igénytelen kastély, mely semmi épitészeti becscsel nem bir, mely alatt figyelmetlenül 
vonul el az utas, mult eseményeknek emléke által van szentesitve, tárjuk fel azért a 
történetnek múltat visszatükröző lapjait, s nézzük át futólag az ezen erődhöz kötött 
eseményeknek folyamát. 

A 17-ik század elején, midőn Báthori Gábor könnyelmüsége, uralkodói tapintatlansága s 
méltatlansága – főként az erdélyi szászok ellen – ezeket fegyverragadásra birta 1612-ben, a 
Szilasi és Béldi vezette székelyek a fejedelem pártján voltak; a brassaiak mellett – kiknek 



addig ritkán tapasztalt harczias szellemét Weisz királybirájok felébresztette – Géczi András s 
több elkedvetlenitett és zsoldba fogadott magyar állott, s miként elkeseredett 
polgárháborukban mindig szokott történni, egyik párt a másnak birtokát feldúlni, felprédálni, 
s a lehető legtöbb kárt igyekezett okozni. A nevezett évben aug. 11-én Géczi a város 
zsoldjában levő 150 rácz lovassal és 100 oláh bérenczczel beütött a Székelyföldre s Ilyefalván 
és a szomszédos falvakban roppantul garázdálkodván, nagyszámu juhot és marhát hajtva 
maguk előtt, visszaindultak Prázsmárra, hol győzelmi ünnepet ültek egész másnap reggelig. 
Ez alatt azonban a javaitól kifosztott népség fegyvert ragadva, éjjel elállották a Brassóba 
vezető utat, s a prédával menőket megtámadva, vagy elfogták (hatvanat élve), vagy levágták, 
vagy az erdőkbe szétüzték, csak néhányan tértek vissza Brassóba, hogy a roszul sikerült 
hadműtétről hirt vigyenek*Fuchs M. Chronologiája 262. lap, közölte Trausch József 1847-ben 
Brassóban. ). 

Hihetőleg az ekként vallott kudarczot megboszulandó, Géczi önkénytesek és városi 
polgárokkal sept. 12-én éjjel ujból beütött a Székelyföldre. A székelyek védelemre készülten 
eleinte erősen harczoltak, de végre is futásra kényszerittetve, vezéreik Zilosius (Szilasi) és 
Béldi az üldözők elől az ilyefalvi várkastélyba menekültek, melynek midőn ostromára 
készülnének a harczosok, Géczi meghatva a benn szorultak szomoru állapota által, katonáinak 
zúgolódása daczára, felhagyott annak ostromlásával, s az ejtett prédával, nevezetesen 
összeszedett 300 lóval, visszatért Brassóba*Ugyanott. ). 

Oct. 16-án pedig Weisz Uzon kastélyát bevevén, az ilyefalvi várat (arx) önmegadásra 
szoritá*Ugyanott 263. l. ). 

De sokkal gyászosabb sors érte ezen a polgár-háboru vészeit látott kastélyt 1658-ban, midőn a 
II. Rákóczi György lengyelhoni hadjárataért feldühödött török berontott e szegény hazába, 
annak kegyetlen feldúlásával boszulni meg nagyravágyó fejedelmének eszélytelenségét. Egy 
egykoru siralmas krónika, melyet Kemény József „Uj Magyar Muzeum” 1854. évf. II. k. 34 s 
köv. lapjain közlött, élénk és megható szinekkel festi Ilyefalvának ez alkalommal történt 
veszedelmét. A vidék lakói Ilyefalva két várába vonulva, 5 napig hősileg védték magukat a 
pogányok ellen; ezek látva, hogy az elszánt küzdőkkel nem boldogulhatnak, hitszegő cselhez 
folyamodtak, s békét ajánlva, alkudozás szine alatt a várhoz közeledtek, hogy azt 
készületlenül megrohanják. A meglepetteknek kétségbeesett hős küzdelme nem mentheté meg 
a jobb sorsra méltókat végveszedelmüktől; a várak bevétettek, s vagy 800-at rabszijra füzve 
vonszolt el kegyetlen pogány, s még egy ennyi leöltnek teteme boritá a harcztért, azok között 
sok pap és mester, kik a népet vezérelték. Azután rémszinekkel festi az elhurczolt foglyok 
kinoztatását, az elrablott nőkkel való bánásmódot, gyermekekkel elkövetett kegyetlenséget. 
Nem látom feleslegesnek ezen, az ilyefalvi anyakönyvből hűn lemásolt, okmánynak 
idecsatolását. 

IV. Sepsi-Szent-György. 
Szent-György neve, szabadalmai, adománylevelei, vásárai, pecsétje, lustra, történeti 
jelenségek, harczok a törökökkel. Az önvédelem dicső napjai. Sz.-György város és falu 
egyesülése. Háromszék székháza, kórháza. A sz.-györgyi ref. collegium. Daczó és Székely 
család. Sz.-György temploma, várkastélya. Libacz. Debren pataka. Sz.-györgyi oláhok. 
Váradi József sirja. Őrkő, Gém vára, gyógyforrások. Sz.-György közeli csaták 1848–49-ben. 



Sepsi Sz.-Györgyre, Háromszéknek székvárosába érkeztünk. Nevét temploma védszentjéről 
nyerhette. Egyike pedig ez a Székelyföld régibb városainak, mely a kivett egyh. közs. 
(Plebaniae exemptae) közé tartozott, honorabiliseknek czimzett papjai egyenesen az 
esztergomi érsektől függvén*Bzenszky Rezső „Syllog. Traniae Ecclae” czimü kéziratban levő 
munkája II. rész 7. fej. Megvan a Batthyány-levéltárban Fehérvártt. ). 1332-ben már 
jelentékeny helység. Mihály nevü papja 15 régi banalist fizet a pápai dézmába*A pápai 
dézmák regestruma 648. lapján ekként: „Michael Sacerdos de S. Georgio solv. 15 ban. ant.”; 
előfordul még e néven kétszer, a 668. és 702. lapon. ), oly összeg, mennyit csak a kiválóbb és 
nagyobb helységek és városok adnak. 

Zsigmond király 1427-ben több ideig mulat e helyt, s több okmány ad itten ki*Zsigmond 
király 1427. apr. 25-én (Márk evang. napján) a kolos-mosotori conventnek rendelkezik, hogy 
Odi Lászlót és Pétert az Odi-birtokba bevezessék (eredetije a kolos-mon. conv. levélt. 
hivatkozik rá Kurz mag. II. 100.) És Sz.-Györgyön kellett lenni Zsigmond királynak april 28-
án is, mert neje Borbála királyné innen rendeli a kremniczi tanácsnak, hogy Ebner Mátyásnak 
azon város polgárainál levő adósságait megfizettessék, ezen okmány keletezése ez: Datum in 
Zenthgyewrgh in terra seu provintia Siculorum, feria secvnda post Dom. qua simodogeniti. 
Közölve van egész terjedelmében Fejér cod. dipl. X. 8. 609. ). Igen valószinü, hogy már ő – 
kinek a polgári elem emelése és a város-alkotás szenvedélye volt – városi rangra emelte Szt.-
Györgyöt is, bár erre adatunk nincsen, de következtetni lehet abból, hogy Ulászlónak udvari 
birája Báthori István 1492-ben Ferencz nap utáni vasárnapon Segesvárról kiadott 
rendeletében, – melynek értelmében a szék tisztjeinek évenkint csak egyszer tartoznak 
gazdálkodni – már városnak (civitas) czimeztetik*Ezen okmányban alkalmazott civitas szó 
vétségből vevődött fel, mert Sz.-György mindig csak oppidum volt. Át van irva ez okmány 
egész terjedelmében Bethlen Gábornak Novizoliumban 1620-ban kiadott ezt megerősitő 
okmányába, lásd alább.). 

Szabadalmait s jogát a városi czimhez II. Lajos király több alkalommal kiadott 
kiváltságlevelekkel biztositja, rendszeresiti és fejleszti*Lajos királytól három 
szabadalomlevele van Sz.-Györgynek; – első, melyben vásárokat engedélyez 1520-ból; – 
második, melyet Budán 1525. virágvasárnap előtt 6 nappal ad ki, melyben Zápolya János 
vajdájához minden más s főként a sepsiszéki hatóságokhoz rendelkezik, miszerint S. Sz.-
György birája és polgársága mindig jogában volt annak, hogy a pártütöket, tolvajokat, 
gonosztevőket, rendetlekedőket a városban megzabolázza és megbüntesse. Hogy e jog 
érvényben tartassék, s hogy e város minden hatalmaskodások s hatalmasok elnyomása ellen 
védve legyen, arról komolyan rendelkezik helytartója- és a szék tisztségéhez. – Harmadik 
ugyanez évben és ugyanazon kelettel, melyben rendeli, hogy e város a régibb királyoktól 
nyert szabadalmaiban megtartassék, lakóit hadba menetellel, gyülésezésekkel s másként is ne 
terheljék, igérvén magukat, hogy hová más városok mennek s mit fizetnek, ők se vonják ki 
magukat, stb. ), mit utána a nemzeti fejedelmek közül többen megerősitenek, és bővitenek* 

Megerősitette e szabadlamakat János Zsigmond 1564-ben jul 5-én Fehérvárról, Bethlen Gábor 
pedig 1620-ban kisasszonyhó 29-én Novizoliumból kiadott védlevelében, melyben rendeli, 
hogy Báthori István (vajda) szabadalomlevele értelmében a kapitányt, királybirót és a 
székelyek véneit csak egyszer tartoznak esztendőnkint fogadni, s ha valamely adósságok, 
ajándékok lennének, melyeket eddig a vének tettenek, az alól is feloldozza, eltiltja a 
gyakrabban való gazdálkodást, egészben átirva Báthori Istvánnak ezt szabályozó védlevelét. 
Ugyan Bethlen Gábor 1622-ben dec. 10-én Sz.-Udvarhelyről egy másik okmányt ad ki, 
melyben főkapitány Béldi Kelemen és főkirálybiró Daniel Mihálynak rendelkezik, hogy S. 
Sz.-György lakói Lajos királytól nyert kiváltságaik értelmében, már régebb is azon 



szabadalommal birtak, hogy birót, polgárt minden esztendőben választhatnak, kik bűnöst 
büntetnek, igazt szabaditnak és birságot szedhetnek, „senki ezen joguk ellen rugdalózni ne 
merjen”, (a magyar szövegü okmány szavai,) „piaczukat, törvényszéküket senki ne 
invadeálja, háboruságot senki ne inditson” stb.; továbbá: „azzal augeálja, hogy minden dolog 
vagy eset, mely a városban vagy határán történik, arról városbiró tegyen törvényt, s 
exequálhassa a poenának terhét, sokadalomkor vér és orbiróságot s más efféléket város 
számára percipiálhasson. A megsententiázattakat a szék hóhérja végezze ki, a város ne 
tartozzék azt tartani, vagy másunnan hozatni.” 

Megerősiti még e város szabadalmait Rákóczi György 1641-ben máj. 8-án. Mindezek pedig 
megvannak a Sz.-György városi levéltárban azon hiteles átiratban, melyet 1736-ban márczius 
27-én Károly király rendeletére állitott ki a fehérvári káptalan. Ezen szabadalmak értelmében 
Sz.-György tanácsa – mely városbiró, jegyző és 10 senatorból állott – még a criminálékban is 
hozott itéletet a város „jus gladii”-val birván. Nagyobb esetekben a fejedelmi táblára appellált; 
a jogviszonyokat tárgyazó perekben a tanács itélete a szék derékszékéhez felebbeztetett. 
Azonban ezen szabadalmakban nem részesült Sz.-György falu, mert mig a város lakói csak 
portai adót fizettek és postálkodtak, addig a falusi lakosok tartoztak felülni és katonáskodni, 
sőt a mint az 1678-ki közgyülés határozata mondja: „A civilis funduson lakó vitézlő rendek 
(falusiak) a kék zászló alatt vannak, s mivel fegyverrrel szolgálnak, postálkodással ne 
terheltessenek; de város közé ország adójába contribuáljanak.” Melynek értelmében a városi 
telkekre költözöttek katonáskodtak, mint falusiak, rovatalt fizettek mint városiak. 

A fegyverfeladáskor (1764-ben) Sz.-Györgynek is sok küzdelme volt az akkor keletkezett 
katonai kormánynyal, mely a fegyvert viselőket kivonván a tanács hatásköre alól, a városi 
tanács hatósága alig terjedt ki 1000 lélekre. Ekkor a tanács egy főbiró, egy fő, egy aljegyzőből 
és hat tanácsosból állott, kik minden szombaton tartottak törvényszéki ülést, ezenkivül 
politikai üléseket szükség szerint. Ezen két osztály, a polgári és katonai mellett volt egy 
harmadik is, a szék területén lakó jobbágyok osztálya, mely földesurainak dominale forumától 
és a szék tisztségétől függött. E három hatóság egymással folytonos surlódásban levén, az 
csak gátlólag hathatott az ügymenet és a város fejlődésére, 1848 ezen különféle osztályokat és 
hatóságokat a politikai jogegyenlőség által egyesité és összeolvasztá, Sz.-György tanácsa 
hatáskörét, a város önkormányzati jogát visszanyervén, a város fejlődését gátló sokfelé 
tartozást megszüntette. 

), sőt még az osztrák házból való uralkodók is helyben hagynak. 

Sokadalmakkal már nagyon régen birhatott Szt.-György, de azokat a brassai tisztek és 
kereskedők panaszára Ulászló betiltotta volt, hanem ugyan Ulászló 1510-ben, öt évvel pedig 
később Zápolya János vajda ujból érvényre emelt, s Lajos király 1520-ban 
törvényesitett*Ezen vásárjogi szabadalma Lajos királynak kelt Budán 1520-ban pünkösd 
ünnepén, abban három sokadalmat ad (reminiscere vas., sz. János és sz. Lukács napjára), e 
mellett hetivásárt a hét harmadik napjára. Megerősiti e vásárjogot Bethlen Gábor és I. Rákóczi 
György is, használatban és érvényben is volt egészen 1658-ig, de a háborus zavarok miatt 
megszakadván, II. József 1782-ben márcz. 27-én Bécsből kiadott szabadalomlevele által azt 
ujból engedélyezte, sőt egy negyedik sokadalmat (áprilhó 27-én tartandót) is csatolt hozzá, 
mely ujabb sokadalma kendervásárairól hires. A régibb hetivásárokat szintén meghagyta azon 
változtatással, hogy azok tartására a hétfőnapot határozta. Ezen vásárengedélyező okmány 
megvan eredetiben a városi levéltárban, aláirva József császár és Székely Dávid által. A 
főkormányszék előtt praesentáltatott 1782-ben oct. 8-án.). 



Szabadalmainak ezen rendszeresitésénél jóval régibb a város pecsétje, melynek közepén 
bajusz és szakáltalan fiatal férfi arczéle van, körirata pedig ez: 

„Es (est) mia Cristus sp. (spes)” 

Külső karimáján ezen irat látható: 

„Sigilum oppidi Sepsi Sz.-György Ao. 1509.” 

Az 1567-ki regestrumban Sz.-György (Zent-georgy) 63 kapuval van bejegyezve. 

Szent György mellett 1644-ben jan. 25-én lustrája volt Háromszéknek Basa Tamás 
főkirálybirósága alatt*Bodoki Mikó Miklós naplója 11-ik lapján. Ezen érdekes kézirati munka 
megvan Peselneken eredetiben Jankó András ur birtokában. ). 

E város is osztakozott a haza s főként a Székelyföld viszontagságos napjaiban, többször dúlta 
azt vad ellenség, templomkastélya 1658-ban a Rákóczi letételére betört tatárok által 
bevétetett; legérzékenyebben azonban az e honban mindenütt vérnyomokat hagyott Ali Pasha 
hadjárata érinté 1661-ben, midőn nemcsak a város dúlatott fel, hanem a templom-kastély is 
bevétetvén 900 lakos hurczoltatott el rabságra*Az 1658-ki dúlásra szomoruan érdekes 
adatokat találunk Bodoki Mikó Miklós napjójában, (mely mint emlitém, megvan Peselneken 
Jankó Andrásnál) ennek 20-ik lapján ez áll: „1658-ban aug. 20-án a nyeni szoroson törtek be a 
tatárok s egész Barczát, Háromszéket és Erdővidéket feldúlják, csak Málnás marad meg, 
beveszik az ilyefalvi és szent-györgyi kastélyt, s kik ott voltak, fogságra vitték, 9 napig 
dúltak.” Az al-csernátoni matriculában pedig ez van bejegyezve: „1658 Immanit tartar. 
vastationem et plurium charae nostrae gentis mancipationem fecit in districtu Sepsi Castellor. 
Ilyefalva, szent-György dedicionem.” Hogy 1661-ben Ali Pasha szintén bevette s az oda 
menekülteket elhurczolta, arra ismét két adatunk van; egyik az alább közlendő tractualis 
levele az esperesnek, melyben a templom felépitésére – melyet Ali Pasha feldúlatott – 
segélyezést gyüjtött; másik Petr. Horváth Kozma önéletleirása. Lásd Tört. kalászok, kiadta 
Thaly Kálm. 51-ik lapján. És e szerint Szent-György e végzetteljes rövid korszak alatt is 
kétszer dúlatott fel, s templom-kastélyába menekült lakói kétszer hurczoltattak rabságra.). 

Szt-György az 1848–49-ki forradalom alatt is volt harcz és dúlatás szinhelye, de 
egyszersmind Szt-György volt a forradalom legdicsőbb és legmagasztosabb jelenetének 
szinhelye is, mert itten tartatott 1848 nov. 12-én azon székgyülés, melyben Háromszék 
kimondotta az önvédelem határozatát; itt volt azon a világtörténelemben páratlanul álló 
jelenet, midőn ezen kis terület maroknyi népsége a szabadság szellemétől lelkesülten egy 
birodalom győztes hadsergének dobta oda a keztyüt, és itt gyült egybe 13 nappal később azon 
kis csapatja a hősöknek, mely ezen határzatot érvényre emelé, s harangjaiból öntött ágyuival, 
önteremtett fegyverzettel és lőporral síkra szállt, és rendezett hadsergekkel szemben 
győzelmesen oltalmazta meg e szék területét minden ellenséges invasiótól. 

E dicső korszak, mely annyi lelket egyesite egy nagy eszme körül, – s mely az egyszerü 
szántóvetőből hősöket alkota – egyesité a két Szt.-Györgyöt is, mert 1848-ig volt Szt.-György 
falu, s bár a kettőnek semmi elkülönitő vonala nem volt, sőt falusiak városiakkal 
egybekeverve lakták, azért politikailag teljesen elkülönitve voltak, mert mig a város – 
autonomiájának alapján – önkormányzati joggal birt, addig a szent-györgyfalviak a szék 
tisztségétől függtek; ebből aztán folytonos viszály és összeütközése volt a tanácsnak a 
tisztséggel, mi nem kevéssé hátráltatta Szent-György kifejlődését, de mivel az egyesülésben 



erő van, s az erő az előhaladás egyik eleme, ekként Sz.-György is ez egyesülés óta 
gyarapodásnak és virágzásnak indult, s az a nagyobbra fejlődés minden elemeivel bir, mostani 
5000 lakosa csak néhány évtized mulva is jelentékeny járulékot nyerend Szemeria 
egybeépülése által, melyhez oly előzékenységgel közelg Szent-György, hogy maholnap 
magához csatolandja*Már is alig van 150 lépés távolság a kettő között. Forradalom előtti 3 
boltja 22-re szaporodott. A város évi jövedelme 1850-ben 800 frt volt, ma a 20,000-et 
meghaladja. ). 

 

Háromszék székháza Sepsi-Szent-Györgyön. 

Szt-György vásártere egyike a Királyhágón inneni rész terjedelmesebb piaczainak, 
nagyságában még a kolozsvári főtért is túlszárnyaló. Alakja e piacznak hosszukás négyszög, 
keleti oldalán nagyszerü bazár van épülőben, nyugati oldalán néhány imposáns épület 
sorakozott, azok közt a képben bemutatott székház* 

Homlokzatán Háromszék czimere alatt (szablyát tartó kar, mely egyenes szablyába sziv van 
szúrva) e felirat: „A nemes Három és Miklósvár törvényesen egyesült székeké, épült I. 
Ferencz uralkodása alatt, egyedül a nemesek költségén Uzoni Béldi László cs. k. 
aranykulcsos, a törvényes kir. tábla itélőbirája, nemes Három és Miklósvárszékek 
administratora ügyelésével. MDCCCXXXII.” 

A szék itten levő levéltárában hiába keresünk régi okmányokat és jegyzőkönyveket, mert 
1849-ben augustusban a muszkák azt feldúlták, a levelek egy részét kutba dobták, más részét 
könyvekből csinált járdán lehordották a piaczra, s ott nagy máglyát rakva elégették, s igy 
semmi más régi okmány nem maradt meg, mint az akkor esetlegesen magánkézen volt azon 
lustrális könyve Háromszéknek, mely az 1635-ben oct. 25-én tartott lustrális egybeirást 
tartalmazza. Hogy azonban a levéltár üressége kitöltessék, arról gondoskodott Bach 
paragraficus rendszere, mely 10 év alatt többet egybeirt, mint egy század azelőtt, csakhogy az 
ezen korszak alatt egybehalmozott irományok ürpótlók levén, azok maguk is nem mások 
örességnél, melyeknek nem volt más czélja, minthogy minél több külföldi keringő 
foglalkodtassék és hizlaltathassék a mi zsirunkon. 

) és palotaszerü kórodája a széknek. Az első 1832-ben Béldi László főkirálybirósága alatt 
épült, az utóbbi a Bach-rendszer alatt (1852–1854) a székre kivetett rovatalból készült. 

Hogy középületek, emberbaráti intézetek alapittassanak, az nagyon rendén van, s ha főként az 
állam teszi, nagyon helyes, és kötelessége is, mert azért fizeti az ország népe a terhes adót, 
hogy az vagy legalább annak egy része az ország, és a nép szükségleteinek fedezésére 
fordittassék, ugy az ellen sincsen kifogásunk, hogy az ily középületek czélszerüen s ha mód 
van hozzá, nagyszerüen is épüljenek, hanem hogy a már ugy is túlterhelt nép a közügy ürügye 
alatt kizsákmányoltassék, az már sehogy sincsen rendén, mert ugyanis annak épitése szükség 



feletti volt, ott lévén a székely ezrednek terjedelmes tiszti lakjai, – melyeket e szék népe saját 
költségén épitett – ezek bármelyike könnyen és czélszerüen átalakitható lett volna kórházzá. 
Hja de ez esetben nem lehetett volna a 30,000 frtba került kórházat 130,000 frtba számitva, 
100,000-ret eldividálni. De csak most veszem észre, hogy Szt.-György piaczáról sötét 
emlékek acheronjába tévedtem, hagyjuk el e tért, – mert még emlékétől is borsózik a magyar 
ember háta – s térjünk vissza Szt.-Györgynek terére, melynek harmadik nevezetes épülete az 
1854–1856-ban épült városháza, melyben a tanács hivatalos helységei, csinos és nagy 
tánczterem, kasinó, vendéglő, s egy csomó bolt van, azonban hogy miért nevezték el – ha 
csaknem gúnyképpen – azt Schwarzenberg Csarnoknak (a mint az nagy betükkel 
homlokzatára fel van irva) nem tudom magamnak megmagyarázni, mert ha az egyszerü 
tanácsház elnevezéssel meg nem elégedve valami csattanósabb nevet akartak annak adni, 
ugyancsak lehetett volna népszerübb, s olyan nevet kapni, melyet a székely is kitudott volna 
mondani, mert ebbe a sok mássalhangzóba könnyen beletörik a mi magánhangzót kedvelő 
nyelvünk. Hiába, mi keleti nép vagyunk, onnan valók, hol a nap, a világosság kútforrása 
támad, s az oly fekete dolgokat, melyek a nap – a szabadság napja – jótékony sugarait 
elzárták tőlünk, nem igen szoktuk szeretni. 

Ott vannak alább sorban a székely tiszti lakások s több igen csinos magánlak; de mind ezeknél 
kedvesebb és értékesebb előttünk a volt veresfogadó, nem mintha Bachus áldozatainak 
lennénk barátjai, hanem azért, mert a dorbézolás egykori helyén a muzsák ütöttek tanyát, mert 
a fogadó iskolává alakult át; mi minden esetre nagy elkölcsi előhaladás. Csak egypár éve, 
hogy néhány nemes gondolkozású, a népnevelés üdvárasztó hatását felfogni tudó egyén 
fejében megfogamzott az eszme, miszerint szükséges lenne a 100,000 lakosnál többet 
számláló Háromszéken egy reál-iskolával egybecsatolt gymnasium alapitása, de mivel akkor 
tájt az állam a szellemi műveltség terjesztésére – legalább a mi hazánkban – nem hogy gondot 
forditott volna, hanem azt hol csak lehetett gátolni igyekezett, azért magán adakozás utján 
kisérték meg a szent eszme valósitását. A hazafiuság, ezen annyiszor megadóztatott, de soha 
ki nem fáradó és soha ki nem merülő kútforrásához fordultak tehát, és daczára a mostoha 
viszonyoknak, daczára a túlmerés által csaknem kiapadásnak indult életerek szegénységének, 
azon hatalmas közszellem mely nálunk már annyiszor tette a lehetetlent lehetővé, itt is 
csudaszerüséggel határost követett el; gazdag és szegény örömest hordá egybe filléreit a 
közművelődés oltárára, s ma már ezen iskolának saját épülete*Az emlitém Veresfogadó, 
melyet a Béldi-családtól 8000 frton vettek meg. ) s alaptőkéje van a szükségelt négy tanár 
fizetésére* 

Ez iskola alapulása és kifejlődésének kivonati történetét ide csatolom, hogy azok, kiket ez 
életbevágó ügy inkább érdekel, annak genesisével megismerkedhessenek. Az eszme, hogy 
Háromszéken, a Székelyföld ezen Lacedaemonjában egy reformátum collegiumot állitsanak, 
már régi, mert hogy ezen lelkes, életerős népnek lelkét, szellemét felemeljék, szivén feküdt e 
szék értelmesebbjeinek, mert ugy az udvarhelyi, mint a m.-vásárhelyi collegiumok távolabb 
estek, hogy sem a nagyon kis földbirtokból élő háromszéki nép fiait oda kellő számban 
elküldhette volna, 80,000 protestáns (mert a katholikusoknak volt Kantán iskolájok) szellemi 
forrását kelle itten felfakasztani; de a mult idők közönye, s főként a nemzet felvilágosodását 
gátló és a népet gépies zsoldossá átalakitni igyekvő katonai (határőr) rendszer e terveket, e 
hazafias törekvéseket megbuktatta. A Bach-rendszer korában, a magyar nemzetiség 
elnyomását czélba vett ezen sötét korszakban ujból megpendült az eszme. 1855-ben Sz.-
György tanácsa akkori városbiró Császár Bálint felszólitására nyomtatott iveket küldött szét 
Háromszékre, egy Sz.-Györgyön felállitandó reáliskola ügyében, s főként a lelkészeket hivta 
fel aláirások eszközlésére. A Rikán belőli protestáns papság communitásában szóba is jött ez 
ügy, de mivel az udvarhelyi ref. főiskolának a kormány Entwurfja szerint való átalakitására is 



éppen ekkor kéretett Háromszék áldozatkészségétől 38,500 ezüst forint, a két czélt akként 
akarák egybekapcsolni, hogy az udvarhelyi collegium szállittassék be Háromszékre, s ott 
reáliskolával egybekötve szerveztessék. Ez értelemben fel is irnak a fő consistoriumhoz (dec. 
10-én 1855.). Háromszék két városa versenyez a tanodának hol leendő elhelyezése és a 
hazafias lelkesedésben, küldöttjei által Szent-György ingyen helyet és épületeket, K.-
Vásárhely 20,000 ftot igér, ha oda épül az iskola. 

A consistorium leiratában (dec. 30. 1855) a terv megvitatására, a többi tanodák tanáraival való 
közlésre időt lát szükségesnek, az engedélyért való folyamodást pedig az alap kimutatásaig 
felfüggesztve, az udvarhelyi collegium felsegélését javalja. 

Meg is kezdetett a K.-Vásárhelyen tartott communitási gyülésen a gyüjtés mind a két tanoda 
számára, s ott helyben közel 1300 forint iratott alá a Háromszéken állitandó iskola részére. A 
lelkesedésnek e fellobbant szikrája gyorsan terjede a szivekben, elannyira, hogy az 1856. jul. 
9-én Szent-Györgyön tartott communitásban alá volt irva: 

Kézdi és Sepsiszékben     14,818 pfrt. 

Sz.-György iskolahelyet, épületanyagot és     16,000 pfrt. 

Zágon hely, erdő és anyagban (felszámitott értékben)     150,000 pfrt. 

A két utolsó oly feltétellel, hogy az iskola keblökben állittassék fel. Bizottmány neveztetik ki 
a gyüjtés tovább folytatására, s a felállitási helynek a közvélemény szerinti megjelölésére. 

Az 1856-ik év nov. 24-ki com. gyülésben a főconsistorium leirata alapján elhatároztatott, 
hogy ha főgymnasium nem létesithető, egy reáliskolával egybekötött algymnasium állittassék. 
A következő 1857. jan. 14-én a hely kérdése kitüzetvén, fellépett Háromszék két városa a 
versenyre: K.-Vásárhely épületet, földet, tanitófizetést és 15,000 frtot ajánlott azon esetre, ha 
az iskola kebelében állittatik fel; de ezt lenyomta a mérlegben azon körülmény, hogy 
Sepsiben Szent-Györgyöt pártolólag már aláiratott 52,000 pfrt, valamint az unitárius 
egyházkör és a hétfalusi magyarságnak szintén Sz.-Györgyöt támogató kérelme s 72 szavazat 
30 ellenében Sz.-György mellett döntött. Zágon mint félreeső hely, szép ajánlata daczára, 
szavazat alá sem jött. 

 **  

A felállitandó iskola helyének ezen meghatározása lenditőleg hatott, s oly lelkesen folyt a 
gyüjtés, hogy a kovásznai gyülésnek helyjelölési határozatával egyetemlegesen már aláirt 
75,000 forintról, s ideiglenes helyiség meglétéről tétetett jelentés a főconsistoriumhoz, 
melynek a további intézkedés átengedtetett. 

E felterjesztének eltévedése egy egész évi késedelmet okozott, mig 1858 őszén Sz.-György 
városa a három osztályu elemi iskolát saját költségén berendezve, a tanitást folyamatba hozta. 

Következő év márcz. 30-án pénztárnok választatott, hogy az ajánlott összegeket beszedje, 
vagy kötlevelileg biztositsa, egyidejüleg egy nyolcztagu ideigl. igazgatóság is megválasztván. 
Ez ügyszeretettel kezdette meg a szervezés munkáját; máj. 24-én már igazgatót és 
osztálytanárokat terjeszt fel, melynek alapján a consistorium Vajna Sándort ki is nevezte 
igazgató tanárnak. 



1859. sept. 1-én tartatott ünnepélyes megnyitása ez iskolának, valódi nemzeti ünnepély volt 
ez, melyre Háromszék népe és értelmisége nagy számmal seregelt egybe; a szellem 
győzelmének örömünnepélye volt ez, melyen látták az igét testté lenni, mert az igazgató 
beköszöntését követett napon a megnyitott 4 elemi és egy gymnasialis osztályban, melyek 
ideiglenesen a rectoriában helyeztetettek el, 300 tanuló sereglett egybe, szép, lelkes és 
tanulásvágytól áthatott székely gyermekek, jövő előhaladásunk szabadságfájának 
reményteljes sarjai. 

Megindult e szerint a tanitás, a szellemnek elhintett magvai már sarjadásnak indultak, de még 
hiányt szenvedett ez iskola gondnoksági testületben, ilyennek megválasztására 1859. dec. 20-
ka tüzetett ki, mikor közfelkiáltással megválasztattak főgondnokokul: gr. Mikó Imre, id. gr. 
Teleki Domokos és Gyárfás Mik. Algondnokokul: Sepsiből Székely Gerg., Kézdiből Lázár 
Miklós, Orbaiból Donáth József, Erdővidékről Zathureczki István, az igazgató tanár és (mig a 
tanári kar szaporodik) két lelkész, ez alkalommal esperes Gödri és Erősdi Mih. 

1860. jan. 20-án tartatott első vizsgája ez iskolának, mely örömünnep volt a hazára, 
örömünnep a nevelésügy barátaira, valamint örömünnep az örömkönyeket hullatott szülőkre; 
s főként örvendetessé tette a vizsgát követett azon levele főgondnok gr. Mikó Imrének, 
melyhez 2000 frtot csatolva mutatta meg, hogy a szó teljes értelmében gondnok, s hogy a 
nevelés szent ügye lelkén fekszik. A nemes példa még e gyülés alatt követőkre talált, mert gr. 
Mikes Benedek, gr. Kálnoki Imre és Pál, Thuri Gergely, Seethal Ferencz, bár mind 
katholikusok, száz-száz forinttal járultak az iskolai alap növeléséhez. Lázár Mih. algondnok 
és lelkes neje Gilyén Anna 1500 forint alapitványt tettek le a tanulás és erkölcsökben 
legkitünőbb tanulók megjutalmazására. 

Igy az iskola ügye a lelkes hazafiak áldozatkészsége s erélyes vezetés mellett naponként 
emelkedett, alaptőkéje pedig 85,000 frtra szaporodván, 1863-ban a Sz.-György város által 
ajándékozott szép telek szomszédságában levő Veresfogadót megvásárolták, s azóta az iskola 
saját helyiségében van, oly helyt, hol a szükséglethez és remélhető gyarapodáshoz képest 
terjeszkedhetik. Mi pedig meg lehetünk győződve, hogy a lelkes kezelés és ügyszeretet 
mellett, és a siker-fokozta előretörés szellemében ezen drága intézetünk hovatovább 
gyarapodni fog, s daczára a hazára súlyosodott szerencsétlen viszonyok előidézte 
közelszegényedésnek, lassankint a tervszerinti főgymnasiummal egybekötött reáliskolává 
növendi ki magát, mire a Székelyföldnek oly nagy és égető szüksége van. (Ez iskola rövid 
történetét a lelkes zágoni lelkész, Demeter Sámuel nagyobb dolgozata nyomán közlöm, 
különben is az iskola megalapitásában nagy érdemei vannak.) 

). 5–600 tanuló részesül itten a hazafias irányu nevelés jótékonyságában, 500–600 honpolgár 
neveltetik itten, kik ez iskola nem létében nagy részt otthon bután és szilajon nőnének fel; 
mert bár a Székelyföld népe örömest nevelteti gyermekeit, de annál mégis szegényebb, 
hogysem messze lévő collegiumokba kiszállitva, ott élelmezéséért fizethessen, ide azonban, 
hol közel kapja, örömest behozza gyermekét, s hetenkint egyszer (hetivásár napján) ugy is 
dolga levén a városban, feltarisznyálva otthonról látja el élelemmel, ekként aztán a nélkül, 
hogy pénzbeli áldozatba kerülne, hasznos és értelmes fiakat nevel a haza számára. A 
collegium mellett Sz.-Györgyön egy ipartanoda is éppen a létesülés stadiumában van*Emlitők 
már fennebb, hogy az eredeti terv szerint a sz.-györgyi gymnasiumot – a Székelyföld 
hivatásszerü kifejlődésére s nemzetgazdászatilag való emelkedésére elkerülhetlenül 
szükségessé vált – ipartanodával akarták kapcsolatba hozni. Ez azonban a pénzalap 
elégtelensége miatt elnapoltatott, s kedvezőbb lendület csak akkor nyert, midőn gr. Nemes 
Ábrahám 10,000 frtot hagyományozott egy a Székelyföldön állitandó ipartanodára. A 



végrendeletben ugyan volt némi vonatkozás arra, hogy ezen ipartanoda katholikus firma alatt 
alapuljon, de a végrendelet foganatositásával megbizott gr. Kálnoky Dénes felülemelkedve a 
felekezetességnek korunkba be nem illeszthető kicsinyességén, azon helyes nézetből indult ki, 
miszerint ipartanoda vallásfelekezethez nem lehet kötve, s ez alapon odahatott, hogy a 
nemzeti örökségnek tekinthető 10,000 forint a szentgyörgyi gymnasiummal egybecsatolandó 
ipartanoda létesitésére fordittasék. Az ügynek ily állásában jelen év elején merült fel azon 
kedvező fordulat, miszerint kormányunk a már régóta függőben levő revindikált havasok, a 
volt határőri székely ezredek ruházati és lóbeszerzési alapján, valamint a feloszlatott katonai 
tanodáknak kincstárilag kezelt alaptőkéjét oly feltétellel adta vissza a székelységnek, hogy az 
ugy Csíkban, mint Háromszéken ipartanodák állitására fordittassék, őt az is kimondadott, 
miszerint a volt tisztilakások is, a mennyiben az államnak nem szükségesek, e czélra 
felhasználhatók lesznek. Az ügy most van tárgyalás alatt, s teljes reményünk lehet, hogy ugy 
Kézdi-Vásárhelyen, mint Szent-Györgyön ipartanodák fognak létrejönni, hogy pedig a Szent-
Györgyön állitandó ily ipartanoda az eredeti tervezet szerint a gymnasiummal kapcsolatosan, 
vagy pedig önállólag fog-e szerveztetni, az jelenleg még kérdés alatt van, de bár hogyan 
döntessék is el, annyit mindenesetre biztositottnak tekinthetünk, hogy Sz.-Györgyön lesz 
ipartanoda, melyre e népes vidéknek oly igen nagy szüksége van. Adja az ég, hogy e nemes 
törekvés mihamarább érvényesitve legyen!). 

A muzsáknak e szebb jövő reményeit ébresztő, díszes csarnoka mellett, Szt.-György terét 
nemsokára emlékjel is fogja disziteni, oly emlék, mely az utódoknak és az itt megforduló 
idegennek is dicső, nagyszerü korszakról fog beszélni, mert mult évben alkotmányos életünk 
hajnalával felmerült azon méltányos és helyes eszme is, miszerint a hősöknek, kik az 
alkotmány és a nemzet-szabadság védelmében elvérzettek, kik véráldozatukkal a jövő sikerét 
előkésziték, az 1848/9-ki harczokban dicsően elvérzett háromszéki honvédeknek Szent-
György piaczán emlék-oszlop emeltessék. Az eszme, mint minden, a mi jó, lelkesen 
karoltatott fel Háromszék lakói által, s rövid idő alatt 1200 frt gyült egybe, mi, valamint az 
ügy továbbfejlesztése, egy szobor-bizottmánynak adatott át; s ekként várhatjuk, hogy nem 
sokára az összeg felszaparodtával, Szt.-György piaczán oly emlékszobor fog díszelegni, mely 
méltó lesz a nagy napok örökitésére. 

De a jelennek e nagy horderejü vivmányai: iskola, mely a szabadság ápoldája, szobor, mi a 
szabadság dicső védelmének emlékjele, ne feledtessék velünk a mult vivmányait is, s nem 
feledkezzünk meg főleg azon multunkban tündöklött jelesekről, kik nemzeti történelmünkben 
nevezetes szerepet játszottak, s kiknek innen való származására méltán büszke lehet Szt. 
György; igy szentgyörgyi a Daczó család, mely annyi kitünő embert adott a hazának. A 
többek közül felemlitjük Daczó Jánost, ki 1663-ban mint Csík, Gyergyó és Kászon 
főkapitánya, orátori minőségben a portára küldetett; valamint az 1849-i jul. 31-én Segesvárnál 
elesett Daczó Zsigmondot, ki, korunk Kemény Simonjaként, életét áldozta fel, hogy Bemét 
megmentse. 

Szent-györgyi volt a hires Székely János is (Joh. Zekell de Zent Geurgh), ki 1444-ben 
horvátországi, dalmatiai, és slavoniai bán és az András király által alapitott auraniai lovagrend 
priorja volt, s mint ilyen esett el a várnai szerencsétlen csatában. Ennek családjából 
származtatja Turóczi és Istvánffi is a nagy Hunyadi Jánost*Hist. Cap. 46. p. 4. ). Székely 
Jakab Mátyás király jeles tábornoka. Székely Bálint 1585-ben nyeri Báthori Zsigmondtól a 
Várhegyhez tartozott kilyéni birtokot, s azóta lett Sz.-György helyett Kilyén e család 
praedicatuma*Kállay „A Ns. Székely nemz. ered.” 281 lap. ). 



A multnak terére lépvén, lássuk azt is, mit Szt.-György régészeti tekintetben a multból 
felmutatni tud. Ez mindössze is a reformátusok ódon templomában összpontosul, mely a 
város északi végénél, egy az ilyefalvi templomdombhoz hasonló magaslaton fekszik s ódon 
várfalaival oly festőileg néz ki, hogy annak képét az ide csatolásra érdemesnek itélem. 

 

A reformátusok temploma S. Sz.-Györgyön. (Rajz. Keleti Gusztáv.) 

Ez egyházat 1547-ben Daczó Pál épitette; de 1658-ban II. Rákóczi letételére a Bodzán betört 
tatárság, az ilyefalvi kastély ostroma után a szent-györgyit is bevette, és feldúlta. Három évvel 
később pedig a kegyetlen Ali Pasha veszi be* 

A ref. egyházközség levéltárában van egy igen érdekes eredeti okmány, mely nemcsak e 
templom feldúlatására s ujból kiigazitására, hanem azon kor jellemzésére is igen érdekes 
adatokat nyujt, s azért annak hű másolatát közlöm. Az az esperesi tractusnak egy kéregető 
levele, melylyel a templom kiigazitására gyüjtést nyit; az okmányon nincsen meg a 
keletkezési év, de irmodoráról s főként vonatkozásáról itélve, csakhamar keletkezhetett Ali 
Pasha dúlása után. Az okmány ez: 

„Ez instantiánkat látókra és olvasókra kegyelem, békesség, áldás szármozzék bővséggel a 
világosságnak atyától a menyből kivánjuk szivesen!  

Ngos uraink és asszonyaink Isten anyaszentegyházának oszlopi kegyes dajkái, kik bánkodnak 
a Joseph romlásán, Isten háza pusztulásán, örülnek virágzásán! Szomoruan emlitjük ez 
alázatos instantiánkban a Sepsi-sz.-györgyi Rta Ecclesnak romlását és abban az Isten házának 
pusztulását, mellyet épitett volt maga költségével Isten dicsőségére in Anno 1547 a boldog 
emlékezetü Ttes Ntes Daczó Pál ur. Mely templom is az időtül fogva csak pusztult és 
romladozott a régi idővel edgyütt, mivel az Ali basa járásakor is Anno 1661 az népe és lakosa 
ez helyekk elraboltatott ugyanezen templomból, mely is kőkeritéssel vétetett környül, azután 
idővel ha mi kevesen szaparodtak is, de inkább épitették a magok házakot, mint az Isten 
házát. Most az elmult siralmas esztendőben az éhség és pestis miatt annyira megfogyatkoztak 
lakosi ez helyeknek, hogy telyességgel alkalmatlanok a magok erejéből e szép és nagy 
munkának restaurálására. Ez helyek patronusi T. Ns. Daczó Pál ur fiával T. N. Daczó Ferencz 
urammal edgyütt dajkálván, jó lélekből ez Isten dicsőségére épitett templomunk dülőfélben 
állását, kérének minket, hogy attestálnánk per prtes ő kegyelmek mellett mi bona fide Exanas 
attestálunk, hogy egy néhány rendbéli visitatiónkon szemlélvén, mi is siralmasan ez példás 
szent templomk romlását, erőltettük az Incolákat az épitésre, sőt secundum authoritatem 
nostram imponaltunk is, hogy ne hadják nyakokba szakadni e szép templomot, mely is belől 
egészen bolthajtásos, kivül cserepes; de már a boltk egy darabja a kőkar felett beszakadott, az 
cserépzése lehullott, meglyukadozott, szarufái és koszorufái rothadoznak, szakadoznak, és 
félő hogy egy motusba vegy tempestásba magokat az hallgatokat is oda nem romcsa 
példásképpen, mely nagy munkának hozzá fogásához nagy sumptus kevántatik, magok is az 



hallgatók elégtelenek magok erejéből ez nagy munkához fogni, rajtok levén az suljos adozás 
is. 

Kérjük azért a kegyes lelkeket, nskat kegyelemeteket, kiket Isten mind lelki, mind testi 
áldásokkal mások felett inkább megáldott jovain is sáfárrá tett, szent házához való szeretettel 
és buzgósággal megajándékozott, legyenek assistentiával, alamisnálkodó kezeket Isten 
dicsőségére tartozó dolgokban mozditsák meg; ha keveset is ama szegény özvegy 
asszonynyal, a ki csak két filléreket vete a templom ládájába, a Kristustól megdicsértetik, 
valahol praedicáltatik az Evangelium széles e világon, az is hirdettetik, mit e kenetes asszonyi 
álat urunkkal tselekedett. Math. 26, 27. Jutalmat is igért In ő felsége mind e világon, mind a 
jövő életben az ő Felge dicsőségét szerető és előmozditó kegyes dajkáknak, melyet is hogy In 
ő felsége Nagyságk megadjon magunk is keresztényi tisztünk és köteleségünk szeirnt Int 
imádunk nagyságtokért, s minthogy kivánunk is Ngsgtok és kegyelmetek kegyelmes tutelája 
alatt maradni. A Sepsi szt. Tractusnak esperestye Vásárhelyi János, Hűtös Assessoraival 
edgyütt.” 

), az azt hősileg védett lakosokból 900-at hurczolván el rabságra*A csernatoni matricula s ugy 
a fennebbi levél és előbb közlött adatok is tanusitják e kastély kétszeri feldúlatását s a 
lakosoknak inneni elhurczoltatását, ezekkel szemben Scheint „Land und Volk der Székler” 
czimü munkája 118-ik lapján ezen tatárdúlást emlitve azt mondja, hogy a sz.-györgyiekből 
900-at az Őrkőről hurczoltak el, már pedig az Őrkőn, miként látni fogjuk, semmi erőditvény 
nem volt, s igy kétségtelen az, hogy Ali Pasha e templom kastélyát vette be ostrommal, s 
onnan hurczolta el e város szerencsétlen lakosait.). Ott van most az ódon templom és kastély 
omladozó falaival e gyászos napok emlékeként, ott van az egyház, hol imában keresett vigaszt 
a nép, ott a várfalak, melyeket hősileg védett a hősöknek fegyvere; elhullottak ők a vad ellen 
csapásai alatt, az egykor erős falak nem tudák megvédni sem Isten szentelt hajlékát, sem az 
ott menhelyet keresett népet, elhurczolta a vad ellenség őket keserves rabságra, eltüntek az 
események kényszerüségének végzetszerü árjában s eltünnek nemsokára e falak, régi időknek 
ez emlékkövei is*E templom kicsiny és távol fekvő is levén, tervbe van véve annak 
lerontásával egy ujnak épitése a piacz északi oldalán, pedig Szent-György kétségtelenül képes 
lenne uj templomát a réginek lerontása nélkül is felépiteni, meg kellene azt hagyni mint a 
mult emlékét, mint egy a táj regényességére festőileg ható romot, de meg kellene hagyni a 
múlt tisztelete mellett a jövő iránti gondoskodásból is, mert Sz.-György annyira fejlődésnek 
indult, hogy maholnap két egyház is kell, hogy hiveit befogadhassa, mikor ezen még teljesen 
jó állapotban levő, s még sok uj templomot túlszolgáló egyház igen jó lenne egyiknek. Bár e 
felszólalásunknak lenne azon ohajtott haszna, hogy a múlt e tisztes emlékét megmentené a 
szándékos lerombolástól. – Ujabb időben a város e felszólalásunkat megelőzőleg elhatározta a 
régi templom megkimélésével az ujat a székháztól délre épiteni, még pedig a piaczhoz illő 
nagyszerüséggel. ), s azért mig lehet védjük meg azokat a a nyomtalanul való elenyészéstől. 

Ez egyház sokszoros, s főként az 1802-ki földingáskor csaknem teljes átalakitáson menvén át, 
keveset tartott meg régi műidomából, a sokszög záródásu (12 lépés hosz. 11 széles) 
szentélyben csak is a boltozat maradt meg, mely a késő gótkor háló vagy szövedék 
boltozatához tartozik, ennek két horony közti épszöggel tagozott gerinczei csörlődött idomu 
gyámkövekre nehézkednek, melyek egyikén nap és hold (székely czimer), másikán férfi és nő 
arcz van dombor vésetben kifaragva. Magas csúcsíves ablakainak diszművezete ki van 
tördelve. 



A (24 lépés hosszu és a szentély szélességével biró) hajó teljesen átalakult ajtaival, ablakaival 
együtt; boltozata – melynek egykori lételét még most is meglévő gyámkövein és oldaltámain 
kivül a fennebb közlött esperesti levél is bizonyitja, – ma eltünt. 

A hoszszentély baloldalán sirkő van befalazva, melyen a dombor művü Daczó czimer (kardot 
tartó oroszlán) alatt e felirat olvasható: „Hic jacet G. D. Franciscus Daczó de Sepsi Szent 
Georgi, qui obiit in Urbe Mediensi Anno LV aetatis suae 21. jan. Anno vero Salutis 1602. 
Scio quod Redemtor meus vivit.” 

Körirata: 

„Me revocat Patria chara vale ensibus in variis dum pro te patria pvo……” 

A templomot köridomu erős várkastély övezi, mely kettős magas falával a maga idejében 
tisztességes erőd volt. A belső fal 226 lépés kerületü, épebb helyein még most is 6–8 öl 
magas, lőrések és kiszökellő zúzüregekkel van ellátva s felül fogrovátkosan tetőzve. Ezen 
belső rondeau vonalán két bástya volt, a déli oldalon lévő kapu-bástya, melyre a torony épült, 
és az északi oldalon állott 6 emeletes ötszög donjon, mely körives friesével a román korra 
utalt, ez azonban néhány év óta leomlott.  

Az ezen belső kastélyt övező csekélyebb magasságu külső fal 370 lépés kerületü, mely a belső 
falakkal párhuzamosan futva szintén köridomu volt, csak is déli oldalán, – hol a kaput fedező 
külső védművek voltak, – szökelt ki szögletesen. Ezt kivülről mély széles sáncz övezte. 
Mindkét fal vífolyosókkal volt ellátva, az ezeken tartott gerendák végei még most is ott 
vannak a falban. 

A külső fal keleti része leszedetett, helyére és anyagjával épült II. József alatt azon emeletes 
épület, mely német elemi iskolának volt szánva; de a germanizáló rendszer elbukott, mielőtt a 
magyar szellemet és müveltséget elölni szándékolt iskola elkészülhetett volna. Ott állott 
bevégzetlenül egy egész századon át, s csak most néhány éve végeztetett be, azért, hogy 
eredeti létczéljával ellenkezőleg magyar iskola, s mint ilyen, a magyar szellem terjesztője 
legyen.*Ide van helyezve ideiglenesen a sz.-györgyi ref. collegium két elemi osztálya. ) 

Szt.-György délkeleti részén egy utczát Libacznak neveznek, a hagyomány szerint azért, 
mivel az régen mint mocsáros hely a libuczoknak kedvencz tanyája volt. 

Szt.-György között foly le a Debren pataka, egy a Fekete erdőség közül letörtető virgoncz 
csermely; az ezen patak völgyületét szegélyző lankás domboknak város fölé kikönyökölő 
baloldali előfokán fekszik a reformatusoknak fennebb leirt egyháza, a jobb oldali hegyhát 
végfokát pedig a görög egyesülteknek szerény temploma koronázza; ezen magaslaton vannak 
egyházuk körül csoportositva a gör. egyes. hivek apró házikói, melyeknek lakói egykor 
jobbágyok voltak, 1848 óta azonban épp oly szabad egyenjogu polgárai e városnak és 
hazának, mint bárki más; nincs is köztük és a székelyek között semmi különbség, nyelv, 
viselet, szokások tökéletesen ugyanazok, s igy csak is egyedül a valláskülönbség az, mi a 
századok óta együtt élő, együtt örvendő vagy szenvedő testvérek között némi eltérést 
felmutathat, s mégis ezen kötelék, a keresztyén vallásnak szabadság és testvériességet hirdető 
magasztos elvei voltak azok, melyekkel ezen kiskoru népet a reactió szolgálatába állott papjai 
el tudák a hazafias kötelmek teréről tántoritani, és a zsarnoksággal való vétkes szövetkezésnek 
terére vezethették egészen az ujabb korig*A szebeni conventiculum alkalmával is mind 
kormányjelöltre szavaztak. ). Hisszük azonban, hogy ily tévedésükből kiüdültek, s hogy a 



mindinkább terjedő felvilágosodásnak jótékony sugarai ezen nép közé is behatolandanak, 
mikor aztán megszünik báb lenni azok kezében, kik lelki hatalmukat oly gyakran használák 
hiveik lelkének megmételyezésére. 

A görög egyesült templommal átellenben délirányban van azon domb, hol Váradi József, az 
önkénynek e nemes áldozata felakasztatott* 

Váradi József 1848-ban, bár még gyermek, Kossuth-huszár volt. 1849-ben kimenekült, 
honnan mint az emigratio közvetitője s a Makk-féle összeesküvés egyik tevékeny szervezője 
jött haza. Midőn az ezen összeesküvésben résztvettek, Gálfi, Török és Horváth M.-
Vásárhelyen 1854-ben kivégeztettek, (kikről a maga helyén a IV. kötetben többet,) Váradi is 
hosszas bujkálás után kézrekerült 6-od magával együtt, kik a m.-vásárhelyi 
fenyitőtörvényszék által halálra itéltettek. Schwarzenberg herczeg azon rendelettel hagyta 
helyben, hogy a végrehajtás Háromszék elrettentéseért S.-Szent-Györgyön történjék. Az 
elitéltek voltak Váradi József, ilyefalvi Szász Lukács, Borbát László, az 1848–49-ki 
szabadságharczban kitünt ugynevezett Borbáth-huszárok csapatjának alapitója és 
parancsnoka, bibarczfalvi Bartalis István és ugyan bibarczfalvi Szabó Áron, egy megszökött. 
Ezek közül Váradi 19, Szász 17 éves. Váradi és Bartalis azon év apr. 19-én bitófán végeztetett 
ki, mindketten bátran, a szabadság vértanuihoz illő méltósággal, a halált, mit hazájukért 
szenvedtek, nevetve fogadták. Kik együtt haltak, együtt is temettettek el, s midőn a 
zsarnokság e nemes lelket kioltá bennök, akkor még testüket is megsemmisiteni törekedett, s a 
közös sirt, hová temették, mészszel öntette tele. De a bitófát honfikezek elvitték s szent 
ereklyeként most is megvan titkos helyre befalazottan. Szász, Szabó és Borbáth kegyelmet 
nyertek, ha kegyelemnek nevezhetni a halálitéletnek 18 évi sánczmunkára változtatását. 
Szenvedték azt 1857-ig, midőn szabadságukat visszanyerték. Szász kiszabadulása után az 
udvarhelyi collegiumban folytatta tanulmányait, 1863-ban Olaszországba ment s ott esett el 
valahol. Szabó Bibarczfalván lakik. Borbáth jelenleg bardoczszéki dullósegéd (esküdt.) 

Meg kell még itt emlékeznem azokról, kik a hatalom ezen szégyenletes boszujának, a törvény 
szine alatt elkövetett ezen gyilkosságnak végrehajtói voltak. A Vásárhelytt működőkről majd 
a maga helyén. Háromszéken szereplők Kovács István kerületi biztos, ki 1861-ben bűneinek 
érzetében, bár senki sem bántotta, kürtőbe rejtőzködött pár napig, azután lelkiismeretétől 
üzetve, éjjel menekül Szebenbe, hol nevét Schmidt-re változtatva halt el. Segédje volt 
Jüngling Mihály; a poroszló-szerepet Dietrich akkortájt k.-vásárhelyi kerületi biztos vállalta 
el; fő factor csíki kerületi biztos, Föderl Károly volt, mind nyugalmazott tisztek, kik a 
katonanévre szégyent, nevükre gyalázatot és átkot hoztak, s kiknek véres emlékétől undorral 
fordul el minden jobbérzésü ember. 

). A kereszt egészen Krisztusig a szégyen-halál jelképe volt; az ő vértanui halála tette azt 
tiszteltté és szentté az emberiség előtt, symbolumává emelvén a hitnek, midőn a 
meggyőződésért való hősies önfeláldozás dicsfényével vette azt körül; az a bitó, az egykor 
becstelenitő halálfa is ekként lett jelvényévé a legdicsőbb erények, az alkotmány és szabadság 
védőknek magasztos vértanui halála által. Arad véres drámája óta a bitófa a szabadság 
jelvényévé, a vértanuság szent symbolumává emeltetett, azért lettek az aradi bitófák 
ereklyeszerüvé, s a kegyelet oly tárgyaivá, hogy ki azoknak egy darabkáját birhatta, az 
amuletteként tisztelte s hölgyeink az ily fából készült karpereczeket vagy melltűket többre 
becsülték az ezreket érő gyémánt ékszereknél. 

Hasonló tisztelet tárgya volt a szent-györgyi bitófa is, melyen a fiatal, az életörömök 
élvezetére hivatott Váradi József, azért szenvedett vértanui halált, mert hazáját és a 



szabadságot szerette, mert zsarnokságot türni nem tudva, annak eltávolitásán működött. 
Azonban az ily halálból származik a halhatatlanság, mert mikor a zsarnokság bérenczeinek 
sirjától undorral és átokkal fordul el az emberiség, akkor az ily nemesen kiszenvedetteknek 
sirjára áldását adja, akkor az elv-halottak hantjait tiszteli s neveiket jóltevőinek Pantheonjába 
függesztve, védi meg a feledékenységtől. 

Ily szentnek, tiszteltnek kell minden jobb érzésü előtt lenni Váradi József sirjának is, mely ott 
domborul a bitófa mellett, s melyre 18 éven át éjjelenkint lopva tüztek emlékkoszorukat a 
sanyargatva üldözött honfiak. 

Én is felkerestem a szent halmot, hogy a hazafi-vértanu s egykori kebelbarát sirjára a részvét 
könyeit hullassam. Szent vértanuja a kiszenvedett hazának! legyen emléked áldott, neved és 
nemes önfeláldozásod emléke legyen sokáig buzditó és lelkesitő hatással, nem csak 
kortársaid, hanem a késő utódokra is. 

Hátrább a Debren patak jobboldalán, magas sziklacsúcs az Őrkő emelkedik. Ugy néz ki ezen 
teljesen önállólag felmagasuló csompó, mint ember kéz által rakott óriási gúla, sőt e 
csalékony alakzatot közelről is megtartja az által, miszerint kőzete oly szabályszerü fekmentes 
rétegekben rakodott le, mintha azt a kőfaragó vésője idomitotta volna ekként. Az Őrkő most 
Sepsiszék kőbányája, mivel könnyen faragható s mégis szilárd homokköve legpompásabb 
épület-anyagot nyujtja, miért az ölbe rakott kőkészletnek nagy mennyisége vár itten a 
széthordásra, oldalában a kőmetszők munkás raja zsibong, s ki e körülményt nem ismeri, azt 
hihetné, hogy ott egy óriás gúlát emelnek talán emlékül a szabadság harczaiban dicsően 
elesettek számára; pedig csalódik, mert ott a jelen hasznositja a mult emlékét, a mennyiben a 
sziklahegy, melyet néhány század folytán egészen el fognak használni, egykor őr- és védhelye 
volt e vidék lakóinak, hová a hagyomány egykoron büszkén daczolt várat helyez. Ma azonban 
a várnak semmi maradványa sem látszik, különben a minden irányban függélyes oldalokkal 
lehanyatló hegy már magában is oly erőd és könnyen oltalmazható védhely volt, hogy az 
embernek nem sok erőditni valót hagyott fenn. Igen valószinü azért, hogy vészes időkben 
ezen megmászhatlan sziklacsúcsra vonultak a lakosok, sőt még az sem lehetetlen, hogy Őrkő 
tetőormán oly őrtorony is állhatott, melyből a bármely oldalról közelgő ellenséget kémlelték 
és jelezték, mit annyival inkább tehettek, mert innen madártávlatban egész Sepsiszék feltünik. 
Az Őrkő alján egy helyet Gémvárának neveznek, de az elnevezésére hivatkozó hagyomány 
által követelt várból mi nyom sem maradt fenn az eke-forgatta talajon. 

Miként fennebb emlitők, Scbeint az Őrkőt is szerepelteti a törökök elleni harczokban, sőt 
innen hurczoltatja el az Ali Pasha ostromával sokáig daczolt 900 sz.-györgyi lakost. 
Elmondók fenneb azt is, hogy ez állitásban helytévesztésnek kell lenni, a mennyiben Ali 
Pasha a szent-györgyi templom-kastélyt ostromolta, s onnan hurczoltatta rabságra a védőket, 
azonban nem lehetetlen az is, hogy ugyanakkor, midőn Szt.-György szorongatott népének 
egyik része templom-kastélyába vonulva védte magát, akkor másik oda be nem férő része az 
őrkői védhelyet vehette igénybe, és igy könnyen megeshetett, hogy az Őrkőnek szintén jutott 
szerep azon végzetteljes korszakban, midőn Szt.-Györgynek csaknem összes lakossága 
sanyaru török fogságba esett. 

A mult emlékei mellett Szt.-György környéke ásványos vizekben is nagyon gazdag, 
elannyira, hogy a város közvetlen közelében két ily forrásra találhatunk; ezek egyike, mely a 
város déli oldalán buzog fel, ivásra használtatik, a Debren patak mellett felfakadó másik 
fürdővé van átalakitva. Ezen utóbbinak vize feketés, erősen kénszagu, főfájás, daganatok s 
más chronicus bajokban sikerrrel használják. Alaposan vegybontva e források egyike sem 



volt, legfelebb Dr. Barbeniusnak hiányos észleletét*Josef Barbenius „Sieb. Quart. Schrift.” II. 
B. 353–403. lap. Ezen vegybontás ugyan nem felel meg a tudomány mai igényeinek, de jobb 
hiányában kénytelenek vagyunk ezzel beérni.) emlithetjük fel, mely szerint azok alkatrésze 
következő: 

Ivókútnál szabad szénsavany, finom gáznyelő földek, lugsó és kevés vas. 

Fürdőkutnál kénvassal vegyült mészféle földek, kevés lugsó és pallás oszlat, mely finom 
homokkal keverten fenn uszik. 

Ezeken kivül van még Szent-György messze felrugó erdőségeiben számos más ásványos 
forrás, mint a Sugásnak nevezett*A Sugás pataka mellett, mely az Árkosi patakba ömlik, s 
melyről alább bővebben. ), melynek, Barbenius szerint, vegytartalma finom gáznyelő iszappal 
elegyült föld, sok szabad kénsavany, finom vassó és lugsó. Ennek közelében más két 
ásványos forrás és egy oly kéngőzt fejlesztő üreg van, melynek kigőzölgése a felette elrepülő 
madarakat megöli, szembajok és hülések ellen oly módon használják ezt is, mint a torjai 
kénbarlangot. 

E szerint Szt.-György ismertetésével készen lennénk, de el tudnók-e hagyni a nélkül, hogy 
néhány sort ne áldozzunk a város közelében vivott csaták emlékének? Nem, mert minden 
hant, melyet honfivér áztata, szent előttem; minden hősies önfeláldozás oly magasztos, hogy 
méltán megérdemli és megkivánhatja az utókor elismerését és az elismerés által való 
dicsőitést. 

Ennek alkalmazásáért pedig nem szükséges, hogy mult idők távol ködének 
bizonytalanságában tévedezzünk, hisz találhatunk a közel multban is eseményeket s oly dicső 
jeleneteket, melyek lelkünket a honfi gyász mellett lelkesedéssel töltik el; igen, mert 
Háromszéknek minden tája felett ily magasztos jelenetek emléke leng, minden egyes hantja 
dicső emlékeket véd; a hazafi utasnak pedig a dicsőség napja által világitott csatatérek mellett 
fel kell keresnie azon hantokat is, melyek alatt a haza halottjai nyugosznak, fel kell keresnie a 
végett, hogy addig is, mig a haza oda emlékoszlopokat állithat, legalább a keblek lelkesedésén 
felfakadó emlékvirágokat ültessen. 

Igen, fel kell kutatnunk és megáldanunk a nemzet halottjainak dicső porait, mert a sirokat, hol 
jövő nagyságunk és szabadságunk csiraképes magvai vannak letéve, hol a haza vértanui 
nyugosznak, felednünk nem szabad, mert akkor önmagunkról feledkeznénk meg, s felednők 
azt, hogy szabadságért élő nép voltunk; midőn pedig ezt feledni tudnók, akkor jövőnkről s 
nagy hivatásunkról mondanánk le. 

Érintém már, ha röviden is, Háromszéknek 1848/9-ben vivott páratlanul nagyszerü önvédelmi 
harczát, arra még többször fogok e munka folytán visszatérni. Most csak azt emlitem meg, 
hogy az Erdélyt győzelmesen visszahóditó Bem Háromszékben oly szeplőtelen vidéket talált, 
melyet az ellenségnek léptei nem érintének. Bem kitisztitá Erdély többi részét is, de 
csakhamar megérkeztek az északi colossnak vad sergei, százezrei a zsarnokság 
vadbérenczeinek önték el szép hazánknak virányait, eljöttek e vadcsoportok, hogy kivágják a 
szabadság viruló fáját, hogy sötét tömegükkel homályba boritsák a szabadság fénylő napját, 
mely éltető sugaraival felolvasztani kezdé a zsarnokságnak jégtorlaszait. 

Lüders Erdély Termopylaején – a tömösi szoroson – Leonidások hulláin gázolva tört át, jul. 2-
án (1849) már Háromszék határain a kőkösi hidnál mutatkoznak előcsapatai, azonban most is 



a székelyek hőskeblei alkottak védfalat, s Gál Sándor csapatai veszteséggel nyomták vissza a 
támadókat.  

Lüders átlátta, hogy itt csak nagy erőfejtéssel boldogulhat, miért már Szeben felé inditott 
csapatait is visszarendelvén, jul. 5-én egész hadtestével három oldalról indult Háromszék 
ellen. Gál Sándor a kőkösi hidnál való – könnyen megkerülhető – hadállást feladva, Szt.-
Györgyhöz huzódott vissza, s ott az Olt balparti magaslatain állitá fel kicsinke hadseregét. Jött 
a muszka lovasságnak fellegnyi sokasága, ezred ezredet követett, s mit Gál ezek elébe 
állithatott, csak egy század Vilmos-huszár volt. Ezek a hősiességben mesés nagyságig 
emelkedett dicső lovagok felfogni nem tudván a roppant lovasság rohamát, közikbe furódtak, 
az ezredek zömét keresztül-kasul járták, áttörték*S daczára ezen hihetetlen fegyverténynek a 
Vilmosokból egyetlen egy esett el, az is ugy, hogy harczközben veres sipkája leesvén fejéről, 
egyedül ment vissza ezt elhozni, mikor levágták. ), de midőn 60-an 6000 ellen is győztesen 
tértek meg, a magyar sereg visszavonulásban volt, az alvezérek engedetlensége felbontá a 
csatarendet, az ágyuk elvonultak; a csata veszve volt. 

Pedig itt ugyanazon hősök álltak, kik mind eddig csak győzelmet ismertek, s hogy hősök, azt 
itt is megmutatták, mert egyes századok elkülönitve, utolsó emberig, utolsó csepp vérig 
harczoltak. 

Ott domborul a Szt.-Györgyről Gidófalvára vezető ut mellett egy zöld gyeppel bevont nagy 
sirhalom, ott vannak eltemetve e csatának véres áldozatai, ott nyugszik a többek közt 
Gyertyánffy Ferencz honvéd százados*Bobdai Gyertyánffy Ferncz Vargyason született 1827-
ben, tanulmányait a brassói gymnasiumban kezdette és folytatta. 1846-ban hadapródi 
minőségben az I. székely határőrezredbe lépett. 1848-ban a Szent-Tamás alatti táborban 
honvédhadnagygyá lett. 1849-ben százados s mint ilyen dicsőült egész századával együtt a 
jul. 5-ki szent-györgyi csatában. Csak ennyi, mit a hős életéből egybegyüjtenem sikerült, de 
ezen pár sor is elégséges arra, hogy kiemelve legyenek főbb életmozzanatai azon hősnek, ki 
vértanui dicső halála által nevét fennragyogtatja, s kinek emléke hosszasan fennmaradand a 
haza és az utódok elismerésében.) egész századával, ott porlanak azok, kik helyükről 
mozdulni nem akarván, utolsóig elvérzettek, azon hősök, kik a waterlooi franczia gárda 
jelszavát vallva kimondák, hogy „a honvéd meghal, – de meg nem adja magát”, s mit 
kimondának, azt meg is tarták, mert egyes honvédcsapatok rendületlenül állottak ott egész 
hadseregtől körülözönölten, ott daczoltak ők a dicsők, kik félelmet nem ismerve, gyáva 
önmegadást nem türtek, – s ott vérzettek el „hazát” és „szabadságot” éltetve utolsó 
emberig*Gyertyánffy százada nem volt egyedüli, voltak ott más csapattöredékek is, melyek 
tömegbe huzódva, utolsó lehelletökig harczoltak, de a csatát követett általános zavarban 
azoknak neve és emléke feledékenységbe ment.). 

Zrinyi hős szelleme élt e harczosok mindenikében, s bizonnyal csekély szám melletti 
nagyságukban uralogták ők az egész muszka tábort, s bár elhullottak egytől egyig, de azért a 
győzők mégis ők voltak, a legyőzöttek pedig azon gyávák, kik 30,000-ren harczoltak néhány 
száz ellen, s küzdöttek sikertelenül mindaddig, mig ágyugolyóiknak egész halmazával el nem 
zúzták a hősöknek megközeliteni nem mert és nem is tudott phalanxát. 

E csatával megtört Háromszék védvonala, a tisztikar viszálya miatt a magyar sereg nagy 
részben feloszlott, muszkák vonultak be Háromszék székvárosába, de szégyenteljes 
győzelmük örömeit nem sokáig élvezheték, mert Bem közeledtének hirére csakhamar 
elmenekültek, s Háromszék ujból megtisztult az ellentől, a fejetlenkedő tisztek eltávolitásával 
ujból szervezve lettek a székely sergek, s Szt. György, mely e serget a muszkák által 



megtöretni látta, 10 nap mulva győzelmesnek szemlélte azon fennebb ismertetett csatában, 
midőn Szemeriánál ugyancsak Gál Sándor vezénylete alatt nem csak feltartóztatta az egyesült 
orosz-osztrák haderőt, hanem azt a Barczára vissza is szoritá*Lásd e csatát részletesebben 
Szemeria leirásánál, és Kővári Erdély Tört. 1848–49. 251–252. lap.). 

Hanem ez végső győzelme is volt a bukáshoz közelgő szent ügynek, mert Bemnek moldovai 
diversiója eredménytelen levén, mig ő az oroszok háta mögött költött zavarokkal akarta őket 
visszavonulásra birni, az alatt azok mind bennebb nyomultak az ország szive felé; Bem azért 
feladta Háromszéket s az innen kivont sergekkel nem várva többi erejének öszpontosulását, 
túlmerészen megütközött. Ott a segesvári előbb győzelmes, de utóbb szerencsétlenül 
végződött csatában vérzettek azon hősök, kik Háromszék tereit annyi dicsőséggel oltalmazták; 
a hősökkel együtt elesett a költő is, ki láng szavával lelkesedést költött a szivekben, s ki mint 
szemtanu hivatva lesz vala ezen dicső magasztos küzdelmeket, a szabadságnak e nagyszerü 
áldozatait megénekelni. Csak egyedül ő a nagy Petőfi lett volna méltó ezen régi classicus 
kornak csodás hősiességében gazdag korszaknak hű örökitésére, de az ádáz végzet azon 
napon, midőn felnyitá a szabadság tátongó sirját, abba nem csak a nemzet hősleventéit temeté, 
hanem elnyeleté a lantost is, ki az utókornak elzenghette volna azon harczokat, melyek 
páratlanul állnak századunk történelmében. 

E rövid vázlatból kitetszik, hogy mennyi dicső küzdelem emléke van e területhez kötve, 
valamint kitünik az is, hogy mennyi nemes vér öntözé csak e rövid korszak alatt is e tereknek 
gyönyörü virányait, s kétségtelenül a Szépmezőnek legszebb diszét az ott vivott csaták emléke 
alkotja; igen, mert e tér élő történetlapja a székelyek hősiességének, s oly csatatere, hol 
számtalanszor küzdött a török ellen keresztyénséget és polgárosodást védve, s még többször a 
zsarnokság ellen a szabadságot oltalmazva. Az a dús kalász-tenger, mely aranyleplével vonja 
be e szép tért, mind hősök vére által áztatott hantokban gyökeredzik. És ennyi nemes vér ok 
nélkül ontatott volna-e? ennyi dicső tettnek, ennyi magasztos önfeláldozásnak nem lenne-e 
erkölcsi nyomatéka? Igen, lenni kell, mert „az nem lehet, hogy ennyi hős hiába onta vért.” 
Nem lehet, hogy a vérkeresztséget nyert eszme gyümölcsöt ne hozzon, mert: 

Még jönni kell, még jönni fog egy jobbkor, mely után. 

Buzgó imádság epedez százezrek ajakán. 

V. Szent-Györgytől Bodokig. 
Az Olt völgye. Gidófalva. Fotos. Éthfalva. Zoltán. Árkos néveredete, alakulása, templom-
kastélya. Köris-patak. Gr. Kálnoky-kastély. Körispataki régi harangok. Kálnok, templomrom. 
Zalán. Néveredete. Borvizei, üvegcsűr. Viharra derű. 

Szt.-Györgytől, a Szépmező incselkedve csalogat maga felé, de ez alkalommal mégis 
mellőzzük, hogy a multnak oly sok emlékét rejtegető, különben is nagyszerü vidékekben 
gazdag Bükszád felé irányozzuk lépteinket. 

Az Olt terének közepén felvonuló országut mellett közvetlenül egy falu sincsen egészen az 1 
és 1/2 órányira fekvő Oltszemig, de kétfelől az Olt regényes völgyét sürün egymást követő, 
festőileg sorzott helységek szegélyezik. Ott van a balpart magaslatán büszkén fekvő 
Gidófalva, melynek nevét Benkő József Szent-Guidótól származtatja. Hogy e leszármaztatás 
helyes, és hogy Gidófalva nagyon régi község, azt a pápai dézmák regestrumából látjuk, hol 



az 1332-ik év rovatában 648. lapon Villa Guidonis néven, 9 régi bánális fizetéssel fordul 
elő*Ilyképpen: „Georgius, Sacerdos, de villa Guidonis, solv. 9 ban. ant.” ). Az 1567. évi 
regestrumban Gydófalwa 45 kapuval szerepel. Ugy a pápai dézmába fizetett aránylagosan 
nagy járulék, mint a későbbi regestrumban bejegyzett nagy kapuszám egyaránt mutatja, hogy 
Gidófalva már régen is tekintélyes helység volt. Innen származik a nagyon népes és 
Háromszék minden részében elterjedt Gidófalvi család. Gidófalván felül, de hátrább a hegyek 
alján fekszik a közös egyházzal biró Fotos és Martonos, mely templomnak regéjét Kővári 
közölte*Erdély régiségei cz. munkája 242–243. lapján. ). Idább a Gidófalvával csaknem 
összeépült Éthfalva és Zoltán, mindkettőnek neve az ős előkorba vihető fel, mert Éthfalváé 
Benkő szerint*Specialis Trans. Ter. Siculorum Sed. Háromszék. ) Ethele hun királytól, vagy 
az Olttól, melynek régi neve Ethe vagy Ete volt. Zoltán pedig ily nevü magyar vezértől. 

Az 1567-ki regestumban Etthfalwa 6, Zolthán 9, Martonos 11, Fothos pedig 10 kapuval 
szerepel. 

A jobboldali faluk vagy az erdők aljáig felnyuló fennlapály magaslatain, vagy az abba 
bemélyülő patakok völgyületeiben feküsznek. 

Ezek közt első Árkos, mely a Geje és Árkos patakának egybefolyásánál keletkezett ily 
völgyteknőbe huzódott. Árkos nevét Kállay régi avar sánczoktól származtatja, valószinübb 
azonban azon feltevés, miszerint azon Árkos nevü székely ősnek őrzi névemlékét, kit ott 
találunk az Upor által szent István királyhoz küldött férfiak közt*A „nemes Székely nemzet 
eredete” czimü munkájában. ). Árkos alapulását a hagyomány akként okadatolja, hogy az 
tatárok által feldúlt két faluból, az Olton túl feküdt Bedőházából, és a mostani Árkoson alul 
feküdt Pinczehely nevezetü helységekből alakult, melyeknek elmenekült lakói a vész 
elvonultával ezen könnyebben védhető völgyteknőbe épitettek uj tanyát maguknak. Hogy 
pedig e hagyomány a való körül tapogatódzik, azt helyszinelési kutatásaink nyomán 
igazolhatjuk, a mennyiben a követelt faluk nyomaira még napjainkban is ráakadhatunk; igy 
Pinczehely állitólagos fekhelyétől balra egy dombot most is szentegyház-dombnak neveznek; 
sőt az egykor itten feküdt egyháznak még jelenleg is látható romtöredékei igazolják ez 
elnevezés alaposságát. Bedőháza praedium számban még 1575-ben is megvolt*Lásd Székely 
krónikát. A székely nemz. court. czimü gyüjt. 281. lapján. Kitetszik ez árapataki Geréb 
Andrásnak keresetéből, ki 1575-ben a vajda tábláján pert inditott az árkosi és bedőházi 
határon levő székely örökségeért. E perokmányt közli Kállay „A nemes Székely nemzet 
ered.” czimü könyve 194. lapján.), sőt egy malomban, melyet „bedőházi malom”-nak 
neveztek, egészen a mult századig fenn volt neve tartva*Lásd Apor Péter Synopsis Mutation. 
A magyar Tört. emlékek 11. k. 218. lapján.). 

Azonban mivel Árkos nevével már az 1332-ik évben*A pápai dézmák regestrumának 668. és 
740-ik lapjain. ) találkozunk, azt kell következtetnünk, hogy Árkos már korábban is megvolt, 
s a nevezett két falu beolvadása által csak gyarapodást nyert. Ezen odacsatolásnak pedig régen 
kellett történnie, mert az 1567-i regestrumban egyedül csak Árkost találjuk 30 kapuval, a 
többiekről semmi emlékezés nem történik, már pedig azok, ha azon korban léteztek volna, be 
lennének jegyezve, miután nevezett regestrum oly pontosan készült, hogy abban a 
legcsekélyebb, egy-két kapus helységet is feljegyezve találjuk. Régi korban huzódtak tehát 
egy helyre a három falu lakói, s együtt alapiták Árkost, a szépen fekvő tekintélyes községet, 
melynek három faluból származó lakossága három hitfelekezet között oszlik meg. 
Legnépesebb az unitáriusok egyházközsége, valamint legérdekesebb ezen 
vallásfelekezetüeknek ódon kastély által környezett egyháza is. Maga az egyház ujra épült 
ugyan, de erős várkastélya régi idők emlékét védi, régibbet a falain található 1639-ik évnél. E 



várkastély még jelenleg is ép állapotban van, 200 lépés kerületü, 6 öl magas falai öt szögben 
idomultak, mindenik szöglethez kiszögellő erős bástya van támasztva. Ezek egyikére, a régi 
kapubástyára, épült a torony. Igen valószinü, hogy ezen kastély is szerepelt akkor, midőn a 
törökök Ilyefalva és Szent-György kastélyait ostromolták, bár hagyományon kivül erre 
vonatkozó más adatnak nem tudtam nyomára akadni. Különben Árkos igen festői képet 
mutat, festőiségére magaslaton fekvő ódon templom-kastélyán kivül nagy befolyással van 
báró Szentkereszti Zsigmond szép kastélya is, mely a falu előterében egy gyönyörü műkert 
közepén pompálkodik. Árkos szülöttjei közt kiemelést érdemel Árkosi Benedek, ki olasz 
egyetemeken nevekedvén, mint a kolozsvári unitarium collegium akkortájt (a 17-ik század 
közepén) igen hires lectora hasznositá életét. Árkosi nemcsak mint korának egyik kiválóbb 
túdora és orvosa volt hires, hanem e mellett mint irodalmár is nevezetes szerepet játszott 
elannyira, hogy még napjainkban is nagyra becsülik kátéját és imakönyvét*Árkosi 
Benedekről láss többet Bod Péter Athenása 15. lapján. ). Jelenleg árkosi unitárius lelkész és 
sepsi egyházköri esperes Kiss Mihály, ki mint a székely népköltészet gyöngyeinek 
szorgalmatos gyüjtője*Melyek Kriza János „Vadrózsák” czimü jeles gyüjteményének 
megjelent I. kötetében részint közöltettek, részint a kiadatásra készen levő II. kötetben 
közlésre várnak. ), és mint hirlaplevelező az irodalom terén szintén ismeretes, s kinek én is 
sok érdekes közelményért vagyok lekötelezettje. 

A háromszéki unitárius egyházközségek egyik legkitünőbbike Árkos; különben ezen, János 
Zsigmond korában Háromszéken nagyon elterjedt, csaknem kizárólag uralgó, hitfelekezet 
hivei napjainkban kis körre vannak szoritva*Jelenleg Háromszéken következő helyeken van 
egyházközsége az unitáriusoknak: Nagy-Ajta, Bölön, Árkos, Körispatak, Kálnok, Sz.-Király, 
Kilyén, Laborfalván és Kökösön. A hivek száma, miként e kötethez csatolt népszámlálási 
táblázatból kitünik, 5304 lélekre megyen. ); apasztotta azok számát ujabb időben, főleg Mária 
Terézia korában, az államvallássá törvényellenesen felerőszakolt*Mert Erdély törvényhozása 
a vallásegyenlőség és lelkiismeret szabadságát kimondotta, s azt a leopoldi kötlevélbe is 
beczikkelyezte. ) katholicismus, de fogyasztá és nem éppen szelid eszközökkel maga a 
protestantismus is a 17. század kezdetén, midőn a lengyel származásu Radeczky Bálint volt az 
unitáriusok, Keserű-Dajka János a reformátusok püspöke. Ezen utóbbi a reformátussá lett 
Sikó István szent-györgyi unitárius lelkész segélyével 1622-ben Háromszéken 62 unitárius 
ecclesiát téritett át; hogy pedig ezen hóditmányát megtarthassa, a megmaradt unitáriusokat is 
önhatalmilag annyira megszoritotta, miszerint püspökeiknek egészen 1693-ig nem volt szabad 
háromszéki hiveket meglátogatni, sőt papjaikat is ez időszak alatt a ref. püspök rendelte 
egyházközségeikbe. Ezen megszoritás, mondhatnók üldözés korszakában, a még megmaradt 
unitárius egyházközségekből is sok áttért, mint Szemeria, Ilyefalva, Köpecz 1652-ben, S. Sz.-
György, Hidvég és Brassó 1662-ben*Lásd bővebben Székely Sándor „Unitar. vallástört.” 
czimü müve 132–133. lapjain. ). A megmaradtak között Árkos az irányadó, mely fölényt jeles 
papjai mellett leginkább a népnevelés virágzásának alapján vívta ki. 

Ha Árkosnak a hasonnevü patak által átfolyt fő völgyén felmegyünk, csakhamar szép, 
havasias küllemü völgybe érünk, mely völgy messze felhatol a Sepsi- és Miklósvárszéket 
elválasztó hegységek közé. Itt egymást érik azon egyszerü, de mégis czélszerüleg szerkesztett 
lisztelő malmok, melyeknek őrleménye háromszéki munt-liszt néven az egész országban 
ismeretes. Hol e malmok megszakadnak, 11/2 órányira Árkostól a völgy is egybeszűkül, 
illetőleg az Árnyék, Égevesze és Sugó patak völgyületeire oszlik. A két utóbbi között magas, 
meredek hegyfok emelkedik, melyet Várhegynek neveznek. Az elnevezés itt sem csal, mert a 
400 lábnyira magasuló hegy tetőormán ugyancsak feltalálhatjuk az állitólagos vár nyomait 
egy két öl magas, alapjánál három öl széles gátonyban, mely 280 lépés kerületü félkörben 
futja körül a hegy fennlapját. A körszelet egyenes oldala délnek, vagyis azon gyengébb 



oldalnak van forditva, hol a Várhegy a hátrább fekvő Bonyha nevü bérczczel hegynyak által 
függ egybe. Ezen legkönnyebben megközelithető részen a gátonyon kivül elvonult sáncznak 
még most is látszik beteknősödése. A vár gátonyán több helyt tettem átmetszést, azonban 
falrakat nyomaira sehol sem akadhattam, hanem arról mégis meggyőződhettem, hogy a 
védtöltés nem pusztán földből, hanem szikladarabok felhalmazásával készült, és igy várunk 
alkalmi védhelye lehetett az árkosiaknak, mely gyakran nyujthatott bajosan felfedezhető és 
könnyen védhető menhelyet a zaklatott lakosoknak. 

A vár keleti oldalán zúgva lerohanó Sugó patak völgyében vannak azon ásványos források és 
kén-üreg, melyet fennebb a Szent-György köri gyógyforrásokkal egyetemlegesen 
ismertettem. 

Árkostól negyed órányira a Farkasvágóról lerohanó Nagypatak völgymélyedésében fekszik 
Körispatak (Timon Crisiumja), mely már a XIV-ik század első felében előfordul, mert a pápai 
dézmák regestrumának 648-ik lapján lévő bejegyzés szerint István kemuspotoki lelkész 1332-
re 5 régi banalis, és az 1335-ik évre ugyan István kevruspotoki lelkész 4 régi banalist fizet a 
pápai dézmába. Hogy pedig a kézdi Archidiaconatusba keblezett ezen falu nem lehetett más 
mint Körispatak, az kétségtelen. Az 1567-ki regestrumban Kwreospatak néven 20 kapuval 
van bejegyezve. 

Innen irják magokat a már I. Lajos alatt szerepelt Gróf Kálnokyak* 

A Kálnoky-család egyike a régibb és kitünőbb székely családoknak. Szegedi (Syn. 661.) 
szerint a Mikó- és Nemes-családdal közös eredetü. Az első, ki e családból kitünt a Nagy Lajos 
korában még Nemes előnévvel szerepelő András, ki mint testőrkapitány egy vadászat 
alkalmával a királyt megrohanó medvét nyillal lőtte le, miért czimerül átnyilazott medvét és 
jószágokat nyert. Ennek fia István veszi fel a Kálnoki előnevet. Itt átmenetileg csak néhány 
nevezetesebbet emlitek még fel, mint egy másik András, ki 1459-ben mint Sepsiszék 
képviselője van jelen az 1459-ki medgyesi országgyülésen, s ki 1506-ban az agyagfalvi 
constitutiót Bálinttal együtt aláirja. Bálint fia Péter, ennek fia ismét Bálint, ki az 1561-ki 
vallásos vitatkozásra országosan küldetett ki Medgyesre. Ennek fia János, ki háromszéki 
főkirálybiró Székely Mózessel levén, 1604-ben, notáztatott Báthori által, de Bethlen Gábortól 
kegyelmet nyer, azonban 1616-ban mint Homonnai párthive ujból notáztatik. Egy másik 
János Székely Mózessel Brassónál esik el. Előbbi János fia István, ennek fia Sámuel 
háromszéki főkirálybiró, 1686-ban Tökölit Vaskapunál megveri, később kincstárnok, 
főtartományi biztos, 1694-ben a tatárokat Csíkból kiveri, ez évben udvari korlátnok, 
nemsokára grófi czimet nyer; mint ilyen adja ki 1702-ben Pethő krónikájának folytatását. Fia 
az Oláhországban szerepelt s azért török előnevet nyert József, ennek fia Dénes 1847-ben 
Felső-Fehérvármegye, 1861-ben és 1865 óta Háromszéknek alkotmányos főkirálybirája. Az 
emlitetteken kivül kitünt Antal táborszernagy, János tábornok, Sámuel ezredes, ki a porosz 
háboruban esik el. 

Másik ág az 1586 körül élt Tamással kezdődik. Fia Benedek, kit Báthori notáztatott. Fia 
Mihály Barcsai követe a portán; ennek Bálint fia Béldi Pállal menekült s Törökhonban is halt 
el. Fia Péter Rákóczi Ferencz egyik vezére, ki Brassót ostromolja, testvérének Tamásnak, fia 
Mihály Rákóczival Lengyelhonba menekült. Tamás másik fia János, ennek Antal, ennek 
Ferencz, kiktől a jelenben élő Pál orsz. követ, Imrel és Bódog ny. cs. alezredes származnak. 
(Adatok Nagy Iván M. család.) 



). Itt van egy szép park százados fáitól árnyalt ősi kastélya e családnak, mely öles vastag 
falaival azon kor emlékét varázsolja vissza, midőn az emberek lakaikat akként épitették, hogy 
had idején várul, védhelyül is szolgáljanak. A modernizált kastély nagy lovagtermében 
érdekes arczképcsarnoka van a Kálnoky ősöknek, kiknek nevei történelmünkben gyakran 
fordulnak elő. 

A négyszög idomu, régen sánczövezte kastély északi oldalát gótizlésü imola szegélyzi, veres 
porond kőből készült átszelt lóherivvel záródó portaléján a Kálnokyak jelmondata: „Non est 
mortale quod op…”, a kapu rámázatán pedig e körirat olvasható: Templum hoc. A Spec. 
quon. Stefano Kálnoki Fundatum Et per Gen. Elisabetham de Lázár Honori Dei Op. Max. Et 
S. Be. Ladislai Nomini A Solo Erectum Consecrarunt. 

Homlokzatán 1685 évszám, azonban nézetem szerint ez évszám csak kiigazitást jelöl, mert e 
kastély annál jóval régibb lehet*Mert Kálnoky István naplójában (mely Erd. Tört. Adat 4. köt. 
141. s köv. lapjain közölve van,) maga mondja, hogy a pogányok tüze által megromlott 
körispataki házát 1670-ben csak kiujitotta, s a régi alsó falakra emeletet rakatott (mi ma nincs 
meg) s az egészet kőfallal keritette.). 

Körispatakon unitárius, református és katholikus egyház van. 

A reformatió után csak reform. és unit. voltak Körispatakon és e két vallásfelekezet hivei 
keresztyéni egyetértésben a Krisztus által rendelt testvéries szeretetben éltek egymással, 
mindkét vallásfelekezet ugyanazon egy templomban (a mostani katholikus templom) jártak 
imádkozni, ugyanazon harangok hivták isten imádására a hiveket, s papjaikat egy alapból 
közösen fizették, de Mária Terézia korában a csak kevés számmal lévő s inkább a Kálnoky 
udvarhoz tartozó katholikusok katonai erőhatalommal elfoglalták a templomot, el a 
parochialis épületeket és külső birtokokat is s most mindhárom felekezetnek külön temploma, 
külön papja van*Eleget perlekedett ez iránt az unitár. egyházközség, de az még mindig 
függőben van. ). 

A régész előtt e templomok közt legérdekesebb a katholikus egyház; itt sem maga az ujabb 
épitészetü templom, hanem annak régi harangjai. Három harang van itt, a kisebbiket Kálnoky 
Antal ajándékozta 1780-ban. A másodikon e körirat van: 

„O Rex glorie Jesu Christe veni cvm pace. Magister Joannes Neidel Brassoviensis 1644.” 

De mind ezeknél érdekesebb a legnagyobbik, mintegy 3 mázsás hosszukás idomu harang, 
melynek felső karimáján e körirat olvasható: 

 

Meister Endres C (Cupfersmith vagy Civis) U (von, vagy Urbis) Kron (Kronstadt) hat dise 
glock gossen. 

Oldalán igen szép öntetü növénydisz közzé befonva ez évszám: 



 

vagy is 1512, és pedig e számok akként vannak beosztva, hogy az egyes és ötös, közbe szőtt 
növény díszszel el van egymástól különitve; az utóbbi egyes és kettős sorosan egymás mellé 
irva, s ezen ily elrendezés vezetett többeket azon tévhitre, hogy azon évszám 1215 lenne, 
pedig az évszám hiányával már csak a betük idomát tekintve is egy régész tisztán 
felismerhetné, hogy az a 16 század kezdetéről való felirat, mert az ott lévő betük az e korban 
divatozott minuskel betüjelekhez tartoznak. 

Ezen igy is eléggé tisztes és régi harang – melynek ornamentikája oly szép, hogy párja alig 
található – valószinüleg azon régi templomból került ide, melynek romtöredékei most is ott 
vannak a Körispatak és Kálnok közti Kápolnahegy nevü tetőn, s mely ezen régen egy 
egyházközséget alkotott két falunak volt közös temploma*E templomnak még jelentékeny 
maradványai vannak, tornya 4 öl, falai 11/2 öl magasságban állanak még; a templom hosza 14, 
szélessége 8 lépés, polygon záródása egy a XIV. században épült gót egyházat sejtet, hogy 
boltozva volt, azt gyámköveinek helye mutatja. ). A leirt szent emlékeken kivül Körispatakon 
még más régiségeket is találhat a figyelmesen kutató utas. 

A falu közt lefolyó Nagy patak (mely fennebb Vadas, Kurta és Csinád patakokra oszlik) 
völgyébe a messze felnyuló falutól alig 1000 lépésnyire egy Nagykert vagy Kőházkertnek 
nevezett helyen romok vannak, melyeket a nép Várnak nevez, de figyelmesebb észlelés után 
azok egy erőditett kastély maradványainak mutatkoznak, melynek alig 20 éve, hogy még 
akkor teljes épségben állott falait lebontották, alapfalai azonban most is megvannak, s abból 
kivehetjük, hogy az L idomu épület volt, 40 lépés hosszu szárakkal, az egészet pedig 
köralakban széles mély sáncz övezte, melyben a patak vize a még most is látszó árkon 
bevehető lévén, eléggé erős védhelylyé vált. Ezen a Kálnokyak által birt és lakott kastélyon 
alól vagy 200 lépéssel az egész völgyet egy hatalmas töltés fogja át, melynek végei még a 
hegyoldalra is felkapnak. Ez külső vagy alsó védvonalát alkotta az erőditett kastélynak, s 
egyszersmind arra is szolgált, hogy – azzal a patak feldugható lévén – az egész völgyet vizzel 
elboritani lehessen, mi az ellenség közeledését nagyon megnehezitette. A hagyomány azt 
mondja, hogy midőn ellenség közelgett, nemcsak az urak és a falu lakói, de még a vidék népe 
is ide vonult, mint az ellenség támadásai ellen biztositott védhelyre, s a törökök, tatárok nem 
egyszer voltak kénytelenek onnan kudarczczal megtérni*A töltésen alól nem messze egy 
másik régi curia porladoz, egyik ablak-szemöldén L. K. (valószinüleg Ludovicus Kálnoky) 
1652 van bevésve; a nép azt mondja, hogy ez a felső várnak volt majorháza, mi ha igaz, akkor 
azon védhely a 17. század közepén még lakva volt.). A nép monda e védtöltésnek még más 
szerepet is tulajdonit; ugyanis volt a Kálnokyak közt egy hatalmaskodó főur, ki ha a falusiakra 
megharagudott, e gátlással felfogta a patak folyását s a vizet a falutól ekként elfogván, 
lakóinak messze az Oltra kellett vizért menni. 

A Kőház-kerttől északra a Nagy és Csüdör patakoktól körülfolyt hegyfok emelkedik, a 
függőleges oldalu Nyirtető. Ennek terjedelmes, most erdőnötte tetejét egykor vár koronázta. 

A fennlap nyugatra néző meredek oldalán régi várainknál szokásos gazdálkodási elv szerint, 
nem volt semmi erőditvény, mert azt a hegy meredeksége feleslegessé tette, de északkeleti 
részén, hol bár bajosan, de még is megközelithető volt, mely sánczolat övezte gátony ölelte 
250 lépés terjedelmü félkörben körül a hegy ormát, mely helyen-helyen ellapul s odább ismét 
kidomborodik. Az ekként bekeritett beltere a várnak ovál idomu volt 40 öl hoszszal, 30 öl 



szélességgel. Egy üreget a vár kutjának tartanak s a néphiedelem szerint ott roppant kincscsel 
régi nagy harang van betemetve, melyet tatárjárás alkalmával rejtettek oda. A tatárok bevévén 
a várat, leölték a népet, de a kincs és harangról tudomások nem lévén, azt meg nem 
találhatták; miért még most is folytonosan ásogatnak utána e homályos hagyomány alapján a 
kincskutatók, s azért a vár beltere, s annak közel területe is tele van üregekkel. E vár 
valószinüleg a Kálnoky ősök legelső tanyája volt, hol a régi harczias időkben mint erős 
sasfészekben megvonták magokat, békésebb idők bekövetkeztével elhagyták a bajosan 
megmászható hegy-erődöt, s alább jöttek a hegy aljába, de még itt is hadi lábon vizzel körül 
vehető kastélyban laknak, végre innen is leköltöztek a falu közé, s ott épitettek csinos 
kényelmes kastélyt, melynek még mindig védfalai voltak, mely még mindig tudott daczolni 
egyes kóbor rabló csapattal. Békés korunk eltüntette a nehézkes védműveket; a régi lovag 
kastély ma békés nyilt lakká változott át, s csak szokatlan vastag falai mutatják, hogy azok 
épitője az önvédelemre számitva emelte azokat. 

Körispatakon felül egy másik völgyteknőbe van beágyalva Kálnok, a Kálnoky család 
ősfészke, kikkel együtt e falu már 1225-ben emlitve van, a mennyiben előfordul László 
Miklós fia Kálnokról*Fejér. Codex Dipl. IV. 2. 360. ). A pápai dézmák regestrumában (649, 
702, és 741 lapokon) 1332., 1334, és 1335-ik évekről Kalnuk néven van bejegyezve, 1415-
ben Kálnoky nemesek Demeter és László fordulnak elő*Kemény Józsefnek az Erd. 
Muzeumban levő gyüjteményében Genealogia, lásd Nemes család. ). Az 1567-ki 
regestrumban Kalnok néven 11 kapuval szerepel. 

Régi felemlitésén kivül mást semmit nem találva, odább sietünk Zalányba, mely a magas 
Zalányhegy alján levő magaslaton a Zalány ága nevü kis csermely mellett igen regényesen 
fekszik. Zalány ős hangzatu szép nevet ily nevü székely őstől származtatja a hagyomány*Az 
1567-ki regestrumban Zalán néven 17 kapuval jön elő. ), azonban ha nincsenek is okmányok, 
melyekből Zalány régiségét okadatoltan be tudnók bizonyitani, de ott van egy kőokmánya, 
mely még nagyobb biztossággal bizonyitja régi keletkezését, és ez dombtetőn szépen fekvő 
temploma. E templom az ujabb időben egészen át lett idomitva; a régi falnak csak egy része 
(az északi fal a szószékig és a nyugati fal egy része), mely A és B betükkel van jelölve, 
maradt meg; e falról a szószék felé ez van irva: „Az A-tól kezdve B-ig épült 1319-ben, a többi 
része 4 esztendők alatt Isten segedelméből végeztetett be 1825-ben.” És ezen nem okadatolt s 
igy kétségbe is vonható felirat teljesen igazolva van a déli oldalon épségben megmaradt 
portálé által, mely a román épitészet műalkotásainak egyik szebb s főként ily félreeső helyen 
nagyon is meglepő példánya. Az ajtó mellett a falba tett beszelésbe talapzat nélküli kerek 
faltők vannak helyezve, melyeknek diszes kapiteljei eltérők egymástól, mert mig a jobboldalit 
szőlőgerezd és levélékitmény disziti, addig a baloldali korinthizáló. E kapitelekre a fallal 
egybefolyó lemez s erre a faltőknek megfelelő erős hengertag jön, mely félkörivbe megy 
egyik fejezettől a másikra. A kapunyilat egyenes záródásu szögleteibe helyezett 
körszeletkékkel. A nyilat felett ekként támadott ivmezőbe (tympanum) horony és 
hengertaggal jelölve van a lóheriv, melynek közép levelébe diszes-lapu ornamentika van 
vésve. Leirásom magyarázatául álljon itt e diszes kapu rajza, mely ha nem régibb, de 
mindenesetre a XIV. század kezdetéről való*Hogy Zalány már létezett e korban, arra biztos 
adatot találunk a pápai dézmák regestrumában, hol a 648-ik lapon levő bejegyzés szerint 
Miklós zaláni pap 1332. évre fizet 2 garast, és ismét a 668. lap bejegyzése szerint ugyan 
Miklós zalán-i pap 2 garast 1333-ra, és a 740. lap bejegyzése szerint ugyancsak Miklós zalani 
pap 1 régi banalist és 4 chulaqueot. Ez utóbbi pénznemből eredhetett a székelyeknél divatos 
susták elnevezés, mely ma is széltiben használtatik s 4 krost jelent. ).  



 

A hagyomány e templom épitését a pálosoknak tulajdonitja, kik a mult században is, midőn 
Ilyefalván kolostoruk volt, bebirók voltak Zalányban. A templom kiujitása és tornya pedig 
egy véka zabból telt ki. Hogyan? kérdhetné az olvasó, hisz e véka zab szaporább volt Krisztus 
árpakenyereinél; s pedig mégis ugy van, hogy egy véka zabból tett ki. Ugyanis egyik Zalányi 
birtokos, egyike az itt lakó Séráknak egy hetivásár napján Szent-Györgyre menvén, egy 
elejtett véka zabot talált az uton, köröztette, kikiáltatta a nélkül, hogy gazdája akadt volna; 
hazaérve pedig az ecclesiának ajándékozta ugy, hogy ki azt kiveszi egy évre, másik vékát 
fizessen rá kamat fejében, s ő maga mindjárt néhány évre kivette, utánna mások, miből aztán 
néhány évtized alatt annyi zab s abból oly összeg jött ki, hogy templom és toronyépités kitelt 
belőle s még maradt is. Zalány felett egy Bolgár mart nevü hely van, hol hajdan a 
hagyományok szerint bolgárok laktak; fenn hegyeiben pedig Pinczevár nevü hegy, hol 
azonban a követelt várnak semmi nyoma fel nem fedezhető. A zalányi üvegcsűrt és borvizét 
Miklósvárszék leirásánál tárgyaltam, s ekként az Olt jobb partján végezve teendőnket, a 
balparti Bodoknak irányzók lépteinket, s mig a vidék szépségében gyönyörködtünk, mig az 
ősök nevét örökitett falukon kedvtelve legeltetők szemeinket, egyszerre váratlanul iszonyu 
földrenditő dörgések, s vakitó villámlások között futó zápor vonult el felettünk, ezen minket 
megmosdatott égi zuhany elvonultával a vidék azon szép, tiszta, átlátszó világitásban tünt fel, 
minőt eső után a felifjitott, felfrissitett természet mindig mutatni szokott. A nap a hátramaradt 
felhőfoszlányok közül gyönyörü rézsut sugárfényt árasztott szét, s dicsfénykoszoruba 
övezetten mutatá fel a vidéket, s pléhfedett tornyokat vakitó fényben ragyogtatván. A távoli 
havasok gyenge violaszint öltöttek, s annyira határozottan körvonalozva tüntek fel, hogy 
sziklaidomukat oly tisztán kivehetők, mintha közelükben lennénk. Az egész mindenség 
ünnepélyes szinezetet öltött, a rétek zöldebbeknek tetszettek, a füvön fennakadt esőcseppek 
gyémántként ragyogtak, a virágok a napsugár csókjaitól érintve, kiterjeszték szirmaikat, 
illatárral töltvén el a léget és a felhők fölött győzelmeskedett napnak kitörő sugarait 
üdvmosolylyal fogadá a pompálkodó természet. 

A hegyek párázata, az erdők közül feltörő pásztortüzek kéklő füstje mint oltárok tömjéne 
szállott égfelé; a kis pacsirta, a természetnek ezen zengzetes dalnoka, fenn lebegve zengett 
dicsdalt szivreható csiripolással; hát az emberi sziv, az emberi gondolat egy ily ünnepélyes 
perczben ihletetlen maradhatott volna-e? Nem, mert a természet nagyszerü költészete, a vidék 
mosolygó szépsége meghatá a mi lelkeinket is, s gyönyörtől áradozva, teljes tüdővel sziva az 
üde, éltető léget, tova robogtunk. 



A vidék gyönyörüen váltakozott, nem sokára feltünt Zoltánon felül*Zoltánból régi korban 
szerepelt nevezetes két család származik, a Zoltán és Czirjék család. Az elsőből kitünt Zoltán 
Lőrincz 1439-ben székelyek ispánja. (Benkő Com. 28.) A Czirjékek közül Dénes 1420-ben 
sepsi főkapitány. Antal ugyanaz 1480-ban, Mihály ország jegyzője 1500-ban, Balázs Sepsi 
követe az 1506-ki agyagfalvi gyülésen, Simon II. Lajos kamarása. Tamás 1680-ban ezredes, 
László 1704-ben Csíkszék követe. (Kállay 240. lap.) ) az Olt hullámain visszatükröződő 
Bodok és a büszke-regényesen fekvő Oltszem. Mi az első felé intézők lépteinket. 

VI. Bodok és környéke. 
Bodok, savanyuvizei. Bodoki borviz, bodoki szemviz. Czirka havasa. Bodoki havas. Kilátás. 
Kincsás vára, e vár romjai. Oltszem, néveredete, története. Gr. Mikó-kastély. Mikó vagy 
Herencz vára. E vár régen és most. Regék. Leányka vára. Málnás. A málnási bugyogó. Ivókut, 
szemviz. Gerebencz nevü régi falu. Mikó-Ujfalu. Zsombor pataka. Zsombor. 

Classicus földre értünk, hol nem szabad figyelmetlenül átsietnünk; most lelkesite a 
természetnek üde szépsége, s már hideg észlelőkké kell válnunk, kik mult időknek 
hátrahagyott romjait, homályos történelmünk előkorának kőbetüit vizsga szemekkel kutatjuk, 
kik ezred év előtti népéletünk homályos nyomai közt buvárkodunk. Mert Bodok és Oltszem 
vidékén többi régi várrom van, melyeket már megszokott pontossággal felkutatni el nem 
mulasztom. 

Bodok a gr. Mikó udvar szép jegenyesoraitól árnyalt falucska. A faluban magában csekély 
figyelemre méltót találunk, legfelebb felemlitem a temploma falába berakott azon követ, 
melyen három farkasfőt mutató czimer van vésve 1686 évszámmal, és azt, hogy Bodok már 
1332-ben Buduk néven előfordul a pápai dézmák regestruma 649-ik lapján, mikor lelkésze 
László, 7 régi banalist és 1 garast fizet. Az 1567. regestrumban már Bodok néven 26 kapuval. 
Illő itt megemlékeznünk a Mikó családról, mely egyike a kiválóbb székely családoknak. 
Legelső, ki e családból kitünik, a Sebusi (Sepsi) előnévvel 1182-ben előforduló Akadás, ki 
mint Sólyomkő, Sombor, Gerebencz ura emlittetik. Ismét Vincze hidvégi gróf, ki 1253-ban 
Árapatakot s szomszédos más birtokokat nyeri; ennek egyik fia Mikó; ez a Mikó, másik 
Domokos, ez a Nemes családot alapitja. A Mikó család Oltszem, Bodok és Hidvégról irja 
ezután magát; igy oltszemi előnevet használ a Báthori István alatt szerepelt Ferencz, ki 
Bethlen Gábor tanácsosa, Brandenburgi Katalin kincstárnoka, Mikóvár (Csíkban) épitője, 
1633-ban portai követ. Másik Ferencz háromszéki főkapitány, mint ilyen kapja Várhegyet. 
Miklós (a történész Ferencz fia) Báthori Endre hű fegyvernöke Pásztorbükkinél esik el a 
fejedelemmel. 

A bodokiak közül kitünt Miklós a krónikairó (Lásd e kötetbe Peselneknél), István háromszéki 
főkirálybiró. Ferencz és a grófságot nyert Pál, kinek unokája Mikó Imre a jelenlegi 
közlekedési minister (Adatok Nagy Iván M. családai). 

Bodok vidékén ugy a természetiek, mint a régészet terén több nevezetességet találunk. Az 
első között számos gyógyforrásait emlitem fel. A falu északi végénél beszakadó Borviz pataka 
völgyében a falutól negyed órányira van a hirneves bodoki borviz, melyet palaczkokba töltve 
egész Bukarestig elszálitanak. Ezen kőoszlopokon nyugvó fedélzet alatt felbuzgó forrás vize 
kellemes csipős izü, s a bort főzi* 



Ezen forrásnak beszámitható vegybontásával nem birunk. Barbenius felületes vegybontása 
szerint tartalmaz szabad kénsavanyt, finom mészföldet minden fertályban 31/2 gránt, lugsót 
minden fertályban 171/2 gránt és kevés vasat. 

E forrásnak bár nem tökéletes, de mégis jobb vegybontását birjuk Dr. Pataki és Béltelkitől, 
csakhogy nem lehet tudni, hogy melyik forrást észlelték illetőleg, különben feltehetőleg ezen 
két egymáshoz közel levő forrás lényegesen nem különbözik. Az emlitém vegybontás szerint 
a bodoki savanyuviz egy polgári fontban tartalmaz: 

Kénsavas szikélegből 2.800 szemert 
Szikhalvagból 1.000 szemert 
Szénsavas szikélegből 29.000 szemert 
Szénsavas keserélegből 2.200 szemert 
Szénsavas mészélegből 4.000 szemert 
Szénsavas vasélecsből 0.028 szemert 
összesen 39.028 szemert 
Szénsavból 44.80 k. hüv. 
 

Hévmérséke + 10° R. Aránysulya 1.00333. Bélteki ezen savanyuvizet a hires bilini József-
forráshoz hasonlitja, sőt azt nagyobb szénsav és szénsavas szikélegtartalomban felülmúlja. 

). Ezen ivókuton felül van a hires Veresborviz*Barbenius szerint a Veres borviz szabad 
szénsavanyt, finom gáznyelőföldet és vasat tartalmaz. ), mely alkalmas cserfa medenczébe 
foglalva, fürdésre használtatik; nevét vereses lerakodásától kaphatta, hülés és köszvényes 
bajokban nagyon üdvös hatásu. 

De mindezeknél nevezetesebb és jótékonyabb a Bodoki szemviz, mely a szomszédos Vásár 
pataka völgyében buzog fel; ennek büdös-kőmáj (hepharsulf) szaga és fehér lerakodása (talán 
szik-salak) van. Gyógyhatásáról az elgyengült szemekre csudákat beszélnek, csaknem 
egészen szemvilágot vesztettek nyerték itten vissza látásukat. S ezen az emberi organismus 
legnemesebb részére oly jótékonyan ható forrás ismeretlen, az még kellőleg észlelve, 
vegybontva sem volt. Igy van különben ez nálunk; a természet csaknem minden 
adományaival felgazdagitott, de mi azokat nem ismerjük, nem méltányoljuk. Csak a nép az, 
mely ösztönszerüleg ide csődül, és a legtöbb esetben meggyógyulva istenét áldva távozik, s 
emlékül azonban a szemfürösztésnél használt rongyokat felköti a bokrokra, miért a forrás 
körüli fák és bokrok tele vannak ily egyszerü votiv zászlócskákkal. Bodoknak még egy 
negyedik ásványos vize is van a Talamér patak völgyében. 

Ezen gyógyforrásokhoz tett körutunkból estvére Bodokra tértünk vissza, jó hajnalban pedig 
utra keltünk, a bodoki havasról akarván a nap feljöttét ellesni. Utunk a Borvizpataka völgyén 
vezetett, azután a Borvizavassa és Czirka havasán emelkedett a községtől 1 1/2 óra távolra 
levő bodoki havas tető ormára*Ez Hauer szerint 620 ölnyire van a tenger szine felett. 
Ugyanennyire teszi a Mil. geogr. Inst. földabrosza is. ). Legmagasabb csúcsa ez a torjai 
Büdöstől lenyuló egész Angyalosig előszökellő azon erdő háromszögnek, mely az Olt és a 
Feketeügy völgyei közé ékeli be magát. Ezen a Büdössel hason magasságu csúcsról egész 
Háromszék madártávlati képe tünik fel; elemezzük azt néhány szóval. Nyugaton az Olt völgye 
ágyalodik be szép hullámzatos hegyek közzé, hol sötét berkek árnyában félénken simul el, 
mignem leérve Háromszék páratlanul szép rónájára, kedvtelve s enyelegve ezüstözi ki a 
Szépmezőnek ragyogó csipkeszegélyzetét. A Fekete-erdőségnek határvonalán, a persányi és 



magyarósi havas-sor magasabb csúcsai pillantgatnak át, mig az észak-nyugati szögletben a 
rákosi Tepej tornyosodik fel, mely félig kopár, félig erdőnőtte oldalával mint óriási fehér-zöld 
gúla emelkedik a többi hegyek fölé. Északon a Rika, Hatod lánczolata, a tusnádi szoroson 
átpillantgató Hargita sötét-kék csúcsaival a Büdös és Sz.-Anna-tó hegychaosával. Az 
északkkeleti szögletben a Nemere és a Nagy Sándor imposans tömege. Keleten a határszéli 
Kárpátok magas lánczolata nyulik le a Bodzáig, hol a Csukás, Szilon és Dobromir nagyszerü 
csúcsai töltik be a délkeleti szögletet. 

Az itt megtört havassor délre kanyarodva, a Barczaságot körülkeretelő roppant 
hegyóriásokban bámultatja magát. De azt, hogy e nagyszerü táj minő szinezetben tündöklött, 
hogy a nap sugár özönében uszó havasok minő szinpompában ragyogtak, alig tudnám csak 
megközelitőleg is képzeltetni. Hisz a szinezetnek minden árnyalatai képviselve voltak ottan, 
mert mig a kopasz mészkőcsúcsok ezüstként ragyogtak, addig az erdős hegységek kék és 
lilaszin palástban pompálkodtak, a legtávoliabbak pedig éggel összeolvadó azurszinben 
mosódtak el. Ott e nagyszerü havasok lábainál terült el Háromszéknek a Barczasággal 
egybeölelkező nagyszerü rónája, melyen feltünt két városa – sz.-György és Kézdi-Vásárhely – 
körül csoportositott 96 faluja e széknek, melyek között ezüst szalagként huzódott át az Olt és 
Feketeügy hullámvonala. E térségen a határoknak sárga (érett buza), zöld (tavasz határ) és 
fekete (ugar határ) foltjai mint óriási sakktábla koczkái váltakoztak, melyeken a futók a faluk, 
a királyné és bástya a városok voltak, vagy mint óriási rakműtábla, melyen e különböző szinü 
koczkázatok a legszebb szinvegyületü alakzatokat rajzolták le. Alább a Barcza ködlepléből 
lassankint kibontakoztak a faluk, felragyogtak a havasokról lerohanó, Olt keblébe siető 
patakok, s feltünt a Czenk aljában Brassó fellegvára. 

Oly szép, oly nagyszerü volt e látvány, hogy a szem nem győzött élv és gyönyörrel eltelni, s 
az ember nem tudott megválni e varázsponttól, honnan minél tovább nézett, annál több 
részletet, uj, addig észre nem vett szépséget fedezett fel. Ez csak a puszta látvány volt, de 
hátha még hozzácsatoljuk az e térhez kötött nagyszerü emlékeket, ha felelevenitve a múltat, 
annak gyakran megragadó s bámulatos eseményeivel ékitjük fel e tájt, akkor nem csak a 
természetet éltető nap, hanem a szellem világát felmelegitő dicsőség napja is ragyogni fog e 
táj felett. 

Csoda-e, ha ezen leirhatlanul szép és nagyszerü kilátást megéneklő költő is akadott, kinél a 
lelkesedés azon szép verseket szülemlé, melyek sokkal ragyogóbb s méltóbb szinekkel festik 
e kilátást miként én tehetném, azért az én leirásom hiányainak kiegészitéseül legyen az ide 
igtatva. 

Bodok tetőjén állok. Lábaimnál 

Háromszék bájos rónasága van, – 

Felhőbe nyuló bérczek keretéből 

Mint tündér-tájkép, mosolyg nyájasan. 

Ölén elszórtan száz falu pihent, mint 

Nyugodni szállott utazó csoport, 

Az ott az erdők oldalában dőlt le, 

Ez hűs pataknak partira hajolt. 

Körül a síkon rengő gabnatenger 

Teriti szélyel arany árjait, 

S mert ennyi kincsnek szük a völgymeder – föl 



A lankás bérczre tolja habjait. 

Zöld fenyvesekből megszökött patak fut 

Szökdelve vigan le bércz kövén, 

S a havasoknak elrabolt rózsája 

Még illatozva úszik tükörén. 

Nehéz kalászszal áldott gabonában 

Vidám kaláka zajos népe pezsg; 

Sugár leányok, barna, karcsu ifjak – 

Munkás kezökben könnyü sarló peng. 

Zeng ajkaikról hangos dal; felelve 

A légi viszhang: kis pacsirta szól; 

Belévegyül a pásztor furulyája 

S vadászok kürtje havas ormiról. 

A zúgó erdő, vadgalamb búgása, 

Bús fülmile a bokrok éjiben, 

A nyáj kolompja, falvak estharangja – 

Ringatják lelkem édes szeliden. 

Oh szép vagy hazám, bájos szülőföldem! 

Végig belátom egész téredet, – 

Parányi az csak, és mégis százezrek 

Élünk öledben, áldunk tégedet. 

Mint tündérkertet a mesék sárkánya, 

A havas őrzi bájid kincseit: 

Elzordul arcza, fölborzad sörénye 

S megdördül, rád ha vihar közelit. 

És véd. Te gyakran napsugárban fürdesz, 

Mig zivatarral küzd ő vészesen; 

Villám csapdossa homlokát, mig téged 

Nem háborit szél lebbenése sem. 

Nappal szeliden ölel karjai közt, 

Árnyával föd be, ha jön alkonyat, – 

S mig szenderegsz, ő pásztortüz szemével 

Ébren virrasztja álmodásodat. 

Demeter Sándor*Megjelent a „Székely Közlöny” 1868. évf. 22-ik számában. Legyen itt e 
szép költemény a korán elhalt jeles ifju és jó barát emlékfüzéreként.). 

A hagyomány e havastetőre óriások által lakott várat helyez, azonban a legfigyelmesebb 
vizsgálódás után is ott épületnyomot felfedezni nem tudánk; vár itt nem létezett, legfeljebb az 
alább feküdt Kincsás várának lehetett itten egy őrtornya, honnan a kovásznai, borosnyói, sz.-
léleki, rákostepeji s más határvárakhoz jeleztek. 



A bodoki havasból egy délnyugatra hajló kifutvány nyulik le az Olt völgye felé, ennek 
legmagasabb s a bodoki havastetőtől alig pár ezer lépésnyire levő csúcsát egy nagy 
kiterjedésü régi vár koronázta, melyet ma Kincsás várának hivnak, s melynek még most is oly 
jelentékeny maradványai vannak, hogy ezekből a várnak igen sajátságos fekrajzát 
elkészithetők*Ez is egyike Kővári által elsajátitott várromjaimnak, melyet ő Erdély 
régiségeiben csak megemlitett, az én kéziratomból „Erdély épitészeti emlékei” czimü ujabb 
munkájában, adataim segélyével részletezve körülirt. ). 

E várnak a kigondolható legsajátságosabb alakja van, s azt leginkább egy körvágatos 
(kizackenezett) félgallérhoz hasonlithatnók. (L. alaprajzát.) 

 

Kincsás várának alaprajza. 

Ily alakot annak részint épitészeti szeszély, részint a hegy fennlapjának ily alkata adhatott. 
Északra néző bütüjétől kiinduló oldalai nem egyenlő hajlásuak, mert a keleti oldal AAA egy 
behajlással csaknem egyenes vonalban megy, mig ellenben a nyugati oldal BBB három 
behajlitással negyed körded (ovál) alakban kanyarodik a másik oldalfalhoz, mig érintkezési 
pontuknál C hegyes csúcsban egyesülnek. Az ezen kacskaringós falak által bekeretelt beltér 
DDD északról délre lejtősödő, jelenleg kiirtatva kaszálóul szolgál; gátonyának 
kidombosodása azonban mindenütt tisztán látszik, sőt néhol még a falrakatnak is elvitázhatlan 
nyomai mutatkoznak. Északkeleti szöglete kereken záródik, mivel pedig itten fal által 
szegélyzett üregre találunk, azt kell következtetnünk, hogy ezen szögletben egy hatalmas 
körbástya E állott, mely a látszólag itten volt bejáratot F fedezte. Hogy várunk tekintélyes és 
nagyterjedelmű erőd volt, azt mértékarányaiból is megitélhetjük, mely szerint falkerülete 900 
lépés hossza 300, legnagyobb szélessége pedig 170 lépés. Keleti oldalán, a hegy sziklaoldala 
függélyes levén, sánczra se szükség, se hely nem volt, többi oldalait azonban a várgátonynyal 
párhuzamosan futó széles, mély sáncz GGGG övezte. – Leirásunkat könnyebben érthetővé a 
vár alaprajzának idecsatolása által teszszük. 

Ezen, a rákosi Tepej, Tiburcz vára, valamint a bodoki havason állott őrtorony által, a 
Bálványossal és a határszéli várlánczolattal egybeköttetésben állott tekintélyes erődöt észak-
nyugati oldalán a mély Kincsás árka választja el a Herecztől, melynek Oltra rugó előfokán 
feküdt – mint alább látni fogjuk – Mikóvára. Ez árokban a néphit szerint aranycsepegés van, 
mely gyertya-alakban jegedzik, s melyet magyarországiak hordanak el. 



A várhegy alá boltives alagut megy be, mely e várnak titkos földalatti kijárata volt. Hogy e 
vár mikor épült s mi volt neve? arról még a hagyomány is hallgat. Kincsás neve ujabb keletü 
lehet, a mennyiben az itteni kincskutatásokról eredhetett. Miután e várról még a rege is 
hallgat, mi is hallgatásra vagyunk kárhoztatva, s leballagunk az árnyas, erdők között Bodokra, 
hol felüditő fürdőt vevén, átvágunk az Olt jobb partján Bodokon felül eső Oltszemre. 

Oltszem nevét Benkő szerint onnan nyerte, hogy az ezen felül szük Olt völgye itt kezd 
kinyilni, s azért Oltszem, mintegy tágabb láthatárra nyiló szeme az Olt völgyének. A falu az 
Olt balparti magaslatán igen festőileg fekszik. 

Hogy Oltszem igen régi s már 1332-ben létezett helység, kitetszik a pápai dézmák 
regestrumából, hol a 648. lapon Miklós olczmu-i pap olchzeme-i pap az 1333-ik évre ismét 2 
garas fizetéssel van bejegyezve. E mellett régiségét tanusitja I. Lajosnak azon rendelete, 
melyben Hidvéghi Nicolai fia Demeternek (a Mikó család előde) néhány Sebus szék által 
elfoglalt Olthemeny és Málnás-on levő sessiót visszadatni rendel. Ezen rendeletben Málnás, 
Sombor, Gerebencz és Oltszem Fehérvármegyéhez tartozó helységeknek mondatnak*Ez 
okmányt közli Benkő Spec. Trania Terra Sic. Sed. Háromszék, megvan Fejér Cod. Dip. Tom 
IX. vol. III. p. 569. ). 

Az 1567. évi regestrumban Oltzem néven 9 kapuval van bejegyezve. Az 1827-ben épült 
Mikó-kastély a falu északi végében egy szabályszerü magaslaton igen festőileg fekszik; két 
előudvarát roppant várszerü magas falak környezik. Ez előudvarok mögött az Olt part 
magaslatán fekszik a renaissance-stylben épült szép kastély, melynek homlokzatán ezen, nem 
valamely nagy költőiséggel irt versek olvashatók: 

Zordon vadság végeztébe 

A nyiltságnak kezdetébe 

Övéinek emelte 

Barátságnak szentelte 

Hidvégi Gróf Mikó Miklós. 

MDCCCXXVII*A Mikó-család előbb Bodokról és Oltszemről irta magát. Hidvégi 
pradeictumát csak később vette fel, midőn Hidvéget Zék földjével együtt 1253-ban elnyert 
Akadás Vincze gróf. A családtörzs is az 1182-ben élt Sebusi Akadás, sombor, Gerebencs és 
Sólyomkő ura is itt, vagy a tusnádi szoros valamelyik várában lakhatott. A Mikó-család egyik 
Bodokon maradt ága azután is megtartotta a bodoki előnevet. ). 

Scbeint Oltszem végére két római vár romjait helyezi, ottan látott római faragványok, 
feliratok s pénzekről beszél; én bár kellőleg felkutattam a vidéket, ilyesmire nem akadhattam, 
hanem találtam más igen érdekes nem római várat, melyhez a kedves olvasót elvezetem. 

Oltszemen felül, Málnás és Oltszemtől egyenlő távolságra, az Olt balpartján egy cziher 
(bokor) által benőtt kiszökellő előhegy magasul fel. Ezt Vártetőnek hivják. 

E büszke hegyormot, ősváraink egyik legjelentékenyebbike koronázta, melyet a nép 
Hereczvárának és Mikóvárának is nevez. A vártetőt sürün benőtt fák árnyában még most is 
jelentékeny maradványai rejtőznek ezen mesés várnak, melyről még e vidék szülöttjei is oly 
kevés tudomással birnak*Kővári ezen előttem senki által még csak fel sem emlitett várrom 
leirását szintén kéziratomból sajátitá el.), az utas nem tudva semmit annak lételéről, 
közönynyel robog tova e rejtett romok alatt, melyekről az erdőt-buvó (erdőben mulató, 



legtöbbet ott lakó) pásztorok csudás, félelmes regéket beszélnek az arra járónak. Hogy ez 
ősromok ezután ne legyenek ily feledettek, ily mellőzöttek, megkisértem azoknak 
ismertetését, ez ismertetés által azok iránt méltó érdekeltséget törekedvén költeni. 

A vártetőt nyugatról az Olt kanyarogja körül, északról a Herecz patak, délről a Széktorka 
pataka folyják körül. E három oldalról a vártető csaknem megmászhatatlan meredek, csak is 
keleti oldalán van a hátrább lévő Hereczczel egybefüggésben, honnan könnyebben lehet 
megközeliteni. Ekként a természetileg is erős fekvésü hegycsúcs igen alkalmas volt arra, hogy 
vártalapul szolgáljon. De lépjünk közelebb és vizsgáljuk részletesen meg e titokteljes 
romokat. Hercz vára tojásdad alaku volt, mely alakját a vártetőnek ily idoma határozta meg. 
(Lásd alaprajzát). 

A vár dombos belterét körülfutó várfal AAA, kerülete 740 lépés, az e falak által körülkeritett 
beltér BBB legnagyobb hossza keletről nyugatra 200 lépés, legnagyobb szélessége északról 
délre 120 lépés. A falaktól 12 lépésnyire egy még most is 12 lépés széles és 2 öl mély sáncz 
CCCC vonul el egészen a vár nyugati bütüjéig, hol a hegy falmeredeken hanyatolván le, mint 
felesleges megszünik. E sánczon kivül egy magas széles gátony EEE – talán egy külső védfal 
alapja, s azon kivül egy másik kisebb sáncz FFF vonala látszik. 

A vár nyugati bütüjénél a várfalak kettősök, a két fal közti 17 lépés széles téren több mély 
gödör ZZ van, mi arra enged következtetni, hogy a kettős fal között egy hosszu sor épület, 
hihetőleg a várőrizet laktanyája, volt elhelyezve. 

A körvonaloztam várfalak alapja még most is mindenütt megvan, nemcsak, hanem az északi 
és déli oldalon e falak 6–7 láb magasságban állanak, alkotanyaguk szép lapos homokkő, – 
minő a vártető kőzete, – mely forró mészszel illesztetvén össze, még most is bonthatlan 
szilárdul daczol az idővel és viharral. Ezen várfalak alól 6 láb szélesek, de a föld szinétől vagy 
4 lábnyira bekeskenyülnek, s ekként egy két láb széles lépcsőszerü párkányzat alakul, mely 
vívó folyosóul szolgálhatott. 

Herecz várának látszólag két bejárata volt. A főbejárat G a keleti oldal középpontján volt egy 
hatalmas kapubástya alatt, melyről feltehetőleg felvonó hid járt le a vársánczra. Ezen 
kapubástya H szabálytalan négyszögidomu volt, várfal vonalával összeeső rövidebb oldala 17 
lépés, benyuló hosszabb oldala 22 lépésre terjedt. Falai még most is 8–9 láb magasságban 
állanak, s a körülte lévő nagy romhalom annak több emeletre osztott nagy magasságára enged 
következtetni. Délkeleti, valamint északkeleti szögletéből két keskenyebb fal KK vonul a 
sáncz felé, mi mutatja, hogy annak egy a várfalak és a sáncz közé helyezett elő-védmű által 
befoglalt előudvara volt. Másik kisebb bejárata az északnyugati szögleten volt L-nél. 

A keleti oldal volt – mint fennebb is emlitém – az egyedüli, hol e várat megközeliteni lehetett 
a vár szinvonalán jóval alól fekvő hegynyakon át, miért ezen leggyengébb oldal 
megerőditésére volt a fő figyelem forditva. A leirt hatalmas kapubástyán kivül, – mely 
minden bemenetelt lehetlenné vagy nagyon nehézzé tett – még más elővédművek is voltak, 
mert 100 lépésnyire a vársáncztól másik hatalmas földtöltés MM és 7 lépés széles sáncz NN 
szeli át a hegynyaknak egész szélességét, s csak ott szünik meg, hol a hegyoldal meredekké 
lesz. 

Szokásom szerint a könnyebb megérthetés és tájékozás kedvéért ide csatolom Herecz várának 
alaprajzát.  



 

Herecz vagy Mikóvár alaprajza. 

A fentebbi leirásból megitélhetni, hogy e várnak még most is jelentékeny maradványai 
vannak, de csak néhány évtizede, hogy e várrom még majdnem egész épségében fennállott. A 
falak több öl magasságban és az emlitett kapubástya egész felső boltozatáig ép volt, azonban 
1827-ben, midőn gr. Mikó Miklós oltszemi kastélyát épitette, lerontatta ezen 
emlékszentesitett, s mult idők nagyságáról regélő romokat. 80 ökrös jobbágya egy egész éven 
át folytonosan hordotta a ledöntött falak kövét; az egész Mikó kastély roppant kőkeritéseivel, 
s terjedelmes gazdasági épületeivel mind innen, e rombolásból emelkedett fel, és a 
kimélytelen kezektől meginditott dúlást mások is folytatták, mert Oltszem és Málnás kőházai 
mind ezen lerombolt vár anyagából épültek. Én, ki az ős romokat tisztelem, ki meghatott 
lélekkel közelitek mind a mult tisztes szent emlékeihez, tehetném-e, hogy fel ne jajduljak az 
ily művelt embert megbélyegző vandalismuson, és ne roszaljam, ne kárhoztassam a nemzeti 
emlékkincseknek ily gondatlan, ily kiméletlen, ily megbocsáthatatlan megcsonkitását, ily 
erőszakos lerombolását. Hisz oly kevés az, mit a mult nékünk fennhagyott, oly kevesek, mik 
még mult nagyságunk emlékei gyanánt léteznek, hogy azokat kimélni és védeni kell, mert 
azok sérthetlen nemzeti kincseinkhez tartoznak, mert rom egy tisztes képviselője a multnak, s 
multunk olyan, hogy arra – hivatását mindig átértett – nemzetünk büszke lehet. 

Megismertettem e várromok mostani állapotát, s mit idő és emberek kimélytelensége 
fennhagyott azt feljegyeztem a nemzeti emlékkincsek leltárába; már most lássuk az e várhoz 
kötött emlékeket. 

Fájdalom itt is ki kell előre mondanom, hogy miként ily régi emlékeink nagy részénél, ugy itt 
is történeti tudomással, a mult titkait felderitő történelmi adatokkal nem birunk, s ekként e 
rom is a mesés homály sötét ködébe van burkolva, hol a kutató iránytalanul tévedez legfelebb 
egyes regét, csudás meséket, s homályos néphagyományokat talál, a melyeket szintén 
szükséges feljegyezni, hogy a feledékenységtől megvédve legyenek. 

a monda szerint tehát e várat szerecsen óriások épitették és lakták, kik a fennebb fekvő, s 
ugyanezen hegylánczolat főcsúcsán feküdt Kincsás várába léptek fel egypár lépéssel. 

Ezen rege mutatja, hogy Herecz és Kincsásvára egybeköttetésben álló két testvér-vár volt, s 
hogy azt valami fekete fegyverzetü nép lakhatta, mit ha a szász irók megtudnak, azonnal 
rámondják, hogy azok a fekete keresztes német lovagok voltak, miként a Feketeügy nevéből 
is azt hozták ki, hogy azon folyó a német lovagokról nyerte nevét, s azok birtokainak képezte 
határát. 

A rege folytatólag azt is mondja, hogy a szerecsen óriások roppant kincsei itt Hereczvárának 
földalatti picnzéiben vannak nagyszámu fekete pulyák (törpék) őrizete alatt elrejtve. Egykor 
egy pásztorgyermek beesett e pinczékbe, ott nagy csapat fekete pulya evett, ivott, tánczolt, őt 



is kinálták fekete kancsóból; fekete hordóban pedig roppant kincs volt felhalmozva, de a 
meglepett fiu felsohajtott: „Én jó Istenem, hová jutottam.” Az Isten nevének emlitésére az 
addig barátságos indulatu pulyák megragadták fiunkat s egy lappancson kidobván, mivel ő 
ijedtében folytonosan Isten nevét emlegette, ugy röpitették a bokrok felett, hogy az erdő 
szélén félholtan rogyott egybe, hol őt kereső társai megtalálták, s ma bár öreg ember, 
mennyre, földre esküszik, hogy ez a történet, mit képzelete teremtett, szóról szóra igaz. 

Másik hagyomány az, hogy Herecz várát egy hatalmas hős lakta, kinek hatósága alá a 
következő 9 falu tartozott: Oltszem, Bodok, Zoltán, Éthfalva, Martonos, Fotos, Gidófalva, 
Angyalos és Besenyő. Ezen hagyománynak némi alapjára mutatna az, hogy a vártető egész 
1863-ig a nevezett kilencz falu közös birtoka volt, s csakis a nevezett évben osztották fel 
egymás között. A kilencz falut kormányzó s e várat épitett és lakott hős, vagy nagy ur pedig 
nem lehetett más, mint valamelyik Mikó ős, mely család már a XIV. századba, mint fennebb 
látók, birta Oltszemet és a szomszéd falukat: e feltevést igazolná a Mikóvár elnevezés is, mert 
igen hihető, hogy régi harczias időkben, midőn csak várakban volt biztos maradás, midőn 
minden jelentékenyebb családnak és minden vidéknek volt ily villongós időkben menhelyet és 
védelmet nyujtó erőssége: a tekintélyes Mikó-család szintén birt egy ilyennel, hol a gyakran 
dúló ellenséggel daczolt, s honnét alattvalóit, jobbágyait, hűbéreseit kormányozta és féken 
tartotta. Békésebb idők bekövetkeztével azonban e család is elhagyta a bajosan 
megközelithető, kényelmetlen lovagvárat, Bodokra és Oltszemre költözött le, a vár pedig 
elhagyatva küzdött az enyészettel, daczolt az idő hatalmával, mignem egy utód kimélytelen 
keze lerombolta az ősöknek ezen annyiszor védelmet nyujthatott, annyi harczviharral 
daczolhatott, annyi emlék által szentesitett tisztes romokat. 

Alább, Oltszemmel éppen szemben egy kopár előhegyet Leánykavárnak hivnak; a minden 
oldalról mély árkok, sötét szakadások által körülölelt és semmi más hegygyel összefüggésben 
nem levő domb várnak igen alkalmas hely lett volna, szabályszerü, négyszög-idomu s elég 
terjedelmes fennlapján egy vár meg is fért volna, s bár a hagyomány helyez is oda várat, sőt 
kincskeresők rejtett kincsért turkálják itt is a földet, én figyelmes kutatás után várnak, vagy 
valamely régi épitkezésnek semminemü nyomaira nem tudtam ráakadni; ha volt ott valami 
erőd, az most nyomtalanul eltünt. 

Már most hát hol voltak a Scbeint által emlegetett s Oltszem mellé kétfelől helyezett római 
várak? 

Herecz vára semmi esetre nem lehet római maradvány, a fekvés és vár alakja határozottan ez 
ellen bizonyit. Leányka váránál semmi maradvány; hanem ha már kell ide római 
maradványokat helyeznünk, akkor az a mostani Mikó-kastély helyén keresendő, mert a fekvés 
azt Olt-part megaslatán, a talajnak szabályszerü négyszög alakja ugyancsak arra mutat, hogy 
itten feküdhetett egy római mansio vagy castrum, s római nyomokra mutatna az itten talált 
Vespasianus és Antonius Pius érem is, melyeket Szörcsei István haszonbérlő általam a 
kolozsvári Muzeum számára szives volt felküldeni; hanem ezen két érem, mely könnyen ide 
vetődhetett, még nem bizonyit semmit; s Scbeint által emlitett római faragványos és feliratos 
köveknek – melyek e tekintetben utasithatnának – a Mikó-udvarban mostan se hire, se hamva. 
Ezeknek eltünte – ha csakugyan léteztek – igen nagy kár a hazai régészet- és ismeretekre 
nézve. 

Oltszemen felül, éppen a vártető aljában, az ut az Oltnak eddig követett jobb partjáról a 
túlpartra tér át, s nem sokára Málnást érinti, mely falu utolsó helysége ez oldalról 
Háromszéknek. 



Málnáson régen kolostor volt*Losteiner Chron. 147, hogy miféle szerzeté? nem lehet tudni. ), 
melynek most semmi nyomát felfedeznem nem sikerült. 

Hanem felemlitést érdemel azon ásványos forrás, mely málnási bugyogó név alatt ismeretes, s 
mely e falutól negyedórára az Olt jobb partján fakad fel. 

E fürdő Semsey ur tulajdona, csinos fürdőházzal s néhány lakházzal is el van látva, s az 
utóbbi időkben annyira emelkedett, hogy az 1865. fürdőidény alatt már 185 család látogatta 
meg. 

A Bugyogó vize zavaros, hamvas szinü s oly élénk könkéneg-szagu, hogy a benne fürdő, ha 
orrát a viz felületére tartja, elszédül. Hőmérséke + 15° R., aránysulya 1.0013. 

Dr. Pataki vegytani észlelése szerint tartalmaz egy polgári fontban. 

Kénsavas szikélegből 0.80 

Kénsavas mészélegből 3.00 

Kénsavas vasélegből 0.60 

Szikhalvagból 1.20 

Szénsavas keserélegből 1.20 

Timélegből 1.00 

Vonatanyagból 0.80 

összesen 8.60 szemert 

Könkénegből 35.60 k. hüv. 
 

Ez vegytani alkatrésze e forrásnak, melynek jótékonysága számos betegségben*E fürdő 
használ idült s minden orvosi szerrel daczoló fejfájásokban, szakgató csontfájdalmakban, 
zsugorodásokban, hülés és köszvényben, női bajokban s számtalan más betegségekben, 
melyeket e fürdő részletesebb ismertetését tárgyazó és a „Kolozsvári Közlöny”-ben megjelent 
érdekes czikkében Dr. Szabady Ferencz előszámlál, ki bővebb ismeretet akar e fürdőről 
nyerni, odautalom. ) évenkint és naponkint tényleg nyilvánul, mert az itt egészségöket 
visszanyert betegek száma igen nagy. 

A Bugyogó mellett még van ivásra használt jó kellemes izü borvize (savanyuviz), mely Ivókut 
név alatt ismeretes. Másik, mely hajtó hatásu s az előpatakival versenyez, és egy harmadik 
Szemviz, mely a szembajokban használ*Ezen utóbbi források még vegytanilag kellőleg 
észlelve nem voltak, az Ivókutat Dr. Barbenius még a mult században elemezte nagyon 
hiányosan, szerinte tartalmaz kevés szénsavas finom vassót, lugföldet és lugsót. ). Annyi 
áldása van itt a természetnek öszpontositva, hogy ezen fürdő felemelkedését és kifejlődését 
biztositottnak tekinthetjük annyival inkább, mert mult évben egy részvény-társulat vette át 
annak kezelését. Málnáson született Málnási László, gróf Bethlen Katának halálaig (1759), 
azután Bethlen Imre, végre gr. Teleki László udvari papja, ki mint iró hagyott hátra néhány 
munkát*Lásd bővebben Bod Péter Athenása 355. lapján.). 

Málnáson felül két patak szakad balpartilag az Oltba, egyik Száldobos pataka, mely 
Háromszék és az ide beékelt F. Fehérmegye egyik (Mikó-Ujfalu és Bükszád alkotta) 



foltocskája közt alkot határvonalt, és a Gerebencz pataka, mely mellett egy ily nevü a 
Bükszád mellett Vápa várához tartozott Gerebencz nevü falu feküdt régen. 

Gerebenczen felül az Olt völgye egészen összeszorul, baloldalán a magas meredek Tárhegy, 
jobbról a gúlaidomu Nagy-Murgó előhegyei szoritják egybe; a már Felső-Fehérvármegyéhez 
tartozó Mikó-Ujfalu ezen szorosban fekszik. 

Régen e falu fenn az erdők között a mostani falu végénél Oltba szakadó Nagy és Kis patak 
fennvölgyében feküdt, de mivel féktelen rablónép lakta, földesurok gr. Mikó Miklós 
kormányszéki rendeletből s könnyebb fékezhetés tekintetéből ezelőtt ötvenöt évvel mostani 
fekhelyére költöztette le.  

Ujfalun felül az Olt völgye még összébbszorul annyira, hogy a völgyből kiszoritott ut az alant 
zugó Olt felett hajmeresztő magasságba vésve száll be a Zsombor patakához, s onnan hason 
modorban emelkedve kivezeti az utast Bükszádra. 

VII. Bükszád környéke. 
A bükszádi gyártelep, üveggyár. Vápa vára, most látható maradványai. Hanczi gödrében talált 
régi fegyverek. Vápa várához tartozott régi faluk, most is feltalálható neveik. 

Bükszád egy vadregényes hegykebelben fekszik a tusnádi szoros alsó torkolatában, gyönyörü 
lombdús hegyektől körülkeretelt fennsíkon, melynek nyugati oldalán mélyen ágyalta be magát 
az Olt. 

Ezen F.-Fehérvármegyéhez tartozó falu egy gyártelep, melynek lakóit gr. Mikó (az addig 
Ujfaluban volt üveggyár ide áttételével) 1782-ben mint üvegcsűri munkásokat telepitett ide, 
azok nemzetiségileg székelyek, oláhok, németek, és csehek, de annyira elszékelyesedve, hogy 
csak is idegen hangzatu neveikről lehet eredetökre ismerni, különben nyelv, öltözet és 
szokásokban azok tökéletes székelyek. 

A kezdetben kis, sőt még 1790-ben is csak 12 gazdát számlált telep ma már tekintélyes, 1091 
lakossal népesitett falu, s ugy az általok birtokolt föld, mint a nagyszerüleg berendezett üveg-
gyár, – melynek e falu lételét köszöni, – jelenleg gr. Mikes Benedek tulajdona, azon nemes 
főuré, ki honi iparunk, s gazdászatunk fejlesztése körül irányt adólag, s oly jótékonyan hatva 
működik. 

E gyár egyike honunk nagyszerübb ipar vállalatainak, s évenkint csakis 6–8 hónapot dolgozva 
18,000 schock üveget állit elő, melnyek elhelyezése nagyrészt a szomszéd 
Dunafejedelemségekbe történik, hová bükszádi szekeresek szállitják el. 

Bükszádnak roppant kiterjedésü határa, főként erdősége van, elannyira, hogy 10,000 holdra 
tehetni annak terjedelmét, s e szerint ezen birtokocska nagyobb sok német herczegségnél, de 
nagyobb ur is ám itt a földesur, mint sok ilyen zuguralkodó, és nagyobb szivjósága és azon 
patriárchális viszonynál fogva, mely e falu népe, s az általa kegyelt ur között létezik, mert 
bármi peresügyek, sőt még házi összekoczczanások esetében is, rendszerint tisztviselők (kik 
ugy is távol vannak) mellőzésével védurokhoz folyamodnak, s az ő kimondott itéletében 
rendszerint megnyugosznak, bajaik, szerencsétlenségeikben hozzá folyamodnak, s a 
nemesszivü emberbarát segély és vigasz nélkül őket el nem bocsátja; azért bizalom, szeretet, 



önkénytes és nem erőszakolt hódolattal viseltetik e nép ura iránt, s valjon nem szebb, 
meghatóbb-e a nép ily szeretetén nyugvó hatalom, mint sok szurony hegyen nyugvó trón 
körül kifejtett képmutató hizelgés? 

Különben Bükszád egyike honunk legszebb havasvidékeinek, nem csak azon sok természeti 
szépségnél fogva, melylyel a teremtő azt oly pazarul felékité, hanem érdekes azon sok régi 
rom miatt is, mely annak környékén mult idők emléktöredéke gyanánt fennmaradott. Azért – 
kedves olvasó – Bükszád megállapodási pontunk lesz, honnan – ha türelmed engem eddig 
követni el nem hagyott – néhány érdekes kirándulást teszünk; mindenek előtt a falu közeli 
Vápavárának tisztes romjaihoz vándorlunk el. 

Bükszádon alól félóra távolra, az Olt jobb partján, csaknem szemben a Zsomborpataka völgy 
torkolatával egy, az Olt és a belészakadó Rakottyás patak közé ékelődő hegyfok van, meredek 
oldalokkal biró sziklagerincz, ennek tetőlaplapját koronázzák Vápa várának még most is igen 
jelentékeny romjai. 

E várra vonatkozó semmi történeti adattal nem birunk; nem tudhatjuk, hogy az mikor épült, 
nem hogy mikor lett titokszerü romhalommá; csak falainak roppantsága s alakja mutatják, 
hogy az egy erőteljes, a történeti tudaton jóval túleső korszaknak cyclopsi műve; egyetlen 
adat lenne, mit Sebeint mond*Land und Volk der Székler. 119. lap. ), t. i. hogy a Bükszád 
mellett lévő Vápavár hatósága alá következő faluk tartoztak: Almás, Zsombor, Pohán, 
Gerebicz, és Pakotyás. Ezen faluk ketteje (Zsombor és Gerebencz) az Oltszem leirásánál 
felemlitett I-ső Lajos király adománylevelében is előjön, s a határrészek és patakok ilyforma 
elnevezései még ma is előfordulnak. Igy Zsombor Bükszádon alól van a Zsombor patakon túli 
magaslaton, hol az udvar gazdasági épületei vannak. Ezen fölül az erdő szélén Almás mező 
még ma is megvan. Gerebencz pataka, – melyből a helyneveket mindenütt elferditő Scbeint 
Gerebiczet csinált – miként fennebb is emlitém – Málnás és Ujfalu közt szakad az Oltba. 
Pohán nem létezik, de van Gohán pataka (mely Ujfalunál jobbpartilag szakad az Oltba) s 
Scbeint könnyen elcserélhette a G-t a P-vel, mint elcserélte az R-et a P-vel, csinálván 
Rakottyásból Pakotyást, mely Rakottyás patak mint fennebb emlitém, éppen Vápavár alatt 
szakad az Oltba, sőt ilynevü faluk egykori létezését a jelöltem helyeken a hagyomány is 
állitja. Ha tehát Scbeint-nak a hagyományok által is igazolt állitását (mit ő semmi adattal vagy 
okmánynyal nem igazolván, feltehetőleg ő is csak a hagyomány nyomány jegyzett fel) 
elfogadjuk, akkor hinnünk kell, hogy ezen ötfalus vár igen jelentékeny erőde volt székely 
őseinknek. 

A várfalak igen régi kor jellegét viselik, s bár kövei nincsenek faragva, de mégis lapos 
felületüek s oly jól összeillesztvék, mintha egymáshoz lennének faragva. A várfalak minden 
oldalról megközelithetlen meredek sziklafalak ormaira vannak fektetve. Fekdombja csakis az 
északi oldalról volt az oltparti hegyekkel egy tömpe hegyhát által összefüggve, s csak ez egy 
ponton volt az megközelithető; de a várat épitők ezen gyengébb oldalt is mesterség s óriási 
munkával csaknem megközelithetlenné tették, mert e hegynyakat két helyt metszették át, 
ugyanis a vártól 80 lépésnyire egy 220 lépés hosszu, 8 öl széles s még most is 3 öl mélységü 
sáncz szeli át a hegynyakat egész szélességében (lásd alaprajzát), s bár ez már magában is 
nagy munka, kis vakondturás azon roppant átmetszéshez képest, mely közvetlen a vár északi 
bütüje alatt szeli át az itt 72 lépésre keskenyülő hegynyakat. Ezen átmetszés (fenekén) 35 
lépés széles és függőleges meredek belső (vár felőli) oldala legalább is 8 öl magas, ugy hogy 
egy fenekéből kinőtt több százados bükkfának csakis tetőágai látszanak ki. Ezen roppant 
sáncz közepén egy alapjánál 18 lépés széles kis szikladomb B hagyatott meg, melynek tetején, 
mint a körülte heverő nagy kövek mutatják, valami epület, feltehetőleg védtorony állott, hová 



a vár kapubástyájának felvonóhidja eresztetett le, s e védtoronyból egy második felvonóhid 
nyulhatott át a hegynyaknak e két átmetszés közötti részén levő elő-védművekhez. Ebből 
látszik, hogy e várba bejutni nem volt könnyü. Ma, midőn a képzeletünkben odateremtett 
felvonóhidak eltüntek, a meredek oldalu átmetszésen csak nagy bajjal, sőt szédelgős ember 
csak életveszélylyel küzdheti fel magát, pedig bármi bajosnak tetszik is a feljutás, a vár 
egyedüli bejárásának itt ez oldalon kellett lenni, mert az másutt lehetetlen volt. 

Ezen átmetszés belső ormózatán feküsznek a várfalak, még pedig az emlitém dombocskával 
szemben egy négyszögidomu, 4 öl oldalhoszszal biró izmos kapubástya C van, melynek ölnyi 
széles fala még most is másfél öl magasságban fennáll, körülte nagy romhalom, mi ezen 
bástya eredeti nagy magasságára enged következtetést vonni. Ezen bástya külső falával egy 
szinvonalban vannak az azzal szervileg összeépült várfalak, melyek egyenetlen hosszuságuak, 
mert a keletnek menő D 21 lépés, mig a nyugatnak tartó E csak 12 lépés hosszu, s igy a 
kapubástya az északi oldalfalnak nem közepén áll. Ezen északi fal két szögletén negyedkör-
hajlással megtöretve s azután mindig keskenyülve ékszerüleg foly egybe, s ekként e várnak 
murok, vagy költőibb hasonlatot használva hosszukás szivalakja van, melynek hossza 200 
lépés, s legnagyobb szélessége a kapubástyánál 38 lépés. 

A várfalak legépebbek az északi oldalon, hol a 6 láb széles és bonthatlan szilárd várfalak még 
két öl magasságban állanak. A más két oldalon e fal csak itt-ott közeliti meg az ölnyi 
magasságot, legtöbb helytt csak alaprakata látszik. A keleti fal alá egy helytt sziklába vésett 
kútszerü üreg F mélyül be, mely lehetne kincskeresők műve is, de lehet a vár titkos 
kijáratának most egybeomladozott alaguttorkolata is. 

Sánczolat e várfalakat csak az emlitém északi oldalon övezi, más két oldalán sem hely, sem 
szükség nem volt ily sánczolatra, mely hátul (nyugati oldalán) a Rakottyás pataknak 
függőleges sziklapartja, elől (keleti oldal) pedig az Oltnak megmászhatatlan meredek 
völgymartja köriti. Ezen az Olt és a beleszakadó patak között ékszerüleg előszökellő hegyen 
fekszik a hegy fennlapjának alakját követő szivformáju vár. 

Lenn széditő mélységben az Olt törtet sötét egerberkek árnyában zúgva; de e zúgás nem 
folytonos, hanem megszakadozott, panaszos felsohajtás, mintha a titokteljes vár alját mosó 
folyam szomorkodnék és sohajtoznék ezen egykor partjait ékitett várnak rombadülte felett; 
mintha panaszhangokat hallatna a régi dicsőség e tisztes emlékének lassankinti 
megsemmisülésén a kérlelhetlen időnek viharostorával folytatott küzdelmében. 

A várnak félelmes sziklahalomra fektetett végcsúcsától szép és megható kilátás nyilik az alant 
széditő mélységben rohanva törtető Olt völgyére, melyet a szilaj folyam ezredévek türelmével 
vésett be. Magas partoldalán túl a bükszádi szép fennsik terül el egészen a sz. Anna-tavát 
körülölelő Csomágig, és a torjai Büdöst fedő hegyes csúcsu Babekáig, és ott nyulik el a 
hosszu falu (Bükszád) füstölgő sötét gyárával, mely e falunak lételt adott, s ekként teremté a 
lelketlen a lelkest, gyár gyártá a falut, melynek helyén csak hét évtizeddel ezelőtt is 
elhagyatott vadon terült és az ember léptein mindenütt a földmivelésnek diszlő nyomai 
fakadtak. Az emberi szorgalom megadóztatta a vadont, mert az erdő irtványai közt mindenütt 
ért kalászoknak sárga aranytáblái tünnek fel, szép szinkoczkákban változékonyitva a vidék 
küllemét. A harczias idők ezen komor emlékéről vizsgálódva szemlélő mindenhol a béke 
vonzó képét látja maga előtt. A fiatal jelen pezsgő tevékenysége, szemben az öreg multnak 
komor harczias készleteivel, mert a tér zöld virányaiból mindenütt büszke ormok lövellnek 
fel, melyeket egykor várak koronáztak. Ott látszik a tusnádi szoros torkolatánál egy büszke 
sziklaszál, a Sólyomkő, melynek viharos tetejét várromok koronázzák; ott van fennebb e 



szoros felső torkolatánál egy másik magas csúcs, hol a csíki Bálványosvár nagyszerü 
maradványai rejtőznek, és lett látszik a várromokat hordó Herecz és Kincsás tető, miért az 
innen széttekintő (székelyesen vigyázkodó) meggyőződhetik, hogy ezen ősvárak mind láttani 
egybefüggésben voltak, s az erőditvényeknek egy hosszu lánczolatát alkották. Hány csata, 
hány hőstett emléke van ezen romokkal egybekötve, melyről mi tudomással nem birunk, 
melyet csak sejtet velünk mult időkre visszakalandozó képzelmünk. Igy a Vápa várával 
szemben az Olt balparti magaslatában egy száraz vizmeder vagy szakadás G mélyül be, 
melyet Hanczi gödrének neveznek. Az e mellett való térségen ütközetnek kellett lenni, mert 
midőn azt néhány évtizeddel ezelőtt először felszegték*Egy Hanczi nevü bükszád ember, 
honnan neve. ) (felszándották), nyilakat, nyiltáskát, horgas kardvasakat, handzsárszerü 
késeket, hegyes taréju sarkantyukat s más hadi szerszámokat nagy mennyiségben találtak ott. 
Fájdalom, a földmivesek, a kik e műkincseket találták, értéköket nem ismervén, patkónak 
dolgoztatták fel, ugy hogy egyet sem kerithettem kézre, de a leirás után azok török vagy tatár 
fegyverek lehettek, miről kivetkeztetve igen is feltehető, hogy e vidéket is meglátogatták a 
tatárok dúló csordái, kikkel e téren ütköztek meg Vápavár őrizetének hősei. 

A vár belterén most semminemü épületrom nem látszik, az egész azonban mély gödrökkel 
van tele, melyek itt állott épületek alapjaira mutatnak, valamint sok, a kincskeresők által ásott 
kisebb ily üreg is. Egy a többinél nagyobb és mélyebb üreget H, a vár kútjának tart a nép, 
mely a monda szerint az Olt szinvonaláig hatolt be. A nép a vár alatt föld alatti pinczét hiszen, 
hol szellemek őrizete alatt álló roppant kincs lenne elrejtve. Egy bükszádi öreg ember beszélte 
nekem, hogy 15 évvel ezelőtt ott többedmagával ásogatván, felfedezték e pinczének ajtaját, 
melynek szemöldén oly irás volt, melyet semmiféle ember elolvasni nem tudott, de nagy 
zakatát (zajt) hallván, nem mertek tovább dolgozni. Az ásott üreg ujból betölt, s most ujból 
föld alá van rejtve (ha igaz) ezen a vár multjára talán világot derithető felirat. Nekem sem 
időm, sem módom nem volt ott ásatásokat tétetni, de feljegyezni jónak látom azért, hogy más 
szerencsésebb körülmények között kutatónak irányt adó delejtüül szolgálhasson. 

Ime elősoroltam mindazt, mit e várromról megtudhaték, leirám annak mostan látható 
romtöredékeit s tájirati körvonalozását adám a lehető leghűbben. Ez nem sok ugyan, s a vár 
multjára mi fényt sem derit, de legalább a multnak ezen eddig senki által nem 
ismertetett*Kővári „Erd. régiségei”-ben csak megemlité e várat; ujabb kiadásu „Erd. 
épitészeti emlékei” czimü munkájában az én elsajátitott kéziratom alapján azt részletesebben 
körülirja. ) tisztes emlékét megmentém a feledékenységtől, felhiván arra a régészet 
barátjainak figyelmét. Egy más nálam szerencsésebb talán multját is felderitő adatoknak 
jövend nyomába, s egy későbbi kornak, meglehet, sikerülend az azt fedező titok fátyolát 
fellebbenteni. Könnyebb megérthetésért melléklem Vápa várának alaprajzát. 



 

Vápa várának fekrajza. 
 

VIII. Tusnádi szoros. 
A szoros kapuja. Az uj ut, a munka hatalma. Alsó-Sólyomkő, az e sziklaormon levő várrom. 
Likaskő. Az eregetők. 

Szép havasi tájakban gazdag hazánknak egyik legszebb, legmeglepőbb pontjához jutottunk, 
mely bizonynyal mindenkit – még ki Svájcz ünnepelt vidékeit ismeri is – meg fog lepni és 
elragadni. Ez pedig a Bükszádnál kezdődő tusnádi szoros,*A tusnádi szoros felerészben 
Bükszád, felerészben Csík-Tusnád határához tartozik, de mivel azt leirásban nem lehet az 
emberek birtoklási szeszélye szerint szétosztani, azért én itt is a természeti határokat követém 
s az egész szorost itt együttesen tárgyalom. Ez ugyan Csíkszéknek megröviditésével történik, 
de Csík ezért kárpótolva lett másutt. ) azon csudás szépségeket feltáró hegyrepedés, mely a 
havasoktól övezetten elzárt Csíkot Háromszékkel egybeköti, azon csudás özönvizi átmetszet, 
melyen a vidor, havasias jellegü Olt szilajon gondatlan fiatalként nyargal át Háromszék szép 
tereire, hol már mint önérzetes fiatal komoly méltósággal folytatja pályáját. 

Bükszádon felül negyedórára kezdődik e szoros, hol az addig tágas völgy annyira elszorul, 
hogy a tombolva rohanó folyamnak alig marad hely. Ekként egy szoros áll elő, melyet 
mindkét oldalról meredeken emelkedve, 5000 láb magasságig feltornyosodó, fenyvesektől 
benőtt trachyt bérczek határolnak. 

Ezen egyszerre a bükszádi fensik szinvonaláról felmagasuló havasok jobb parti előfokát a 
gúlaidomu magas Piliske, balparti szegélyzetét a Sz.-Annató-nak óriási mederfalait alkotó 
Nagy Pálcza és a kopár ormu Nagy-Csomág képezi. 

Az egymással szépségben, valamint magasságban versenyző Piliske és Nagy-Csomág 
alkotják e hegyszoros messzire ellátszó kapujának oszlopait, melynek ivhajlatát a tetejökön 
felakadó felhők képezik. De irányozzuk lépteinket az annyi szépséget rejtegető szorosba. 

A Sepsi-székből Csíkba vezető országút Bükszádot elhagyva, régen az Olt partján vonult fel, 
azonban mivel ott sok hidat kellett tartani, melyeket a gyakran rakonczátlankodó folyam 
sokszor elsodort s főként, mert az a magasabban fekvő tusnádi fürdőt mellőzte, 1852-ben uj ut 



vágatott, mely a balpart magaslatán a kiszökellő hegygerinczeket körülkanyarogva, igen nagy 
mértani ügyességgel van vezetve. Ezen roppant munkaerőt feltételező egy mérfdnél hosszabb 
utvonal ily hullámzatos talajon haladva, roppant töltéseket, hegymetszéseket tett szükségessé, 
s még is 5 nap alatt készen volt, mert a parancsolni tudó Bach-rendszer alatt kirendeltek 20–
30,000 embert, igy aztán néhány nap alatt készen volt a cyclopsi munka, tanuskodván arról, 
hogy a combinált emberi erő mily csudaszerü dolgokat tud kivinni, mutatva a jól felhasznált 
emberi hatalomnak mindhatóságát. 

A szoros tulajdonképeni kezdeténél szeszélyes alaku sziklaszál – mint büszke gúla – 
emelkedik ki a völgyből, ezen messze ellátszó, s a tusnádi szorosnak diszes előékitményeül 
szolgáló fantasztikus sziklatömeg, az ugynevezett Alsó Sólyomkő. 

A ki ezen czukorsüveg-alaku önállólag fellövellő csompót megpillantja, azt fogja 
kétségtelenül hinni, hogy az fennrepkedő sólymoknak, magasra törő keselyüknek 
megközelithetlen tanyája, s az ember ott mégis védlakot épitett magának, mert a mint egy 
pásztor mondá, annak tetőcsúcsán hajdan vár büszkélkedett, melyet a tündérkirály számára 
óriások épitettek. Mutatott is viharos tetején valami bástyaszerü sötét tömeget, melyet én 
kétkedőleg szeszélyes sziklaalkzatnak tarték, mert hihetlennek tetszett, hogy a minden 
oldalról függőleges sziklaszál ember által megmászható legyen, mivel pedig mindenről 
személyesen szereték meggyőződni, hogy kételyeimet elenyésztessem, oda intéztem 
lépteimet. 

Az Olton – mely itt a legurult szikladarabokkal telt mederben zajongva rohan – kőről kőre 
ugrálva szálltunk át a vezetőül csatlakozott pásztorral, azután a jobbparti magaslatra 
kapaszkodva, előttünk állott a szeszélyes sziklaszál, azaz, hogy én azt hivém, hogy már 
aljában vagy, miért lát- és tudvágytól gyorsitott léptekkel sieték feléje, midőn egy, azt minden 
oldalról körülkanyargó mély árokhoz értem, melynek fáktól s buja tenyészetü kúszó 
növényzettől ellepett fenekén a Nagy-Sólyomkő patak zuhatagokban lerohanó hullámai 
zajlottak. Oly függőleges e mart oldala, hogy áthatolni emberileg lehetetlennek látszott, s még 
is ez a követendő ut, mert túloldalról a Kis-Sólyom pataknak éppen oly mély medre, elől 
(keletről) pedig az Olt zajongja körül. Mit volt tehát tenni, mint megkisérteni a veszélyes 
leereszkedést, mihez annál sietőbben fogtam, mert hátulról fétuczat dühös juhászkutya rohant 
meg abbeli haragjában, hogy az ő uralmuknak határait át mertem lépni. Hajlékony sudarakat 
huzva le, azok segélyével ereszkedtem le a pataknak nappal is sötét, napsugarak által soha 
nem érintett medrébe, túl pedig sziklaélekbe kapaszkodva másztunk ki, mint valami földből 
kibuvó nyugtalan szellemek; hanem most ugyancsak a Sólyomkő lábainál voltunk, melynek 
függőleges meredek oldalán nem kis nehézséggel küzdém fel magamat. Mily nagy volt 
kellemes meglepetésem, midőn a tetőlapon régi várnak találtam még most is igen jelentékeny 
rommaradványait*Mihez én annyi bajjal juték, annak leirását egész kényelemmel kiszedte 
kéziratomból Kővári László ur. ). 

A Sólyomkő déli orma (vagy 50 lábnyira) csaknem hegyesen mint diszgúla tornyosul fel, 
melynek alig 90 négyszög láb kiterjedésü tetőlapján kőfal porladéka látszik, mutatva, hogy itt 
hajdan torony-erőd vagy magas zömtorony állott.  

E sziklaélről a letekintés szédelgős és visszadöbbentő, de a kilátás fölséges. Végig lehet innen 
látni a gyönyörü havasok közé bemetszett nagyszerü szorost, valamint az azt ezüst szalagkint 
átfutó Oltot el lehet követni egész Mikó-Ujfaluig. Szebb és megragadóbb képet ennél alig 
lehet képzelni. Hisz e tájcsoportba minden a maga helyén van, minden nagyszerü műizléssel 
van összeillesztve; ott van fenn a fenyvesek sötétjébe rejtett tusnádi fürdő magas, égig meredő 



havasok aljában, és ott vele szemben a Felső Sólyomkő, mely szeszélyes, lovagvár romjait 
utánzó sziklahalmazával meglepően szép ellenpárját (pendant) alkotja a lábaink alatt lévő 
Alsó Sólyomkőnek, melyet az Oltnak alatta elörvényző hullámai ölelnek körül tünde 
szigetként, s mely már e kilátásért is megérdemli, hogy minden erre járó felkeresse. 

A sziklacsúcsra, – hol hajdan a portának adóba küldött sólymokat tenyészték*Kállay „A Ns. 
Székely nemz. ered.” 200. lap.), s melynek megközelithetlen oldalán most is sólymok 
tanyáznak és keltenek – egy nagy keresztfát helyeztetett Haynald püspök ittjártának emlékére 
gr. Mikes Benedek. A keresztyénség e jelvénye ott, hol a pogánynak nevezett töröknek 
vadászsólymai neveltettek, – ez aztán a végletek összetalálkozása. 

De a szép kilátás ne feledtesse velünk Sólyomkő várának romjait. A mult e titkos 
műemléktöredékeit senki még fel sem emlitette, miért azt észlelni és ismertetni nem látom 
feleslegesnek. Az idő annyi létezőt semmisitett már meg; nagy multunk emlékei rendre 
omladoznak s nyomtalanul tünnek el a föld kebléről, azért a mi kevés fennmaradt, azt 
mentsük meg a teljes megsemmisüléstől. 

A Sólyomkő tetőcsúcsához egy északkeletre lejtősülő fennlap van csatolva. Ezen volt 
elhelyezve Sólyomkő vára. A fennlap nyugati élén egy a mélység felé kihajló sziklagerincz 
vonul fel a tetőcsúcshoz. E gerinczre volt elhelyezve a tetőn feküdt toronyerőddel látszólagos 
összefüggésben állott várfal nyugati oldala, melynek alsó része még most is 7–8 láb 
magasságban áll fenn. A válogatott lapos kövekből forró mészszel épült fal öl széles és oly 
szilárd, hogy annyi századok viharcsapkodásai után is bonthatlanul daczol. Ezt azonban csak 
alsó részéről mondhatjuk, mert felsőbb része már összeomolva lezuhant a mélységbe, csakis 
sziklával összenőttnek tetsző alapja van meg az emlitém sziklagerinczen. Ez mutatja annak 
irányát, s meg engedi méretni ezen oldalfal eredeti hosszuságát, mi 125 lépés. Az ezzel 
egyenes szögletbe összeütköző északi várfal 38 lépés hosszu, s a fennlap meredek oldalán 
leereszkedve, ismét egyenes szögbe ütközik össze a szintén meredek hegygerinczre fektetett 
keletoldali fallal, mely párhuzamosan fut a jóval fennebb levő nyugatoldali fallal, és egészen a 
tetőcsúcs falmeredek oldaláig nyulik, mely a déli oldalfalat teljesen feleslegessé tette. E fal 
most egészen elporlott annyira, hogy csak itt-ott látszik alapja. 

Eszerint a vár alakja hosszukás négyszög volt, 125 lépés hosszal, 38 lépés szélességgel, miből 
kitünik, hogy az tekintélyes nagyságu s fekvésénél fogva csaknem megközelithetlen véderőd 
volt; büszke sasfészek, hová?még a jóbarát is csak bajjal tudta magát felküzdeni; az ellennek 
pedig oda behatoli teljes lehetetlenség volt. 

Hogy e vár, e cyclopsi erőfeszitést feltételező épitkezés melyik kor, melyik nép teremtménye, 
arra semmi adatunk nincsen*Bár Nagy Iván a Mikó-család leszármaztatásában (Magyarorsz. 
csal. 7. k. 480. l.) azt mondja, hogy a Mikó-család törzse, az 1182-ben Sebusi Akadás 
Zsombor, Gerebencs és Sólyomkő ura volt, mi azt sejtetné, hogy e várat ez az Akadás épitette 
a 12. században.). Csak bámulhatjuk azon merész ember eszméjét, ki egy ily megközelithetlen 
sziklacsúcsra lakot gondola ki magának; csak csudálhatjuk azon embererőt túlszárnyaló 
hatalmat, mely ez eszmét, e merész tervet létesité, azért csuda-e, ha a nép egy ily merész, 
megfoghatatlan művet emberfeletti lények, óriások által épitteti mesés várául a bűbájos 
tündérek királyának. Hisz az emberi tudat ugy sem tudja fellebbenteni az azt fedő titok leplét, 
mert a történelem muzsája némán, zárt könyvvel ül ezen elhagyatott és feledett romoknak 
omladványain. E titokszerüség talán még fokozza az érdekeltséget, melylyel a mult 
emlékeinek tisztelője e műtöredékek iránt viseltetik, annak minden köve egy talány, melyet 
felfejteni ok nélkül töprenkedik tudvágyó lelke. De ha semmi biztost nem adhatok is e várról, 



annak lételét constatáltam, s fáradozásomért már igy is gazdagon kárpótolva tértem vissza az 
elhagyott utra, s onnan nem egyszer pillanték vissza e gyönyörü, a szorost előtolt őrszemként 
uralgó trachyt sziklagúlára, elgondolva, hogy mennyivel szebb és festőibb lehetett az akkor, 
midőn büszke ormát messze ellátszó vár koszoruzta. Hanem ily elhagyatottságában is elég 
festői a Sólyomkő arra, hogy képét idecsatoljam, még pedig oly képben, melynek előterében 
egyike áll azon kezdetleges fürészmalmoknak, melyeken a székely ritka ügyességgel metszi 
deszkáit. 

 

Alsó-Sólyomkő déloldali látképe. (Rajz. Greguss János.) 

A fürdő felé haladva, szebbnél szebb tájak, meglepőbbnél meglepőbb képek bontakoztak ki a 
fenyvesek magányából; az utas egyik meglepetésből a másikba esik, s látérzéke alig elégséges 
mindent felfogni, átvizsgálni. A Sólyomkőn felül néhány száz lépésre a régi és uj ut 
elágazásánál egy balparti hegygerincz csaknem a völgynek túlfeléig szökell elő, az utas 
kiváncsian keresi a helyet, hol tört ezen magas trachyt gátlaton utat magának az Olt, midőn 
tovább haladva, az ut csakhamar következő kanyarodásától bámulattal látja, miszerint a 
folyam az emlitett hegygerincz szirtfoka alatt ásott magának medret, s a felette függő 
sziklahid alatt félelmesen örvényelve, haragos morajjal simulnak át hullámai. 

Ezen sziklahidat Likaskőnek nevezik, mivel távolról tekintve, az valójában lyukasnak tetszik, 
mert szélső része meder fenekén látszik nyugodni. Hogy én e bámulatos természeti jelenetet 
közelebbről is megvizsgálandó, leszálltam a völgybe, azt előre is feltételezi az, ki eddig 
utamon követve, meggyőződhetett, hogy mindent, mi figyelmet érdemel, lelkiismeretesen 
szoktam vizsgálódásom tárgyává tenni, s már egyszer ott levén, daczára azon néphitnek, hogy 
a Likaskő sziklaüregében óriás kigyó lakik, mely az arra közelgőt felfalja, én mégis beusztam 
a szikla sötét földalatti menetébe, ekként aztán meggyőződhettem, hogy a sziklahid a talajt 
sehol sem éri, hanem önerejénél fogva függ a légbe, valamint láthattam e sajátos sziklaürnek 
megrenditően nagyszerü belsejét. 

A folyam itt nagy mélysége mellett folytonosan örvényezve, félelmesen zajong s folytonosan 
nyalja az utját állni akart szikla tömegét; ekként ezredévek türelmével oly szabályszerü 
medenczét ásott ottan magának, mely felett szép zöld indák s élénk szinü vizi növényzettel 
kibéllelt ivhajlatot képez a sziklahid megdöbbentően nagyszerü fölepe (plafond). 

A legszebb piscina ez, melyet a természet csudás szeszélye, az elemek bámulatos hatalmával 
kezet fogva alkothata, s ha a viz felszinén úszó letekint a sziklamedenczének átlátszó 
kristálytiszta vizébe, ott a vidoran uszkáló halaknak ezreit látja, melyek itt a képzelt óriás 
kigyónak védpaizsa alatt, valamint a hely nehézsége által is védve vannak az ember 
kapzsisága ellen; s bár szép és nagyszerü a sziklamedencze, de gyakorlatlan úszónak nem 
tanácslom annak ily részletes átvizsgálását, mert a kanyargó örvények könnyen 
besodorhatnák, vagy a szikla oldalához sujthaták. Im mellékelem a sziklahid képét, melyet a 



balpartra talán azért helyeze a természet rendező keze, hogy a túlparti Sólyomkő szépségeért 
ennek is némi kárpótlást s kiegyenlitést nyujtson. 

 

A Likaskő a tusnádi szorosban. (Rajz. Keleti Gusztáv.) 

A tusnádi szoros e ponton fölül mind festőibb és havasiasabb alakot ölt; lenn a békés völgyből 
fürészmalmoknak hegyeket viszhangoztató zaja, legelésző nyájak fület gyönyörködtető 
kolompzenéje hangzik fel, mig fenn a sziklaélre kiült pásztor tilinkójának panaszos dallamait 
kapja el a szélnek üditő lebbenése; és e vonzó, elandalitó csendélettel szemben a láthatárt szűk 
korlátok közé szoritó roppant havasok, melyeknek tetejét fellegekbe vesző sziklaormok 
koszoruzzák; meredek, megközelithetlennek tetsző oldalait élénk szinü nyirerdő közül 
kilövellő sötét fenyvesek tarkázzák, mély erezeteiből kristály patakocskák zuhatagokban 
csörtetnek, rohannak édes anyjoknak, az Oltnak keblére. Itt-ott eregetők fehérlő, kicsiszolt 
vonala kigyózik le ezüst szegélyként a hegyoldalok zöld szőnyeges lejtőin. Eregető, de hát mi 
az? kérdheti a székely szójárást nem értő idegen, miért annak magyarázatával tartozunk. Az 
eregetők oly száraz csatornák, melyeken a szekérrel, de még gyalog is bajosan megközelithető 
hegytetőkön termő büszke fenyőtörzseket leeresztik a völgybe. Ezen műtétnek nézése igen 
sajátságos, s nem érdek nélküli látvány. A favágóknak egy csoportja felmegy a bércztetőkre, 
ott a százados fenyőket levágva, mérték szerint feldarabolva meghántják; midőn jó adag ily 
készletet egy helyre egybehordanak, azt az emlitém eregetőkön bérczeket viszhangoztató 
„fuss onnan! vigyázz!” kiáltásokkal (hogy ha valaki alól lenne, takarodjék) egymásután utnak 
bocsátják; azok aztán iszonyu sebességgel és robajjal, száz öles szökéseket téve, egymást 
üzve, egymásba ütődve rohannak lefelé, oly csattogás és félelmes zajjal, mintha a bérczek 
rázkódnának össze, mintha a sziklák készülnének egymás ellen tusára, mig végre az esésnek 
növekedő gyorsaságával leérve s ott megütközve, átvetődnek a völgynek ellentétes oldalára, 
hol még jó ideig mint szédültek forognak. 

Mind leeregetve a készletet, az erdőt ekként adóztató munkások leszállnak a völgybe, a 
tönköket a fürészekhez összevontatják, hol doczkának (deszka) felszeldelve, a székely messze 
vidékre elszállitja nyikorgó szekerén, hogy árával gabonát szerezzen otthon munka mellett is 
nyomorgó családjának, de fájdalom, a fenyőkészlet mindinkább fogy; hol a fenyvesek a fejsze 
csapása alatt lehullanak, ott többé nem fenyő, hanem csak apró nyirerdő nő, s midőn 
lassankint igy kivesznek a fenyvesek, akkor a csíki székely ezen csaknem egyedüli 
jövedelemforrása is kiapad, a nép kifogy keresetmódjából, s ha gyáripar nem pótolja e hiányt, 
akkor a nagy népességü, de csak kevés gabonát termő Csík nagy nyomornak néz elébe. Oh de 
ne tüzzük ide a jövőnek sötét képét, ne zárjuk el mindig szép reményekkel kecsegtető szebb 
jövőnek lehetőségét; munkámnak czélja nem az, hogy leverőleg, hanem hogy emelőleg 
hasson, s vigaszul felhozom itt azt, hogy közelg a kor, midőn e sokat szenvedett haza jelen 
szomoru helyzetéből kiküzdendi magát, midőn szomoru elszigeteltsége s az erdő melletti 
gyengesége eltünend; már is önérzetre ébredett nemzetünk nagy erőfeszitéssel siet előre, hogy 
a multnak mulasztásait helyrepótolja, s bizonynyal Csíkban, a par excellence gyáriparra 



hivatott vidéken, fel fog virágozni az ipar, és azáltal fokozódni a kereskedelmi mozgalom, 
mely a munkára kész, erős és ügyes kezeknek foglalkozást fog nyujtani, mely ezen 
szorgalmas, jóravaló népet meg fogja védni a nyomortól és elpusztulástól, sőt Svájcz kopár 
hegyvidéki népének példájára, fel fog emelkedni és felgazdagodni. Addig pedig a fával 
kiméletesen kell bánni kedves atyafiak, hogy a jövőnek kamatozó tőkéje ne legyen idő előtt 
elfecsérelve. 

Most pedig e jó tanács után folytassuk utunkat az oly vonzóan szép tusnádi fürdő felé, mely 
az utnak egy kanyarulatától meglepően tünik fel. 

IX. Tusnádi fürdő. 
A tusnádi fürdő, az itt levő források. A fürdő rövid története, mostani berendezése, jövője, 
vidéke. Csukástó Felső-Sólyomkő, Mikó széke. Toronykövek. Bányász. 

A tusnádi fürdőt a csíki székelyek egyszerüen Alszegnek nevezik. Alapitását Éltes Lajos 
tusnádi birtokosnak köszönheti, ki az azelőtt Beszéd mezőnek nevezett, teljesen vadon 
elhagyatottságban lévő helyet 1845-ben a falutól (Tusnádtól) haszonbérbe véve, részvényeket 
gyüjtött e fürdő berendezésére. Éltes ezen törekvése nagy támogatóra talált a tusnádi születésü 
katholikus püspök Kováts Miklósban, ki ottan a fürdőt használni akaró szegények számára 
egy nagy hosszu épületet emeltetett*A fürdő északi végén most is meglevő emeletes hosszu 
épület. ), melyet halálakor a tusnádi iskola számára hagyományozott. 

Éltes buzditására több csíki és háromszéki birtokos épitett ottan házat, s csakhamar nagyon 
látogatottá lett; de 1848-ban a tusnádi székely atyafiak – abbeli haragjukban, hogy a dijtalan 
fürdéstől el voltak tiltva – felgyujtották az ott lévő épületeket, a püspök philantropicus czélu 
házán kivül. 

Romban hevert e fürdő, s ujból több évig el volt hagyatva, mignem gróf Mikes Benedek és b. 
Szentkereszti Zsigmond vezetése alatt uj részvénytársulat nem alakult annak felemelésére. 

A fürdő emelésére pedig legtöbbet tett az, hogy a Csíkból Szt.-Györgyre vezető országutat az 
Olt völgyéből – hol a folyam áradozásai miatt fenntartani bajosan lehetett – fenn a hegyek 
lankáján vitték el, s igy a fürdő az ut vonalába jött, azután a részvénytársulat étteremmel és 
lakszobákkal ellátott vendéglőt épittetett. E körül csakhamar csoportosulni kezdettek csinos 
kis házikók, s mivel a fürdőt látogató vendégek száma évenkint szaporodott, s e fürdő hire 
naponta terjedett, a kis falusias küllemü házikók között csakhamar nagyobbszerü épületek is 
keletkeztek, azok közt gr. Mikes Benedeknek svájczi modorban épült palotaszerü három 
nagyobb bérháza, melyek a különben is gyönyörü fekvésü fürdő szépségét nem kis mértékben 
emelik, egyikét mutatva a legmeglepőbb havastájaknak; mert e fürdőnél éri el a tusnádi szoros 
szépségének és nagyszerüségének tetőpontját. Az itt kiszélesedő Olt völgyének baloldalán egy 
a völgy szinvonala fölé vagy 200 lábnyira emelkedő lejtős lonka (hegy-terrasse) terül el, 
melynek égig meredő sziklás bérczek és gyönyörü fenyvesek környezte tisztásán van a 
tusnádi fürdő. Forrása a Sz.-Annató hegykaraját képező nagy Csomágnak nyugati aljából 
fakadnak fel bámulatos bőséggel, ugy hogy egymás mellett sorban alig néhány lépésnyi közel 
nyolcz forrás buzog fel, melyekből négy fürdővé van idomitva, mig a másik négy ivásra 
használtatik. A fürdők közvetlenül egymás közelében vannak, s mégis azok vize alkatrészben, 
de főként hőmérsékben tökéletesen különbözik, elannyira, hogy mig az első 22 R. fok 
melegségével kellemes lanyha meleg fürdőt ad, melybe – főként azon tulajdonánál fogva, 



hogy a testet csipi és felmelegiti – óráig is el lehet ülni; addig a második, de főként a 
harmadik és negyedik már jóval hidegebb. És igy rendszerint a fürdést az elsőben kezdik, s 
azután végig mennek a fokonként hidegebb többi fürdőkön. Ezen források bámulatos 
bőségben törnek ki a hegy szikláiból, főként az első oly mérvben, hogy 9 négyszög öl terjü 
medenczéjét 4–5 óra alatt csordultig tele tölti, s igy minden éjjel megváltoztatják vizét. Ezen 
elsőnek és másodiknak vize tiszta átlátszó, gyöngyözve forr fel, mig a másik kettőnek vize 
zavaros. 

Az ivóforrások szintén ily vizdúsak, ugy hogy ezen 8 forrásnak kifolyása patakocskát alkot, 
mely régebb egy nagy uszodába volt egybegyüjtve, most pedig használatlanul törtet le az Olt 
völgyébe. Főkútja azonban nem itt, hanem alább a fenyves erdő közt buzog ki egy kis 
sziklamederből, s mert a bort főzi s szállitható is, nem csak itt helyben használják, hanem 
messze a vidékre, sőt a Dunafejedelemségekbe is elhordják. 

Ennyi áldása fakad fel itten a természetnek és azok a legujabb időkig mégis ismeretlenek 
voltak, jótékonyságuk csakis csudás gyógyitásaikban nyilvánult, hogy pedig e bizonynyal 
nagy jövőjű források vegybontását birjuk, azt gr. Mikes Benedeknek köszönhetjük, ki azt 
svájczi vegyészekkel észleltette 1866-ban*Auszug aus den chemischen Analysen der 
Mineralquellen von Tusnád stb. czimü füzetkében. Megjelent Kolozsvártt Stein Jánosnál 
1866-ban. Az ezen füzetkében részletesebben elemezett s más külföldi gyógyforrásokkal 
egybehasonlitott tusnádi gyógyforrásokat Dietrich Henrik Gusztáv vegyész urnak Vislicenus 
zürichi vegytanár felügyelete és ellenőrködése alatt véghezvitt vegybontása szerint ismerjük, 
mely szerint:). 

Fennebb fekvését megjelöltem e fürdőnek, itt képben mutatom be, de nem szóltam még annak 
vadregényes és nagyszerü vidékéről, mely oly meglepően szép és festői, hogy bár kit is el fog 
ragadni. 

 

A tusnádi fürdő a hasonnevü szorosban. (Rajz. Keleti Gusztáv.) 

A fürdőnek fekvőhelyet adó lonka alján egy szabályszerü kerekded hegykebel van, mocsáros 
talaját még most is Csukástónak nevezik, a hagyományok szerint azért, mert ott régen 
Sólyomkő vár urának halas tava volt. És ha a földalakulást és a hely fekvését figyelmesen 
vizsgáljuk, ugyancsak meg kell győződnünk, hogy ottan egykor az Olt vizéből táplált 
mesterséges tó volt, melyet ujból könnyen ilyenné lehetne alakitani, a fürdővendégek nem kis 
mulatozására. 

A Csukástón túl a mérgesen zajló Olt törtet le, több fürészmalmot működtető hullámai 
sziklamederbe szoritva, a havasi csermelyek vidorságával nyargalnak tova. Egy öreg folyó, 
mely távol eredetétől, miután komoly lassusággal folyta át Csík tereit, itt ujból vidor fiatal 
hévvel és játszi könnyüséggel szökell. 



Az Olton túl fenyvesekkel benőtt magas bérczek emelkednek függélyes meredeken, versenyre 
hiva a szemben lévő nagy Csomágot, s ha ezt magasságban elérni nem tudják is, de 
szépségben túlszárnyalják, mert gyönyörü fenyvesei közül a legfantasticusabb sziklaszálak 
emelkednek ki; szemben a fürdővel a Felső-Sólyomkő, melynek megközelithetlen 
sziklaüregeiben most is süvöltő sólymok tanyáznak; de a hol a fejedelmi korban 
mesterségesen is tenyésztettek, innen gyüjtvén össze a portának adóba adni kellett sólymokat, 
honnan a szikla neve is ered. A néphit még ottan feküdt várról is beszél; ilyennek ugyan 
semmi látható nyoma nincs ma, de azért annak fáradságos megmászása a kutatót egy 
gyönyörü kilátással fogja megjutalmazni. Ezen önállólag feltornyosuló szikla (trachyt, mint e 
vonal egész kőzete) oly szép, hogy annak képét mellékelem. 

 

A tusnádi fürdővel szemben levő Felső-Sólyomkő és Bányász völgye a toronykövekkel. (Rajz. 
Keleti G.) 

A Sólyomkő körül más mindenféle bizarr alakokat öltő sziklaszálak törnek fel, mintha a hegy 
egy aesthetikai versenyben tolta volna azokat elő. Ezek egyike (a Sólyomkőn alól) 
négybástyás kis lovagvár idomát utánozza. Mikószékének azért nevezik, hogy régen a 
bükszádi Mikó, most Mikes birtoknak határa eddig rugott fel*E határ most lejebb van, de az a 
csíkiaknak elnézett foglalása miatt tétetett oda, s igy jutott az eredetileg bükszádi határba esett 
fürdő is Csík-Tusnád birtokába. Ellenben a csíkiak azt mondják, hogy régen az egész szoros 
le az Alsó-Sólyomkőig Csíkhoz tartozott.), valamint arról is, hogy egyik Mikó ős vadászatok 
alkalmával gyakran szokott ott ülni. 

Fennebb a Kocsis sarka és Csereános nevü csúcsok közt a Holló pataka által átfolyt szép 
völgyület mélyed be a havasok közé. E völgyet Bányásznak a hagyományok szerint azért 
hivják, mert ottan a csíki Bálványos vár urának*E várról lásd a következő szakaszt. ) hajdan 
gazdag aranybányái voltak, s ezen hagyomány alapján ott még ma is arany után kutatnak; azt 
nem találtak, de azért szépség kincseiben gazdag e rejtett völgyecske, mert midőn az ős erdők 
rengetegeibe vesző Holló patak szép zuhatagokat alkot, akkor balfelőli hegyoldalából a 
gyönyörü alakzatu Toronykövek emelkednek ki, egy csomó festői rendetlenségben elszórt 
sziklaszál, melyek most torony, majd diszgúla, minaret és padódát utánzó alakban lövellnek el 
a fenyvesek zöldhullámaiból, valóságos fénypontját alkotva e fürdő közel vidékének; de 
mennyi szép és érdekes kirándulásra alkalmas pontja van e fürdőnek: egy csomó ős várrom, 
egy csudás kénbarlang, az egykor világhirüvé válandó Sz.-Anna tó és az Olt szorosának 
nagyszerü vidéke. E gyönyörü környezet és a gyógyforrásoknak naponta nagyobb 
ismeretkörben terejdő jótékony hatása, bizonynyal kiemelendik e fürdőt; eddig leginkább 
hazai vendégek látogatták, utóbbi időkben azonban a Dunafejedelemségből jövő fürdő 
vendégek is kezdik az előpataki idény után, erősitő utókurájukat – Borszék helyett – itten 
bevégezni; hire naponta terjed, s ha Borszéket most egyelőre nem buktatja is meg, de 
mindenesetre csökkentő vetélytársul álland mellette. 



X. A csíki Bálványos vár. 
Alvég szurdoka. Csata-emlékek. Vártetej. Csíki Bálványos vár maradványai. Kilátás. 
Sejtelem a székelyföldi várromokról. Néhány szó a tusnádi szoros geognosiájáról. 

A tusnádi fürdő egyik érdekesebb kirándulási pontjául kinálkozik a közelében lévő csíki 
Bálványos vár.  

A fürdőtől Csík felé menve, az országut az Ördöglik teteje és Szöktetőkut teteje nevü, 
sziklaszálakkal ékes csúcsok alatt vonul el, azután az Alvégszurdokát megkerülve, egy 
magaslatra emelkedik, melyet Alvégszurdoka tetejnek hivnak. E sziklafok annyira előszökell 
az Olt völgyébe, hogy az összeszoritott folyamnak alig maradt ott mederhely. 

E magaslaton foglalt helyet 1849-ben jul. 5-én Gál Sándor hős székelyeivel, itt e hegyfokon 
helyezé el megmaradt három ágyuját, s az előre nyomulni törekvő oroszokat és az utánuk 
kullogó osztrák hadserget megállitá, feltartóztatá, sőt többször vissza is nyomta, mind addig 
győzelmesen tartván e hadállást, mig a nyergesi szorost szintén hősileg védő Tuzsont az 
oroszok megkerülve, Csíkba be nem törtek. Mikor már minden veszve s Gál hadállása 
hátulról is fenyegetve volt, még egyszer megszalasztá az ellent, azután pedig a Mitácson át 
járatlan havasi utakon elvonult Erdővidékre. 

Ez volt utolsó csatája a székelyeknek, utóljátéka a szabadság vészteljes küzdelmeinek, egy 
kétségbeesett végső győzelem, mely már nem mentheté meg a haza igaz ügyét, legfelebb a 
küzdelem nélküli önmegadás vádja ellen fedezé az addig mindig győzött háromszéki székely 
hadsereget. 

Ott látszanak még most is azon mellvédek, melyek mellől a hazának végső ágyui, az elbukott 
szabadság bús requieménél viszhangoztaták e szoros bérczeit. Ott lebeg a táj felett e dicső 
napoknak emléke, hol a babér nem a csatatért megtartónak, hanem az elhuzódónak jutott, 
mert ezen csatában történt az a komikus eset, hogy egy osztrák tiszt H–r elvágatván a 
hadseregtől, az erdők rengetegében keresett menedéket, itt bujkálva rátalált a Mitácson 
elvonult Gálnak elhagyott ágyuira (melyeket a rosz uton vinni nem tudott), s mint élelmes 
ember, azokat kirendelt ökrökkel elvonatva, diadalpompával vitte Szent-Györgyre, mint 
Gáltól győzelemmel nyert hadi zsákmányt, miért azonnal előléptetést, érdemjelt, s a 
hangzatos „Ritter von Bükszád” czimet nyerte, sőt még ráadásul egy akkortájt nagyon jól 
jövedelmező Bezirkvorsteheri állomást. De hagyjuk e sötét napok gyászlovagjait, s haladjunk 
tovább. 

Az emlékszentesitett hegytetőről tovább haladva, csakhamar feltünik (ugyancsak a balparton) 
egy vereses sziklaszálakkal díszes hegycsúcs, mely a szorosnak végső magas hegybástyáját 
képezi, s melyet az Alvégszurdokától Várvápája nevü keskeny völgyület különit el. Ez a 
Vártetej, melynek fellegek közé felnyúló ormán vannak az ugynevezett Csíki bálványos 
várnak csudás romjai. Azonban ez oldalról a hegy annyira meredek, hogy megmászása 
képtelenség s csak is északi oldalát megkerülve juthatni annak tetejére; azért mi tovább 
haladtunk az uton, melynek egy magasabb pontjáról gyönyörü kép tárult fel. A szorosnak két 
vég hegyóriása, a Vártetej és Csereános és az ebből kiszökellő Báál pataka nevü bérczél 
között feltünt Al-Csíknak gyönyörü tere, azur szinü havasaival; de mi lépteinket nem a felénk 
nevető, nem a kék homályba merengő vidék felé intézők, hanem a várhegy északi oldalánál 



letörtető Bene vize völgyébe tértünk be, azon merész elhatározással, hogy a legalább is 4000 
láb magas havas tetejét megmászva, egy titokteljes kornak mesés romjait felkeressük. 

A szük és hirtelen emelkedő völgyecskében szekérut van, melyen tönköt szállitanak, de oly 
ut, minőnek a mennybe vezető utat irják; roppant kőszirtek, legurult szikladarabok boritják 
azt, s bámulni lehet, hogy miként tud a szegény marha azokon áthatolni. Különben az egész 
vidék roppant kőhalmaz, félelmes sziklazűr, hol semmi sem terem, egy-egy csenevész 
(betegesen tengődő) fenyőfa kivételével, s bár az emberi szorgalom semmi hasznát sem tudja 
venni, azért mégis adót kell a szegény népnek érte fizetni; ezen túladóztatásnak aztán az a 
gyászos következménye is van, hogy a legszebb erdőségeket, melyek mint erdők a közlekedés 
bajos volta miatt használhatlanok, hogy valamit jövedelmező legelőt nyerjenek, kiorotják 
(irtják). Az orotás pedig ugy történik, hogy meggyujtják a gyönyörü őserdőket; a szél 
tovakapja a lángot, több száz, néha ezer hold erdőséget hamvasztva el. Midőn az ily 
meggondolatlan önkárositásért korholtam székely atyámfiait, feleletül azt nyerém, hogy: 
ördög vigye az erdejét, hisz átok az rajtunk, mivel haszonvehetése nélkül adóznunk kelletvén, 
koldusbotra jutunk miatta. A rosz adórendszer oka e szerint a Székelyföldön, de főleg Csíkban 
hihetlen mérvben folytatott erdőirtásnak, mely maholnap fátlanná teszi a havasok hazáját. 
Nagyon is eljött azért az ideje annak, hogy az állam részint igazságosabb adókulcs felvétele, 
részint czélszerü erdőszeti tövények által ezen vad gazdálkodásnak utját állja. De ideje ezen 
nemzetgazdászati felszólalásunk kötelességszerü megtétele után utunkat folytatni, azonban az 
utat el kell hagynunk, azaz hogy illetőleg az e tájt megszünő ut hágy el minket, nem hagyva 
más közlekedési vonalt, mint a Bene vizének szikladarabokkal telt medrét, melyen nem kis 
erőfeszitéssel mászkáltunk mindaddig, mig a vár régi utjába – mely szikla oldalba vésve 
kanyargólag emelkedik – bele nem kaptunk. Ezen haladva emelkedtünk azután mind fennebb 
az ős fenyvesek hűs árnyában, mig nem a hegy tetőlapjához való közeledtünkkel 
rábukkantunk a várfalaknak roppant maradványaira*Ezen vár előttem senki által még csak 
felemlitve sem volt, mert Kővári csakis a fennebb és az előszóban megjelöltem módon sajátitá 
azt el.) 

E vár mind fekvésileg, mind kiterjedésileg, valamint épitészetileg is legjelentékenyebb volt ős 
váraink között; mert a várfalak, melyek a hegynek egész fennlapját kör idomban körülölelik, 
2000 lépés kerülettel birnak. E fal pedig roppantságával méltán bámulatra ragadja a szemlélőt, 
a mennyiben az nagy trachytdarabokból két öl szélességben volt forró mészszel oly szilárdan 
alkotva, hogy ezred év rombolásaival is daczolva, épebb helyein még most is 4–6 láb 
magasságban fennáll, hol elpástosodott (gyep-lepte) vonalán százados fenyőfák nőttek fel. 

Ily imposans, ily megrenditően nagyszerü rommaradványokat honunkban sehol sem láttam, 
oly nagy mérvüek azok, hogy csak Tiryns és Mycene cyclopsi maradványaival lehet 
egybehasonlitanunk. Csuda-e azért, ha ezen valójában óriási művet olyan óriások által épitteti 
a nép, kik egyik lábukat ide, másik lábukat pedig a szorostúli Csereánosra helyezve, hajoltak 
le az Oltból vizet meritni; még pedig oly nagy edénynyel, hogy az Olt vizének folyása 
fennakadt.*Valjon ezen regében nincsen-e vonatkozás a tusnádi szoros geologiai képződésére, 
melyről alább fogok szólni.) 

E vár Bálványhegyi várnak is hivatik, mivel hagyomány szerint ott bálványoknak áldoztak. S 
nem is lehetetlen, hogy az összefüggésben volt az ősök vallásához oly szilárdan ragaszkodó 
Aporoknak torjai határon lévő Bálványos várával, és hogy az szintén az ős szittya vallásnak 
volt egyik utolsó menhelye, hol a mindinkább tért foglaló keresztyén hit ellen védte magát.*A 
vár közelében Halomoldal, Nagy-Halom stb. jön elő. Valjon nem a Halom-nem vára volt-e 
ez? E nemből még 1462-ben Kászonban éltek Kállay szerint. (Hist. ért. 2. szakasz 5. lap.)) 



Mindenesetre bár melyik nép épitette is az e vonalon lévő sor-erődöt, az hatalmas és 
hadtanilag kifejlett nép volt, mely a tusnádi hegyszorosnak jelentőségét felfogni és 
méltányolni tudta; azért látjuk Bodoknál, sőt Sz.-Györgynél is az Őrkőtől kezdve egy hosszu 
sorát a váraknak (bodoki, Kincsás, oltszemi Mikóvár, Vápa vára, Sólyomkő vára), melyek 
nemcsak hogy láttani egybeköttetésben voltak egymással, hanem a tárgyalásunk alatti csíki 
Bálványos vár által egybeköttetésben álltak Csikszék azon várlánczolatával, mely, miként e 
munka II. kötetében felfejtetett, a Hargita alján egész Szent-Domokosig sorakozott. 

Ezen fővársorozatnak még más mellék ágazatai voltak, mint a Bálványos, Torja vára, túl 
Perkő, Csomortány és Almás vára, alább Kovászna, Szacsva, Kis-Borosnyó, Lisznyó és 
Bikkfalva határán található várak (ezekről a maga helyén), melyek az egész bel Székelyföldet 
behálózták. E várhálózat középpontját a csíki vár képezte, mint legmagasabban fekvő, 
legjelentékenyebb, legmesszebb látszó fővár (mint az udvarhelyszékieknek a hargitai vár), s a 
sólyomkői és Vápa vára ennek csak előerődeit képezte. E munka első kötetének III. 
szakaszában felállitám azon elméletet, hogy a székelyföldi ős várakat a székelyek épiték azon 
korszakban, mely Attila birodalmának egybeomlása és Árpád honfoglalása között lefolyt. Ott 
elősoroltam azon érveket, melyekkel azt támogathatónak hittem; itt ismételni nem akarván, 
oda utalom olvasómat. 

Azonban ugy az ott elmondottaknak, valamint az itt felhozottaknak egyszerü sejtelmeknél 
más követelései nincsenek; nem tudván azt történelmi adatokkal és okmányokkal támogatni, 
feltevésem csalhatlanságát nem is erősitem. Ezt pedig azért emlitem fel, mert midőn Acknert 
és a többi szász irókat itt-ott megrovom a miatt, hogy az erdélyi részek minden várát németek 
vagy rómaiak által épittetik, nem akarnék viszont alkalmat szolgáltatni arra, miszerint engem 
azzal torolhassanak meg, hogy én mindent székelyek által épittetek. A miket én e kérdést 
érdeklőleg elmondottam, az csak egyszerü tapogatódzás azon történelmi sötétségben, mely 
ezen ős vármaradványokra nehézkedik, s melyben iránytűt a székelyek 1400 éves itt laktának 
ma már vita alá nem jöhető elmélete nyujthat némileg.  

A csíki Bálványos várnak nagy kiterjedésü beltere sürü fenyves erdővel van benőve; ezeknek 
árnyas lugasai alatt berkenye, mogyorófa s nagy málnatelepek képeznek sok helytt 
áthatolhatatlan sürü tömkeleget. A beltér közepe táján egy bővizü forrás is buzog, honnan 
közeledtünkre nagy csapat mogyoróstyuk (császár madár) reppent fel, sőt egy ott ácsorgó 
medvét is felriasztottunk kényelmes magányából. Ő medvesége az alkalmatlankodásért 
neheztelni látszott ránk, mert mormogva törtetett át a sürüségen, s mi csak a viz iszapjába 
benyomódott talpacskáinak méregettük meg az ő nagyságára következtető perifériáját. 

A tető be lévén fával nőve, ezek elzárták az innen élvezni reménylett kilátást; egyes 
tisztásokról azonban még is itt-ott szép tájrészletecskéket láthatánk. Igy déli ponkjáról szép 
letekintés nyilt a tusnádi fürdőre és az Olt átkigyózta szorosra, délkeleti karajáról a Büdös és 
Sz.-Anna tó hegyeire. De mindezeket túlszárnyalta az északnyugati oldalnak tisztásáról 
feltáruló kilátása. E ponton nagy tömeg trachyt-szikla van felhalmozva, festői 
rendetlenségben összevissza hányva, mintha az Olymp ellen fellázadt titánok gyüjtötték volna 
össze. E sziklatömeg tetejére felmászva, átpillanthattunk az alatti fenyőknek meghunyászkodó 
sudarain, s elbámulhatánk azon nagyszerü, elragadó panorámai képen, mely kifejté előttünk 
bűvös képleteit. 

Keletre gyönyörü hegykaraj vonult el a Bükkös, Csomág, Kigyóskút csúcsokkal, legvégén a 
Nagy-Harammal vagy is azon már Alcsíknál emlitett félgömb alaku gyönyörü hegycsúcscsal, 
melynek teteje egyenesen elmetszve és tölcsérszerüleg van behorpadva: oly alak ez, mi tisztán 



mutatja, mikép egy kialudt vulkánnal van dolgunk. Lábánál másik hasonidomu ponk van, a 
Kis-Harám, melynek alján Lázárfalva tünik fel. Odább a Nyergesen átpillantó kászoni 
havasok. 

Alant Alcsik szép terének madártávlati képe, azon – ragyogó tornyaik körül csoportosult 
falukkal behintett, s folyamok fényszalagától átczikázott – gyönyörü róna, melyet a nap 
helyenkint tündöklően világitott meg, mig másutt, – talán hogy a fény fokozva legyen – 
felhők árnyaltak. A szép térnek széleit meg a havasokról letolakodott fenyvesek szegélyezik, 
talán azért, hogy ezek sötét keretében a határok aranysárga és élénken zöldellő koczkái még 
szemet gyönyörködtetőbb szinpompában és szinváltozatban tünjenek fel. 

Mig az alcsíki tér mellett a Mitács és Ménaság köri havasok vetélkedőleg tömbösültek, addig 
a térzáró zsőgődi szoros felett az ős Hargitának eget támogatni látszó roppant csúcsai tüntek 
fel violaszin pompában, mig a szomszédos szent-domokosi sziklaormok ezüstként ragyogtak; 
mind oly kedves alakok, melyek egytől egyig régi ismerőseink, s melyeken a viszontlátás 
örömével legeltetjük szemeinket. 

Midőn pedig a szép havasoktól környezett rónaságon végigpillantottam, lehetlen volt el nem 
gondolnom, hogy mily szép lehetett az a teremtésnek vagy földképződésnek ama rendeletlen 
korszakában, midőn egész Csík egy óriási tó volt; mert mindenki*Az, ki a földtanról némi 
elemi fogalmakkal bir, minél magam sem sokkal többet tudok. ) át fogja látni, hogy annak 
ugy kellett lenni, mivel az Olt a Tusnád-szorosköri hegységek által feldugatva, sehol sem 
tudott lefolyni; tó keletkezett tehát, melynek partjait azon térköritő havasok képezék, mig az 
emlitett tölcséres hegyek, a Nagy-Haram, Csomág és torjai Büdös vulkáni rakétákat eregettek 
fel versenyezve a háborgó vizelemmel, mely nagy tömegének nyomásával addig nyalakodott 
most itt, majd amott, mig ezredévek türelmével utat nem vésett magának a tusnádi szorosnál. 
Az ekként alakitott sziklacsatornát hovatovább mélyitve, előállott a tusnádi szoros, melyen 
lefolyván a fenakadt viztömeg, az áradmányi rétegek képezte dús talajon Csík szép tere 
maradt hátra. A ki ezen netalán kétkedne, vizsgálja meg a szorosmenti hegyeket, s azonnal 
meg fog győződni a viz munkálatának csalhatlan nyomairól. 

Benne levén már a földképződés és tájalakulás elméletének kutatásában, felemlitem azon 
körülményt is, miszerint a tusnádi szoros mindkét oldali hegysége, valamint a Sz.-Anna tó és 
Büdösköri hegytömb is egészen a trachyt-kőzethez tartozik, végzömét képezvén délfelől azon 
roppant trachyt-lánczolatnak, mely a Kelemen havasból kiindulva, a Hargita és Mitács 
lánczolatán át egész idáig leágazik. Ellenben a határszélen elnyuló Kárpátok részint a 
homokkő, részint a mészkő-kőzetekhez tartozván, ha magasabbak is, de nem oly előkelő 
származásuak mint emezek, melyek az első ős képződés nemes ivadékai. De legyen ennyi 
elég e komoly tudományos tárgyról, mert még végre valaki a kontár-tudákosság vádjával 
illethetne; szálljunk le azért e magas talapról s siessünk vissza Bükszádra, honnan néhány 
érdekes kirándulást kell tennünk. 

XI. Szent-Anna tava. 
A Sz.-Anna tavához vezető utak megjelölése. Márkos mezeje. Tópataka. Ásványos források. 
Tókaraja. Kilátás. Leszállás a Sz.-Anna tóhoz. Annak vidéke, terjedelme, kápolnái, búcsui. 
Viszhang. A tóban levő állatok. A Szent-Anna tó keletkezésének hitregéje. A Sz.-Anna tó 
kiégett vulkán-krátere, ezt mutató földképződési jelek. 



Ujból Bükszádon, e vidéki kirándulásaink központján vagyunk, s ujból utra sietünk, met az 
utazás árként ragadja magával az embert. Ár is az, még pedig élvezet-ár, mely a lelket a 
gyönyör tengerében ringatja; a tenger pedig, legyen nyugodt, vagy viharos, mindig vonzó és 
nagyszerü. Tenger felé tartunk tehát, vagy legalább is tengerszem felé, a milyennek tartják 
sokan a Sz.-Anna tavát, a hová most irányozzuk lépteinket, azaz hogy tulajdonképpen lóháton 
indultunk bizony mi, (mivel oda csak lóháton, vagy ökörszekérrel és per pedes apostolorum 
lehet feljutni) mert a tusnádi szorost gyalog járván meg, most már egy kicsit urizálhattunk. 

A Sz.-Anna tavához három, sőt négy ut is vezet; egyik a tusnádi fürdőtől a magas meredek 
Csomágon ki; ez csak gyakorlott hegymászóknak ajánlható; ennél hosszabb, de jóval 
kényelmesebb s ökörszekérrel is járható a Bükszádról odavezető erdei ut. A Csíkból jövők 
legkényelmesebben Lázárfalváról látogathatják meg a Sz.-Anna tavát, a közeli torjai Büdöst 
és Bálványost; sőt a Kézdiszékből jövők Torján keresztül is megtehetik ezen érdekes 
kirándulást. Mi a bükszádi utat választottuk, mert hát többen voltunk, az ily kirándulások 
csakis társas körben levén kedvesek és élvezetesek. 

Jó hajnalban indultunk, átlovagolva a hosszan felnyuló falun a Márkos mezejére, onnan a 
Tópatakán át – melynek partjain sok ásványos viz fakad fel*Bükszád határán tiznél több 
ásványos forrás, ugynevezett borviz van. Egy a falu keleti végében fürdőnek is be volt 
rendezve, ez nagyon vasas, csipős és oly hideg, mint mondják, sok betegségben csudaszerű, 
mások meg ivásra alkalmasak, de egyiránt ismeretlenek, legfelelbb a falusiak és az erdő 
minden zegét-zugát ismerő pásztoroknak van tudomásuk e forrásokról, melyek másutt egy-
egy kis német herczegséggel érnének fel, itt pedig ismeretlenül és használatlnaul folynak el. ) 
– a Széperdőbe értünk; és ugyancsak nem is hazudtolja meg nevét, mert ennél szebb bükk-
rengeteget még a Mississippi partjain sem lehet látni. 

Ez erdő hűs árnyában, az ébredező madarak dallamától kisérve hágtunk kis fürge hegyi 
lovainkon fölfelé; egy óra mulva a Tókarajának nevezett tetőn voltunk éppen akkor, midőn a 
nap kiemelte sugárözönt szóró fejét a keleti láthatáron, minket a legmeghatóbb látványok 
egyikéhez juttatva. Észleljük néhány szóval e kilátást: 

Délkeletre a Zsombor vápája*Vápa erdő közötti völgyületet, szakadásos patakmedert jelent. ) 
feletti gyönyörü erdőség, a hegyes-begyes Babeka. Szemben a nap elősugaraival ingerkedő 
Nagy-Murgó és az alatta kanyargó, most ködben derengő Olt völgye füstlepellel fátyolozott 
faluival, – ezen szép előtér mögött pedig az erdővidéki hegyek hullámzatos vonalán túl 
elmosódó szép távlati kép, kilátásunknak elragadóan gyönyörü háttere tünt fel. Látszott mint 
azur gúla a Fekete-halom feletti Kotla, s a hegyek egy nyilatán feltünt a törcsvári völgy, a 
Bucsecs és Királykőnek elmosódó, alig körvonalozott roppant tömegével; de csakhamar 
odaestek a nap köszöntő sugarai s gyönyörüen szinezék az addig határozatlanul, álmosan 
elmosódó képet. Minden kivált és tündöklött, azok a roppant havasok aranyozott 
sziklagerinczeikkel felpirultak a láthatár végpontján, mintha rózsaszirmokból lettek volna 
kirakva és lenn a tág völgynyilatban egy ragyogó kis pont vonta magára figyelmünket. Ez 
Rosnyó tornya volt, felette pedig tisztán láthatók a rosnyói fellegvárnak sziklacsúcsot 
koronázó bástyáit, odább mint szép miniaturképet Törcsvár lovagvárát is felfedezheték 
tájismerő szemeink. Szép és megható volt e látvány, s még sokáig elandalogtunk volna azon, 
ha a túloldalra tekintve, meg nem pillantjuk a Csomág kopasz csúcsát, melynek fényes 
koponyáján alig akadt meg egynéhány tincs haj, és ha az álláspontunkul szolgáló Tókarajának 
sürű erdeje között kémkedő szemeink fel nem fedezik a Sz.-Anna tó egy átkéklő darabkáját. 
A közeliért ott hagytuk azonnal a távoli kilátást s hűbelé Balázsként rohantunk lefelé, de 



bizony „lovat nem adott az Isten,” sőt még a mieinkről is csakhamar le kellett szállnunk a 
lejtő meredeksége miatt. 

Fel-felötlött percznyire a tó a fák nyilatai között, de ujból eltünt, mintha kiváncsiságunkkal 
ingerkedett volna, mintha érdekesebbé, ohajtottabbá akarta volna magát tenni. 

Vigan csevegve siettünk előre, mig a reggeli éltető friss léget és a fenyvesek üde illatát egész 
tüdővel szivtuk be. Kedélyünk költőileg volt hangolva, mert a természet barátja egy ily 
ünnepélyes magányban fellelkesül, az elmerengő lélek a szabad természet keblén csüngve 
elégültséget érez, a természet nagy műveleteivel szemben a sziv átmelegül, s a mindig fiatal 
természet ölében a fiatalkor édes ábrándjai hálózzák körül az érző, s éppen azért mindig fiatal 
szivet. 

Ily hangulatban, ilyen kedélyállapotban lépdeltünk, és ez önmagunkbaszállásban, ez édes 
elmerengésben már-már feledők is a tavat, midőn egyszerre váratlanul egy tisztásra érve, 
előttünk állott a havasoknak ragyogó szeme és mi elragadtatva, odabűvölve kiáltók: Oh mily 
szép! mily dicső! – ennél nagyobb tó elég van, de szebb fekvésü, szebb környezetü 
bizonynyal kevés. 

Minden oldalról meredek erdőnőtte bérczek környezik, oly amphitheatralis köredet (ovál) 
alkotva, hogy azt körzővel sem lehetne szabályszerübben körvonalozni. A délnyugat oldali 
bérczkör, közvetlen a tóparttól emelkedik fel s meredek oldalát sűrű bükkös boritja. Fenyves 
csak a part mentében van. A természet, ugy látszik, hogy különös figyelmet forditott a tó 
felékitésére, s eltérve örök törvényeitől, a fenyvest, a csak magas bérczek ékitményeül 
szolgálni szokott dísz-növényt lehozta az aljba, hogy az a szent tónak csillámló lapján 
visszatükrözze rojtos sudarait. 

Az északnyugati oldalon a hegykaraj a tótól kissé távolabb vonul, s egész tetejéig fenyvesel 
kevert bükkössel van benőve. 

Északkeleti oldalán kis tisztás térség van, diszes előpitvaraként a szent tónak; e felett 
tornyosodik fel a Nagy-Csomágnak festői sziklakúpja*A Nagy-Csomág 4320 lábnyira 
emelkedik a tenger szine fölé, a tó szinvonalától pedig 1200 lábnyira, s eszerint a sz. Anna 
tava 3120 lábnyira van a tenger szine felett. A Csomág tetejét sok apró fellövellő sziklacsúcs 
pártázza s neve is, mely csomó ág-ból jön, onnan származhatott.). 

Ezen égremeredő magas bérczek alkotják az e tavat kürülölelő nagyszerü zöld töltsért, mely 
féltékenyen fedi azt a vihar és a kiváncsi pillanatok elől. E tó ily fekvése igazolni látszik azon 
hagyományt, miszerint őseink e rejtett tó titokteljes partjain üték fel Hadurnak tiltott oltárait, s 
hogy az üldözött ős vallás e menhelyen sokáig tartá magát, midőn a téreken a keresztyénség 
ülte fényes diadalát. E feltevést igazoltnak látjuk azáltal is, hogy őseink vallási áldozataikra 
szánt helyek kiválasztásában kitünő aesthetikai fogalommal birtak, mindig folyamok szép 
berkeiben, vagy elragadó kilátást nyujtó bércztetőkön állitván fel Hadur áldozati oltárait; 
mivel pedig e vallás a természeti erők istenitésén alapult, a természetnek egy ily nagyszerü 
temploma, minő a Sz.-Anna tó, bizonynyal ki sem kerülhette figyelmöket. De végre is ezen ős 
ázsiai vallás engedni volt kénytelen a nyugati polgárosodás igényeinek, s hol Hadur oltárai 
füstölögtek, ott mindenütt a keresztyén hitnek szent imolái tünnek fel; azért áll itt is ez őseink 
által kegyelt tó partjain (az észak-keleti tisztáson) egy Sz.-Annának szentelt imola, hol nem 
régen is még igen zajos és népes búcsuk tartattak*Minden évben kettő, egyik sz. Anna napján, 
másik Kisasszony napján. Ily búcsuk alkalmával a székely határőrezredek hangászkara és 



tisztikara is ki szokott volt menni, s a szentmenetek (processio) bevégezte után zene, táncz és 
nagy mulatság volt. Kik ilyen búcsukat láttak, azt mondják, hogy az ilyenkor megnépesedett 
magány tekintete, a nép ezreitől körülözönlött tó környezete igen festői volt, főként estve, 
midőn ezer meg ezer tűz gyuladt fel, akkor valódi varázstünemény s elragadóan nagyszerü 
látvány tárult fel a szemlélő előtt.). 

E búcsuk – melyekre gyakran 20–30,000 ember is összesereglett – botrányos kihágások és 
véres verekedések következtében betiltattak, az elhagyott imola fedele összeomladozott, s 
már-már romhalommá vált, midőn 1860-ban a kászoni Mondó ember*Jós, ki delejes álomba 
merülve, túlvilágiakkal beszél, onnan izeneteket hoz, mint a nép mondja, s mivel igen 
erkölcsös, józan életü s főként önzéstelen volt, a nép nagy hitelt adott neki, Istentől ihlettnek 
hitte és annyira csődült hozzá, hogy a rendőrség betiltotta jóslatait. Én is felkerestem, mivel 
sokattudó bölcs embernek mondák, de csalódtam, mert az egy együgyü, beteges, minden 
műveltség nélküli lény.) azt sajátkezüleg kiigazitotta, befedte, s a búcsujáratokat is felujitotta, 
mivel delejes álomlátásában – állitása szerint – megjelent neki az imola védszentje, s azt 
mondá, hogy addig nem lesz áldás és termékenység a Székelyföldön, s politikai jobblét a 
hazában, mig e búcsuk fel nem ujittatnak. A nép szent ihlettől megszállott emberének szavára 
sz. Anna napján egybegyült a tóhoz, s mivel pap nem volt, a mondó ember tartott szónoklatot, 
sőt ujból folyamodtak a püspökhöz, hogy a sz.-annatói búcsuk tartására engedélyt nyerjenek. 

Az imola egyszerü, minden épitészeti becs nélkül, s mellette egyszerü fakereszt áll, melyen 
szénnel irt ez egyszerü felirat van: 

„Krisztus szenvedéseiről illik megemlékezni”, 

és: 

„Dicsőség mennyben Istennek, béke, szeretet földön az embereknek”. 

Béke, de hát hol lehet feltalálni a békét, és a békét megédesitő szeretetet? mert miként a 
legdicsőbb szenvedés jelképén, a kereszten, lévő ezen feliratot elmossa a zápor, ugy az ember 
életéből is elmossa a békét és szeretetet az élet vihara és azt és az általa előidézett boldogságot 
lehetetlenné teszi oly emberek hatalmaskodása, kik embertársaik, s gyakran egész nemzedék, 
egész nép életén élődnek, s elrabolják azoktól a békét, valamint lehetlenné teszik a szerelmet 
és szabadságot, a földi boldogság ezen alkatelemeit; oly felvergődött emberek teszik ezt, a kik 
érdekeiket az emberiség érdekeivel szemközt állitván, az életet béke és szeretet édene helyett 
gyülölet és harcz szinterévé változtatják át. 

De félre bús, leverő gondolatok, inkább forduljunk az előttünk elterülő kies tóhoz, a természet 
üde szépségeinek vizsgálatával igyekezvén szivünk keservét elnémitani. 

A tavat minden oldalról sürűn nőtt fiatal fenyves környezi, s e meglepően szép erdő szegélye 
közé vágott ut folyja körül a tavat. Gyönyörü árnyas sétány ez, melynek talaja bársony-puha s 
élénk szinezetü mohaszövedék szőnyegével van bevonva. Itt ezen az uton kerülték a 
búcsumenetek a tavat, szent énekeket zengve, s száz meg száz lobogót lengetve; ez uton 
bizonyos távolra keresztfák voltak, a tó nyugati oldalán pedig Jováki kápolnának*Ezen 
kápolna most összeomlott, csakis igen jelentéktelen maradványai látszanak még; néveredetére 
semmi adatot, még csak hagyományt sem találtam.) nevezett másik imola állott. E helyeken 
mindenütt térdre borult a nép, imádkozott és áhitatoskodott; a tó fénylő lapja visszatükrözte 
ezen festői csoportozatot, a bérczkör százszorosan viszhangozta a több ezer ajakról elszálló 



dicséneket, s én fel tudom fogni, hogy egy ily áhitatoskodás a természetnek ezen – minden 
emberi épitkezést felülmuló – nagyszerü templomában megható és elragadó lehetett. 

Mi is elénekeltük a hazára szebb jövőt esdő hymnust és elbámultunk a viszhangon, mely a tó 
bármely, de különösen északi oldaláról felhangzott. Itt minden hang, de főként a 
puskadurranás körülnyargalja a bérczkört, s vagy 15 másodperczig dörgésszerü moraj 
hallatszik, előbb erősen megdöbbentően, azután mindig gyengülve lágyabban, mindig kerülve 
a tó hegytölcsérét, mig végre földalatti lassu morajkint enyészik el. Ezen sajátságos, másutt 
sehol nem észlelt körviszhang annál inkább meglepett és elragadott, mert az senki által 
tudtommal még felemlitve nem volt; pedig az egyike a legsajátszerübb s figyelmet érdemlőbb 
viszhangjainknak. 

Néhány – a tó magányát felzaklató, felfedezett viszhangunkat beszéltető – lövés után a tavat 
körülfutó gyönyörü sétányon tettünk egy körmenetet, s lépteinket pontosan számitva, azon 
eredményre jutottunk, hogy a szabályszerüen köridomu tónak kerülete 2350 lépés, (a parttal 
mindenütt párhuzamosan, attól néhány láb távolra vonuló ösvényről számitva). Már most 
képzeljen a nyájas olvasó egy ily nagy kiterjedésü, egy ily regényesen nagyszerü tavat, a nap 
sugaraiban ragyogva, most tükörsimán eget, napot s partszegélyző sugár fenyőket 
visszatükrözni, majd a szél fuvalmára az égnek előbb sima tükrét gyémántként felragyogó 
redőzettel bevonva: s előtte áll a Szent-Anna tava, mely a hideg szemlélőt is oly sokoldalu 
szépségeivel meg fogja hatni, a fogékony, széptanilag kiképzett lelket pedig el fogja ragadni, 
sőt a természetnek észlelő barátját éppen elbűvöli. 

E tónak semmi látható forrása, sem kifolyása nincsen; vize tiszta, átlátszó és iható, bár szélein 
nyárban meleg, de benn jéghideg. Közepe tájatt 40 láb mély; befelé az uszás könnyü, mint 
vizmentében, de kifelé igen fárasztó s észrevehető a viznek befelé (közepe felé) sodró ereje, 
mi a tómedencze tölcsér-idomából magyarázható ki, azért az ily beuszás – mit én 
gyakorlatilag a tó átuszása által észleltem – csakis jó és kitartásra képes uszónak ajánlható; 
másra könnyen veszélyessé válhatna. 

Én többször látogattam meg a Szent-Anna tavát, mert e tó megható szépsége, vidékének 
vadregényessége nem kis vonzerőt gyakorolt reám, azért valahányszor kirándulás 
szerveződött, örömmel csatlakoztam, s bár mindig figyelemmel vizsgálám, a tóban semmi élő 
állatot, mint az első átalakulásban (metamorphosis) levő kis békák ezreit, nem tudtam 
felfedezni. Csak egyszer történt egy meleg nyári napon, hogy a tó partja a szó teljes 
értelmében el volt boritva a népiesen ugynevezett kezkenyős kigyókkal (zöld pikkelyes, fekete 
hasu, sárga kopoltyuju, 2–3 arasz hosszu vizi kigyó, Coluber natrix, közönséges sikló), 
melyek mozdulatlanul elnyulva sütkéreztek a parton, s közeledtünkre feltartott fővel usztak be 
a tóba, s mivel a part a szó teljes értelmében zsufolva volt, a tó mintegy megelevenült, 
megnépesedett a mozgó s fullánkjaikat sziszegve öltögető kigyófejek ezreitől. 

E tóban tartózkodik még egy laposfejü, fekete-sárga pikkelyü nagy gyíkfaj is (Salamandra 
maculata), melyet a nép étőgyik-nak nevez, s azt oly méregdúsnak hiszi, hogy porrá törve 
megöli az embert. 

És e szép-regényes tó alakulásáról ne élne-e rege a nép száján? Oh igen, mert a székely nép 
nagy költői érzettel bir, s mint ázsiai eredetü nép, szeret minden eszmekörén túlhatóra 
titokteljes mythosi szinezetet ölteni, szereti a szép és nevezetes helyeket a költőiség virágaival 
felfüzérezni. Megvan azért a Sz.-Anna tónak is mint szent helynek a maga hitregéje, ez pedig 
a következő: 



Volt a régi előidőkben két hatalmas testvér, mindkettő felfuvalkodott, alattvalóin, jobbágyain 
kegyetlenkedő, az egész vidéken zsarnokoskodó ur, a hűbéri kornak átkos szörnyei, kik 
embertársaik leigázásán és kinzásán találták erkölcstelen életök táplálékát, kik az erőt és 
hatalmat csak roszra használták. 

E két roszlelkü urnak – a kiket grófoknak mond a rege – hatalmas, messze ellátszó 
bércztetőkre épült fényes váraik voltak. Az idősebb testvér vára ott büszkélkedett, hol most a 
Sz.-Anna tava van, a fiatalabbik vára a Büdös bércztetőjét koronázta. Több rosz tulajdonuk 
között megvolt az is, hogy egymással folytonosan vetélkedtek, s egyik a másikat felülmulni, 
erő, hatalom, gazdagság és fényüzésben túlszárnyalni igyekezett. 

Egykor idegen ur utazott e vidéken, ember nem látta gyönyörü négyes fogattól vont, ezüsttől 
aranytól csillogó kocsijában, s utjaközben meglátogatta a Büdösön lakó fiatalabb grófot. Ez 
annyira megszerette vendégének gyönyörü lovait, hogy azt tőle minden áron meg akarta 
szerezni, de midőn a gazdag idegen azt semmi árért eladni nem akarná, koczkázni kezdettek, s 
a házigazda oly szerencsével vagy inkább mesterkedéssel játszott, hogy az idegennek minden 
pénzét elnyerte, s ez végre is kénytelen volt kedves fogatát két faluért eladni a büdösi grófnak. 

Alig jutott ekként a gyönyörü fogat birtokába, hogy átrobogott idősebb testvéréhez. Ez irigyen 
bámulta öcscse uj szerzeményét, s midőn gazdag asztalnál dőzsölve arany billikomokból 
üritenék a lelkesitő nedvet, – mely nemes szivben nemes gondolatokat, rosz szivben csak is 
vétkes ötleteket költ – fennhéjázva emlité fel a fiatalabb testvér, hogy bátyja egész életében 
sem fog az övénél szebb és értékesebb fogatot előmutathatni. Ez dühbe jött, s sértett 
önérzetében azt a fogadást ajánlá, hogy 24 óra alatt ő öcscséjénél sokkal szebb és többre 
becsült fogattal fog megjelenni amannak várában; a fogadás dija pedig az, hogy a vesztő fél 
várát és összes birtokait veszitse. Midőn ezen fogadási feltétel el volt fogadva, az öregebb 
testvér istentelen fejében felvillant ördögi gondolata kiviteléhez látott, összetereltette a vár 
jobbágyait, s azok közül a legszebb nyolcz szüzet kiválasztván, azokat vad poroszlói által 
emezeknek iszonyu jajveszéklése között vára udvarára vonszoltatta, hol meztelenre 
vetkeztetve felhámoztatta és kocsija elébe fogatta, oly szándékkal, hogy ezen fogattal jelenjék 
meg bizonnyal legyőzendő, s igy mindenéből kivetkeztetendő öcscsénél. 

Ő maga pattant a bakra, s midőn a siránkozó szemérmes szüzek nógatására indulni nem 
akarnának, ostorával sujtott az elől fogott legszebb szüzre, kit Annának hivtak. Ez a vérét 
kiszökeltető csapásra összerázkodván térdre esett, s iszonyu átkot mondott a kegyetlen vár 
urára, annak várára és környékére. Az ártatlanokat védő Isten meghallgatá az átkot, s iszonyu 
dörgés és az elemek tombolása között elsülyedt a vár vad urával együtt, helyén pedig egy szép 
tó keletkezett, melynek felületén a 8 szüz lebegett, kik Anna kivételével visszatértek 
övéikhez. Anna itt maradván, az eladott hámok árával fényes imolát épitett a tó partjára, s ott 
ima, hálaadás és jótétemények közt töltvén életét, halála után a nép kegyelete a szentek közé 
sorozta, a keletkezett tavat pedig emlékére Sz.-Anna tónak nevezték el*Ezen itt összevonva 
adott rege közölve volt az 1861-ben Khern Ede által Brassóban kiadott „Háromszék” cz. 
évkönyvben is; én azt ugy adom, miként a nép száján él.). E rege másik, szebb versiója szerint 
Anna átokszavára a kényur vára elsülyedvén, a szüzek annak partvirányain viritó 
nefelejtsekké változtak át, a vad kényur pedig vihart támasztó ocsmány sárkánynyá, ki rosz 
kedvében s tehetetlen haragjában dult fult a tóban, viharoztatva annak hullámait, mig nem a 
tó, a martyr-szüzek emlékére Szent-Annának szenteltetvén, e védszent elpusztitá a bősz 
sárkányt. 



Ez a Szent-Anna tó keletkezésének a nép száján élő hitregéje, s mint csudás keletkezésüt a 
nép e tavat feneketlen tengerszemnek hiszi, a mi a tengerrel összefüggésben álló tavat jelent, s 
mely midőn a tengeren vihar van, szintén hullámzik; de hogy ez alaptalan hit, s hogy e tónak 
feneke van, azt már fennebb felemlitők. 

Már most kérdés, hogy ezen tó ily magasságban, ily elzárt helyzetében miként alakulhatott? 

Az azt környező hegykarajnak tölcsér idoma a tó körüli kiégett veresesszinü trachytdarabok, s 
a szomszédos hegyeken észlelhető tüznyomok azt mutatják, hogy az egy roppant terjedelmü 
tözokádónak kialudt, s később vizzel megtelt krátere. Azonban mint olyan kontárkodó 
geognosta, ezt tovább nem fejtegetve, szakértőkre bizom annak tudományos észlelését, 
felfejtését, s mint a természet hű barátja és a vidéknek szépészeti tekintetben kutatója, a tó 
képének melléklése után búcsut veszek az annyi élvezettel jutalmazott Szent-Anna tavától, s 
folytatom utamat a torjai kénbarlang felé. 

XII. Szent-Anna tavától a Büdösig. 
Mohos. A Büdös patak völgyében levő gyógyforrások. A Fortyogó. Szemfortyogó. Hammas. 
Sósmező, ásványos forrásai, fürdővendégei. 

A Sz.-Anna tó keleti hegykaraján meredek ösvényen kimászva, a Mohoshoz érünk. A Sz.-
Anna tó fölött 800 lábnyira fekvő, s közel egy órányi kerülettel biró mocsáros láp ez, melynek 
felületét a legszebb szinvegyületü nyir, apró beteges fenyő, nyár és kőrisfa erdő nőtte be; szép 
nefelejtsbokrok tarkázzák az élénk szinü moha-telepeket, de a vidor zöld talaj, s az annyiszor 
meghazudtolt szerelmi hűségnek zálogul szolgáló azur virágocskáktól ékitett pázsit 
csalékony, mint a syrenek éneke, s ha az utas ingoványos, hihetőleg viz felett lebegő virányira 
lép, könnyen elsüllyedhet, miként velünk is történt egy alkalommal, mert utat vesztve csak 
azon vettük észre, hogy a Mohos veszélyes tömkelegébe hatoltunk be, hol vésztsejtőleg 
horkoló lovaink sülyedezni kezdettek. Serényen ugráltunk le, mert a megállapodás veszélyes 
lehetende, s ezen leszállást voltigeuri műfogással kellett a már elejökkel elsülyedt lovak fején 
át megtenni; terütől könnyült lovaink még igy is szügyig merültek, hanem szerencsére csak a 
szélében jártunk, s valahogy szilárd talajra vergődtünk; de az, ki bennebb hatolna, 
menthetetlenül veszve volna, mi nem egyszer történik meg oda vetődött marhákkal és 
vadakkal is. A veszélytől ekként megmenekülve, nem bántuk, hogy Mohos urammal ily 
közeli ismeretségbe jutottunk. 

Általános az a vélemény, hogy régen ez is tó volt, melynek bemohosodott felülete most is viz 
felett lebeg; ezt mutatják azon itt-ott lévő mérhetlen mélységü viztükrök is, melyek a Mohos 
ingoványai közt felragyognak, s talán alapos az a hiedelem is, hogy ez a Szent-Anna tó felső 
viztartója (reservoir) honnan föld alatti csatornákon szivárog le a Szent-Anna tavát minden 
kigőzölgése mellett is változatlanul ugyanazon szinvonalban tartó vizmennyiség. 

A Mohost és a Szent-Anna tavát is egészen és a legszebben a Csomág tetejéről láthatni, 
melynek fáradalmas megmászásáért gazdag kárpótlást nyujt az onnan feltáruló páratlanul 
nagyszerü kilátás, mely nem csak egész Háromszéket, a Barczát és Erdővidékét, hanem 
Csikot is felmutatja. Ily kilátásnak hatását ecseteli Garay János ezen ide is alkalmazható szép 
versben. 

És mint ki meredek bércz magas ormára hág, 



Midőn a csúcsot érvén előtte uj világ 

Egy szebb, dicsőbb vidék áll nem sejtett bájiban: 

Felejti a magasnak mily terhes utja van. 

Utunkat ügyelve folytattuk a mohos tartományán (tartomány székely értelemben vidéket, 
valamihez szomszédost jelent), s ujra elmerültünk a rengeteg erdőségek magányába, hol csak 
néhány taplógyüjtő, gombát szedő, vagy tévedt marhát kereső székely atyafival találkoztunk. 
Utunkat sok hellyt gyökerestől kisodort fák torlaszolták el, melyeket vagy ki kellett 
kerülnünk, ha lehetett, vagy fejszével elródalnunk (elvágni, eldarabolni). Ünnepélyes csend 
honolt ez ős erdőkben, hol még madár is alig tévedezett, legfölebb egy-egy fák kérgét 
kopogtató harkály repült odább panaszos, fülsértő sivitással, vagy egy-egy mókus futkározott 
bámulatos testgyakorlati ügyességgel a magas fák tetőágain; a fürge őz, a nehézkes medve és 
az alattomosan ólálkodó farkas, ez ős erdőknek szokásos lakói, vagy ránk sem ügyelve 
siestáztak, vagy lovainknak az erdők csendjét zavaró lépteitől s a mi viszhangot kereső 
kiáltásainktól és löveldözéseinktől felriadva, jóelőre elosontak. Az őserdők ünnepies csendje, 
a vadon megható nagyszerüsége környezett mindenütt, mert e rengetegeknél nagyszerübbek 
csak Amerika őserdői lehetnek. Alig érinté annak titkos sürüjét az ember lépte, pusztitó, dúló 
keze még nem hatolt idáig; a több század viharait átélt roppant bükkfák 15–20 öl magasra 
nyulnak fel, oly sugáregyenesen, mint a büszke fenyvesek; lombsátruk pedig oly sürü, hogy 
alig fedezhet fel a szem egy-egy foltocska kék eget. Egyszerre iszonyu dörgésszerü moraj 
hallatszik, az ember megdöbbenve tekint szét, s im az életunt vén fa omlott össze s esésének 
erdőt renditő látványára jajdult fel a bércz. 

A parányi ember e roppant faóriások lábainál óvatosan lépdel, mert az utat, azaz a képzelt utat 
minden lépten-nyomon eltévesztheti, a talajt egyaránt mindenütt ruganyos lapu szőnyeg 
boritja, s irányát legfelebb egy-egy fába vésett kereszt utmutatása után találja meg. Végtelenül 
nagyszerü és megható egy ily vadon, melyet talán csakis a tenger nagyszerüségével lehetne 
párhuzamos hasonlitásba hozni; mindkettő egyaránt vonz és visszariaszt, meghat és 
visszadöbbent, mindkettőben az irány bizonytalan és a delejtű szükséges; szélcsendben 
mindkettő vonzó, elragadó és egyaránt iszonyatos és vészes, midőn a vihar elüvölti magát. 

Az Esztena sarok nevü hegyháton folytonosan lejtve, a Büdöspataka (másként Zsombor 
pataka) völgyébe szálltunk. Itt van a patakmedertől csekély távolra az éretlen szinü 
tőzegtelepből felfakadó Hortyogó vagy Fortyogó, egy igen bő forrásu s nagy zúgással (mit a 
fortyog szó legjellegzőbben fejez ki) fellövellő gyógyforrás. Vizének szine sárgás-barna, 
deszkamedenczébe foglalva fürdésre használják, köszvény, csontfájdalmak, zsugorodás és iz-
meredtség ellen, valamint régi sebekre is igen nagy gyógyhatásu*E forrásból nagy 
mennyiségben fejlődik ki a könkéneg és szénsav, azért főként reggel vigyázva kell belelépni, 
mert könnyen megfojthatja az embert. ). 

Kissé odább délirányban fakad fel a Szemfortyogó, melyet szembetegségek ellen szintén 
sikerrel használnak. S néhány száz lépésnyire a patak túlpartján az ugynevezett Hammas* 

E forrást Zsombornak is hivják, mivel az ily nevü patak partján van. 

Dr. Pataki észlelése szerint egy polgári fontban van: 

Kénsavas szikélegből 2.00 szemer. 
Kénsavas keserélegből 1.20 szemer. 



Kénsavas mészélegből 3.40 szemer. 
Kénsavas vasélecsből 0.40 szemer. 
Szikhalvagból 0.80 szemer. 
Mészhalvagból 0,90 szemer. 
Vonatanyagból 1.00 szemer. 
Összesen 9.70 szemer. 
 

Kénköneg határozatlan mennyiség. 

), egy másik gyógyforrás, melynek szine sötétszürke, honnan nevezete is ered, körülte még 
több ily minőségü ásványos viz fakad fel, melyeknek vize könnyen lenne egy nagyszerü 
uszodába gyüjthető. 

Fennebb egy másik, a Hammashoz hasonló s fürdővé idomitott ily gyógyforrás van; ennek 
vize zsiros, kigőzölgése oly erős, hogy felületére elkábulás nélkül nem lehet a főt lehajtani; 
közvetlen közelében igen kellemes izü borviz buzog fel. 

Ezen források mindenike egy-egy kincse az egészségnek, egy-egy áldásos adománya a 
jótékony természetnek, de azok ismeretlenül s kevéssé hasznositva folynak itten el. Én 
azoknál átutazva csak felemlitem azért, hogy a szakértők figyelmét és a jövő gondoskodását 
azokra fölhivjam, mert hinnünk kell, hogy e szép haza nem lesz mindig oly ismeretlenül 
elhagyatott. 

Zsombor patakától utunk a Büdös hágójára emelkedett, hol csakhamar a Sósmezőre értünk. 
Csekély magasságu*486.2° tenger szine felett. ) hegyhát ez, mely vizválasztóját képezi a 
Sósmező ez oldaláról eredő keletirányu Bálványospatakának, valamint a már emlitett, 
nyugatnak tartó Büdös vagy Zsombor patakának, melyek elseje a Feketeügynek, másodika az 
Oltnak viszi e bérczek vizadóját. 

E hegyhát Sósmező nevét attól nyerte, hogy ott vas-nátron tartalmu Timsósnak nevezett 
sósfürdő, közelében pedig igen kellemes izü, ivásra használt borviz (savanyuviz) buzog fel. E 
források egészen az ujabb időig ismeretlenek voltak, csakis 1866-ban észlelte azt Cseh 
Károly, kinek szivességből átengedett vegyelemzése szerint a sósmezői ásványos források 
következő eredményt mutatnak: 

1. Ivóborviz. 

Légkör 10 fok, viz 61/2 fok R. (april 11-én délelőtt 10 órakor). 

A viz fajsulya  
1.0038 (1000 
grammeban). 

A szilárd alkatrész  0.4245 gramme. 

Dr. Pataki a Fortyogó egy polg. fontjában talált:  
Kénsavas mészélegből 4.80 szemert. 

Szikhalvagból 3.60 szemert. 

Keserhalvagból 2.00 szemert. 

Szénsavas vasélecsből 0.24 szemert. 

Vonatanyagból 2.80 szemert. 



Összesen 13.44 szemert. 

Szénsav és könkéneg-keverékből 34.40 k. h. 

Találtatott benne (1000 gramme vizben):  

Szénsav (térfogatilag  
730.6587 cub. 

centm. 

(sulyilag 1.4369428 grm. 

Chlor 0.0188 grm. 

Calcium 0.0277 grm. 

Magnesia 0.0574 grm. 

Vas és kevés Mangon 0.0383 grm. 

együtt  
Kovasav 0.0839 grm. 

Kalium 0.0142 grm. 

Natrium 0.0038 grm. 

II. Timsós vagy sósfürdő.  
A légkör 11 fok, a viz forrásban 9 fok.  
A viz fajsulya 1.007 grm. 

A fix maradék 7.5199 grm. 

Találtatott benne (1000 grm. vizben.)  
Szénsav 0.714 grm 

Chlor 3.5696 grm. 

Kénsav 0.2451 grm. 

Kovasav 0.4327 grm. 

Aluminium 0.0275 grm. 

*Vas 0.0379 grm. 

*Calcium 0.1797 grm. 

*Magnesium*A *-al megjegyzett három fém kétségkivül nagyobb 
mennyiségben van jelen az eredeti ásványos vizben, mint itten találni, mivel 
a vegyelemzés alá vett viznek üvege a szállitásnál eltörvén, az nyitott 
cserépkorsóban vitetett több óráig, mig ujból üvegbe tétethetett.) 

0.1935 grm. 

Natrium 2.3137 grm. 

Kalium 0.9789 grm. 
 

E források üdvös hatása évente ismétlődő gyógyitásokban nyilvánul, s bár itt semminemü 
vendéglő, sőt még épület sincsen, mégis nyaranta sok fürdővendég szokott a szomszéd 
Háromszékről, gyakran távolabb vidékekről is ide felseregelni. Ilyenkor burdékot*Burtos 
ágból – leveles ágakból készült és azzal fedett sövényházikók. ) épitnek s e kezdetleges 
alkalmi hajlékokban több hétig elülnek, azonban ha esős idő következik – mi nem ritka ezen 
erdős vidéken – olyankor valójában csak átnyomorogják a fürdői idényt, mert a lombfedelü 
sátrakba becsurogván az eső, a szegény lakos nem találhat egy vizmentes helyet, hová árva 
fejét lehajtsa; ilyenkor – mikét magam is gyakorlatilag észleltem – nagyon gyenge a sósmezői 
mulatság; de ha az idő derült, akkor ott valódi pásztori idyll van, egybekötve a keritetlen 
fürdőknél felmerülő szép mythosi jelenetekkel; hanem a hagyományos székely vendégszeretet 



még itt, e vadonban sem hazudtolja meg magát, mert ha utas, vagy e vidék szépségeit, 
nevezetességeit kutató vándor vetődik a fürdőidény alatt ide, akkor valójában csaknem 
megölik szivességgel; mindenik akar azon szerencsében részesülni, hogy az idegent szivesen 
lássa, megvendégelje, a laczikonyha mindenütt fel van ütve, és mindenütt kell falatozni, ha az 
ember sérteni nem akar. 

A fürdői idényre épült ily burdékat a vendégek távoztakor rendszerint felgyujtják a 
pásztorgyermekek, s igy minden évben ujakat kell épiteni. Csudálkozom, hogy valamelyik 
birtokos ide állandó lakházakat nem épit, melyek bizonynyal igen jól jövedelmeznének, mert 
akkor bizonyosan az ide jövő vendégek száma is megsokszorozódnék. 

A Sósmező talaja vereses szinezetü, finom tapintatu festőföld, mi az ott levő sok vasanyagra 
enged következtetni. Itt nagy bőségben tenyészik a veres lapuju Drorera rotundifolia, mely 
szép fehér virágaival élénken himezi ki a vereses szinezetü földet. Különben a Sósmező 
környezete igen vadregényes; jobb oldalán a lomberdővel ékeskedő Nagy-Hegyes magasul 
fel, mig bal oldalán (keletnek fordulva) egy félelmes, 3745 láb magas hegy emeli fel 
baljóslatu sziklahalmazát, oldalán beteges nyir- és mogyoró-bokrok között sötét üregek 
tátongnak. Ez a torjai Büdös, melynek keletre lankásán letörpülő lánczolata felett büszke 
sziklaszál emeli ki gyönyörü várromtól koronázott fejét, az a Bálványos. E várrom alakja s 
fekvése ott a büszke, fellegekig magasuló sziklaormon bárhol is meglepő lenne, de annál 
elragadóbb e vadonban, ezen emberlakta vidéktől távol eső magányban. Vegyük azokat 
rendre s látogassuk meg előbb a torjai Büdöst. 

XIII. A torjai Büdös. 
A Büdöshegy kőzete, kénbarlang, timsós. A régen itten folytatott kénbányászat. A nemzeti 
fejedelmek korszakában kén és alaun telepek. Gyilkos. Kilátás a Büdös-tetőről. Bivaly-fürdő s 
más ásványos források. 

Egyike áll előttünk a legcsudásabb természeti jelenségeknek, egy kénkő-telep, minő 
Európában csak egy van még Terra Lavoronál Nápoly tartományában; mig a másik a 
Székelyföldön a torjai Büdösnél mutatkozik. 

A torjai Büdös egy 3580 lábnyira emelkedő hegy, melynek Sósmezőre néző déli oldalában 
csudás alakzatu sötét trachyt-sziklák félelmes halmaza tornyosul fel. E sziklák alját leomlott 
trachyt romok kiégett halvány darabjai és tollkönnyüségü lyukacsos surlókő (Bimsstein) 
omladványok*Hauer szerint kiégett lyukacsos trachyt. ) boritják. 

A mint az utas e kénátjárta, tüzperzselte szirtromok közt, néhol tátongó örvények, másutt 
árnyas mogyoróerdők közt vonuló ösvényen felemelkedik, félóra alatt egy borzadályos, 
falmeredeken egészen a tetőig emelkedő sötét sziklafal aljához ér, melynek oldalába 
baljóslatu üreg mélyül be. Ez a Büdös vészes barlangja*Mely 555,5°-re fekszik a tengerszin 
fölött. ). Hogy azt közelebbről vizsgálhassuk, lépjünk be a félelmes halál-üregnek nyitott 
előcsarnokába. 

E barlang eredetileg 20 lépés hosszu volt, azonban fele részének fedősziklái leomladoztak, s 
most is ott vannak e sziklaromok a barlang szádában*Száda = torkolat, előcsarnok.), ülőpadul 
szolgálván a barlanglátogató betegeknek. Ekként a barlangnak fedett része most csak 10 lépés 
hosszu, legnagyobb szélessége 9 láb, legnagyobb magassága 15 láb. Ürege balról jobbra 



kanyarodva szűkül egybe, mig fenekén mély repedéssé keskenyedik, azonban ezen belső 
feneke legalább is hét lábnyival van alább a barlangnyilat szinvonalánál, honnan az lejtősleg 
mélyül befelé. E barlang sötét öbléből rezgő kéngőz-folyam száll fel, mely már messziről 
megfertőzteti a légkört, szénenynyel*Kohlensäure. ) kevert kéngőz*Hydrothionsäure. ) ez, 
kénsublimáttal borítja, mi a felszálló gőzöknek a hideg légkörrel való érintkezése által 
fejlődik ki, miért e sárga lepellel bevont barlang iszonyu környezetével ugy néz ki, mint 
valami rémállatnak félelmesen tátongó torka, vagy mint a halálnak sötét örvénye; örvény is 
az, mely egyaránt vonzza magához ugy az élni, mint a halni ohajtókat. A betegek, főként a 
szemfájósak és köszvényesek seregesen jönnek ide, felmásznak e meredek hegy barlangjához, 
hol főleg az ujonczok, remegve, megdöbbenve állnak meg, mert félnek átlépni azon üreg 
sziklakapuját, hol üdülést, felgyógyulást találhatnak ugyan, de hol a halál is ijesztő és sokféle 
alakban jelentkezik, mert a mellett, hogy egy-két lélegzet halált hozhat, fenn leomlani készülő 
sziklák csüngnek, melyeket csak Isten kegye tart; lenn sikamlósan lejtős talajra kell lépni, 
melyen könnyen lehet elesni, benn pedig gyilkoló légkör, mely az életet elfojtja. Itt a halál 
minden alakban mutatkozik, s daczára ennek, e barlang mégis vonzza magához az embert, 
mert légkörében a testet kellemes melegség hatja át, az idegek jótékony reszketegségbe 
jönnek, bizonyos kimondhatlan kéjérzet futja át a tagokat. Ez teszi aztán, hogy ez üreg vonza 
magához az embert mint az örvény, mint a rohanó folyó, s ki remegve, határozatlanul állott 
meg előbb, e kéj hatása alatt egész készséggel lép be a halál torkába. 

Ha kitekint, künn a vidék az átellenes zöldhegyek, a remény, az élet ez üde jelképei, a 
délibábként lebegő kéngőz rezgő fátylán derengenek át, s az kit életszenvedések aggasztanak, 
csábittatva érzi magát egypár lélegzés által túladni az életen, de kiben még életkedv van, az 
elfojtott lélegzettel hatol be, kifut éltető léget szivni, s ujból ismételten befut, mások csak 
testükkel vannak a kéngőzben, mig fejüket annak szinvonalán felül tarva, huzamosan teszik ki 
a testet kéjes melegitő hatásának, mely a legmegrögzöttebb köszvényeket, reumákat és 
hüléseket is meggyógyitja, a bátabbak kihozták a barlang fenekén lecsepegő vizet*Ezen a 
sziklák szögeteiről lecsepegő szemvizet aláhelyezett kis faválukba fogják fel, az tiszta, 
átlátszó, erősen kénszagu, a szemet nagyon csipi, de azért huzamosabb használatnál a gyenge 
szemeket megerősiti elannyira, hogy csaknem egészen vakok is nyerték itten vissza látásukat. 
), melylyel a gyenge fájós szemeket mossák, mi által legtöbb esetben az elgyengült látidegek 
megerősödnek, s a beteg szemek meggyógyulnak. 

Ekként a betegen idejöttek többnyire meggyógyulva, életvidoran távoznak. Eljönnek azonban 
e helyre az élet balzsamát, az egészséget keresők mellett azok is, kik az élet terheit hordozni 
megunták, kiknek szivvirágait leforrázta a csalódások dere, ugy azok, kik önmagukkal és a 
világgal meghasonlottak, valamint azok is, kik üldözve vannak, a kik kétségbe estek. Az ily 
szerencsétlen reményvesztettek szintén ide jönnek a gyors, fájdalom nélküli halált keresni, 
mert a kénbarlangban csak pár lélegzetet kell venniök, s az elviselhetlen élet megsemmisült. 

Mivel pedig ily szerencsétlenek és boldogtalanok mindenütt vannak, azért e barlang 
közelében, valamint a szomszédos hegyoldalban is sok sir domborodik; sirkövek vagy 
egyszerü fejfák emelkednek e sirhantokból, ezek mindenike egy-egy gyászos eseményt 
jelképez. 

Im itt nyugszik egy szegény ifju, ki gazdag leányt szeretett, de a szivtelen szülők megvetve a 
szegény, szorgalmas és jó erkölcsü legényt, gazdag férjhez erőszakolták egyetlen leányukat. 
A fiu széttépett szivvel jött ide halált lélegzeni, a leány pedig menyasszonyi mezében 
temetkezett a Feketeügy hullámai közé. 



Odább másik sir van, mely az igazszólás vértanuját fedi, mert egy fiatal Könczei nyugszik 
ottan, ki a forradalmat követett gyászos korszakban emlékiratban önté ki hazafias szivének 
nemes fájdalmait; e röpiratában leálczázta azokat, kik hivatalnoki minőségben a haza 
eltiprása, a hazafiak gyötrése és kifosztására küldettek; hű arczképét és jellemrajzát adá a sok 
hazátlan civilizátornak, kik hullafaló undok madarakként csaptak le a szabadság dicső 
küzdelmei közt leigázott magyar haza virányaira; jóslélekkel elmondá, hogy mi vár e 
nemtelen bérenczekre; s miután azt elterjeszté, idejött a kénbarlangba meghalni, hol az 
elfogására kiküldött foglárok csak hulláját, a nemes lélektől elhagyott hideg testet találták. 

Lehetne-e tagadni, hogy e fiatalban Regulusi jellem volt, ki nagy Petőfinknek e tanait vallá: 

Ha férfi vagy, légy férfi, 

Legyen elved, hited, 

és azt kimondd, ha mindjárt 

Véreddel fizeted. 

Százszorta inkább élted 

Tagadd meg, mint magad, 

Had veszszen el az élet, ha a 

Becsület megmarad. 

Azért ugy tekinthetjük ez ifjut, mint az önkény nemes áldozatát, s tisztelettel közelithetjük 
meg sirját annak, ki jobb körülmények közt bizonynyal hős fia, vagy hasznos polgára lesz 
vala a hazának, de ki a leigázott hazában s oly korban, midőn a polgári erény bűn volt, midőn 
a vélemény szabad kimondásaért börtön és bitófa várt az emberre, élni nem tudott; szivét a 
honfifájdalom megrepeszté, életkedvét a hon kétes jövője elölé, s mert reménye egy szebb kor 
eljötte iránt kihalt kebléből, a halálban kereste fel az életben feltalálni nem tudott szabadságot, 
vagy legalább a zsarnokságtól való szabadulást. 

Nyugodjál azért csendesen kiszenvedett nemes hazafi, poraidra szálljon áldás. 

A felemlitettek mellett még sok más sir domborul, melyek mindenikének megvan gyászos 
története; legtöbbje besorozott fiataloké, mert a székely, ki mint harczos örömest szolgált, sőt 
büszke volt, hogy ő a nemzet katonája, most, midőn a szabadon gondolkozó lényből lelketlen 
gépet akarnak faragni, idegenkedik a katonáskodástól, miért nincsen év, hogy a távol, idegen 
országokba leendő elhurczoltatás elől többen ne keresnének menedéket a halálban. A 
szülőföldhez és szabad léthez való hű ragaszkodásból származó ezen iszonyhoz gyakran 
csatlakozik a szerelem is, mert szeretettjeiktől megválni nem tudván, idejönnek a félelmes 
üregbe, hogy a halálban egyesüljenek. 

A temető, földi életünk e végsorompója, mindig komoly gondolatokat kelt az észlelőben, 
igen, mert itt van azon válpont, hol a külélettel való minden egybeköttetés megszakad, hol az 
emberi munkásság véghatárainál a testtel együtt az emberi lélek tevékenysége, a szellem is, 
mit örök életünek hiszünk, megszünik, vagy legalább működési köre a mi tudatunk, a mi 
felfogásunk határain túl hatol, s e szerint az elköltöző és visszamaradók között az emlékezeten 
kivül minden más kötelék, minden más egybefüggés megszakad. Az isteni szikra a lélek, 
annak porhüvelyével a testtel együtt egyaránt elenyészik a földi létre nézve. 



Azért a temető, min oly hely, hol az élet logikája megszakad, minden gondolkozó lényben 
komoly eszméket kell hogy keltsen, mennyivel aggályosabbá válnak azok a Büdös melletti 
temetőben, hol a halottak nyughelye mellett nem találhatjuk fel a visszamaradott élők 
tanyáját, hol az emberiség keretében az elenyészők által hátrahagyott ürt betöltő utódokat 
hiába keressük, hol önkéntes halottak elegyednek a föld porával oly válpontnál, hol nem a 
sors dönté meg az embert, hanem az ember szállt szembe a végzettel. 

De hagyjuk e vigasztalan bús temetőt, tovább kutatandók azon szörny-barlangot, mely azt 
népesité. 

A torjai Büdös barlangtól vészes lehelete s gyásztörténetei mellett sem lehet megtagadni a 
vadregényességnek és borzasztó nagyszerüségnek érdemét; már külsője is, melyet képben 
mutatunk be, a festőiségnek azon bizarr jellegét mutatja, melynek tekintete megdöbbentőleg 
hat a nézőre; a légkör már távolról is nyomasztólag hat a lélegző szervekre, s midőn végre 
kiégett sziklahulladékok közt, a halál sárga leplével bevont tátongó üreghez lép, akkor mind 
felelevenednek emlékében a hallott rémtörténetek, a közel temetőnek sötét árnyait véli látni az 
életfojtó kénlég rezgő leplén, s a legbátrabb is meggondolva lépi át azon küszöböt, hol a 
halálnak kaszája csüng mindenkinek feje felett. De mi nem annyira a benyomást ecsetelni, 
mint inkább vizsgálódás és észlelés végett jöttünk ide, s azért folytassuk azt illő 
komolysággal. 

 

A torjai Büdös sziklaoldala a kénbarlang torkolatával. (Rajz. Keleti Gusztáv.) 

A barlang belsejében a sárga lepel alatt a szikla annyira fel van lágyulva, hogy ujjal vájható. 
A sárga vonalon felül a szikla csokoládé szint ölt, felületén timsó-jegeczek mutatkoznak. 
Ezen felső rész légkörében már lehet lélegzeni, mivel az életmérő itt a sárga vonal, azon alól a 
halál, felette az élet dereng. Innen van az, hogy a test bár meddig benn lehet a kénlégben, 
csakhogy a fő legyen annak szinvonalán felül; azonban a kénlég magassága, valamint terje és 
sürüsége is nem mindig egyforma; esős, ködös időben, midőn a külső légkör is nehezebb, 
sokkal csekélyebb, ugy hogy néha egészen a barlang fenekéig mehettünk, s mindig veszély 
nélkül lélegzelhettünk. Élet- és halálmérőnk a szivar volt, melyet magunk előtt vive, mig az 
égett, addig biztosan haladhattunk, midőn kialudt akkor vagy megtértünk vagy lélegzetünket 
visszatartottuk. Ellenben tiszta, derült napokon, oly nagy és emelkedett terje volt a 
kénlégkörnek, hogy künn szádánál – hol máskor ülni lehetett már fennállva – sem 
lélegzelhettünk, kisérletet tettem torkolatánál lebuva lélegzelni, a beszivott lég édes izü volt, s 
egy sebes belélegzés annyira elkábitott, miszerint alig volt erőm sziklába kapaszkodva 
felállani, egy második bizonnyal megfojtott volna. Kisérletet tettünk légmérővel, s bár a 
kénlégkör, miként emlitém, oly forrónak tetszik, hogy a testet rögtön izzadásba hozza, a 
légmérőre mi hatással sem volt. E légkörben semmi nemü tüz nem ég, ugy hogy az oly 
kiolthatlanul égő tapló is azonnal kialszik, minden ércz – az arany kivételével – fekete zöldes 
szint kap, bár hogyan be legyen is göngyölitve, a vizes föveg vagy ruha opálizált fényes zöld 



szint ölt, a puska nem sül el, semminemü állat meg nem él, ugy hogy gyakran lehet oda 
betévedett nyulakat, egereket megdögölve találni, sőt még a barlang felett átrepülő madarak is 
leszédülnek és megdöglenek. A barlangban, de még közelében sem tenyészik semmi növény, 
szóval ott minden szerves élet szünetel, élet és tenyészet egyaránt ki van onnan tiltva. 

A nagy barlangtól balra alig 30 lépésnyire másik kisebb üreg van, mely szintén ily természetü, 
de kigőzölgése csekélyebb, annyira, hogy fennállva egész fenekéig lehet lélegzetet venni. A 
Büdös barlangot mutató képünkön ez is kivehető. 

Alább (keletre) van a Timsós, melynek oldalát timsó-jegeczek boritják, mit a falusiak 
levakarva használatra elhordanak. Ez üreg aljában sem lehet veszély nélkül lélegzeni. 
Barlangjai mellett a Büdös földképződési tekintetben is egyike a legnevezetesebb 
hegységeknek; a kiégett fakószinü trachyt-sziklák, a lávaszerü rétegek, a hegyaljában előjövő 
surlókő, a barlang közelében látható könnyü, fehérre halványult kiégett kövek, és a cserépként 
pengő kőtöredékek, szétrepedezett szirtek, valamint a történet által feljegyzett gyakori 
földingások mind arra mutatnak, hogy a Büdös régen tüzokádó hegy volt, sőt most is egy 
működésben lévő Solfatara, vagy is olyan vulcán, mely kigőzölések által mutatja földalatti 
tevékenységét. Nevezetes a Büdös még azért is, hogy végbástyáját képezi a Hargitából kifutó 
trachyt-kőzetnek, mely itt egyszerre elmetsződik, ugy hogy a Sósmezőn, valamint a Büdös és 
Bálványos patakán túl eső hegyek már mind homok-sziklából állanak. 

 

Bálványos várának zömtornya északról nézve. (Rajz. Keleti Gusztáv.) 

Hogy a Büdösben nagy nyereményt igérő kén- és alaun-leülepedések vannak, az kétségtelen, 
de a melyek, mint ez árva hazának oly sok természeti kincsei, használatlanul vesztegelnek: 
pedig nem hevertek ám igy mindig, mert arra elvitázhatlan adataink vannak, hogy a nemzeti 
fejedelmek alatt szorgalmasan bányászták azt, sőt a Szelpes patakán malom és gyár is volt, 
hol a büdöskövet fútatták, mint az Bethlen Gábornak 1626-ban kiadott adományleveléből 
kitünik* 

Ez adománylevél eredetije a fehérvári káptalan levéltárában van; én itt kivonatilag azon 
hiteles másolatból közlöm, mely ref. esperes, Ferenczi Jánosnál van Kálnokon, a mint 
következik: 

„Mü Gabriel a szentséges római birodalomnak és Erdélyországának fejedelme sat. adjuk 
tudtára mindeneknek ez jelenvaló levelünknek rendében, a kiknek illik, hogy mü, midőn a mü 
sok hivséges Tanátsos urainknak azon dolog iránt különös könyörgésökre, mint pedig 
megértvén és gondolván azon zolgálatokat, melyeket a nemes primipillus, agilis és jobbágy 
lakosoknak kézdiszékben Felső-torján lakóknak, melyeket ők nekünk és ezen 
Erdélyországnak minden alkalmatosságokban az ők kevés módjok és erejök szerint, 
kiváltképpen pedig a mi Fiscusunknak a kénkőnek fútatásában igen nagy haszonnal és 



előmenetellel igen serényen és boldogul ennek előtte megtették és véghez vitték, és ennek 
utána is megteendők s véghez viendők lesznek, azért egészen és közönségesen az Almas mező 
nevezetü helyet (melyről alább), mely vagyon a felső-torjai birodalomnak igaz határában, a 
melynek nyugodalmas és békességes birodalmában magok s elejök régtől fogva voltanak, és 
azon csipkefákat, tövises bokrokat kiirtván, kivagdalván és égetvén igy készitettek, hogy 
mentől alkalmasabban igavonó barmokat a fennt megirt büdöskőbányának munkálására 
legeltethessenek, sat. megengedvén, hogy a felső-torjai lakosok és azok mindkét ágon levő 
maradékaik azon Almás mező nevü helyet ajándékozzuk örökös birodalmunkba stb. Gyula-
Fehérvár, 1626. Aláirva Bethlen Gábor és Ozmánkőy Gy.” 

Kállay F. „A n. székely nemzet eredetéről” irt munkája 125-ik lapján mondja, hogy Felső-
Torján hajdan büdöskőgyár volt, melyben a fejedelem számára dolgoztak s azért bizonyos 
szabadságokat nyertek a fejedelmektől. Kitetszik pedig ez Báthori Kristóf 1580. jan. 20-án 
kelt uj adományleveléből, melyet Báthori Zsigmond 1591- és Bethlen Gábor 1614-ben 
erősitenek meg. Ezek eredetije a fehérvári káptalanban van; ebben mondatik, hogy 
Considerantes nimirum quanto illis usui ac utilitate tum nobis ipsis tum maxime Regno ipsi 
sint tum in aliis plurimis officiorum et obsequiorum generibus, tum etiam in conficiendo et 
elaborando Sulphure, quod ipsorum potissimum opere, labore, atqua industria ex vastis illis 
saxosisque montium lateribus et crepidinibus eruitur, etc. 

Ebből egyszersmind az is bebizonyul, hogy a büdöskövet nem csak szedték, hanem a Büdös 
üregeiből bányászták is. Sőt Fridwalszky szerint (Mineral. Trans. 1767) még a 18. század 
közepe tájáig is müvelet alatt volt, 27 éven át a föld szinén dolgoztak, később bányászilag 
istájokban, melyekkel azonban a felgyülő fojtó lég miatt fel kellett hagyniok. 

1853-ban a brassai kamara kiküldöttje, Schur tudor megvizsgálta a Büdös és környékének 
talaját; az ő és Brém vegytanár kimutatása szerint a Büdös közeli kéntelep 16 millió 
négyszögölet meghalad, melynek csak felét s az 1–9 hüvelyk réteg vastagságnak is csak felét, 
3 hüvelyket véve is, minden négyszögölre 450 font kénföld esik, mi csak 50% (pedig 60-at 
ád) 200 mázsát, s igy 16 millió mázsát meghaladó, nagyszerü s százados müveletet biztositó 
kénmennyiséget adna. A kén mázsája, Brém kiszámitása szerint, Brassóba szállitva sem 
kerülne 5 ftnál többe. E mellett a Büdös környékén nagymennyiségü timsó is van, sok 
timsóforrás, hol készen kilugozva találtatik, de lugozás által előállitva is mázsája csak 5 frtba 
kerülne (pedig gyári ára 8 frt) s e lugozásra mily jól fel lehetne a Fortyogó melletti nagy 
tőzeg-telepet használni. E mellett a Sósmezőn levő csak mosást kivánó festőföld (satinober). 
Szóval itt roppant kizsákmánylásra váró kincs hever, mely a vidék felgazdagitásának lehetne 
kimerithetlen kutforrása. 

). 

És hogy a kénbányászat az ország jelentékeny jövedelmi forrásához tartozott, kitünik Bocskai 
István leiratából (1606-beli 10. art.), miért Torja mint bányász-helység országgyülési 
képviselettel is birt. Benkő szerint a mult század végén bányászták. Most a b. Aporok 
tulajdona, kik hogy ezen kincset itt hevertetik, vétkeznek, mert oly tőke az, mit 
kamatoztatniok kellene, s ezen eldugult jövedelemforrást ugy a maguk, mint a hazai ipar 
érdekében fel kellene nyitniok. 

A barlangtól felmásztunk a Büdös tetejére, honnan a körlátványok egyik legnagyszerübbike 
tárul fel. 



Látszik délnyugatra az Oltnak egymással párhuzamosan és ellentétesen futó két völgyülete. 
Közelünkben az, melyen a tusnádi szoroson erőszakosan áttört folyam Háromszéknek zöld 
terén áthömpölyög, távolabb pedig azon másik (Erdővidék), hol a Barcza havasaitól 
megtéritett folyam eredete felé (északnak) visszakanyarul, s bár a két völgy párhuzamos, de 
azért azt folyamunk ellentétes irányban futja át. A két völgyet a Fekete-erdőség hullámzatos 
lánczolata választja el. E hegytömeg felett látszik az alsó-rákosi szoros, hol a bősz folyam 
erőszakkal tört utat magának. E szoros mellett felötlenek annak büszke őrei, a két ellentétes 
oldalán levő két Tepej (rákosi és ürmösi Tepej), melyeknek magas ormain egykor várak 
büszkélkedtek. Látszik idább a Rika aljában Bardocz-szék, melynek minden egyes faluját 
megolvashatók; látszik Tiburcz várának csúcsa, melyet Bálványos várával a Büdös-tetőn 
állott őrtorony kötött egybe, s látszanak hullámzatos hegylánczolatok felett a fogarasi 
havasoknak fehéren zománczozott bérczóriásai, a Negoi, honunk ezen Mont-blanc-ja, idább a 
feketehalmi sötét csúcs háta mögött a Királykőnek gyönyörüen eredzett sziklaorma. De 
mintha ezen büv látvány hatásrohamától féltette volna a természet a szemlélőt, a Barczaság 
többi havasait a Büdössel szemben levő Nagy-Hegyes és Nagy-Csoma által fedeté el. 
Azonban mintegy kárpótlásul felötlik keleten közelben a Bálványos regényes romja, s azon 
túl fel Háromszéknek a Feketeügy által átfolyt gyönyörü tere, a tündöklő Kézdi-
Vásárhelylyel, számtalan faluival, festői határszéli havasiaval, melyeknek kéklő lánczolata a 
felhőkkel csókolódó Nemeréből kiindulva, lenyulik egész a Bodzáig, hol a Szilon és Csukás 
nagyszerü csúcsaiba tömbösülnek egybe. Hátul (északra) a Szent-Anna tót őrző Csomágon és 
a Nagy-Haramon túl felötlik Alcsík ragyogó tere, a szép hajlatu Kárpátokkal egyfelől és a 
nagyszerü Hargitával másfelől. Megható és elragadó volt e látvány; lábainknál a halálnak 
sötét félelmes üregei, körültünk legelésző csordák kolompzenéje, a szénagyüjtőknek felhalló 
vig éneke s egy-egy lövés, mely megzúditja az erdők viszhangját, lábainknál a halál, 
körültünk pezsgő élet s a természetnek nagyszerü leirhatlan képletei, melyek büvös 
panorámaként vonultak el előttünk, a szerint, hogy nézpontunkat változtattuk; szemeink most 
ide, majd oda tekintettek, majd e, majd ama tájrészlet szépségein akadtak fel. Istenkéz alkotá 
e tájcsoportot, emberi kéz azt leirni nem tudhatja. S mintha a természet is az ő titokzatos 
nagyszerüségével kedvezni akart volna nekünk, magasztos ünnepélylyel lepett meg, a 
mennyiben rögtönözve egy hatalmas tüzijátékot rendezett a mi tiszteletünkre. Mert mig mi 
elragadtatva legeltetnők szemeinket e látványon, egyszerre hátunk mögött csak elköhinti 
magát az ég, visszatekintünk, hát egy sötét felhő nyargal felénk s csakhamar elkezdettek 
működni a zápor szivattyui, rá pedig villámrakétát szórni oly sürűen, hogy szemünk káprázott 
bele, mire oly iszonyu szünet nélküli csattogás és földrenditő durrogatás állott be, minőt még 
Waterloonál sem csináltak Európának összecsoportositott ágyui. Ez aztán borzasztóan 
nagyszerü jelenet volt, mely bár rútul megfürösztött, de azért mi mégis örültünk, hogy a 
Büdösnél egy vihart láthattunk, mely egészen sajátságos és eltérő volt minden más eddig 
látott égi háborutól. Itt a légi tüzérség roppant gyorsaságot tanusitott, a hegyeket renditő 
dördülések megszakadás nélküliek s oly nagyon ropogósak voltak, hogy tánczolt a hegy 
alattunk. Szerencsénkre ott alant, a hegyben, Vulcán uramnak nem jutott eszébe kohóját 
meggyujtani, mert hát akkor alól tüz, felül viz, azaz oly alternativa közé jutottunk volna, hogy 
bizony időnk is aligha lesz vala megemlegetni azt, ha csak a túlvilágon nem az angyaloknak 
vagy az ördögöknek, a kikkel jó sorsunk összehozott volna, vagy éppen szent Péternek, a ki 
bizonynyal – mint minden kapus – szereti a csevegést és hirhallást. 

Azonban ily baj nem ért, a hamar haragra gyúlt természet gyorsan ki is békült s elmosolyodott 
jó kedvében a nap sugaraival kezdett kaczérkodni, mire nevető arczot öltött az egész 
mindenség. Mi is, mint annak mozgó kis atomjai, vigan szökdécselve siettünk a Büdös északi 
oldalában levő Gyilkos megnézésére. 



A Büdöshegy ez oldala menedékesen hanyatlik le. Apró nyir-erdő, s lágy áfonya-szőnyeg 
boritja talaját; de egyszerre félelmes sziklazűrhöz ér az utas, rémitő sziklák tömege környezi a 
halandót, s ott van e sziklák aljában a Gyilkosnak mély, kútszerüleg lemenő ürege. Ennek is 
halálos kigőzölgése van, annyira, hogy a felette elrepülő madarak halva hullnak alá, sőt a mult 
század végén egy gőzétől megfojtott medvét is találtak ezen örvény-ür mellett*„Erdély 
képekben” és „Sieb. Quart. Schrift” 3. k. 112. lap.). A Gyilkos körülbelül egymagassági 
szinvonalon áll a hegy ellentétes oldalán lévő Büdös barlanggal, s azzal hihetőleg földalatti 
egybeköttetésben van. Ürege régen nagy volt, most leomlott sziklákkal betelvén, csekély 
terjedelmü, tekintete elrémitő, környezete borzasztó; hanem a mindent hasznositó természet 
izletes gyümölcsöt termő áfonyabokrokkal s zöld zuzmókkal ékité fel e félelmes sziklákat, de 
az ezen csalétekre járó állatok gyakran lehellnek itt halált; medve uram is bizonyosan azt 
szopogatva szunnyadott el ott végképpen. 

A Büdös aljában van a Bivaly feredő borvize, mely legjobb a vidéken, s jóságban és erőben a 
borszékivel mérkőzik. – E mellett 1865-ben a Büdöshegy tövén a Várpadnak nevezett helyen 
még egy másik ásványos vizet is fedeztek fel. Ezen forrás roppant szilárd rész tartalma által 
tünik ki*Cseh Károly vegyelemzése szerint.). 

A légkör hőfoka 11, a viz hőmérséke 61/2 fok.  

A viz fajsulya = 1.0201. 

A szilárd alkatrész (1000 grammeban) 27.2161 grm. 

Találtatott benne (1000 grm. ásványvizben): 

Szénsav (térfogatilag 634.2609 cub. cent. 

(súlyilag 1.238368 grm. 

Chlor 13.5654 grm. 

Calcium 0.7896 grm. 

Magnesium 0.5436 grm. 

Kalium 1.8196 grm. 

Natrium 7.7198 grm. 

Kovasav 0.0701 grm. 
 

A Büdös rémletes, életet és halált rejtegető s az életvágyra, mint az éltuntságra egyaránt 
gyógyirt nyujtó üregeit, s vadregényes hegyét elhagyva, a Bálványoshoz siettünk, mely oly 
közelben látszott lenni, s kaczér hölgyként oly kecsegtetőleg intett felénk, de miként az ily 
hölgyek szoktak, ugy a Bálványos is rászedett, mert a sósmezői hegyhátról leszállva, a 
Bálványos patak szűk, kanyargó völgyében még egy jó óráig kellett mászkálnunk, mig az oly 
közelnek tetszett várhegy aljába értünk. 



 

Bálványos várának nyugatoldali látképe. (Rajz. Greguss János.) 

XIV. A Bálványos és Torja vára. 
Bálványos várhegye. A vár topografiája, donjonja. Felső és alsó vár. Kilátás. Regék, 
történelme. Opur László. Egy est a Bálványos alatt. Torja vára. Almás mezeje. Kecskekosár. 
Bara mezeje. Piripó sziklája. 

Bálványos vára egy, hozzávetőleg 3500 láb magas*Ez ugyan felmérve nem volt, de nagyon 
kevéssel örpébb a Büdösnél.) czukorsüveg-alaku sziklaszálnak csaknem ikesen végződő 
tetejét koronázza, felhőkkel szomszédos sasfészek, melyet nem földet turkáló emberek, 
hanem légürt hasitó keselyük laknak most; s pedig azt hajdan emberek épiték lakul az 
embernek, de oly emberek, kik emberi erővel óriási dolgokat létesitének, oly emberek, kik itt 
e sziklavárba elszigetelten, egy országosan számüzött vallásnak emelék fel tiltott oltárait s 
évtizedeken át nyujtának e, most időbarnitott falak, menhelyet az ősök megtagadott hitének. 

Szent hely tehát az, melyet most meglátogatandók vagyunk, szent tüzhely, hol őseinknek 
számüzött hite utólszor melegité a hivők kebleit, szent hely, hol a hontszerző ősök legdicsőbb 
multjának emlékei vannak eltemetve; hol őseink hitének a keresztyénség napja által 
elhomályositott vezércsillaga lenyugodott, azon vezércsillag, mely Ázsiából idevezérlé, mely 
a honfoglalás és alapitás nagy munkájára az erkölcsi világosság fényözönét árasztá. 

Itt áldoztak utóljára Hadúrnak, ki hont szerezni s azt megtartani segité párduczos őseinket, itt 
szóltak utóljára a táltosok s zengtek háladalt azon nemzeti istennek, ki bizalmat s kitartást ada 
a honszerzőknek Európát megrenditő, ujra alakitó, s e hon birtoklását biztositó 
küzdelmeikben, Hadúrnak, kinek neve és védpaizsa alatt hőssé lett a magyarnak minden fia. 

Egy múlt, egy dicső, nagyszerü emlékek s világra ható események által szentesitett korszak 
van itt eltemetve, azért a késő ivadék csak tisztelettel és szent ihlettel közelitheti meg e 
felszentelt romokat. Mert ha egy díszes régi templom nagyszerü mérveivel, gyönyörü 
díszművezetével meghat, elragad, s azt ugy tekintjük, mint a régi kor kőépopeá-ját, akként a 
régi várromnak is megvan költészete, azok a roppant művek, azok a földgömb forradalmait 
átélt, századok romboló hatlamával, emberek dúlásaival daczoló zömtornyok, ős várromok, 
oly hatalmas műemlékek, s keletkezési koruknak oly büszke képviselői, miszerint hidegen 
nem hagyhatják az utókor fiát, s midőn még az ily műemlékekhez a történelemnek dicsteljes 
emlékei fonódnak, midőn az ily ódon falakhoz nagy emlékek vannak csatolva, akkor az 
észlelve szemlélő bizonynyal hidegen és közönyösen nem közelithet egy ily emlékszentesitett 
romhoz.  



Ily eszméktől áthatottan, ily gondolatoktól lelkesülve kezdtem az előttem feltornyosodó 
sziklaszál meghágásához, melyet nyugatról a Várpatak, keletről a Suvadáspatak, délről az 
ezeket felfogó Bálványos patak foly körül, s mely minden oldalról csaknem függélyes 
meredeken emelkedik fel, kivéve északi oldalát, hol egy – a tető szinvonalán több száz lábbal 
alól levő – hegynyak köti össze a hátrább levő Törösfejével. Ezen hegynyakon kanyargólag 
emelkedik fel az elég kényelmes ut (a vár régi utja) a sziklahegy tetejére. 

Feljutva oda, bámulattal láttuk ez alólról oly kicsinynek tetsző várromok megdöbbentő 
nagyszerüségét s roppantságát; mikén áhitatos muszulmán Mekkába, tisztelet és szent 
ihlettségtől remegő kebellel lépünk ezen imposans ős romok közé. 

Hogy jobban tájékozhassuk magunkat, előbb is e várromoknak topografiájával ismertetem 
meg a kedves olvasót, s csak azután fogom lehető rövidséggel az e várhoz kötött regék s 
történeti hagyományok által annak multját felvilágositani. 

Az emlitett hegynyakról függőleges szirtfal, a hegynek félelmes sziklacsúcsa emelkedik fel 
15–20 öl magasságra, ennek csaknem hegybe végződő tetején egy roppant toronyerőd 
(donjon) A (lásd az alaprajzon) sötét faltömege emelkedik a többi falak fölé, uralogva e 
várromot s az egész vidéket. Bálványos várát két képben mutatjuk be, az első ezen 
zömtornyot ábrázolja ugy, a hogy az a Törösfőtől látszik. 

A másik pedig Bálványos hegyét a tetőormán büszkélkedő várromokkal mutatja, ugy a mint 
az a Büdös délre kiszökellő hegyfokáról látszik.  

Ezek egyaránt könnyitik leirásom felfogását, miért azok bemutatása után közelebbről 
vizsgálhatjuk Bálványos várának roppant zömtornyát. 

Ezen még a vár belteréről is bajosan megközelithető torony volt hihetőleg a vár legrégibb 
része. Valódi cyclopsi mű, mely a vár teljes elestével is végvisszavonulási pontul szolgált; 
mint ilyennek épitészete is sokkal erőteljesebb a többi falakénál. E zömtorony – mint 
egyáltalában a vár – nem faragott, hanem válogatott laposkövekből épült, oly szilárd 
ragacscsal, hogy az ezredév esőjétől áztatott falak még most is bonthatlan szilárdan állanak. 
Zömtornyunk alapfala sziklavésetbe van illesztve, alján csaponyólag hajlik kifelé, ugy, hogy 
minden oldalról legalább 5 lábbal szélesebb a felső rész oldalfalánál. Ezen alsó kiszökellő 
rész párkányán nyugszik a négyszög zömtorony, melynek mindenik oldalhossza 6 öl; 
szabályszerü négyszög torony tehát ez, még pedig oly hatalmas, hogy épebb részének 
magassága még most is 15 öl. Ily magasságban azonban csak az északi oldalfal van meg, más 
három oldala (bizonyosan az itt gyakori földingások következtében) leomlott s csak alja áll 
még fenn vagy 2 öl magasságig. A falhoz támasztott cserekén (létrát pótló ágas fa) 
felmásztunk, hogy bámuljuk e falaknak roppant két ölnyi vastagságát, minek következtében a 
bástya bel világa csekély, alig 4 négyszögöl. Csudálhattuk innen e zömtoronynak sajátságos 
épitészetét, s most részben leomlott boltozatának roppant tömörségét, valamint észlelhettük 
főképpen azt, hogy némi kis lőrésszerü lyukakon kivül semmi más ajtó vagy ablaka nem volt, 
sőt még most is egészen ép alsó részében semminemü kapu vagy bejárat felfedezhető nem 
lévén, arra kell következtetnünk, hogy az donjon volt, vagyis oly toronyerőd, melybe a bejutni 
akarók a torony felső részéből leeresztett kötélhágcsón vagy létrán másztak fel. Bel-üre most 
romokkal van tele, a falak belalkatából azonban lehet látni, hogy ez erőd négyemeletes volt. A 
három alsó osztály – ugy látszik – csak fapadozattal volt elkülönitve, erre engednek 
következtetni a falban most is látszó gerenda-üregek, a negyedik emelet azonban boltozva 
volt. Roppant tömör, apró kövekből rakott vastag boltivéből még egy darabka a fennálló 



északi oldalfalhoz tapadottan megvan; üregeiben sólymok raktak fészket, melyek az ember 
közeledtére sivitozva repkedik körül féltett kicsinyeiket. 

Az ezen boltozaton felül helyezett negyedik emelet fala – ellenkezőleg az épitészet eddig 
alkalmazott elveivel – befelé nyuló, vagy két lábbal vastagabb az alsó falaknál. Északkeleti 
szögletében a fal vastagságában ürt képező kerek fülke van, melynek alja szép faragott kőből 
készült gyámkövön (console) nyugszik. E fülkébe a boltiven áthajlott kürtőszerü keskeny üreg 
vezet, mely lehetett a felső emelet belső grádicsa. Fülkénk pedig őrállomása lehetett ezen 
elzárt toronynak, vagy lehetett parancsnoki páholy is, honnan az őrizetet harcz idején 
vezényelték, de figyelmes kiszépitéséből itélve, lehetett kedvencz pavillonja is valamely e 
tornyot lakott szép hölgynek, honnan elmerenghete a szép vidéken s gyönyörködhetett a 
feltáruló nagyszerü kilátásban. 

Hogy ezen felső emeletet kivül tornáczozat vagy inkább zúzműves erkély környezte, mutatják 
a fal külszinén egyenes vonalban levő azon lyukacskák, melyek egyikéből még most is 
cserfagerenda vége áll ki. Im ilyen e zömtorony, melynek csudás nagyszerüsége, valamint 
épitészeti sajátsága méltán bámulatra ragadja a szemlélőt; de minden épitészeti nagyszerüsége 
mellett sem tehetők, hogy a természet üde szépségeiről megfeledkezzünk, hogy ne bámuljuk 
azon elragadó kilátást, mely a bástyafokról feltárult előttünk. 

A várhegy körül szép alakzatu s azzal magasságban versenyző hegycsúcsok emelkednek. 
Nyugatra a félelmes zord tekintetü Büdös, szemben a sugár Piritó köve és a testes Bara 
mezeje. Balról a hullámzatos Gorgány és Törösfő lánczolata, ezek aljában pedig a Bálványos 
patak (mely alább Torja patak nevet kap) szép virányos völgye és e völgy torkolatánál, az 
egészen odáig leágazó erdőségek szélén, Torja, ez az 5 faluból összealkotott s két 
törvényhatósághoz tartozó hosszu, nagy falu, dombon ülő mogorva templomával. Túl rajta 
Kézdi-Vásárhely egyik szöglete, a Feketeügy szép terével; a tért szegélyző határszéli 
Kárpátok alján pedig hosszu lánczolata az egymást követő faluknak, melyek: Lemhény, 
Haraj, Hilib, Gelencze, Zabola, Páva, Kovászna, Körös, Papolcz, Zágon, mint megannyi 
őrállomásai a haza határszélének. 

Idább a fénylő, ragyogó tér bársony leplén más faluk; kis hangyabolyjai a hangyaszorgalmu 
népnek. Észak felé a Kászon havasain túl emelkedő Nemere csúcsa, mely a mikor rosz 
kedvében elsohajtja magát, akkor nem jó vele tréfálni, hanem legjobb utjából kiállani, mert 
hát könnyen sánczba dobja az embert szekerestől együtt. Hanem most éppen derült homloka 
jó kedélyállapotjára mutatván, mi kényünk kedvünk szerint elsétáltathattuk vizsga 
pillanatainkat Felvidéknek (Kézdi és Orbai-szék) szép térségén. Hanem elvégre is meg kellett 
válni ezen szép látványtól, mert a természet üde szépségétől az emberi mű nagyszerüségének 
bámulata vont el, leszálltunk azért az óriásoknak óriási tornyából, hogy a vár többi részét is 
megvizsgáljuk. 

E vár két részből: alsó és felső várból áll. 

A felső vár, vagy felső Ballium BBB, 40 lábbal alább a sziklahegynek délnyugatra hajló 
fekmentes fennlapját öleli körül. Ennek alakját bajosan lehetne meghatározni, mivel az a 
sziklaalakulásnak szeszélyes hajlatait követi. A falak még most is elég épek, ölnél 
szélesebbek, s vagy három öl magasságban állanak, kivéve a déli oldal egy részét C, hol husz 
lépésnyi hosszuságban leomlottak. E fal – vivó folyosóval környezett fogrovátkosan végződő 
– felső része keskenyebb, s hogy az az alsó része csak később épült, már csak az is mutatja, 



miszerint gondosan ki van vakolva, a mi sem a zömtoronynál, sem a többi falaknál nem fordul 
elő. 

Az északi várfal közvetlen a szikla ormára van fektetve, de mivel a szikla egy helytt merész 
szökéssel száll alább, a fal is követi. A fal vonalában eső sziklák mindenütt be vannak a falba 
épitve, azzal elválaszthatlanul egybe forrva, s éppen ez adhatott e falaknak oly megdönthetlen 
szilárdságot, hogy ezred éven át daczolva az idő vasfoga és az elemek romboló 
hatalmával*Az ember itt nem sokat rombolt csak azért, mert a lakott vidéktől messze van, 
különben már rég elhordta volna falait. ) megdönthetlenül fennállanak még ma is. 

Az ezen várfalaktól körülövezett tér 180 lépés kerületü. Ezen beltér – a zömtorony 
sziklatalapjának kivételével – elég sima és lakályos, miért itt kellett a vár épületeinek (ha 
ilyek voltak) állani, bár azoknak most semmi nyoma sem látszik. Itt van a zömtorony 
északnyugati szöglete alatt egy félköralaku bevésett D, melyet kivül a várfal, belül egy, azzal 
szögletben összeütköző másik fal zárt el, ezen féltékenyen körülépitett hely rejtett kincstár 
lehetett. Mellette van a szép, lapos kövekkel kirakott kut F, mely szintén fallal van 
körülépitve, s mely be lévén telve, most alig 2 öl mély, pedig hagyomány szerint 300 öl 
mélységü volt. Ide ezen kútba rejtette el az utolsó óriás király a 300 öl hosszuságu arany 
lánczot, mely felett éber kutya őrködik; ha a kútban ásnak, az eb ugat, s a láncz tovasíklik; 
csak ha a kutya elszöndörödnék (elszunnyadna), lehetne ezen országot érő lánczot kivenni, 
mondja a rege. 

A leirt felső vár északnyugati szöglete G függőleges sziklára van fektetve; ennek aljából kis 
kerekdedséget H alkotva indul ki az alsó várfal, mely azután egyenes vonalban futva vagy 34 
lépésnyire roppant sziklahalmazhoz I ér, ezen csompó a falak tetővonalán felül emelkedve, 
feleslegessé tette a falat, túlfelének aljából azonban ujra folytatódik a védfal, mely 20 
lépésnyire ujból óriási szikladarabot ölel körül; ennek tetejéről százados bükkök nőttek ki, 
aljánál pedig szédelgős meredeken hanyatlik le a hegy. E szikla képezi a nyugati fokot; az 
ennek aljából kiinduló várfal LLL félkör alakban futja körül a hegynek délre hajló meredeken 
lehanyatló oldalát. Ezen külső vár vagy alsó Ballium kerülete összesen 300 lépés. Falai – bár 
ugy látszik később épültek – elég tömörek, 1–2 öl magasak, s azok közé is be vannak épitve a 
vonalába esett sziklák. E falak a felső vár szinvonalán legalább 100 lábnyival feküsznek 
alább, s ekként az általok körülkeretelt beltér oly meredek, hogy ott épület meg nem álhatott, 
félelmes szikladarabok mint kövesült óriások meredeznek, melyek fölött a felső vár 
alapsziklái tornyosodnak fel, oly magasra, hogy ha széditő tetejükre feltekint az alant álló, 
azok a sötét sziklákra fektetett zord falak, s az a fellegekig felnyulni tetsző donjon mozogni 
látszik a megdöbbent ember pedig remeg, hogy oda omolva el ne temessék. 

Ezen alsó vár délkeleti karajánál – ott, hol a külső várfalak a belső várhoz hajlanak – van e vár 
egyetlen kapuja M. 

E kapunál a fal meg van kivülről kerekitve és befelé tömöritve, a belső várfaltól egy másik 
meredek sziklaoldalon lefutó, 25 lépés hosszu szárnyfal N rug ki, mely a kapu mellett szintén 
befelé vastagodik. A kapun kivül, hol a sziklába vésett ut P felvezet, mély üreg O – talán 
valamely sülyesztő helye – látszik. 

Benkő (Spec. Tran. Sic. Sed. Háromsz.)*Kállay „A ns. székely nemz.” 221. lapján szintén 
emliti, hogy Apor László Ottót fogságban tartotta Bálványos várában Kézdiszékben, hol a 
palota ajtaja felett levő kőben be volt metszve: „Comitis Ladislai Apor,” mely felirás még a 
XVII. század végén olvasható volt. Apor Péter Lusus Mundi 12. lapján e felirat egykori 



lételéről szintén emlitést tesz.), azt mondja, hogy apáink olvasták még a várpalota ajtaja felett 
ezt: „Ladislaus Apor Vajvoda Transilvaniae”. Bálványos várában azonban semminemü palota 
sincsen, akkor se lehetett, mert romjai bizonynyal látszanának, ugyszintén más kapu ez egyen 
kivül az egész várban nincsen (a belső várral közlekedő kapu hihetőleg a most leomlott déli 
falban lehetett). Ha tehát ez a felirat ugyancsak létezett, az ezen egyetlen kapu felett kellett 
hogy legyen, s ha annak valódiságát elfogadjuk, akkor azt kell következtetnünk, hogy e külső 
várat azon Apor épittette, ki a Róbert Károly trónraléptét megelőzött zavaros időkben Erdély 
ura volt, ki Fogaras várát építtette, s ki a trónkövetelő bajor Ottót letartóztatva (sokak 
véleménye szerint éppen Bálványos várában) tartotta fogva. 

Al-Torján a kath. egyházközség birtokában egy régi kulcs van, melyet már századok óta szent 
ereklyeként őriznek, mert az róla a hagyomány, hogy Bálványos várának lenne kulcsa. Ha 
ezen feltevés valódi, ugy az csakis ezen várkapunak lehetett kulcsa. Rajzát fele részére 
kisebbitve melléklem. 

 

A vár mindkét udvarában, sőt magukon a falakon is százados, de elcsenevészett cser és 
mogyorófák nőttek ki, vad tulipánok és jáczintok tenyésznek, a falakat, a romtöredékeket, a 
zord sziklákat zöld repkény, szederinda és folyondárok sokféle nemei fonják be, ifju hévvel 
ölelvén ezen redős, ódon romokat. Zöld lomb és virágok diszlenek az enyészetnek e sötét 
jelképein, a halálból és enyészetből is mindenütt életet fakasztó természetnek enyelgő kedves 
szokása szerint. 

Könnyebb megértés kedvéért ide csatolom Bálványos várának alaprajzát. 



 

Bálványos vár alaprajza. 

Már most miután e vár alakja, fekvése s rommaradványainak jelen állapotáról fogalommal és 
tájékozottsággal birunk, térjünk át annak történetére is. 

Minden régi, főleg a történet előtti korba felható romnak vagy dolognak eredetét bajos 
meghatározni; hol a történelem szövétneke nem világit, ott a titokszerüség homálya dereng, 
ott a csudás, tündéres rege képe tünik fel, mely csak homályos vázlatokban mutatja fel az 
ezredévek eseményeit. Igy a Bálványosról szóló első adataink is ily homályos regék, ily 
elmosódó képek, melyek azonban néha parabólás igazságokat rejtegetnek; azért én azokat itt 
is mint mindenütt figyelmesen és szorgalmasan egybegyüjteni igyekeztem, mert azokban az 
elleplezett történelmi vonatkozások mellett igen gyakran a leggyönyörübb, a legmeglepőbb 
költőiséget, a nép eszmemenetének legszebb jelentkezését találhatni. Iszapba tévedt 
drágakövek azok a legtöbb esetben, melyek csak szakértő kezek csiszolására várnak, hogy 
belértéköket és ragyogványukat visszanyerjék. A felkeresést elvállaltam tehát én, mig a 
csiszolást másra bizom. Lássuk azért Bálványos várának regevilágát. 

A rege szerint Bálványos várát egy óriás, vagy tündérkirály épitette és pedig lágy kőből, mely 
csak azután keményedett meg. Vára elkészültével onnan a Büdös tetejéig érő aranyhidat 
csinált, hogy szép leánya, a napkint tündöklő tündérkirálynénak legyen ő hozzája illő 
sétahelye, de a leány minden tündér létére is kiváncsi volt, s egy szép tavaszi reggelen 
megszökött, hogy az alanti világban széttekintsen. De mivel utja sietős volt, két lépéssel leért 
Póka halmára (K.-Vásárhely közelében) hol a derüs nap által kicsalt emberek szorgalmasan 
szántottak-vetettek. 

Csudálkozva nézte az ilyet még nem látott tündérkirályné ezen fürge kis lényeket, s midőn 
végre kibámulta magát, néhányat ekéstől, ökröstől kötényébe szedve visszalépett atyja várába, 
hol bemutatá a talált szép kis bogarakat; apja azonban feddő hangon intve mondá neki: „Tedd 
le leányom, s bocsásd szabadon azokat a bogarakat, mert azoknak a haragja pusztulásunkat 
okozhatná, – kiméld őket leányom, mert ők lesznek a mi utódaink.” 

Már most ha e regéket elemezni akarjuk, kitünik, hogy e várat valami hatalmas lovag épitette; 
kitetszik továbbá az, hogy annak családja a Büdöshöz járt fürödni és mulatozni, hogy a Büdös 
tetőn egy őrállomása volt, honnan féktelen csapatai lerobogtak a térségre, hol a békés 
földmivelőket sanyargatva, azok barmait elhajtották. És mily szép és erkölcsi fontosságu a 
következtetés, melyben az emberi szellem felsőbbségének és feltörő szabadságérzetének 
megvan adva az illő hódolat az által, hogy a hatalmas harczfi és zsarnok bevallja, miszerint a 
békés földmivelő polgárosodása előbb-utóbb kiirtandja a nyers erőre támaszkodó 
zsarnokságot. 



Legtöbb régi várainknál meg kell elégednünk a rege utján nyert homályos sejtelmekkel. A 
Bálványosnál azonban e tekintetben is szerencsésebbek vagyunk, mert valamint az 
legépebben megmaradt minden ős várromjaink között, ugy a hozzá csatolt események körül is 
legtájékozottabbak vagyunk, a mennyiben itt már a történelem muzsája is kitüzi szövétnekét, 
hogy a múlt kétes homályát eloszlassa. 

Bálványos várának épitése történelmileg is igen messze, mintegy a tizedik század kezdetéig 
vihető fel. Vannak ugyan többen, azok közt Timon*Imago Ant. et nov. Hung. epist. II. ) és 
Apor Péter is, kik meg nem elégedve a classicitásnak ily mérvivel, azt még távolibb időkre 
viszik fel, állitva, hogy Bálványos vára kezdetlegesen egy dák vagy gót erőd volt, s a 
székelyek már mint meglevőt foglalták el és ujitották ki. Azonban Timon atyának ezen 
véleménye, mivel sem levén támogatva, mint puszta feltevés meg nem állhat, annyival inkább 
nem, mert ezzel szemben igen is bebizonyitható, hogy Bálványos várát a székelyek, még 
pedig a hatalmas Apor (Opour) család épitette, mint Kunits mondja*Dacia Sic. Kunits azt 
mondja, hogy Opos régi scytha név, melyet az S kihagyásával ur toldatván lett Opour. 
fundamentumától tetejéig, és hogy e vár már szent István korában nemcsak állott, hanem 
hatalmas erőd is volt, hol az őseinek vallásához rendületlenül ragaszkodó Apor Sándor 
királylyal és országgal daczolva, oltalmazta az ős hitet. Kiviláglik ugy a csíki székely 
krónikából, mint Zsigmond királynak 1402-ben kiadott azon adományleveléből, mely által az 
Apor családot Bálványos vára és tartozandóságainak birtokában megerősiti, mely vár, mint 
oklevelében mondja, „Arx Idolatriae”-nek azért neveztetett, mert azt az Aporok még akkor 
épitették, mikor szent István az ős pogány vallást pártoló Gyulát legyőzvén, a vele 
szövetséges Opour ezen rengetegbe helyzett, megmászhatlan sziklára épitett várat, hogy ottan 
bátorságban áldozhasson bálványainak*Okolicsányi Sándor Decreta et vitae reg. Hung. qui 
Trans. possederunt czimü munkája 129. lap, megjelent Kolozsvártt 1744. 4-edr. ). 

Szent István az Aporral szövetkezett ős hitvédőket egy véres harcz után legyőzvén, a 
székelyeket a keresztény vallás elfogadására szoritá; de Péter, Aba és András királyok 
trónfeletti viszálygásai alatt az őshithez ragaszkodók ujból felemelvén fejeiket, Bálványosban 
ujból füstölgött Hadúr tiltott oltára, mignem I. Béla azt fegyveres erővel véglegesen le nem 
dönté*Hammer L. III. p. 79. és a csíki székely krónika. ). 

Az ős valláshoz annyi szivósággal ragaszkodó Aporok kersztyénné lételét regényes szinben 
adják elő. Ugyanis a Bálványos várában lakó Apor István, Sándornak fia beleszeretett a 
hatalmas Mikének egyetlen bájos és dúsgazdag leányába. A leány is osztá szerelmét, de a 
tutorok e viszonyt, s a szerelmesek egyesülését ellenezték éppen azért, mert a levente pogány 
volt. István keblében a hit, a lelki meggyőződésnek a szerelemmel való küzdelme a 
legiszonyubb harczot vívta, kétségbeesetten tépelődött sötét rengetegjeinél is sötétebb 
fájdalmában; már el is indult a Büdös barlangnak halálos üregébe, hogy véget vessen gyászos 
életének, midőn Hadúr papja, a nagy tiszteletben álló jós, azon tanácsával, hogy rabolja el a 
leányt, bátor lovagként visszatérité. 

István követte a szive szerinti tanácsot, két fitestvére s néhány hű fegyveresével átöltözködve, 
lement a torjai vásárra, hol midőn Mike bájos leánya anyja a s több leánytársával az 
egyházból jönne ki, elragadta s gyors paripájára emelve, kedves terhével sebesen robogott 
erős vára felé. Azonban a leányvesztett anyának jajveszéklésére a vásáros nép fegyvert 
ragadva rohant a merész nőrabló után, de ott állott Istvánnak legifjabb testvére feltartóztatni a 
boszus népet. Elszánt harcz fejlődött ki, melyben a győztes nép a fiatal Apor elejtésével 
folytatta üldözését. Már-már nyomában voltak a kettős terhével lassabban haladó ménnek, 
midőn az erdő végső kanyarulatánál a középső testvér tartá fel őket a vár csatlósaival. Az 



elszánt védelmezőket itt is legyőzte a nép, a második testvér is elbukott, de ezalatt István 
várába ért. 

Nyugton azonban itt sem lehetett, mert a leányát vesztett anyától és a papoktól feltüzelt nép 
ostrom alá vette a várat, de nem volt, a ki azt védje, mert István testvérei s a harcznokok 
elhullottak már s az ellenállást, mit a várban maradt öregek kifejthetének, hamar megtörte a 
nép dühe. Már a kapu betörve s a nép az udvaron van, midőn István a vár zömtornyába 
vonulva, egymaga akarta védni azt. 

A nő, kinek keblében a gyermeki érzet és a szerelem harcza dúlt, esdve kérte, hogy legyen 
keresztyénné, akkor aztán anyja átok helyett áldást adand frigyökre s mindketten mentve 
lesznek. De István őseinek hitét elhagyni nem volt hajlandó. Végre is alkudozásba 
bocsátkoztak s a leány szivható kérelmének azon eredménye lett, hogy István beleegyezését 
adta arra, miszerint születendő gyermekei megkereszteltessenek. Az anya, papok és nép is 
megnyugodtak ebben, s az ostromlóhad násznéppé változva, fényes menyegzőt tartott*Ily 
regényes szinben adja elő a hagyomány az Aporok keresztyénné lételét, miként azt Kővári 
László Erd. régiségei czimü munkájának 189. s köv. lapjain szintén elmondja. Ezen eseményt 
Okolicsáni is Decr. et vit. reg. Hung. qui Trans. pos. czimü munkája II. k. 160–161. lapján 
elbeszéli sokkal egyszerübb modorban, a mennyiben előbb előrebocsátván a Mike-családnak 
messze felvitt és nádorokkal összeköttetésbe hozott genealogiáját, elbeszéli, hogy Apor István 
beleszeretett egy Mike-leányba, kit a tutorok hozzá adni nem akartak, ő tehát egy torjai vásár 
alkalmával elrabolta azt. Az ennek következtében kifejlett harczban István kisebb testvére 
mindjárt a tett perczében, a másik Fel-Torján a Mike-család rokonainak fegyvere alatt esett el. 
István azonban felért várába, s ott a leányt nőül vette, daczára annak, hogy a szülők, rokonok 
s főként a papok ellenezték azt az egyház azon canonjának alapján, mely az elraboltnak a 
rabló által való nőül vételét tiltja, de azért Apor István a leányt ki nem adta, s ezen 
szövetségükből származott Ilona leányuk az Aporfi nevet vette fel. Okolicsáni leirásában e 
szerint nem találjuk azon indokot, hogy a szülők és papok azért ellenezték volna e 
szövetséget, mintha Apor István pogány lett volna, pedig igen valószinü, hogy a hagyomány 
és Kővári leirásának kutforrása is egy, t. i. Okolicsáni lehet. A rege mindenesetre 
összetévesztette a kort és a személyeket, mert a követelt három Apor testvér Apor Sándornak 
István (ki vajda volt), Endre és János nevü fiai Mátyás király korában éltek; István is nem a 
Mike-leányt, hanem hidvéghi Mikó Bálint leányát vette nőül, s igy a Mikó név a Mikével 
egybetévesztetett. Megtörténhetett, hogy a leány szülői vagy tutorai ellenezték e viszonyt, s 
Apor, mint az azon korban szokásos volt, elrabolta szerelmesét; de a nőrablás, ha csakugyan 
megtörtént is, nem vont maga után oly véres jeleneteket, mert István testvérei mind életben 
maradtak, István maradék nélkül halt el. Endre nőtelen maradt, de Jánosnak számos gyermeke 
volt, kik a családot tovább folytatták, a mint ez az Apor-család leveleiből kitünik. Torma 
József jeles történetbuvárunk nem tagadta ugyan a nőrablás történetét, hanem azt a 
szolnokmegyei Bálványos várában történtnek állitja, a mennyiben a Mike-család még most is 
létezik Bálványos Váralján.). 

De nem csak az ős vallás, hanem a haza védelmében is szerepelt, még pedig dicsőségesen 
Bálványos vára, mert midőn IV. Béla alatt a mongol csordák dúlták szegény hazánkat, a 
székelyek Bálványos várába huzódva, azt megnagyitva és uj védfalakkal ellátva, hősileg 
ellenálltak a mongolok ostromának, családaikat és kincseiket megoltalmazván*Okolicsáni 
Decr. et vit. reg. Hung. stb. II. rész 128–129. Apor Péter „Lusus mundi” 43. lap. (Lásd a 
„Magyar tört. emlékek” II. kötetében). Ez alkalommal épülhetett Bálványos várának alsó 
része. Apor Péter annak épitését 1236-ra teszi. A mongoloknak Bálványos várát ostromló 
csapatjáról emlékezik: Szegedi is in Syn. Belae regis II. 17. szak. 128. lap.). Tehát a hazánkat 



árként elboritott mongol járatkor felmutatható két győzelmet a székely fegyverek vivták ki, 
egyiket az aranyosszéki toroczkói várnál, másikat itten Bálványosnál. Nem voltak ugyan ezek 
oly fényes győzelmek, melyek a hazát megvédték volna, hanem mégis volt annyi jó hatásuk, 
hogy sok szegény fogoly meg lett szabaditva, s mindenesetre fényes bizonyitványa a 
székelyek hősiességének, kik még akkor is – midőn a haza védsereg nélkül volt, midőn a 
király elmenekült, s midőn senki ellenállásra gondolni se mert – fel merték emelni fejeiket, 
büszkén csillogtatván győzelmes fegyvereiket. 

Sőt még egy másik alkalommal is dicsőségesen szerepel Bálványos vára történelmünkben. 
Ugyanis a tatárok Béla unokája, László alatt ujból rácsapván hazánkra, a székelyek ismét 
Bálványos várába vonultak s annak falait kiujitván, azt nem csak hasonló szerencsével és 
hősiességgel védték, hanem a tatárokat egészen a Feketetengerig üzve, Athén nevü vezérüket 
is elfogták*Okolicsáni ugyanott 134. lap.). 

Bálványos várában székelt Apor László (Opor László), Erdélynek azon hatalmas vajdája, ki 
az Árpád-házból való királyok kihaltával bekövetkezett magyar trón feletti viszályokban oly 
nagy és döntő szerepet játszott. Azon Apor László, ki mint erdélyi vajda, székelyek és szászok 
ispánya, oly nagy hatalommal birt, hogy a magyar koronát bitorló bajor Ottót, ki szövetségét s 
mint hiszik, leánya kezét is jött keresni, elég merész volt letartóztatni s mindaddig – 
közhiedelem szerint Bálványos várában*Hogy bajor Ottó Bálványos várába volt 
bebörtönözve, azt Okolicsáni is emliti fenn jelzett munkája 137-ik lapján. És Apor Péter is 
„Lusus Mundi” czimü munkájában.) – fogva tartani, mig meg nem esküdött, hogy a magyar 
trónról lemond és soha Magyarországba vissza nem tér. Az ekként visszaszerzett koronát a 
hatalmas vajda mindaddig kezei közt tartá, s minden fenyegetőzéssel, s még a kimondott 
egyházi átokkal is daczolva, mindaddig ki nem adá, mig Robert Károly vetélytársai felett 
fölényt nyerve, a magyar trónon erős állást nem foglalt; ekkor, de ekkor is csak egyezkedés és 
biztositékok mellett helyezte Robert Károly fejére a sz. koronát*Lásd az erre vonatkozó 
adatokra hivatkozást Kővári Erdély Tört. I. k. 156–160. lap.). 

Ha elfogadjuk azon elméletet, hogy Apor László bajor Ottót Bálványos várában tartotta 
fogságban, akkor nem tagadhatjuk meg Bálványos várától azon dicsőséget sem, hogy az sok 
trónkövetelő által veszélyeztetett magyar koronának két évig letéteményezési őrhelye volt. 
Mert hogy a korona ennyi ideig Apor kezei közt volt, arra elvitázhatlan adataink vannak, hogy 
pedig ő a nemzeti szent ereklye biztositására – melyért egyházi átokkal, pápa és király 
haragjával daczolt – mily nagy sulyt fektetett, azt az események logikája mutatja. Már pedig a 
féltett nemzeti kincs sehol biztosabb nem lehetett, mint a fekvésileg erős és bevehetetlen 
Bálványos várában, melyet a vajdához hű székelyek hős fegyvere legbiztosabban védett és 
oltalmazott. 

És ezen elvitázhatlan adatokkal szemben Scheint*Land und Volk der Székler. 116. lap. ), 
Philippi*Die deutschen Ritter in Barz.), Ackner s más szász irók Bálványos várát mégis a 
német lovagok által épittetik. Ackner archaeologiai térképében ezt is, valamint minden 
székelyföldi régi várunkat (a melyekről tudomással birt) „Deutsche burgnak” jelölte és minő 
alapon? egyszerüen azon álokoskodás, azon okadatolhatlan feltevés alapján, hogy a székelyek 
kővárakat nem épitettek, s hogy kiválóan a Bálványos épitészete határozottan jelöli, hogy az 
német lovagvár volt. Ugy de éppen Acknernek – ki régészeti szakismerettel bir – bölcsen 
kellett volna tudnia azt, hogy ugy a szent, mint a hadi épitészetben meg voltak bizonyos 
épitészeti elvek és alakok határozva, s Európa bármely országában is, ha templomot vagy 
várat épitettek, azt ezen elvek és szabályok szerint létesiték. Éppen Ackner mint szakértő 
régész tudhatná, hogy a román korban ugy Angol-, mint Francziahonban, ugy 



Németországban, mint hazánkban román izlésü templomokat emeltek, és hogy éppen ez volt 
az eset akkor is, midőn a csúcsíves styl a körívest háttérbe szoritotta. Ackner mint szakképzett 
régész igen jól tudhatná, hogy a középkor lovagvárai minden országban s minden népnél 
ugyanazon hadépitészeti elveken emeltettek, s igy nagyon kell csudálkoznunk azon, hogy 
minő indok vezethette a különben nagy tudományu Acknert azon szándokos ferditésre, hogy 
ugy a Bálványost, mint a szent-léleki, ugy az udvarhelyi, mint a (Háromszék) várhegyi 
várat*Ezeken kivül a bágyi várt, Firtost, Rabsonné várát, szóval mindazon székelyföldi 
várakat, melyekről tudomással birt. ) német lovagvárak közé sorozá; midőn éppen ezek 
kiválóan azok, melyeknek magyarok által való épitése történelmileg is be van 
bizonyitva*Különben német várrá tette Ackner Vajda-Hunyadot, Dévát, Fogarast, Vécset, 
Szamosujvárt stb. szóval Erdélynek minden várát. Ez aztán egy oly önkényes ferde eljárás, a 
nemzeti előszeretetnek az igazsággal üzött oly játéka, mit megmagyarázni nem lehet.). 

Azért itt szükségesnek hittem az ily túlkapásokat megróva, a valót ilyképpen elferditőket 
rendreutasitani. Most pedig folytassuk Bálványos várának történeti nyomozását. 

Bálványos épen fennálló és az Aporok által lakott vár volt egészen a 17-ik század kezdetéig. 
1603-ban Apor Miklós lakja; ki némely fejedelmi irnokokat bántalmazván, e miatt fiscalis 
kereset alá esett, de mielőtt e per lejárt volna, Brassónál Székely Mózessel hősileg daczolva, 
életét veszté*Apor Péter „Lusus Mundi” 20. lap. ). 

Ezen vértanuilag elhalt Apor Miklósnak özvegye született Lázár Borbára, elhagyta a bajosan 
megközelithető Bálványos várát, s Torján kényelmes lakot épitve, oda költözött le*Apor Péter 
ugyanott mondja, hogy az Apor Miklósné által Torján épitett lak igen terjedelmes és 
tekintélyes kastély volt, de az elromladozván, az ő (Apor Péter) nagyatyja azt kisebbre vonta 
össze.). 

Azóta az elhagyatott és annyi emlék által szentesitett vár romba dűlt, századok óta folytatván 
tusáját az enyészetnek pusztitó szellemével; csak sólymok és keselyük tanyáznak jelenleg a 
hősöknek elhagyott védművei között, csak néha-néha vetődik oda egy-egy mult dicsőségnek 
szétszórt emlékeit kutató vándor, mikor felelevenedik a mult, s az emlékezetnek 
ködfátyolképein lefestődnek az ott élt, az ott szerepelt hősöknek óriási alakjai. Feltünik első 
helyen az első ismeretes Opur, ki a Konstantinápolyt ostromló Botondnak volt 
vezértársa*Okolicsáni, Benkő József és Apor Péter szerint. ), fel a rettenthetlen, az ős 
hagyományokat védő Opur Sándor, ki országgal és királylyal daczolva, Bálványos várában 
gyujtá fel Hadurnak tiltott oltártüzét, fel a mongol és tatár csordákat visszaverő hősök, fel 
Apor László, a hon viszályai közt a magyar koronát oly hűségesen megőrzött hatalmas vajda, 
ki Róbert Károlynak trónját biztositá, s fel az e várban utoljára lakott, s nemes önfeláldozása 
által dicsőült utolsó hőse e várnak, a haza függetlenségének védelmében elvérzett Apor 
Miklós, s midőn igy következetesen a századok hosszu során át a mult dicsőségének fényes 
dicsteljes korától lejutunk a jelen eltörpülésére, csudálhatjuk-e, ha a nép a nagy ősöket 
óriásoknak látja, hisz a jelen pygmeusai mellett azok alakjai valójában óriásokká magasulnak. 

Utunkon változtatandók, s talán azért is, mert mi magunk is bátraknak akartunk látszani a 
nagy hősök nyomdokai által szentesitett helyeken, visszafelé nem az eléggé kényelmes 
várutján, hanem egyenesen indultunk le a várhegy délre néző meredek oldalán. Mondhatom, 
hogy nagyon furcsa séta volt ez, mert az egész hegy megmozdult lábaink alatt, az omladozó 
várfalakból legurult, egymásban fennakadt kövek lépteink által megingattatva, elkezdettek a 
meredek oldalon nagy szökésekkel leiramodni, a felsőbb kövek is ekként támpontjukat 
elveszitve gurulni kezdettek, mi pedig ezen mozgó kőtömeg, ezen zajló kavicszuhany közt 



rohantunk, csúsztunk és estünk lefelé, mert visszatérni, de még csak megállapodni is ezen 
mozgékony talajon lehetlen volt. Hanem végre is minden komolyabb baj nélkül, néhány kék 
folttal leérkeztünk az aljba; de ezen esetünkből vont tapasztalás nyomán szükségesnek hiszem 
a nyomdokaimba lépőket figyelmeztetni, hogy jól teendik, ha a Bálványos oldalának ember 
léptei elől eltiltott oldalát kisérletök tárgyává nem teszik. 

Mire az aljba értünk, már alkonyodott, s mi megragadtatva az eszme költőiségétől, elhatárzók 
az éjet a Bálványos vára alján tölteni. Egy igen kellemes izü jéghideg savanyuviz buzog itt fel 
oly bőséggel, hogy kifolyása malmot hajthatna; e mellett lett kiválasztva éjitanyánk, 
csakhamar magasan lobogott máglyaszerü tanyatüzünk, s ki a távolból megpillantotta volna 
tanyánkat, könnyen jöhetett volna azon hiedelemre, hogy a régi pogány székelyek szellemei 
keltek fel Hadúrnak titkos oltárát felgyujtani az est sötétében. 

Ezen kevéssé ismert hegységeknek tömkelegében, ezen magányos lakatlan vadonban, a 
Bálványoson kivül még egy másik, azzal egykoru és sorsában osztozott várat találhatunk, ez a 
teljesen ismeretlen Torja vára; hajnalban ennek felkeresésére indultunk. 

A Bálványos patakának szük szirtes völgyén lemenve, már a rosz és a pataknak nagy 
kövekkel tölt medrén annyiszor átmenő ut is önkénytelenül eszünkbe juttatta, hogy mily 
könnyen s mily kevés költséggel lehetne Bükszádról Torjára utat vezetni, mely a mellett hogy 
egy csekély hegyhát (a Sósmező) kivételével minden hegy nélkül vezetne, egyszersmind 
olyan vidéken vonulna át, mely ugy történetileg, mint természettanilag annyira nevezetes, s 
mely annyi feldolgozható kinccsel kinálkozik, mely fürdőinek gazdagsága, idylli szépsége, s 
régi emlékei mellett a rövidség előnyét is kinálja, mert midőn most Bükszádról akár Sz.-
György, akár Tusnád felé kerülve 8–10 óra alatt lehet eljutni K.-Vásárhelyre, akkor a 
bükszád-torjai utvonalon ez utat 3 óra alatt lehet megtenni, mely Baczon felé folytatódva, nem 
csak hadtanilag nevezetes és fontos problemát oldana meg, hanem a kifelé utazó kézdi és 
orbai székieket egy egész napi kerülettől mentesitené. 

Azonban ezen annyi érdek által támogatott és ajánlott utvonal jó darabig alkalmasint még hiu 
ábránd lévén, mi egy szebb jövő képeinek biztató kilátásával a képzelhető legroszabb uton 
ballagtunk le a Putna tövéhez, vagyis azon hegysarokhoz, hol a Bálványos patak a 
délnyugatról letörtető Torja patakával egybefoly*Hol Bálványos patak neve elveszvén, a 
Torja patak neve lesz uralgóvá. ). 

Elhagyva a fő völgyet, Torja patakának ismeretlen vadon völgyébe tértünk be. A Putna 
tövétől néhány ezer lépésnyire a völgy ismét kétfelé ágazik, közből magas kerekded domb 
emelkedik fel, melyet északnyugatról a Bakszilos pataka, délkeletről Torja várpataka foly 
körül. Ezen – a Csiklony-nyal keskeny hegyhát által egybefüggő kúpidomu hegynek tetejét 
koronázta Torja vára*Torja várához a Bálványostól egyenesen is el lehet menni és pedig két 
uton, ezek egyike a Baramezején és a Csiklonyon át egyenesen vezet Torja várához, másika a 
Piripo hegyén át a Begyenkő völgyön lejövő Taliga-uton, mely, mint a hagyomány mondja, a 
Bálványos és Torja várát egybekötő régi ut volt. Mindezek csak egyszerü havasi ösvények, 
melyek a vadon rengetegjein vonulnak s bár néhol a legszebb és elragadóbb helyeken 
vonulnak át, nagyon fáradságosak, sőt néhol veszélyesek is levén; a fennebb leirt Bálványos 
várpatak mellett levonuló kerülő utat ajánlom legalább azok számára, kik a kényelemre is 
tekintettel szoktak lenni. ). 

Torja várának multjáról mitsem tudunk, fennmaradt maradványai is jelentéktelenek, bár maga 
a vár – jeleni nyomairól itélve – terjedelmes, s már fekvésénél fogva is nagyon erős lehetett. 



E vár körteidomu volt, oly elhelyezéssel, hogy hegyes csúcsa délnek, vastagabb bütüje 
északnak volt forditva, a beltért körülölelő gátony 360 lépés kerületü, s a falrakatnak 
csalhatlan nyomait tünteti elő. E gátony a hegynek meredeken lehanyatló ormára levén 
fektetve, külső sánczokra sem hely nem maradt, sem arra szükség nem volt. 

Azonban e tekintetben kivételt szenved az északi oldal, vagyis azon része a hegynek, hol a 
várhegy a Csiklonynyal, miként emlitém, keskeny hegynyak által függ össze. Ez levén azon 
oldal, hol a várhoz lehetett közeliteni, itt a hegynyakot egész szélességében egy még most is 
4–5 öl széles átmetszés szeli át. Sürü erdő fogta fel a vár belterét, ez erdő látszólag romok 
halmazában gyökerezett meg. A vár déli csúcsán túl a hegynek végcsúcsáig terjedő, vagy 160 
lépés hosszu, 50–60 lépés szélességü oly fenntér van, melyen régi épitkezések homályos 
nyomai látszanak, s melyek arra engednek következtetést vonni, hogy itten egy a külső vár 
által fedezett oly belső ballium volt, mely zömtornyával végvisszavonulási erődöt alkotott. 

A leirtakból az tünik ki, hogy Torja vára az idő szerint hatalmas vár lehetett, keletkezése 
egykoru lehet Bálványos várával, melylyel a rege is egybecsatolja, a mennyiben azt mondja, 
hogy Torja vára oly hatalmas óriásnak szolgált lakásul, ki innen egy lépéssel a Bara mezejére 
lépett. Ez a Bara mezeje pedig nem más, mint a két testvérvár között felmagasuló s 
mindkettőnek fekhegyénél magasabb sziklacsúcs, melyen a két vár között egybeköttetést 
eszközlő őrtorony állott, honnan – hagyomány szerint – tüz és zászlóval jelezték az ellenség 
mozdulatait. 

Valamint keletkezése, ugy e vár elpusztultára vonatkozó semminemü adat birtokában nem 
vagyunk, igen valószinü azonban, hogy ezt is a Bálványossal egykorulag az ős valláshoz 
ragaszkodó s azt fegyverrel is oltalmazó székelyek emelték, s hogy azt vagy sz. Istvánnak a 
kersztyénséget felparancsoló hadserge, vagy a mongolok dúló csordái rombolták le. 

Torja vár vidéke egyike a megragadóbb havastájaknak, mely idylli szépsége mellett vizbősége 
által előidézett dús tenyészetet is mutat fel, mert a Várhegyet körülfolyó s már fennebb 
emlitett Bakszilos és Torja vár pataka mellett még ott találjuk az Oltág, Halaság és 
Begyenkőrét patakait, melyek dús legelőket nyujtó kies völgyületekből törtetnek le. E vidék 
hátterében a Forishágója és Torjahágójának nevezett magas havasok emelkednek, délre pedig 
Almásmezeje vagyis azon erdőségekkel körülkeretelt terjedelmes havasi kaszálló terül el, 
melyet – miként a fennebb közlött oklevélből látók – Bethlen Gábor adományozott a torjai 
bányászoknak. 

Ezen völgy éppen oly dús ásványos forrásokban, mint a túlsó. Számos jelentéktelenebb forrás 
mellett felemlitendőnek hiszem a Begyenkő rétjén levő igen jó ivókutat*E forrás vegytartalma 
ismeretlen, helyben nagyon erős és kellemes izü. ) és a fürdésre berendezett (már ugy ahogy) 
Kecskekosár nevü másik ásványos forrást, mely a Hammassal ugyanazonosnak látszik lenni. 

XV. Torjától Ikafalváig. 
Torja régi kiváltságai. A Torját alkotó 5 falu, azoknak sajátságos beosztása. Sz.-Miklós 
dombján régi templom és harangok. Feltorjai régi templom. Sz.-Ilona. Sz.-Lukáts. Dózsa-
domb. Havashágó. Futásfalva. Sz.-Imre kápolnabércze. Kápolna-mező. Sóskut. Ikafalva. 
Furuspataka. Furuzsina istennő, avar árkok. Papok hegye, itt levő régi templom, vallási 
harczok. Kovácshegy. Háromszék a Papok hegyéről. 



Ha a már rég tervbe vett s annyi érdek által követelt utvonal Bükszád-Torja közt kész lenne, 
oda rövid három óra alatt át lehetne szekerezni, hanem ez nem levén meg, kénytelenek 
voltunk e rövid utat gyalog tenni (Torja várától félóra alatt), mig szekerünknek 7 órát kellett 
kerülni, hogy az országuton Torjára érjen.  

Torja a hasonnevü pataknak torkolatában fekszik, ott, hol ez szük hegyi pályája után kiér a 
Feketeügy szép terére, s mint bányászközség és taxális hely sok kiváltsággal és vásárjoggal is 
birt, melyek törvényhozásilag is megerősittettek*Lásd App. Const. III. r. 78. T. 1., a hol az 
mondatik, hogy: K.-Vásárhelynek, Torjának, S. Sz.-Györgynek és Ilyefalvának privilegiumai 
helybenhagyatnak. Miből azt kell következtetnünk, hogy a 17. század elején Torjának a többi 
taxás városokkal ugyanazonos kiváltságai még érvényben voltak, hogy mikor s miként veszti 
el, arra semmi adatot nem találhattam. ), de a melyek Kézdi-Vásárhely emelkedésével 
kimentek divatból. Az 1567-ik évi regestrumban Also torya 40, Felső torya 22 kapuval van 
bejegyezve, miszerint még ekkor is jelentékenyebb, a csak 60 kaput számláló Kézdi-
Vásárhelynél, pedig ezen regestrumban Karathna és Volál – mint megyékhez tartozók – 
nincsenek felvéve. 1699-ben az erdélyi püspökség vicariatusa Torján székelt*Hist. relig. de 
ort. et prog. Missio. ad annum 1699. ). 

P. Bombardus Torjáról mint erős várral biró jelentékeny városról tesz emlitést, vár azonban 
itt, sőt még annak valahai lételét bizonyitó nyom sincsen, hacsak a határán levő Bálványost 
nem értette Bombardus atya, vagy templomainak várkastélyait. De ha nincs is vára, azért 
mégis nevezetes és sajátságos egy helység ám ez a Torja, mert ezen általános elnevezés alatt 5 
teljesen egybeépült falu értetődik*E faluk: Alsó- és Felső-Torja, Karatna, Alsó- és Felső-
Volál. A hires Alia család, mely a nemzeti fejedelmek alatt annyi nevezetes embert adott a 
hazának, karatnai volt. Lásd Kállay „A ns. székely nemzet eredete.” 218. lap.), melyek 
csaknem 1 mfd hosszan nyulnak el Torja pataka torkolatjának bemélyülésében. Ezen 5 falu 
ismét 4 egyházközséget alkot és két törvényhatósághoz tartozik, mert mind az, mi a Torja 
patak jobb partján van, Háromszékhez, s mindaz, mi balpartján van, Felső-Fehérvármegyéhez 
tartozik, mely szétszórt vármegyéből egy darabkát ide is beékeltek Háromszék és Csík 
közé*E darabkát alkotja Torja egy része, vagyis Karatna, Volál, továbbá Peselnek, 
Szárazpatak, melyek egybefüggnek az Olt völgyében levő Bükszád és Mikó-Ujfaluval; ide 
tartozott régen a Csíkban levő Lázárfalva is. Benkő József szerint (Spec. Tran.) Kantát, 
Karatnát, Alsó és Felső-Volált, Peselneket és Szárazpatakot hajdan szabad bisszenusok lakták, 
kik a királyt fegyverrel szolgálván, a székelyekkel táboroztak s földjük is Kézdiszékhez 
tartozott, s csak azután lett vármegye, miután azokat az Aporoknak adományozták.). 

Az 5 falu összes lakossága megközeliti az 5000-et. Ezek ismét két vallásfelekezet közt 
oszlanak fel, mert egy részök katholikus, mig más részök református. 

A katholikusok temploma Al-Torján van a Sz.-Miklós dombnak nevezett magaslaton, a 
templom maga is szent Miklós tiszteletére levén szentelve, erről Al-Torja régi ratokban 
gyakran Sz.-Miklós-Torjának is neveztetik*Benkő József Spec. Tran. Sed. Háromszék és 
Apor Péter Lusus Mundi 15. lap. A Magyar tört. emlékek 11. kötetében és Okolicsáni Decr. et 
vit. reg. Hung. II. 133. l.), de hogy az Al-Torja név nagyon régi, kitetszik a pápai dézmák 
regestrumából, hol az 1334-ik év feljegyzéseiben Torya inferior néven jön elő*A nevezett 
regestrum 646. lapján 1332. évi rovatban ezt: „Valentinus Sacerdos de Torya solvit 3. banales 
ant.” A 715. lapon 1334. évi rovatban: „Valentinus Sac. de Torya inferiori solvit 8 ban. ant.” 
Ezt mutatja régiségén kivül azt is, hogy már ekkor jelentékeny helység volt, mert 8 banalist 
csak ilyek fizettek. ). Ezen templom – miként az egyházközségi jegyzőkönyv mondja – 
nagyon régi volt, de 1822-ben lerontatván, egészen ujból épült. A réginek csak tornya maradt 



meg, hol két hengertagozata körives ajtót találván, azt kell következtetnünk, hogy az román 
vagy átmeneti korszakból való egyház volt. A régi templomot környezett várkastélynak 
nagyon magas falai (melyekből, mint öreg emberek mondják, csak a templomfedél csúcsa 
látszott ki), ölnyire szállittatott le. E köridomu kastély egyik ajtószemöldén 1623 évszám van 
bevésve. Harangjai szintén régiek; második harangja – melyen az ABC ferde latin betükkel 
megforditva van körirva – a 16. századból való, mint azt a rajta levő minuskel jegyekkel irt 
1555 évszám bizonyitja. A kisebb harang körirata ez: 

„Donata M. O. P. N. Al-Torja sum fusa 1655.” 

A reform. Fel-Torjának is igen érdekes régi temploma van, mely a kath. korban sz. Mártonnak 
levén szentelve, védszentjéről Fel-Torja is gyakran hivatott Sz.-Márton-Torjának*Benkő Józs. 
Spec. Trania Sed. Háromszék, és Apor Péter. De hogy Felső-Torja neve, s azzal maga a falu is 
régi, kitetszik a pápai dézmák regestrumából, hol az 1332-ik év sorozatában a 646. lapon ez 
van bejegyezve: „Paulus Sacerdos de Sup. Torya solv. 18 banales ant.” Az 1333. év 
sorozatában a 658. lapon: „Paulus Sacerdos de Torya superior solvit 4 denarios.” ). Ez 
egyházat is átidomitotta az idők szeszélye és az emberek kegyeletlensége; de annyi mégis 
fennmaradt, hogy épitési korát az átmeneti korszakra (XIV. század) határozhatjuk*Apor Péter 
Lusus Mundi 12. lapján azt mondja, hogy a felsőtorjai templom szentélyében e felirat volt: 
„Anno 1516 In honorem Sancti Martini Episcopi erexit Stephanus Apor.” E feliratnak ma 
semmi nyoma, de igen valószinü, hogy az évszám hibásan volt olvasva, mert a templom a 
felirat évszámánál jóval régibbnek látszik. E feliratot Okolicsáni is közli Decr. et vita reg. 
Hung. II. kötet 133. lapján, s igen valószinü, hogy Apor Péter is tőle vette át a hibás adatot.). 
Szentélyében ugyan minden a kifejlett gót korra mutat, ilyen sokszög záródása, ilyenek 
csúcsives ablakai, melyeknek diszművezetét a kettős lóheriv feletti trifoliumrózsa alkotja, 
hanem letörpitett hajójában ott találunk egy román műidomot: déli oldalkapuját, melynek 
egyenes záródásu nyilatát egy hengertag félkörrel tetőzi; az ivmezőn (tympanum) volt 
dombormű eltünt, ugy leszedett boltivezete is, melynek egykori lételét most is meglevő 
oldaltámjai bizonyitják. E támok felül rézsut vannak leszelve, itt és oldaltöréseinél is mély 
horonytagozat s alól az attikai láb módositásából alakult párkányzat van alkalmazva, mely a 
szentély és hoszszentélyen is végigfut. A szentély 4 lépcsővel emelkedik a hajó fölé. Ez 
emelkedést a hoszszentély alatt levő most befalazott altemplom tette szükségessé. Ez egyház 
szintén erőditve volt, eredetileg 5 öl magas körfalai most 2 ölre szállittattak le. 

A két Torja közt egy magaslatot Sz.-Iloná-nak a katholikus hagyományok szerint azért 
neveznek, mert a reformátio terjedtekor a hitszónokok Ikafalváról az erdő alatt Fel-Torjára 
feljőve, ottan oly sikerrel hirdették az ujitott vallást, hogy az egész község áttért. Leindultak 
innen Al-Torjára is, de Apor Ilona nevü aggleány egybegyüjtve jobbágyait, ezekkel elikbe 
állott, s a hitszónokokat visszaüzte; ennek emlékére nevezték el a helyet Sz.-
Ilonának*Okolicsáni is elbeszéli ez esetet Decr. et vit. reg. Hung. II. k. 132. lapján, csakhogy 
ő a hitvédő amazont nem Apor Ilonának, hanem Apor Andrásné, szül. Lázár Borbálának 
mondja. De hogy ő is tévedett a személy megnevezésében, azt önmaga felfejti ott, a hol Lázár 
Borbálát Apor Miklósnénak állitja. ). Kissé alább egy az Apor-udvar közelébe eső szántófölet 
pedig azért neveznek Sz.-Lukácsnak, mert ottan ezen evangelistának szentelt kápolna állott, 
melynek nyomai most is felismerhetők. Hanem hogy egy Felső-Volál felőli dombot miért 
neveznek Dózsadombnak, arra még a hagyomány sem utasit. A hegy alján levő Havashágónál 
sok vastag cserépdarabot s falnyomokat lehet találni. Valjon az Albisból eredő, de Torján is 
birtokos Dózsáknak nem volt-e itten lakházok? melyről a közeli domb is nyerhette 
elnevezését*Kővári Erd. régiségeiben a Torja-határon levő Dózsa váráról emlékezik, 
alkalmasint Dózsa dombjából csinált ő Dózsa várt, mely nem létezik.). Torjáról származik s 



innen is irja magát a b. Apor család, mely egyike a legrégibb és legkiválóbb ős székely 
családoknak. Bálványos váránál már több kitünő őséről emlékeztünk, s kik e család 
leszármaztatását tárgyalták, mind a szent István kori Opourral kötik egybe. 1220-ban ujból 
felmerül egy Opur, ki Endre király szentföldi hadjáratában veszen részt; a XIV. században 
pedig Apor Lászlót, a fennebb jellemzett hatalmas erdélyi vajdát találjuk. Ennek fia vagy 
testvére az a Balázs, ki 1311-ben a nyulak szigetén elhalva, szárazpataki jószágát 
unokaöcscsének hagyományozza. (Lásd alább Szárazpataknál). A XVI. században Apor 
Istvánt találjuk, ki 1506-ban az agyagfalvi székely gyülésen Kézdi küldöttje volt. 

A fejedelmi korban nevezett István és László mellett találjuk Miklóst, ki mint Békésivel tartó 
1575-ben notáztatott. Székely Mózessel Brassónál 1603-ban Miklós, András, Lőrincz, János 
és Tamás esnek el. Andrásnak fia volt az a Lázár, ki Béldi Pállal a portára menekült, valamint 
István is, ki csíki főkirálybiró, tanácsos, kincstárnok és fővezér, s mint ilyen Apafi uralma 
alatt igen nagy szerepet játszott, ez az István 1693-ban báróságot, később grófságot nyert, de 
magtalanul halt el. Azonban János testvére folytatta a családot, ennek volt fia az a Péter, ki 
mint iró is ismeretes, ki előbb háromszéki főkirálybiró, később küküllővármegyei főispány 
volt, s mint ilyen 1713-ban báróságot nyert. Fia, László, tordavármegyei főispán hozta le 
napjainkig a családot.  

Kézdi-Vásárhely csak rövid félóra távolra van Torjához, de mi ez alkalommal kerülő uton 
megyünk e minden magyar előtt tiszteletet érdemlő kedves városba, mert előbb e vidéki ős 
székely várak harmadikát, az irodalmilag teljesen ismeretlen Ika várát látogatjuk meg. 
Kikerülve azért még most Felvidéknek oly vonzóan szép terét, az erdők alján vonulunk lefelé, 
hol a Nagy és Kiság patakai völgyében rejtőzködő Futásfalvát találjuk, mely község az 1567-
ik évi regestrumban Fwtásfalwa néven 13 kapuval van bejegyezve. 

Futásfalva utolsó katholikus községe Felvidéknek, s azért szent emlékekben nincsen is itt 
hiány, mert a falu felett felmagasuló hegyet Sz.-Imrekápolna bérczének nevezik, és pedig 
azért, mert e hegy ormán sz. Imrének szentelt s búcsujáratokkal látogatott kápolna állott, 
melynek e század elején romjai is látszottak, de ma már csak nyomai mutatkoznak. 

Egy másik, Urszine változására szentelt kápolna a falun alóli Kápolnamezőn feküdt. De hogy 
a kápolnákat épitett ősök nem csak imádkoztak, hanem harczoltak is, arról a Kápolnamezőn, 
Kovácshegyen s másutt is nagy mennyiségben előforduló nyilvesszők, sarkantyuk, s más 
fegyvertöredékek kezeskednek. Van e faluban egy Sóskutnak nevezett timsós forrás is, mely a 
bort főzi, s mely sok betegségben, de főként kolera ellen biztos gyógyszer, mint mondják; 
orvosilag észlelve még nem volt. De im a Futásfalván alól negyedórára fekvő Ikafalvára 
értünk. 

Ikafalva egyike Háromszék legrégibb, hihetőleg még a letelepedési korban alakult falvainak. 
Papok hegye háta mögötti rejtett helyzete mutata, hogy e falu akkor épülhetett, midőn az 
emberek lakaikat még elrejteni voltak kénytelenek. A falu nyugati felső végénél gazdag forrás 
fakad fel, melynek a falu derekát átszelő lefolyását Furus patakának hivják. E forráshoz 
néprege van kötve. Ugyanis a honfoglalás és letelepedés korszakában e falu népének őseit egy 
Furuzsina istennő nevében harczolt bátor bajnok vezérelte, véres csatát küzdött e helyen, hol 
most e falu fekszik s meg is öletett, de kiontott véréből fakadott fel a forrás, mely mellé népe 
letelepült; miért Ikafalva lakói még most is nagy jelentőséget kötnek e forráshoz, annak vizét 
kútakba felfogják és azt iszszák, mert az – mint mondják – vérviz, mely erőt ad, hogy pedig 
az ikafalviak erős, bátor emberek, azt ezen forrás vizének tulajdonitják a vidékiek; ha a 
szokásos birkózásokban vagy verekedésekben valamely ikafalvi legény fölényt vív ki, azt 



mondják: „Nem csuda, mert Furus vizén nőtt fel”, s azért az ikafalviak annyira respectálva 
vannak, hogy nem igen mernek velök kikötni. 

Ikafalva régi településéről az ott feltalálható ős hangzatu családnevek is, mint Fetés, Barrok 
stb. bizonyságot tesznek. Lételéről első biztos adatunk 1332-ből van, midőn a pápai dézmába 
Ikafalwa papja 3 régi banalist fizet*A pápai dézmák regestruma 646. lapján ez van: „Paulus 
Sacerdos de Villa Ika solvit 3 ban. ant.” Ugyanott a 675. lapon 1333-ik évre vonatkozólag: 
„Paulus Sacerdos de Villa Ika 3 ban. ant.” Az 1567. évi regestrumban „Ikafalwa” néven 17 
kapuval van bejegyezve. ) 

Hogy Ikafalva épitésénél önvédelmi tekintetek döntöttek, mutatják azon mélyutak, melyek 
határát főként a tér felől átszelik, s melyek némelyike oly mély, hogy lóháton is észrevétlenül 
el lehet öblében menni. Ha ez utakat figyelemmel vizsgáljuk, egyszersmind azt is 
felismerhetjük, hogy azok irányát nem a rövidség, hanem hadtani és önvédelmi szempontok 
határozták meg. Hogy az avar ősök erőditvényeinél ily mélyutak nagy szerepet játszottak, azt 
tudjuk; nem lehetetlen azért, hogy Ikafalvát avar telep épité és az a mésés Furuzsina valamely 
avar istenség lehetett. 

A falu különben is, miként emlitém, rejtett és erős fekvéssel bir, három domb:a nyugatra 
fekvő Csordagyüjtő, a délre lenyuló Domóhegy és a falu előtti Papok hegye annyira elfedik, 
hogy az országutról csak is az utóbbira helyezett temploma látszik. E templom is ma már csak 
rom, fedéltelen küzd ott az enyészettel, pedig tisztes műemléke az a régi kornak. A 
hagyomány mondja, hogy ez egy itt feküdt kolostornak vala temploma, valamint a Papok 
hegye elnevezés is az itt lakott szerzetesektől ered. Ezt bizonyitó semmi más adatunk nincsen, 
mint a hagyomány és a helynév, de hogy egyházunk egy része a XIII., más része a XV. 
században épült, arra adat maga az épület, mert 5 lépés hosszu, s ugyanily széles szentélye a 
késő gót kornak egyik igénytelenebb alkotása. A szentély egyenesen záródik, még most is 
meglevő keresztboltozatának a késő gótkor modorába (két horonynyal mélyitett, s csúcsán 
leszelt három szög) tagozott gerinczei a padozatig lenyult faltökön nyugodtak. Megmaradt 
még átszelt lóherívvel záródó sekrestye-ajtaja, s egy egyenes záródásu szentség-fülke is, mely 
hátul tágas rejtekbe nyilik. A (20 lépés hosszu 7 lépés széles) hajóban három román idomot 
találunk; egy egyenes záródással nyiló ajtót, mely kivülről vakalakitásu körívvel van tetőzve, 
három kis köríves ablakot, melynek tagozatlan béllete középről ki és be kajácsosan tágul és 
köríves kiadalívet, melyen most olvashatlanná kopott majuskel betük nyomai látszanak. Mind 
ez arra mutat, hogy a hajó a román korban épült, s csak azután toldatott oda a késő gótkori 
szentély. A templom külsőjén semmi nevezetes, legfelebb koronapárkányzatát emlitem meg, 
mely kajács, henger és háromszög pálczából alakult. Az egészet 180 lépés kerülettel biró 
köridomu várkastély keriti, melynek egykor nagyon magas és erős falai egy öl magasságig 
leszedettek.  

El van most hagyatva e tisztes templom, s távol lévén egykissé a falutól, annak leszedésén 
gondolkoznak, pedig nem voltak mindig ily közönyösek irányában az emberek, mert ez 
egyház birtoka felett – mint a hagyomány mondja – véres harcz folyt a reformatiókor. 
Ugyanis az akkor nagy kiterjedésü Ikafalva lakóinak egy része áttérvén az uj hitre, a 
templomot magának követelte; de a katholikus rész nem akarván átengedni, harczra került a 
dolog. A legyőzött katholikusok futásra vették a dolgot, s innen negyed órára a Sajgó patak 
mellé települtek; igy alakult volna Futásfalva. 



A két falu közti dombot Kovácshegynek hivják. Erről meg az a hagyomány, hogy az 
üldözőknek nyilai elfogyván, egy kovács hirtelen felüté oda kohóját s gyorsan gyártott 
nyilaival az üldözést folytathaták. 

Hanem e becses szóhagyományok ne mellőztessék velünk a Papok hegyéről feltáruló 
gyönyörü kilátásnak stereoskop ismertetését. Először látjuk innen Háromszék felvidékét egész 
terjedelmében; illő tehát, hogy annak néhány sort áldozzunk. 

Felötlik innen egész Kézdi és Orbai szék; vagy 50 falut lehet e dombról megszámlálni, s ott a 
tér közepén Háromszék Párizsának, ha kell Birminghamjának a kicsi, de nagy dolgokat 
véghezvitt K.-Vásárhelynek magas tornya tündöklött, mintha az e város felett nyugvó 
dicsőség sugarai özönlenének reá. Hátterében a Perkő fehérlő kápolnáival, a Tarnóczi kastély 
tisztes romjaival; a Nemere baljoslatu csúcsai és az ojtozi szorostól kiinduló határszéli 
Kárpátok változatos lánczolata le egészen a Bodza-szoros havas csoportjáig; hol a Szerede és 
Ladocz között a Csukásnak és a vele összeütköző Zeganának szépen kicsipkézett, éggel 
szomszédos csúcsai tüntek fel, odább a Borka hegy felett a két csúcsos Szilon, Háromszék 
ezen időmérője, tornyosult fel. Délre a Barczát körülövező nagyszerü havasoknak merész 
metszetü körvonala. 

Mindez a legszebb szinpompában váltakozva, minden szinvegyületben a sötét zöldtől, 
indigókéktől az elmosódó violaszinig, s az éggel összeolvadó azurkékig. E nagyszerü 
havaskeretben pedig felötlött a gyönyörü tér, Háromszéknek virágos és délibábos rónája, 
Erdély áldásos Kanaánja, az a tér, hol százezernél több ember és pedig az emberiség gyöngye 
lakik, oly nép, mely megmutatta, hogy a nyitott térség is lehet Circassia, s kivíhatlan erősség, 
ha oly ledönthetlen falai vannak, melyeket hős keblek alkotnak. 

A szépen sorozott faluk és gyönyörü virányos rétek között a Feketeügy fényszalaga kigyózik 
át partjain ott van az alig 100 láb magas Várhegy, melynél magasabb talapot a székelyek 
szabadságszeretetét fékező várának nem talált a büszke fejedelem; ott van most pusztán a 
domb, a gúnyvár (székely bánja) eltünt tetejéről, mostani gazdája baromistállót épitett 
köveikből; de fennállani és élni fog a székely nép, s az a szabadság és honvédelem harczaiban 
mindig törhetlen és legyőzhetlen lesz. És ha egy idegen, kit e hazához semmi szeretet, semmi 
vonzalom nem kötött (Esztei Ferdinánd) e táj látásra fellelkesülve mondá, hogy: Háromszék a 
birodalom legszebb része, mely magában is egy külön kis ország lehetne: mi, kiket a mult 
dicsősége, a jelen szenvedése, s lelkünk rokonszenve csatol e földhöz; mi, kik tudjuk, 
ismerjük e vidéknek történelmét, népének hősiességét, hidegen maradhatnánk-e e táj 
látásánál? Nem! ily fásult magyar kebel nem hiszem hogy létezzék, s ekként okadatolva van 
azon lelkesedés, melyet e szép, e nagyszerü vidéknek látása bennem ébresztett. 

XVI. Ikafalvától Kézdi-Vásárhelyig. 
Ika vára vagy a csernátoni Csonka torony, e várhoz kötött regék, most látható maradványai. 
Kardos hegy. Harczijátékok. Fénkő. Szent-Kert, ott levő romok. Csernáton. 
Templomkastélya. Domokos Tamás és Domokos Domokos sirköve. Póka halma. 

Ikafalváról Ikavárának felkeresésére indultunk. 



A falu felett lévő Csorda gyüjtő nevü bérczen átmenve, szép erdős völgybe értünk, melyen az 
északnyugatról délnek tartó Ika pataka törtet át; e völgyön lefelé tartva, csakhamar felötlött az 
egy hegymagaslaton fekvő Ikavárának büszke magas zömtornya. 

Az Ikapatakának Csernáton, (vagy Nagy patak) patakával való egybeszakadásánál a két 
patak közé egy 80–100 láb magas Várbércz éle nevü hegyfok szökell elő; ennek keskeny 
tetőlapján van Ika vára, vagy más névben a csernátoni csonka torony. 

 

Ika várának zömtornya. (Rajz. Keleti Gusztáv.) 

E várról semmi történeti adatunk nincsen; a csíki krónika homályos adataiból legfelebb annyit 
tudunk, hogy Ika*Dombon fia az Upolet neméből. Lásd csíki krónikát. Székely nemz. const. 
gyüjtemény 284. lapján.) a kisebb Rabonbánok egyike volt, s Uopulet (Apold) Rabonbánnal 
harczban élt. A hagyomány azt mondja, hogy Ika, Póka király vezére volt, ki a Bálványos 
várából elüzetvén, ide vonult, s itt épitett magának várat, de egy véres csatában a mostani 
Ikafalva helyén megöletett. E szerint az Ikafalvát alapitó hős, kinek véréből Furus forrása 
fakadt fel, Ika lett volna. 

Azután várába óriás költözött, egy roppant szárnyas ember, ki egyszer haragjában a vár 
sziklájára ütvén, nagy öklének benyomult helyét még most is mutatják. Ezen óriás gyakran 
lerepült a csernátoni templom tornyára az embereket rémitgetni. 

Másik rege szerint egy óriás kigyó lakott e várban, oly nagy, hogy farkával körülölelvén a 
tornyot, fejével lenyult a patakba inni, máskor meg azért hajlott le, hogy az arra járókat 
felkapja várába; e kigyót hoszas tusa után idegen vitéz ölte meg. 

Valjon ezen utolsó regében nem a keresztyénségnek az ős hit feletti győzelme van-e 
allegorice előadva? a csernátoni toronyra lecsapó óriás, nem a keresztyénség ellen harczra kelt 
valamelyik székely őst jelképezte-e? és az idegen vitéz által megölt kigyó nem függ-e össze 
sz. Györgynek a sárkánynyal való viaskodása hitregéjével? 

E várrom regevilága csak ennyire terjed; lássuk most a várat magát. 

Ika várából most csak egy zömtorony (donjon) áll még fenn, mint azt mellékelt képünk 
mutatja; de ennek sajátságos és minden eddig ismert épitészeti styltől eltérő modora 
megérdemli a figyelmes észlelést, annál is inkább, mivel én abban az ős székely 
várépitészetnek hiszem egy fennmaradt, egyedüli ép példányát tisztelhetni. Vizsgáljuk azért 
annak idomát. 

E torony A (lásd alaprajzát) kerek; aljától kifelé hasasodó, s közepe tájatt összébb húzódik, 
mig felső része ujból csuporszerü kidomborodással bir. Kerülete alatt 12° 3', magassága 8–9°, 



de ennél jóval magasabb volt eredetileg, mert felső része 1802-ben egy földingás alkalmával 
leomlott; azelőtt mint mondják 12° magas volt. Belvilágának átmérője 1° 4' 8'', falvastagsága 
1°. 

Északi oldalán kétölnyi magasságra a földtől körives ajtónyilat van; ez volt e toronyerőd 
egyedüli bejárata, hová csak felvonható hágcsón lehetett felhatolni; tehát e szerint ez donjon 
volt, második emeleten lévő bejárattal, hová csak elmozditható létrán lehetett feljutni, s 
melynek elzárt alsó részében a foglyok tartattak. 

Bel-üre emeletekre volt felosztva; a padozatot tartó gerendáknak üregei a falban, ugy szintén 
a lépcsőzet (gradics) helye is látszik. A harmadik emelet boltozva van, a nehézkes, apró 
kövekből készült boltivezet még most is épen van, csak közepén van üreg, hol a felső részszel 
közlekedtek. A boltiven fölül most csak egy emelet van, de feltehetőleg ott két osztály volt, s 
igy e torony erőd négy emeletes lehetett. 

Ablaka sehol sem volt, csak is kis apró, s szabálytalanul elhelyezett nyillőrések. 

Falai kizárólag kőből épültek, forrón öntött mészszel, s azért oly bonthatlan szilárdak azok. 
Külfelületére oly szép, válogatott kövek vannak illesztve, hogy még csekély távolról is 
faragott kövekből épültnek hiszi e tornyot a szemlélő. Az épitészeti idomok rendszerint 
adatok is az épitészeti kor meghatározására. A legrégibb középkori váraknál a négyszögü 
donjonok divatosak, köridomu zömtornyok csak később a XIII. században kezdenek épülni; 
de ezen szabály nálunk alig alkalmazható, mert midőn a négyszög donjont sok helyen 
(Bálványos, Vápa vára, Budvár, Rapsonné vára, Hereczváránál) feltaláljuk, a köridomu 
donjont tudtommal csak is Ika vára képviseli, s negyedkör donjont csak a kézdi-almási várnál 
találunk. 

De Ika várának kördonjonja is oly sajátságos hasasodással bir, melyet nem csak a külföldi 
várromoknál, de még székelyföldi ősvárainknál sem lehet feltalálnunk, s mint fennebb is 
emlitém, én ezt az ős székely várépitészetnek kezdetleges, még Ázsiából kihozott idomának 
tartom; hogy azt másutt ismételven nem látjuk, annak okát abban kell keresnünk, hogy ily ős 
váraink nagy része annyira elromladozott, hogy fennálló donjont nagyon keveset találunk; de 
hogy a köridom kedvencz alak volt régi várainknál, azt csak futólagos vizsgálódás után is át 
kell látnunk, mert alig van várromunk, mely a kör, félkör, vagy körded (ovál) alaktól eltérne. 
E szerint én itt a hadi épitészet általános törvényeit nem hiszem alkalmazhatónak, s Ika vára 
kördonjonát jóval a XIII. század előtt épülnek tartom. 

Milyen kár, hogy ezen ugy régészeti, mint épitészeti tekintetben oly nevezetes toronyerőd 
hosszas fennállhatásához kevés reményünk lehet, mert északi oldalának alja éppen a fenn 
emlitém ablakajtó alatt jó darab helyt le van omolva, a fal alja pedig – hihetőleg kincskeresők 
turkálásai által – kifeszegetve, miért félni lehet, hogy a szilárd támpontot nélkülöző torony 
egy szép napon össze fog önterhe alatt rogyni. Most még két ölnyi falrakattal biztositani 
lehetne, de fájdalom, nálunk a mult tisztes emlékeinek fenntartására mi figyelem sem 
fordittatik, s ugy egyesek, mint közintézetek és hatóságok vétkes közönynyel nézik azoknak 
elpusztulását, sőt sok helytt készakarva vandal kezek dúlják, rombolják mult időnknek ezen 
oly sokat mondó kőbetüit. 

Ika váránál ez utóbbi esettől legalább a nép részéről nem kell félnünk, mert az egy láthatlan 
hatalom védpaizsa alatt áll, az pedig azon előitéletes hit, hogy annak egy kövét is elmozditani 
bünhödés nélkül nem lehet és e hitet okadatoló több történet forog a nép száján, például: 



Egyszer a malomban, mely közvetlenül e torony aljában őrölget, lakott egy jámbor életü 
molnár, kinek egy gonosz természetü, örökké czivódó felesége volt. Ez annyira elkeseritette a 
jámbor, ártatlan molnár életét, hogy elhatározta malmát feleségével együtt eltemetni. Felment 
tehát a várba, s a zömtoronynak malomra néző oldalát (északi oldalát) bontani kezdette, hogy 
igy az aljában megingott toronyerőd a malomra düljön; de alig kezdte el műcsonkitó 
munkáját, hogy karja elszáradt, a patak pedig hirtelen kerekedett záportól megáradván, a 
malmot molnárnéstól együtt elsodorta. 

Egy másik hányi-veti legény felhágott a zömtoronyra, s fogadásból annak tetejét kezdette 
bontani, de csakhamar villám sujta le s szörnyet halt (azonnal meghalt). Mily szép ez a néphit, 
mely a sérthetlenség aegise alá helyezi e romokat, védve a szentségtelen kezek rombolásától. 

Az ismertettem zömtorony azonban Ikavárának csak is keleti végbástyája volt, s mint ilyen 
csak kis részét alkotá azon hatalmas erődnek, mely a Várbárczélének egész fennlapját falai 
közé ölelte. E vár hosszukás körded idomu volt, keleti foka éppen a leirt toronyerődhöz esett, 
hol a hegyes szögletben záródó falakon kivül a hegy élét széles-mély sáncz B metszi át. 

Az innen nyugatra huzódó várfalak CCCC öl szélesek, s több helytt még most is 3–4 láb 
magasságban fennállanak. E falak mindkét oldalról a hegy oromszélére vannak fektetve, s 
vagy 380 lábnyi távolra párhuzamosan futnak egymással, itt azonban ujból egymáshoz 
hajlanak, a várnak csúcsban végződő nyugati fokát alkotva. A várfalak ezen 
egybeszükülésénél egy az előbbihez alakra és terjedelemre tökéletesen hasonlitó másik 
kördonjon D állott, mely ugyan eltünt, de egykori lételét bizonyitó alapfalai még most is 
megvannak. 

Valamint az előbbi, keleti ugy ezen zömtorony is a vár nyugati végcsúcsában feküdt, mert az 
egészen egybeszükülő hegynyak itt is, miként a tulsó várfoknál széles-mély sánczczal E van 
átszelve. Itt kell lenni a várkapunak is, melyhez valószinüleg a védsánczra eresztett felvonó 
hidon lehetett jutni, s melyet a közeli donjon valamint a várfok sánczövezte erős falai is 
eléggé fedeztek és biztositottak. 

Várunk ily sajátságos alakját a hegyfoknak ily alakulása határozta meg, s bár az hosszukás, 
keskeny voltánál fogva csekély terjedelem mellett nagy harcz-vonalt tárt fel; mégis fekvésénél 
fogva a lőfegyver előtti korban tekintélyes erőd lehetett, mely hatalmas zömtornyaiban a vár 
elesése esetében is hatalmas végvisszavonulási helyet biztositott. 

Az elmondottakat egybevonva kitetszik, hogy Ika vára oly hosszu keskeny erőd volt, mely 
480 láb átmetszeti hosszuság mellett csakis 28 láb szélességig birt. 

Leirásom érthetőbbé tételéért álljon itt Ika várának alaprajza. 

 

Ika várának alaprajza. 



A vár beltere jelenleg mogyoróbokrokkal sürün van benőve, ott azonban semminémü 
épületnyomot nem találhatunk, legfelebb oly üregeket, melyeket kincskeresők turkáltak, mert 
mint minden régi várnál, ugy itt is rejtett kincset keres a nép. 

„Hej uram – mondá a vár alatt lakó öreg molnár – amott a várnak földalatti pinczéiben 
roppant kincs van kádakban felhalmozva, de azt veres és fekete bűvös kakas őrzi, s mikor az 
egyik alszik, a másik viraszt, ha valaki közelit, az éber kakas mindig kukorikol, mire a pincze 
ajtaja bezáródik. A vargyiálisok*Kik régi iratok nyomán kutatnak kincset. ) már többször 
ráakadtak a kincstár vasajtaira, a kakas azonban mindannyiszor ébren volt, s hegyrenditő 
kukorikolására az ajtó becsapódott”. 

De hagyjuk e mesésen elérhetlen kincset, s folytassuk kutatásunkat Ikavár környékén, hol 
több figyelmet érdemlő helyre akadunk. A vár nyugati fokától 50 lépésnyire egy üreget 
Várkutjának, a hegyalján egy szép forrást Várcsorgójának neveznek. Ennek közelében 
rézkovand is mutatkozik, melyben igen szép jegeczek fordulnak elő. Azonban nem csak 
természeti nevezetességek, hanem még más őskori emlékekkel is találkozunk a vár 
környékén. Igy az Ika patak mellett kerekded domb emelkedik, melyet Kardoshelgynek a 
hagyományok szerint azért neveznek, mivel ottan az Ika várban lakó leventék harczi játékokat 
tartottak. E domb keleti oldalából Hágókutja nevü forrás buzog fel, melyről azt tartják, hogy a 
viadorok véréből fakadott, miért annak vizéből minden ott megforduló iszik, annak mint vér-
viznek erősitő hatalmat tulajdonitván. Az ikafalva feletti Csordagyüjtőnek egy terecskéjét 
Fénkőnek (fenő kő) nevezik azért, mert a Kardoshegyre menő más vidéki viadorok ott szokták 
volt kardjaikat megfenni. Ezek pedig mind ős vagy ugyenvezett pogánykori emlékek, 
homályos visszemlékei azon hős kornak, midőn harcz és erre elkészitő harczjátékok voltak a 
férfiaknak csaknem kizárólagos foglalkozásai, midőn vár- és táborhelyek voltak az emberek 
kedvencz tanyái. Hanem ezek mellett Ika várának környékén a békésebb keresztyén kornak is 
találhatunk régi emléktöredékeire, ez pedig egy félóra távolra eső Szentkert, hol régi kápolna 
romjai mutatkoznak. E kápolna oly kicsiny volt, hogy belső világának hossza 6, szélessége 
csak négy öl. Hagyományok szerint remeték*A közeli kaszálót most is Remetének nevezik.) 
laktak ez imolánál, mely a reformátió előtt hires búcsujáró hely, harcz idején pedig a lakosok 
menhelye volt, miért az kellőleg meg is volt erőditve, mert a szentélyt 34 öl kerületü erős 
védfal övezte, melynek alapja még most is kivehető. A vidék lakosai reformátusokká levén, a 
búcsujáratok megszüntek, a kereset nélkül maradt remeték pedig másfelé huzódtak; békésebb 
idők bekövetkeztével a védfalak is mint szükségtelenek elhanyagoltattak, maholnap romjait is 
elfedi a föld s a kegyeletes helynek még emléke is ki fog veszni az emberek közül. 

Nem messze innen Csókásnak nevezett ásványos forrás van, melyet, mivel hülések ellen 
nagyon hatásos, sokan látogatnak, kik a szomszédos malmokban szállásolják be magukat. 

Visszautunkat nem Ikafalva, hanem Csernáton felé vettük, mely Ika várán alól ugyanazon 
völgyben ettől félórányira fekszik. 

Csernáton, a Nagypatak szük völgyében hosszan elnyuló egyik nagyobb helysége 
Háromszéknek, Al- és Fel-Csernátonra oszolva, két reform. és egy kath. egyházközséget 
képez*Van ezek mellett a görög egyesülteknek is temploma Csernátonban, de a hivek annyira 
el vannak székelyesedve, hogy egy szót sem tudnak oláhul.). Csernáton a XIV. század elején 
nem csak megvolt, hanem ezen korszakban Háromszék legtekintélyesebb egyházközségét 
alkotá*A pápai dézmák regestruma 646. lapján az 1332. év rovatában találjuk Péter 
kurvatcuni lelkészt 5 lat ezüst járulékkal. Ugyanott az 1335. év rovatában 740. lapon Pál 
churvacuni-i lelkészt 32 régi banalis fizetéssel. Mivel pedig az a kézdi archidiaconatushoz van 



beosztva, nem lehet más mint Csernáton, melynek nevét az idegen dézmaszedők ferditve irták 
be. Ezen becses adatok nem csak Csernáton akkori lételét, hanem annak tekintélyes voltát is 
bizonyitják, mert ily nagy dézmával az idő szerint a Székelyföld egyetlen helysége sem járult 
a szentszék felsegélésére.); hogy pedig időfolytán nem csak fenntartá e fölényt, hanem még 
nagyobbra is fejlődött, azt az 1567-ik évi regestrumból láthatjuk, hol Alsó-Chernathon 68, 
Felseo-Chernathon 36 kapuval van bejegyezve, tehát ez időtájt az egész Székelyföldnek 
nagyságban második helysége volt, mint a melynek kapuszámát csak is Bölön múlta fölül. 
Különben jelenleg is a Székelyföldnek kevés helysége mérkőzik Csernátonnal népesség 
tekintetében*Mert a két Csernáton népessége a 4000-t meghaladja. ). Emelkedésére nagy 
befolyással vannak 1843-ban nyert hetivásárai és országos sokadalmai*Vásárjogát Alsó-
Csernáton 1843-ban april 27-én nyeri és pedig három országos sokadalomra, melyek april 2-
ára, jul. 5-ére és dec. 20-ára esnek. Ezekkel kapcsolatosan szombatnapi hetivásárokat is nyert. 
A közönséget ezen kiváltság élvezetébe ugyanez év dec. 13-án Székely Becző Miklós és 
Barabás Sámuel táblabirák igtatják be. Az eredeti okmány a község levéltárában van. ), 
valamint a két évvel ezelőtt felállitott postahivatal is. Felső-Csernáton a patak balpartján 
elkülönitve van, mig Alsó-Csernáton a patak mindkét partján kiterjeszkedik, sőt országut által 
érintett legalsó része még a Feketeügy terére is lenyúlik. Felső részének egyik negyedét a 
Domokosok lakják; sürün egymást követő izletes udvarházaik ily csoportositása, nem kis 
mértékben foly be a falu festőiségének emelésére. Különben a Domokos család egyike a 
székely történelemben szerepelt primori családoknak. Van oly hagyomány is, mely e család 
őseit a fennebb leirt csonka várral hozza kapcsolatba. Mihácz, Kállay, s utánok Nagy Iván is 
az őskorban nevezetes szerepet játszott Nyujtódi (Nyevothody) családdal egy eredetünek 
állitja a Domokosokat. Nyujtódi Domokosnak Pál nevü fia kezdette – a mint a székelyeknél 
máig is divatos – atyja keresztnevét előnévül használni, s ugy lett a keresztnévből családnév. 
A család legrégibb viszonyaira nézve kevés adattal rendelkezünk*Bár igen valószinü, hogy a 
régi okmányokban, főleg a Hunyadi-koriakban gazdag családi levéltárban lehetne erre 
vonatkozó adatokat találni. ), azonban a nemzeti fejedelmek korszakában több ezen családból 
kiemelkedett jeles egyénnel találkozhatunk. Ilyen Ferencz, ki a léczfalvi országgyülés 
végzéseiben emlittetik. Ezzel egykoruak Tamás és Domokos, azon tiszteletet érdemlő 
vértanuk, kikek 1600-ban Basta Markosfalvánál lefejezetett*Lásd emlékkövük leirását alább 
ugyanezen szakaszban. ). István és Ferencz Báthori Gábor számüzöttjei, kiket az 1614-ki 
medgyesi országgyülés ment fel*Lásd Böjtit Engelnél 399, és Mike Art. diet. II. 363. ), 
Ferencz és Pál 1636-ban ott vannak a Rákóczi és Bethlen István viszálya miatt kiütött török 
háboruban, s mindketten aláirják a borosjenői békét*Lásd Uj Magy. Muz. 1856. V. 242. lap. 
). Legkitünőbb szerepet azonban Tamás játszott, kivel mint csíki főkapitánynyal a 
csíkszeredai vár leirásánál már találkoztunk*Lásd e munka II. köt. 25. lapján. ). Mint ilyen 
veszen részt II. Rákóczi György lengyelországi szerencsétlen hadjáratában, s azon főemberek 
közt találjuk, kik bár a fejedelemmel haza jöhettek volna, a sereget megmentendők, 
visszamaradtak. Azonban a nemes czél, melyért magukat oly nagylelküen feláldozák, nem 
éretett el, mert a sereggel együtt mind tatárfogságba estek, mely sanyaru fogságot Tamásunk 
is mindaddig szenvedte, mig családja roppant áldozatokkal ki nem váltotta. Hanem alig 
nyugodhatta ki a haza szent földén fogságának nyomorát, hogy ujból hontalanná lett, mert 
Béldi Pállal tartván, kénytelen volt a portára menekülni, mire a fogarasi országgyülés (apr. 9. 
1678) reá is kimondotta a megbélyegzést*Lásd Bethlen Miklós önéletleirása 475. s köv. 
lapjain és Cserey Mih. emlékiratai. Mivel pedig neve többé fel nem merül, igen valószinü, 
hogy Törökországban halt el. ). Tamást a számüzetésben megelőzte János, ki mint Kemény 
János párthive 1662-ben notáztatott*Kazi L. 8. ). Az ezen családban oly gyakran ismétlődő 
megbélyegzés és kivégezés pedig arra mutat, hogy a Domokosok közt sok derék hazafi volt, 
mert a hatalom legtöbb esetben az ilyeket szokta sujtani. 



Csernátonnak másik nevezetes családa a Bernáth, mely hajdan Tzirjék-Bernád előnevet 
használt; legalább ily előnévvel találjuk Döményt és Balázst, kik 1506-ban az agyagfalvi 
székely gyülésen jelen vannak. Azonban itt is, mint a Domokosoknál, a keresztnév lesz család 
névvé, ugy hogy a Tzirjék teljes mellőzésével azután egyszerüen Bernárd néven találjuk 
azokat, kik történelmünkben szerepelnek. Ilyen a többek közt Balázs (a fennebbi, vagy fia) 
egyike azon tanács uraknak, kiket az 1548. máj 27-ki tordai országgyülés a székelyek közül 
Martinuzzi mellé rendelt*Kemény József gy. Cod. art. diet. I. 91. ). Ugyanő 1551-ben a 
székelyek részéről tanács ur a m.-vásárhelyi táborban*Kállay „A ns. székely nemz.” 233. lap. 
) és 1554-ben Sándor Mihálylyal székelyek követe Ferdinándhoz a végett, hogy biztositékot 
eszközöljenek arra nézve, miszerint a székelyek örökadón kivül mással nem 
terheltetnek*Fejér Cod. dipl. VII. 5. 29. ). Balázsnak kortársa Ferencz, ki 1555-ben tagja azon 
küldöttségnek, melyet a szamosujvári táborból a székelyek Izabella visszahivására 
választottak*Betheln Farkas I. 54. ). Ugyanez a Ferencz mint a székely mozgalmak egyik 
vezetője 1562-ben a segesvári országgyülésen fogságra vettetett*Erd. Tört. ad I. 20.). István, 
Báthori Zsigmond megbizottja, ki urának kincsét megmenté*Böjti Gásp. ). Ferencz (talán az 
előbbinek fia) Báthori Gábor által notáztatván, 1612-ben a szebeni országgyülés által 
mentetett fel, végre János Tököly hive és bujdosó társa Törökhonban, honnan többedmagával 
1691-ben tért vissza*Nagy I. Magyarorsz. családai B) betü. ). 

Még Csernáton nevezetes családai közé tartozik a Cseh család is*Bethlen Fark. IV. 27. ), 
mely régen sok jeles hivatalnokot adott nem csak Háromszéknek, hanem kiszármazott tagjai 
által Bihar, Szatmár és Tolna vármegyéknek is, nemkülönben sok jeles harcznok került ki e 
családból; a multban Ferencz és György, kik 1614-ben oct. 26-án Keresztesnél estek el*A 
Csehek ugyan Szentkatolnáról származnak, de egyik águk Csernátonban telepedett s onnan is 
irja magát. ), a közel multban Sándor, ki 1848-ban honvédezredes volt; Ignácz, ki forradalmi 
királybirája volt Kézdinek, s főleg Imre, ki Törökországban több ideig lakva, arról jeles 
munkát adott ki, forradalom alatt pedig hazajövén, mint honvédszázados tevékeny részt vett 
Háromszék nagyszerü önvédelmi harczában, hol szervező tehetsége, hősies bátorsága, 
valamint diplomatikai ügyessége által egyaránt kitünt. Midőn végre észak fagya elölé a 
szabadság melegét, akkor ő is kelet felé menekült, s Kutahjában mint Kossuth tolmácsa nem 
kevés szolgálatokat tett a menekülteknek. Kossuth távoztával Konstantinápolyba vonult, hol a 
honfitársai, valamint a törökök által egyaránt nagyrabecsült férfi inlázban halt el. Ott nyugszik 
a sokat hányatott hazafi a grand-campoi reform. temetőben. Sirja felett szép márvány-emlék 
emelkedik, melyet a konstantinápolyi magyarság helyezett oda, s mely mint szegény 
földönfutóknak – önmaguktól elvont – filléreiből készült emlékoszlop legékesebben szól a 
hazafias elismerés nagyságáról és a tisztelet azon határtalanságáról, melyre Cseh Imre minden 
tekintetben méltó volt. Legyen béke és áldás a hazáért élt-halt és attól távol porló hős 
emlékén. 

A Csehek csernátoni ágából származik lánglelkü publicistánk Csernátony Lajos is, és 
Csernáton szülöttje Bod Péter, Erdélynek e nagyérdemü Kazinczy-ja, veszendőbe indult 
nemzeti irodalmunk e szent apostola, kinek nevét, kinek emlékét feledni nem szabad, mig 
magyar él e földön*Lásd Bod Péter élet- és jellemrajzát e munka I-ső kötete LX. fejezetében. 
Oda utalva tisztelt olvasómat, itt legfelebb azt emlitem meg, hogy a nagy Bod Péter Felső-
Csernátonban 1712-ben született. ). 

Alsó-Csernátonban a reformátusok egyháza ugy régészeti, mint történelmi tekintetben 
egyaránt érdekes, midőn azért annak képét melléklem, egyszersmind rövid ismertetését adni 
szükségesnek itélem. Ez egyháznak Felvidéken mindenüvé ellátszó tornya legmagasabb 
Háromszék minden tornyai közt, pedig az csak törpitett kiadása a régi toronynak, mely Erdély 



legmagasabb tornya volt egykoron; az egyházközségi jegyzőkönyv szerint 36 ölet haladván 
annak egész magassága, hanem az 1836-ki nagy tüzvész alkalmával meggyúlt e torony fedele, 
leolvadtak régi jeles harangjai, elégett a szintén nevezetes ódon egyház, s csakis a templomot 
környező várkastély ódon, ostromokkal daczolt falai álltak ellent a pusztitó elemnek, ugy 
hogy azok még most is teljes épségben fennállanak, uralogva az időt akként, a mint uralogták 
a harczvihart és tüzvészt. E várkastélynak három bástyára támaszkodó erős falai még jelenleg 
is hét öl magasak, lőrések és zúzművekkel vannak ellátva s 200 lépés kerületü köridomban 
veszik körül az egyházat. Déloldali kapubástyája előtt kiszögellő előváracs volt, melynek falai 
nem rég hordattak le, a magaslat – melyen e kastély fekszik – meredeken volt kézmunkával 
leszelve, alján pedig mély-széles sáncz huzódott, melybe a patak vize bevétethetett. 
Mindezekből kitünik, hogy várkastélyunk a maga korában oly tisztességes erőd volt, mely 
ellenséggel könnyen daczolhatott, és hogy azon ódon falak – melyek régi korról regélve, oly 
festőileg emelkednek – valójában szerepeltek is, az oszmanliknak vad dühével dicsőségesen 
daczolva, azt az alsó-csernátoni régi matricula történeti bejegyzéseiből láthatjuk, hol a többek 
között ez áll: „1659-ben a törökök beütvén Sepsiszéket hamuvá égették. Sokan ezen alsó-
csernátoni kastélyban Isten csudálatos kegyéből megmaradtak Barcsai Ákos alatt”* 

Ezen matricula 1709-ben veszi kezdetét, s abban több történetileg becses bejegyzést 
találhatunk, például 1-ső lapján ez: „Az felyebb elmult 1718-ik esztendőnek terméketlensége 
és hallatlan meddüsége miatt szálla igen nagy éhség a földre annyira, hogy az emberek semmi 
dög megevésének nem kedveztek, sőt Gelenczén az emberhust is találtatott, ki megette, az 
miatt nagy Pestis boritá el földünket, a sok jámborok más felekkel elegyesen elhalának. In 
1719 az nagy drágaságra jött igen nagy bővség kövére, mert az földünkön annyi termett, hogy 
az emberek be nem takarithatták. Signavit Steph. Barothi M. E. A Csern. 1720. 12. mart.” A 
protocollum tehát nem nagyon régi, de igen is régi kötése, illetőleg bőrrel boritott két táblája, 
mely ugy látszik, egy sokkal régibb protocollumhoz tartozott egykoron; valószinüleg a betölt 
jegyzőkönyv abból kiszakittatván, utódja, az ujabb köttetett helyre, igy maradt meg hátulsó 
táblájának belső felén azon régi protocollumból odatapadt lap, melyen – mint irmodorából 
itélnünk lehet – a 17. század nyolczadik tizedéből származó igen becses történeti bejegyzések 
vannak; ezek harczok dúlásait és elemi csapásokat sorolnak elő. Azokat, mint nagyrészt 
specialis székely történelemre vonatkozókat, ide igtatom. 

1656. Dum Georgius Rákóczi expeditionem polonicam suscepisset eo anno ante Pentecostem 
die veneris ut et post festum eluvies fluvii Cernatonsiensis Stupendae… antea non observatae 
magnitudinis fuit. 

1658. Immani (tas) Tartaror(um) vastationem et plurium charae nostrae gentis mancipationem 
fecit in districtu Sepsi, Costeror. Ilyefalva Sz.-Gyegy dedicionem. 

1659. Nova eruptio facta Turcorum… dum Sepsi in ciner (es)fatales resolvitur, at multi in hoc 
castello. A. Csernationiense Christicolae per stupendam Dei providentiam incolumes 
conservant (ur) sub Acatio Barcsai. 

1659. Ante Festum Pentecostes cecidere nives guttae magnitudinis etc. 

1661. Pestis amara letho tumulavit corpora plura. 

1675. Fugit Paulus Beldi cum suis. 



1686. Valedatum Turciae obedientiae et accepta… a Transilvanis Imperium allemanicum – 
frustra insugrit Comes Tököli. 

1686. Frustra obn… Rakotio principi, unde ruina et clades multorum civium… et incendio 
Regni. 

Eddig jön a régi irás, mert az ezután következő két pontot Baróthi toldta utánna, a mint 
következik: 

1718. Szörnyü meddő esztendő, hallatlan példával. 

1719. Szörnyü éhség, drágaság, nagy pestis, de aratás igen bőv. 

) 

 

A csernátoni ref. egyház déloldali látképe. (Rajz. Bicsérdy J.) 

Az egyház – az emlitett égés alkalmával – kiujittatván, annyira átalakult, hogy régi 
műidomaiból misem maradt fenn, csak szentélye északi falában találjuk emléktábláját egy bús 
tragoedia ártatlan áldozatainak, a kegyetlen Basta által 1600-ban legyilkolt Domokos Tamás 
és Domokos Domokosnak sirkövét, melyen e körirat van: 

„Epitaphium G. D. Thomae ac Dominici Damokos, qui bona spe in Domino quieverunt 20. 
septemb. 1600.” Belső lapján a Domokos család czimere – szablyát tartó kar – alatt e versek 
olvashatók: 

„Hi fuerunt certe praeclaro stemmate nati, Ornaruntque suos Nobilitate Lares Justitiae semper 
cultores atque Tonantis Legis custodes, turris item Patriae Kezdiacae Sedis Praeses, Jugulare 
Tyrannus Markosfalvini censuit ille getes.” 

Alsó-Csernátontól délnyugatra az alsó-csernátoni patak völgyében a Sónyalkodó alján két 
ásványos forrás fakad fel, egyiket (mely kütegekben igen hatályos) fürdésre, másikát 
szembajokban használják. Ugyanezen patakvölgynek fennebb eső azon részét, hol a patak 
nyugat-irányt veszen, Bartafalvának nevezik; hagyomány szerint itten régen havasi kis 
helység feküdt, melynek lakói Csernátonba huzódtak; ezt bizonyitják az erdők közt mutatkozó 
egykori szántóföldek mesgyéi, melyeket Csernátonnak felszaporodott lakosai utóbbi időben 
ujból müvelni kezdettek. E hely annyira rejtve van, hogy 1849-ben is az oroszok elől ide 
menekültek a csernátoniak. Bartafalvánál rézpala is fordul elő, mely nem annyira 



ércztartalma, mint a benne előforduló hal- és növény-kövületek roppant gazdagságaért 
nevezetes. 

Alsó-Csernáton Kismező nevü helyén az Ördög patakában kőszén is mutatkozik. Kimeritők 
már Csernáton történelmi, régészeti és természettani kincseit, ideje azért tovább utaznunk. 

Kézdi-Vásárhely – hová most lépteinket irányozzuk – Csernátontól északkelet irányban egy 
órányira fekszik. Középutján halom emelkedik ki a tér síma lapjából, melyet Póka halmának 
neveznek. Azonban hogy azon Póka – kinek nevét az emlékhalom őrzi – ki volt? bajos 
biztonsággal meghatározni. Kolumbán Ferencz már emlitett család leszármaztatásában azt 
mondja, hogy Pouka vagy Póka székely bán vagy báján volt, a róla nevezett Pókahalma pedig 
oly tüzhalom, a hol vésztüzzel harcz idején a fegyverfogásra jelt adtak*Kállay Hist. ért. A ns. 
Székely nemz. 80. lap. ). Hogy a Póka név nagyon régi, azt mutatja a Székelyföldön 
(Pókaföldje a fülei havasokon), valamint a vármegyéken való gyakori előfordulása 
(Pókafalva, Póka-Keresztur és a Csalóközben is Pókafölde). Sőt 1285-ben találunk egy Póka 
nevü nemest is*Fejér Codex Dipl. V. 3. 282. ). És igy vehette nevét vagy a követelt székely 
bántól, vagy valamely későbbi Pókától, hanem hogy tüzhalom lett volna, az alig hihető, mivel 
az ily vésztüzeket nem lapályban, hanem inkább messze ellátszó hegycsúcsokon gyujtották. 
Ugy valószinütlen az a hitrege is, melyet Losteiner e halomról elbeszél*Losteiner 
Chronologica descriptio 203. ), mondván, hogy a reformatiónak Háromszéken való 
terjedésekor feltorjai Apor Ilona egy amazon sereg élén sz. Mária csudás segélyével harczra 
kelt a Pókai praedicator által vezetett protestánsokkal s azokon fényes győzelmet aratott; az 
ezen harczban elesett Pókai e halom alá temettetett társaival együtt, honnan a Pókahalma név. 
Hitregének igen szép, de a történelmi igazság kritikáját nem állja ki, mert a református 
hitszónokok csak az eszme és a meggyőződés fegyverével terjeszték tanaikat, s mert Torjánál 
látók a sz. Ilonához kötött azon valószinübb hagyományt, hogy Apor Ilona ott térité meg a 
hitszónokokat amazonjaival, kik nem mások voltak, mint jobbágyai. 

És igy azon a nép száján élő hagyomány közeliti meg leginkább a valót, hogy az utolsó török 
harczok alkalmával a bodzai székely őrség árulás miatt a törökök által legyőzetvén, a 
pogányok dúló serge Háromszéket pusztitá, de csakhamar megjelentek a honmentő 
verescsákós huszárok Pókai ezredes vezetése alatt, s a dúló törökök felett fényes győzelmet 
arattak. Hanem a népet diadalra vezetett hős vezér is elesett, a hálás nép pedig a hazaért 
elvérzettet eltemette a nevéről nevezett halom alá, mely még most is naponta növekedik, mert 
az ott elmenők mindig megpihentetik lovaikat s követ vagy hantot dobnak oda, mondva: 
„nyugodjék békével”. Az ilyen sir, melyet a nép önkénytes kegyelete emel s nagyobbit 
naponta, a legnagyszerübb, legmaradandóbb siremlék, nagyobb és dicsőbb, mint a hizelgők 
által emelt ércz vagy gránit-szobor. És ki hazáért, ki egy dicső eszmeért küzdve halt, kinek 
hamvai felett naponta százak, ezerek kötnek emlékfüzért, az elérte a legnagyobb földi 
jutalmat, az még e földön dicsőült. 

XVII. Kézdi-Vásárhely. 
Kézdi-Vásárhely, helyén római telep. E város alakulása, kifejlődése, kiváltságai, jelen 
dicsősége. Piacza, utczái, katonai növelde. Kanta, iskolája. 

Timon*Imago Ant. Hung. Cap. XV. Epist. 1. ) azt állitá, hogy Praetoria Augusta nevü római 
város a Feketeügy mellett, és pedig a mostani Kézdi-Vásárhely helyén feküdt, s hihetőleg 
utána Schel is összehasonlitható római térképében azt oda helyezé. 



Ezen állitásnak – mivel semmi rommaradvány nem mutatkozott, s mivel nem is sejtették a 
római uralomnak ily messze való felhatolását – senki hitelt nem adott egész 1852-ig, midőn az 
ojtozi utvonal készitésekor a város északkeleti végén egy átmetszést kellvén tenni, ott sok 
római műemléket, arany poharakat, római hamvvedreket, érmeket, fegyvereket találtak*Ezen 
igen szép műemlékek mind Bécsbe vándoroltak, s a haza, melynek földjében másfél 
ezredévig fennmaradtak, mely ez emlékkincseket történelme felderitésére adatként 
felhasználtta volna, nem bir egyebet, mint azoknak rajzát és leirását a Magyar Academiai 
Értesítő IV. k. évf. VI. számában. ), melyek elvitázhatlanul mutatják, hogy itt csakugyan egy 
római telep vagy tábor állott, mely összefüggésben a komollói erőddel és a Bereck közelébeni 
állandó táborral (castrum stativum) hihetőleg az Ojtozon kivezető római hadutat fedezte; azt 
azonban, hogy csakugyan Praetoria Augusta állott-e itt, még nem határozták meg. Rendszeres 
ásatások bizonynyal utbaigazitó földeritésekre vezetnének. 

Hanem annyi már bizonyos, hogy K.-Vásárhely helyén hajdan római telep állott; az romba 
dült, a népvándorlás mindent elsodró áradata eltiporta, eliszapolta, ugy hogy másfél ezred 
kellett, mig valamely kis töredéke ujra napfényre került.  

A hajdan fényes római város – hol a világhóditó legiók büszke harczosai feszengtek – eltünt a 
föld hátáról, pusztaság követte, s avar nőtt a fényes paloták helyein, sok század telt el, a múlt 
teljesen feledékenységbe ment, s a szomszéd faluk lakói oda, mint központi helyre, vásárokra 
kezdettek egybegyülni (mivel akkor Kézdiszékben nem volt város), ott korcsmákat, fabódékat 
kezdettek épiteni, s látva, hogy az első települőknek jó dolguk van, mind többen-többen 
települnek oda. Ezen első deszkaépületekről a latinul irók: Asserculi oppidum-nak 
(deszkavárosnak) nevezték el az uj telepet, s innen eredett sokaknak azon tév-véleménye, 
hogy ott Asserculi nevü római colonia állott volna. 

Azonban a kezdetleges deszkaváros csakhamar kinőtte magát, ugy hogy Zsigmond király 
1427-ben Thorja vására név alatt királyi várossá teszi (civitatem) országos és hetivásárjoggal 
és más kiváltságokkal ruházza fel*Zsigmond király ezen szabadalomlevele kelt Földváron 
1427. máj. 11-én (feria sexta post festum b-tae archangelis), melyben Thoryawasara név alatt 
mint királyi vagy mezővárost (Civitatem se oppidum) mindazon jogokban részelteti, 
melyekkel a többi városok birnak. Ez adománylevél megvan eredetiben K.-Vásárhely 
levéltárában. Thorja vására nevet azért nyert, mert az kezdett épülni, mint azt Kállay is 
mondja Hist. ért. a ns. Szék. nemz. 123. lap ). Megerősitik és amplificálják ez előjogokat az 
utánna következett magyar királyok közül többen*Megerősiti s a nyert jogok élvezetében 
biztositja Mátyás király 1462-ben Budán sz. Anna napján kiadott okmányban, mely szintén 
eredetiben megvan Kézdi-Vásárhely levéltárában. Megerősiti Ulászló 1507-ben Katalin 
napján Budáról kiadott okmányban, melyben Thoryawasarát minden adó alól kiveszi, miként 
a többi városok ki vannak véve, s komolyan rendeli, hogy senki is e jogaikban ne merje 
csonkitani, és szigoruan inti a székelyek ispánját és más hatóságokat, hogy nevezett város 
előjogait nemcsak tiszteljék, hanem mindenkivel megtartassák. Ez is megvan eredetiben K.-
Vásárhely levéltárában. És megerősiti nemzeti királyaink utolsója, János király is Máté evang. 
napján 1531-ben kiadott okmányában, melyben rendeli, hogy Thorja vásárát szabadalmai 
ellenére senki taxák és adókkal ne terhelje, a szék belügyeibe ne avatkozzék. Hiteles 
transumtuma ennek is megvan a város levéltárában. ) és a nemzeti fejedelmek csaknem 
mindenike* 

Izabella királyné, a városok ezen kegyelője 1557. máj. 8-án Fehérvárról okmányt ad ki, 
melyben Zsigmond király szabadalomlevelét egészen átirja s azt megerősitve, minden 
pontjára nézve érvényesnek nyilvánitja. Megvan eredetiben a város levéltárában. 



János Zsigmond pedig 1562-ben szent László király nap után való vasárnapon Segesvárról ad 
ki okmányt, melyben mindazon kézdi-vásárhelyi polgároknak, kik a forrongásban résztvettek 
volna, bűnbocsánatot ad, s megtiltja, hogy javaikban és személyökben háborgassák. 
Nevezetes ezen eredetiben a város levéltárában meglevő okmány azért is, mert a Kézdi-
Vásárhely név legelőbb ebben fordul elő. 

Báthori Kristóf 1579-ben máj. 3-án Tordáról ad ki adománylevelet, melyben Kézdi-
Vásárhelynek a Kászon rétjében levő „Katrusa völgie” és „Nagy mély völgie” nevü erdőket 
adományozza, megvan eredetiben a város levéltárában. 

Báthori Zsigmond 1588-ban máj. 6-ról Enyeden ad ki okmányt, melyben Kézdi-Vásárhelynek 
(Kyzdi-Wasarhel) más János királytól nyert sokadalmakat és hetivásárokat engedélyez, és 
pedig sokadalmakat Reminiscere vasárnapra, Sz.-György és Sz.-Demeter napra, hetivásárokat 
csütörtökre. Ugyan 

Báthori Zsigmond 159. (az utolsó évszám olvashatlan) aprilisben (a napszám olvashatlan) 
kiadott másik okmányában az engedélyezett vásárokon mások általi vámszedést megtiltja. 
Mindkettő eredetiben megvan a város levéltárában. 

Báthori Gábor 1608. jun. 10-én Fehérvárról adja ki azon okmányt, melyben Zsigmond 
királynak és Izabella királynőnek fennebb emlitett adományleveleit megerősiti. Ugyanő egy 
második 1612. april 8-án a barczai táborból kiadott confirmationalisában átirja és megerősiti 
Báthori Kristófnak a fenn nevezett erdőket illető adománylevelét. Mindkettő eredetiben a 
város levéltárban. 

Bethlen Gábor 1618. oct. 5-én Kolozsvárról ad ki okmányt, melyben Báthori előbb emlitett 
adománylevelének nagyrészben ismételve felemlitett szabadalmait helybenhagyja és 
megerősiti. És ugyanő egy második 1625. sept. 3-án Sebesvárából saját és Ozmankeozy 
György aláirásával ellátott okmányban K.-Vásárhelyt, Sz.-Györgyöt, Ilyefalvát, Bereczket 
kiveszi a szék jurisdictiója alól, Béldi Kelemen főkapitány és Daniel Mihály főkirálybirónak s 
más assessoroknak stb. rendeli, hogy nevezett városok lakói felett semminemü jurisdictiót ne 
gyakoroljanak, a szék törvényszéke elé senkit ne idézzenek, senkit személyök és marhájokban 
bántani ne merjenek stb. Ezen magyar szövegü igen érdekes okmány megvan hiteles 
transumtumban a város levéltárában. 

Rákóczi György 1634. máj. 24-én Fehérvárról saját és Márkosfalvi Márton aláirásával 
okmányt ad ki, melyben rendeli, hogy Kézdi-Vásárhelyen – régi kiváltságai ellenére – senki 
korcsmároltatni, vásárain bort, sört árultatni ne merészeljen stb., hiteles transumtumban a 
város levéltárában. Kézdi-Vásárhely a Nemere havasára is kapott adományt, mert 1608-ban 
annak birtoka felett Almás, Csomortány, Lemhény, Nyujtód és Szászfaluval perel s meg is 
nyeri. 

). 

Ily kedvezvények, ily előjogok mellett a kis deszkabódékkal megindult vásáros hely 
csakhamar jeles várossá nőtte ki magát*Kézdi-Vásárhelynek fejedelmek által adott 
kiváltságait az ország törvényhozása is szentesité, kimondván: „Hogy Kézdi-Vásárhelynek, 
Torjának, S. Sz.-Györgynek, Ilyefalvának privilegiumai helybenhagyatnak, Signanter Kézdi-
Vásárhelynek a szerint, mint Maros-Vásárhelynek.” (Lásd Appr. cons. P. III. T. 78. A. 1.) 
Hanem ugyan a törvényhozás kimondá a jogszoritást is, a mennyiben hozzátette (ugyanott) 



hogy: „Azzal a szék törvényétől el nem szakasztatnak, miről privilegiumok nincsen”, miből 
azt kell következtetnünk,hogy Bethlen Gábor fennebb érintett szabadalomlevele, mely e 
városnak teljesen független önkormányzati jogot engedélyez, még nem volt érvényben, s 
annak azután is csak részben volt elég téve, a mennyiben K.-Vásárhely a fennebbi 
törvényczikk értelmében a judicialékban a háromszéki derékszékhez felebbezett, mig a 
politicumokban egyenesen a fejedelmi curiától, később a főkormányszéktől függött. Hanem 
Erdélynek a magyar koronával való viszont egyesülése után itt is előfordult azon minden 
kiváltságos helyeknél ismétlődött eset, hogy a szék tisztsége folytonos beavatkozásaival 
zaklatá e várost. A fegyverfeladáskor (1764) Kézdi-Vásárhely a katoni kormányban egy 
másik, még veszedelmesebb s még kevesebb jogtisztelettel biró vetélytársra talált, mely 
önkormányzati jogából fejlődött szabadságaitól megfosztá, s a városnak fegyverviselésre 
erőszakolt lakóit lassankint hatósága alá vonta. Elannyira, hogy a városi tanácsnak (mely 1 
főbiró, 1 főjegyő, 6 tanácsosból állt, kikhez a fontosabb törvényszéki kérdéseknél a 60 
személyből alkotott hütösi karból is felvettek) nem kis utánjárásába került, mig jogainak és 
hatáskörének csak kis részét is visszaszerezhette; de ekkor is az 1825 (5091 szám alatti) és 
1826 (5555 szám alatti) normativumok értelmében itéletet csak is a fekvő jószágok és a kevés 
számu nem-katona egyének vagyona és személye felett hozhatott, s itéleteit a háromszéki 
derékszékhez felebbezte. A fegyvert viselő polgárok ellenben a katonai kormányzat alatt 
voltak, mely ugy politikai, mint törvényszéki hatáskörrel volt felruházva. A perek kezdődtek a 
század előtt s az ezred törvényszékéhez felebbeztettek, hol egy auditor osztrák törvények 
szerint itélt. Ebből aztán folytonos surlódások, összeütközések jöttek napirendre, mi e város 
fejlődésének csak hátrányára volt. Fellépett ugyan Kézdi-Vásárhely s a többi taxális helyek 
oltalmára a törvényhozás is, az 1790-ki országgyülés LXVII. törvényczikke kimondta, hogy 
Kézdi-Vásárhely S. Sz.-György, Csík-Szereda, Ilyefalva, Bereczk, Hátszeg és Dobra s más 
városok a kereskedés hátrányára s következőleg az állam kárával is fegyverviselésre 
szorittattak. Miután pedig az uralkodó törekvése csak az lehet, hogy alattvalói törvényes 
jogaikban megtartassanak, azért a rendek beleegyezése nélkül katonaságra szoritott fenn 
nevezett városok törvényellenes helyzetökből kivétetvén, törvényes jogaikba 
visszahelyeztetnek. E törvényczikk szentesittetett ugyan, de alkalmazásba soha sem jött, a 
városok s Kézdi-Vásárhely is, megmaradtak régi abnormis helyzetökben s csak 1848 hozta 
meg K.-Vásárhelynek is a történelmi jog diadalát, visszahelyezvén törvényszerü 
önkormányzati jogaiba. Ez alapon szerveztetett a város 1861-ben is. (Adatok a Gub. 
levéltárában: A törvényszékek, statistikai alkotásuk czimü gyüjteményben.) Kézdi-Vásárhely 
pecsétje (mely czimere is) egy szekér, melybe három buzakalász van helyezve, a szekér elébe 
egy hosszu ostoros férfi által ült ló van fogva, legfelül egy tornyos templom. Körirata ez: 
„Sigillvm Oppidi Kezdi-Vásárhely 1740.”), 1567-ben az ez évi regestrumban Kyzdy Wasarhel 
néven még csak 60 kaput számlál. Ma már oda fejlődött, hogy a Székelyföldnek népességre 
nézve is második városa*M.-Vásárhely után legnépesebb 7000 lakossal birván. Az ezen kötet 
elejéhez csatolt táblázatunkból ugyan kevesebb tünik ki, valamint Sz.-Györgynek is a 
kimutatottnál több lakosa van. A mi bizonyitéka annak, hogy a használt adatok nem hogy 
túloznák, hanem inkább kevesitik a székely népesség számát.). Moldovával folytattot élénk 
kereskedése, kifejlett kézmüipara által bizonynyal a Székelyföld, sőt Brassó kivételével az 
egész erdélyi résznek leggazdagabb városa, s legdúsabb kétségtelenül hazafiság és 
honfierényekben is; a nagyrészt jövevényekből alakult városka a dicsőségnek első 
osztályrészét méltán követelheti a maga számára; királyaink és fejedelmeink nem ok nélkül 
áraszták el kegyeikkel, lakói arra érdemesiték is magokat, ők hazafias áldozatkészségben 
dúsan fizeték le tartozásuk adóját. 

De nincsen is szüksége Kézdi-Vásárhelynek mult dicsőségét fitogtatni, régi poros okmányaira 
hivatkozni, régi eredetét keresni, hisz oly dicső, oly nagyszerü az ő közel multja*Az 1848 és 



49-ki korszak értendő. ), mely előtt a szabadság minden barátja, minden tiszta keblü honfi 
tisztelettel és bámulattal hajlik meg, mintha annak a föld alá temetett római városnak 
rettenthetlen hősei támadtak volna fel, mintha azoknak dicső szelleme átköltözött volna a 
későbbi ivadékokba: oly dicsők, oly nagyok voltak a kézdi-vásárhelyiek, midőn a hazát és 
annak szabadságát vész fenyegette, mert ekkor az egyszerü polgárok, a békés iparosok mind 
hősökké lettek; mindenkit a nemes tettek felemelkedett szelleme, a hon javát munkálni 
törekvés szent heve fogott el, az egész város táborrá változott át, hol az izmosabb kezek 
fegyvert forgattak; az egész város egy gyárteleppé alakult át, hol a gyenge nők, aggok és 
gyermekek is a nemzet napszámosaivá lettek; ágyuöntőde, fegyver-, lőpor- és gyutacs-gyárak 
mint varázsütésre állottak elő. Kézdi-Vásárhely a semmiből teremtett mindent, valamint innen 
mint gyúpontból terjedt szét a rettenthetlen bátorság, a páratlan hősiesség szelleme, szóval K.-
Vásárhely Háromszék Párisa, Háromszék szive volt, honnan mint központból terjedt el a 
lelkesedés, a szabadságérzet és hallatlan hősiesség; mert polgárai elsők az anyagok 
előteremtésében és feldolgozásában, elsők a hősök között, kik, midőn minden meghódolt, 
midőn mindenki kétségbeesett, bátran felemelék fejeiket, mint az őskor Thrasybulusai, s kis 
erővel oly csudadolgokat létesitének, melyeknek párját alig találhatjuk fel a régi classicus kor 
eseményei között is. Athén és Spárta dicsteljes korához kell visszatérnünk, hogy a K.-
Vásárhely példája által vezetett Háromszék tetteinek egyenértékü párját feltalálhassuk. Csak 
Marathon, Plataea és Salamis neve párhuzamositható K.-Vásárhely nevével. 

Azért K.-Vásárhely neve arany betükkel lesz felirva a történelem lapjaira, azon történelem 
lapjaira, mely az örök igazság homálytalan tükre, azon történelem lapjaira, hol a népek 
érdekei felkarolva a szabadság dicsteljes küzdelmei méltányolva, a hősies önfeláldozás és a 
szent hazaszeretet önzéstelen tettei elismerve lesznek: mert a kis város nagy lett, az iparos 
város a világtörténelem leghősiesb városává emelkedett. Az oroszok xerxesi tábora feldúlhatta 
azt, szétrombolhatta gyárait, hadkészleteit* 

Az orosz invasiókor két sereg lepte meg Kézdi-Vásárhelyt, egyik Hasford tábornok alatt, 
mely a székelyeknek Tömösnél való leonidási ellenállásán áttörve, K.-Vásárhelynek rontott, s 
ugyan egyidejüleg vele 1849. jun. 25-én az ojtozi szoroson betört Lein ezredes is; ezek K.-
Vásárhelyt meglepve, bevették, gyárait, hadkészleteit megsemmisitették, de a Csíkba vonult 
honvédsereg csakhamar visszasietett s kiüzte a hondúlók vad csordáit. 

Kővári Erd. Tört. 1848–49-ben.  

), a nyomokban járók*Osztrák hadsereg, mely az oroszok véradója után az elmaradhatlan 
pénzadót szedte mindenütt. ) roppant hadi sarczot vethettek e városra, s kinozhatták, 
kivégezhették lelkes fiait; de azt nem teheték, hogy a felette ragyogó dicsőség napja homályba 
vesszen, hogy a történelmi igazság részrehajlatlan szava elnémuljon. 

S most, miután e város multját főbb vonalaiban megismerők, miután e város szelleméletével s 
erkölcsi becsével is tisztában vagyunk, nézzük meg a várost magát is. 

K.-Vásárhely a távolból, mint minden lapályon fekvő város, nem sokat igérő küllemmel bir. 
Keletről a Feketeügy partmagaslatára, északról a Torja pataka mederormára van fektetve és 
igy mégis némi csekély magasságon fekszik, főként az alantabb elterülő Feketeügy völgyéről 
tekintve*Melynél 14 öllel fekszik fennebb, mert a Feketeügy tere Oroszfalunál 276 öl, mig 
K.-Vásárhely 290 ölre fekszik a tenger szine fölött. ), de ha fekvése nem nagyon regényes is, 
azért a városnak Sz.-Lélek felől felvett képét melléklem. 



 

Kézdi-Vásárhelynek északról felvett látképe. (Rajz. Bicsérdy J.) 

A város középpontján van hosszukás négyszög piacza, ennek délnyugati szögletében a 
reformátusok csinos és terjedelmes temploma, s néhány csinos ház, – mint mellékelt 
képünkön látható. Hanem a mi az idegent meglepi, az azon sajátságos és csakis a legrégibb 
székely városoknál (mint Sz.-Udvarhely) észlelhető épitési modor, miszerint minden udvar 
egyszersmind utcza is – vagy inkább sikátor – mely egy hátulsó utczával van összefüggésben. 
Az ily sikátorok sürün egymáshoz épült, többnyire földszinti házakkal vannak szegélyezve; 
ily udvar-utczák vannak mindenütt a piaczon és a város más részeiben is, és azért K.-
Vásárhelynek népességéhez arányitva kiterejdése csekély. 

 

Kézdi-Vásárhely piacza. (Rajz. Bicsérdy J.) 

Ezen udvar-utczákon – ha oda behatolsz – mindenütt szorgalmat és tisztaságot találsz, rend és 
jóllét jelei mutatkoznak, s ha ott a lelkes tekintetü, rendszerint mártialis termetü polgárokkal 
találkozik az ember, „adjon Isten jobb napokat” köszöntéssel üdvözlik őt. 

A város nyugati oldalán elvonuló Ujutczában vannak a volt székely ezredeknek igen szép, 
mondhatni nagyszerü tiszti lakjai, melyeket – bár azt a székelység maga épitette, – mint 
mindenütt, ugy itt is az álladalom lefoglalta*Forradalom után. ), s hogy a szépen gazdálkodó 
Bach-rendszer alatt azokat potom árért el nem vesztegették, csak annak köszönhetni, mert 
nem találkozott – a közvélemény kárhoztatásával daczolni merő – vevő. A Sz.-Katolna felé 
vezető hasonnevü utczában van a székely katonai növeldének palotaszerü épülete. Ennek 
épitését 1811-ben b. Purczel inditványozta, ki a felsőbb engedélyt kinyerve, gyüjteni kezdett, 
s oly nagy volt a honfiakban a lelkesedés, hogy rövid idő alatt a Székelyföldön és 
vármegyéken 74,000 r. forint gyült össze (45,000 a két székely ezred bajnokaitól) ezen kivül 
minden épitkezési anyagot és napszámot ingyen ajánlott a székelység. Ily közrehatás, ily 
közáldozatkészség mellett 1822-ben már kész volt a nagyszerünek mondható iskolai épület. 
Ekkor az uralkodó is 4000 r. forintot applacidált a szegényebb sorsu növendékek 
élelmezésére. 



Nagy ünnepélyességgel nyilt meg 1823-ban ezen katonai növelde, mikor Jancsó Áron 
léczfalvi lelkész tartott igen jeles emlékbeszédet. 

Az épület homlokzatán e felirat állott: 

Educandae soboli Martiae 
Siculorum Limitaneorum Sibsidiis 

Privataque munificentia 
Extructum 

Francisci I et Carolinae Augustae 
Transilvaniam perlustrantium 

Memoriae Dicatum 
MDCCCXXIII. 

Ezen intézet a nem székely eredetü, de hazafias érzelmü Purczel ezredessége alatt virágzott. 
De követője a székely eredetü, de nem magyar, legalább nem hazafias érzelmű gr. Haller 
László, s követője Zouba alatt még inkább hanyatlott, s főként a nevelés oly szellemben 
vezetődött, hogy a növendékek lelkületéből minden hazafiasságot kiirtva, azokból engedelmes 
gépeket csináltak, s igy a kitüzött czél, hogy a székely ezredek bennszülött és hazafias 
szellemü tiszteket nyerjenek, ez intézetből nem volt elérve, főként még azért sem, mert bár 
volt már most elég tisztképes székely, de azért mégis leginkább csak külföldieket 
alkalmaztak. Ez intézet 115 tanulóra volt elég czélszerüen berendezve, test-gyakorló 
intézettel, s uszodával kapcsolatba hozva, s 48-ban nem egy jeles tisztet nyert a haza ez 
intézet növendékeiből, s talán éppen azért a forradalmat követett szomoru korszakban ez 
intézet el is törültetett. Az épületnek – a nemzet által való alapitását bizonyitó – felirata 
bemeszeltetett*S bár most is folytonosan meszelik, az mégis mindig feltünik s kibuvik az azt 
fedő burok alól, mint az igazságnak elferdithetetlen jelképe. ), az épület az álladalmi javakhoz 
soroztatott, alaptőkéje pedig Isten tudja hová lett. 

Ha már katonai növeldére, vagy legalább ilyenre – honnan sok jeles katonai képessége került 
ki a hazának – szükség nem volt, lehet vala azt egy reál-iskolává átalakitani, melyre oly égető 
szüksége van a Székelyföldnek. Hogy ezen intézet alaptőkéje nevelési czélokra fordittassék, a 
háromszéki községek, valamint a k.-vásárhelyiek is többször folyamodtak ugy a Bach-
rendszer, mint a provisorium alatt, sőt 1861-ben a szék bizottmánya feliratilag is 
szorgalmazta, hogy a megszüntetett katonai intézet ipartanodává alakittassék át, felajánlván e 
czélra a büntetésekből begyült 20,000 frtot. Hasonlólag 1865-ben a kolozsvári, 1867-ben a 
pesti országgyülésen Háromszék képviselői több rendben felszólaltak; de mindezen 
elvitázhatlan jogigényeken alapuló szorgalmazás eredménytelenül hangzott el, s a nemzet 
épülete jelenleg is katonai kórház, alaptőkéje pedig hogy hová kezeltetett el, nem lehet 
tudni*Jelen év febr. 16-án a miniszterium felterjesztése folytán az uralkodó rendeletet adott 
ki, hogy ugy a katonai tanintézetek alaptőkéi, valamint a volt székely határőrezredek ruházati 
és lóbeszerzési alapja Szent-Györgyön és Kézdi-Vásárhelyt állitandó ipariskolákra forditandó, 
minek alapján remélhetjük, hogy végre valahára ezen fontos ügy ohajtott megoldást fog 
nyerni, s az ipariskolák, melyekre oly égető szükség van, létesülni fognak. ). 

Kézdi-Vásárhely lakossága nagyrészt református*Mig Kantában csaknem kizárólag 
katholikusok laknak. ), hogy az a műveltségnek és fejlettségnek már 1848-ban azon magas 
fokán állott, mely azon dicső korszakban oly irányt adó szerepre utalta, hogy nemes 
lelkesültség és öntudatos hazaszeretet, oly nagyszerü tettkörben és erkölcsi emelkedettségben 
nyilvánulhatott, azt leginkább e város kedvező műveltségi viszonyainak tudhatjuk fel, e 



műveltség pedig jóra fogékony népére szétáramlott a már fennebb ismertetett katonai 
intézetből, de leginkább a reformátusoknak azon nyolcz osztályu elemi iskolájából, melyet e 
városnak lelkes népe önerején létesitett és tartott fenn, s melyben nem csak e város, hanem 
egész Kézdi és Orbai széknek fiatal sarjadéka hazafias irányu neveltetésben részesült. Hogy 
forradalmunk elbukta után a kancsuka inaugurálta, bitófa és börtön kiséretében megjelent 
absolutismus nem csak fajunk ellen kezdette meg az irtó harczot, hanem folytatta azt – a 
legsötétebb középkori századokba is beillő vadsággal – a műveltség és polgárásodás ellen 
mindenhol, azt már másutt is felemlitők; az önkénynek hazánkra uszitott hivatalnoki serge, 
Németország proletáriusainak e söpredéke, valamint azon kormányzati irány, mely őket 
vezette és utasitá, nem elégedett meg a testnek gyilkolása és lebilincselésével, ők a szabadság 
szellemét s ennek alapját, a műveltséget akarták nemzetünkből gyökerestül kiirtani. Azért a 
hogy befészkelték magukat, első gondjuk volt minden magyar iskolának betiltása. Hogy ily 
vad figyelmüket Kézdi-Vásárhelyre is kiterjeszték, az természetes, miért Kézdi-Vásárhelynek 
mind a három tanintézete betiltatott*A reformátusoknak tárgyalásunk alatti elemi iskolája, a 
fennebb ismertetett katonai tanintézet és a katholikusok kantai tanodája, melyről alább. ), azok 
alaptőkéje lefoglaltatott, nagyrészt elzsebelődött, s Kézdi-Vásárhely és terjedelmes vidékének 
népe egy egész évtizeden át meg volt fosztva az önművelhetés mindennemü eszközeitől. Csak 
az ötvenes évek végével, a zsarnokság szigorának némi enyhültével gondolhattak arra Kézdi-
Vásárhely lelkes polgárai, hogy iskolájukat a szellem romjai közül ujból kiemeljék. Mindenki 
örömest hordotta egybe filléreit e szent czélra; ugy éledt fel aztán hamvaiból az iskola, 
melyben négy osztály fiuk és leányok számára szereztetett, s hol üdvös irányu nevelést nyer 
Kézdi-Vásárhely ujabb nemzedéke, sőt remélhetjük, hogy ezen már elhelyeztetésénél fogva is 
igen fontos tanintézetünk*Mert ez iskolához tart Kézdi és Orbaiszék ötven ezeret meghaladó 
népessége, nem csak kizárólag a reformátusok, hanem a szentföldi katholikusok is, kiknek a 
kantai iskola beszüntetésével semminemü tanintézetük nincsen.) nem sokára algymnasiummá 
fogja magát kinőni. 

Kézdi-Vásárhelynek ugy a régi, mint az ujabb időben igen sok jeles férfia, nevezetesen sok 
jeles lelkésze volt, mig mások az irodalom terén szerzett érdemekben tündökölnek. 
Református lelkészei közül felemlitem Váradi Mátyást, kit Béldi Pál küldött volt külföldi 
egyetemekre, hol más tudományok mellett az orvostant is tanulmányozta. Visszatértével 
kézdi-vásárhelyi refomátus lelkészszé lett, mint ilyen irta 1668-ban „Égő szövétnek” czimü 
jeles vallásos munkáját, 1669-ben pedig a „Száraz betegségről” irt egy nevezetes orvostani 
müvet*Lásd Bod Péter Magyar Athenás 220. lap. ). Szász Károly koszorus költőnk is 
huzamosabb ideig volt kézdi-vásárhelyi lelkész. Valamint a korán elhunyt, jeles tehetségü 
Demeter Sándor is volt kézdi-vásárhelyi segédlelkész. 

Kézdi-Vásárhely szülöttjei közül még elemlitem Vásárhelyi Matkó Istvánt, ki 1625-ben 
született, tanulmányait a kolozsvári és fehérvári iskolákban jelesen végezvén, szülővárosába 
vitetett tanárnak, később Szászvároson tanárkodott, sok más helytt paposkodott, s mint 
korának egyik legtudósabb embere, sok jeles munkát irt*Matkó munkáinak nagy része 
vallásos jellegü, legtöbbje vitatkozás az akkortájt nagy hirben állott Zsámbár Mátyás 
jezsuitával. Matkó életéről, irodalmi munkásságáról s viszontagságairól láss többet Bod Péter 
M. Ath. 321–322. lapjain. ). 

Ugyan K.-Vásárhely szülöttje volt Vásárhelyi Péter is, ki korának legkitünőbb nyelvésze volt, 
s főleg a keleti nyelveknek (török, arab) volt nagy mestere. Mint Barcsai Ákos udvari papja, e 
tehetségét a törökökkel való gyakori érintkezéseknél többször hasznositá, később fehérvári 
tanár volt, honnan 1661-n kolozsvárra menekült. A vész elvonultával Enyedre tétetvén, az 



ottani collegium ujra szervezője lett, sőt tanári foglalkozásai között több jeles munkát is 
irt*Vásárhelyi Péter életéről és munkáiról láss többet Bod M. Ath. 223–224. lapjain. ). 

A fejedelmi kor nevezetes irói között még két vásárhelyit találunk, Vásárhelyi Baba Ferenczet 
és Vásárhelyi Tőke Istvánt*Ezek élete és hatásáról láss Bod Magy. Athenása 324–325. 
lapjain. ), kikről ugyan egész biztossággal nem tudhatjuk, ha Kézdi-Vásárhely szülöttjei 
voltak-e? azonban az, hogy tanulmányaikat mindketten Enyeden kezdették, K.-Vásárhely 
mellett látszik bizonyitani. 

De nemcsak a multban szerepeltekről, nem csak a szellem munkásairól kell megemlékeznünk, 
hanem ezek mellett illő és méltányos, hogy figyelmünkre méltassuk az ujabb kor kitünőségeit 
is, azokat főként, kik az 1848/9-ki szabadságharczban mint hősök nyertek babért, vagy a haza 
szent ügyében tett más nemü szolgálataikkal szereztek érdemeket. Az érdemkoszoruzottakhoz 
pedig hazánk egyetlen városa sem adott oly nagy járulékot, mint a kicsinke Kézdi-Vásárhely, 
mely naggyá és hiressé éppen ez által lett. 

Kézdi-Vásárhely nagy emberei között mindenesetre első helyen Pap Mihály tündököl, ki a 
mellett, hogy három hősfiat adott a hazának, maga is egyik legtevékenyebb tényező volt, 
pedig 1848 már mint nyugalmazott császári őrnagyot találta; de daczára kényes állásának, 
daczára 65 évének, tüzlélekkel és fiatal lelkesedéssel állott a nemzeti ügy élére; s mig 
Háromszék fegyveres népe az agyagfalvi gyülésre huzódott, addig ő mint házi ezred-
parancsnok, lelkes kiáltványai és beszédeivel mindent megtett a hazafias lelkesedés 
felélesztésére, mely által mintegy előkészité Háromszéket az önvédelemnek dicső és 
magasztos küzdelmeire, mert mig a harczosok távol voltak a jogvédelem csatáiban, addig ő a 
honnmaradottakból hazafi hősöket nevelt, hogy a lehangoltan visszatérők otthonn, az ősi 
tüzhely körül oly phalánxot találjanak, mely a legdicsőbb küzdelmekre előre megedzett 
lélekkel a csüggedőket is felvillanyozni tudja. 

Hogy Háromszék gyáva önmegadás helyett a legdicsőbb önvédelemre határozta magát, abban 
kétségtelenül legnagyobb érdeme Pap Mihálynak van, mert midőn a vezérség és azok, kik az 
ügyek élén álltak – a harczot erdély elestével tovább tarthatlannak hive – a meghódolást 
tanácsolták, akkor Pap őrnagy mint kézdi-vásárhelyi térparancsnok oltalmi bizottmányt 
alakitott, melynek nevében kiáltványokat küldött szét a székbe, tudatva, hogy Kézdi-
Vásárhely indul, s ki igaz hazafi, kövesse őket fegyveresen Sz.-Gyürgyre. Ezen lelkes szózat, 
valamint a Pap által nevelt lelkes csapatoknak indulási példája eszközlé azt, hogy a nov. 28-ki 
sz.-györgyi gyülésre nem harczolni félénk nép gyült önmegadást szavazni, hanem 
egybesereglett mindenfelől Háromszéknek fegyvert ragadott lelkes népe bátran kimondani az 
önvédelem harczát, mely elhatározás Háromszéknek legyőzhetlen hadsereget, ágyut, fegyvert 
és lőport teremtett, s szerzett annyi dicsőséget, mennyit csak Spárta és Athene tudhat 
felmutatni. 

Pap Mihály innen Erdővidékre küldetett szervező biztosnak; de alig kezdé meg ottan 
müködését, hogy Heydte Udvarhelyről beütött; szembe állitható erő még nem lévén ottan, Pap 
kénytelen volt menekülni, menekülése közben azonban néhány köpeczi árulólag rávezette 
Heydte poroszlóit. Igy jutott a lelkes öreg Heydte fogságába, ki rikai kudarcza miatti*Láss 
erről többet az I. kötet utolsóelőtti fejezetében. ) dühében elég embertelen volt az érdemekben 
megőszült öreget, szekér után köttetve gyalog és a sanyaru tél daczára mezitláb vonczoltatni 
Szebenbe, hol vasra verve, folyton börtönözték, kinozták, naponta felakasztással 
terroriztálták, mindaddig, mig Szebennek Bem általi bevételekor ki nem szabadittatott. És az 
elgyötrött öreg ekkor sem ment nyugalmát élvezni, hanem tettkört kért magának, igy nevezte 



ki Bem alezredesi czimmel Brassó térparancsnokának, honnan kérelmére saját szülővárosába 
hasonló minőségben helyeztette át. Itt folyton hatott, működött, mignem ügyünk 
hanyatlásával – midőn Háromszék hős fiai Bemhez csatlakozva, más harcztéreken szereztek 
babért, – Pap személyesen vezetett egy kis csapatot az oroszok Ojtozon való betörésének 
megakadályozására. A Bereczken túl emelkedő Magyarosi tetőn vett e kis csapat hadállást, 
melyet mindaddig hősileg oltalmazott, mig túlszárnyalva, a visszavonulástól el nem záratott. 
Mindenki menthetlenül veszve hitte a hősök ez elszánt csapatját, s mégis megmenté pap 
vezéri ügyessége, kinek vezérlete alatt kivágván magát, járatlan havasokon Csíkba huzódott, a 
szintén visszaszoritott Gál Sándor sergével egyesülendő. 

Elbukott a szent ügy, melynek védelmében oly páratlan hősiességet fejtett ki Háromszék 
népe, elkezdődött a hazafiak üldözése legkönyörtelenebbül éppen azok ellen, kik legtöbb 
hazafi érdemmel díszeskedtek; hogy ezek közt volt Pap Mihály, azt felesleges mondanunk is; 
azonban a lelkes öreg, kire már előre kimondatott a halál, eszélyesen ki tudta kerülni 
elfogatását, télen jó barátainál szűk rejtekhelyeken bujkált, egy egész nyarat pedig a gelenczei 
havasokon egy barlangban töltött el, s bár nagy dij volt fejére tűzve, a nép nem hogy elárulta 
volna, sőt mindenfelől élelmet hordott számára, s a leggyöngédebb figyelemmel halmozta el. 
Ott élt ő, mint a szabadság fönséges remetéje, szabadon még akkor is, midőn a haza rabigában 
görnyedt; legyőzhetlenül még akkor is, midőn a zsarnokság ülé diadalát mindenhol; de 
elvégre is 1850 végével a szigor enyhültével, főleg azért, hogy szeretett nejét a folytonos 
zaklatás és kinoztatástól*Neje Festerteii Riebel Vilma, egy osztrák ezredes leánya, lakából 
kiszoritva, évekig tengődött idegen hajlékban, s nem volt elég, hogy férje vadként nyomozva, 
minden gyermeke elitélve volt, hanem a mellett a katonai zsarnokság folytonosan zaklatta, 
vallatta, ide-oda hurczoltatta, ugy hogy élete folytonos martyrság volt. ) megmentse, 
följelentette magát. 

Csik-Szeredába börtönözték be, honnan Szebenbe szállittatott, hol vagyonvesztésre és halálra 
itélték, mi kegyelem utján 8 évi fogságra változtattatott át, ezt szenvedte is 1854-ig, midőn 
végre visszatérhetett tüzhelyéhez. Ennyi csalódás, ennyi gyötörtetés sem tudta ez aczél 
jellemet megtörni, sőt még az igaz ügy győzelme iránti bizalmat sem tudták soha lelkéből 
kiölni; találkoztam én a mindenkitől nagyrabecsült, mindenkitől gyöngéden szeretett öreggel 
80 éves korában, s még ekkor is az a nemes lelkesedés, az a fiatal tüz, az az eszményi hon és 
szabadságszeretet élt benne, mi egész életén átragyogott, s midőn mi fiatalabbak honfibánattal 
eltelve az igaz ügy győzelme felett már-már csüggedénk, ő volt az, ki biztatott és felemelt, ki 
nagy lelkének szebb reményeit kebleinkbe csepegteté. 1865-ben 83 éves korában halt el a 
kedves öreg, kinek emléke szent és áldott kell hogy legyen minden magyar előtt. 

A dicső atyának három méltó fia volt, Vilmos 1847-ben cs. k. százados, Lajos és Károly 
hadnagyok. Mindhárom követte atyját a nemes kötelesség terén, mindhárma törzstiszti 
minőségben szerepelt szabadságharczunknak dicső küzdelmeiben. Legyőzettetésünk után 
pedig mindhárma halálra itélttett, mi 8, 14 és 5 évi várfogságra változtattatott át. Szenvedték 
is azt egészen 1854-ig, sőt Lajos csakis 1857-ben nyerte vissza szabadságát. Vilmos és Károly 
fiatalon*A börtöni szenvedés rongálta meg egészségüket, ugy hogy Vilmos, mig élt, folytonos 
kinoknak volt kitéve. ) haltak el. Lajos már három országgyülésre volt szülővárosában 
országgyülési képviselőnek – általános szavazattal – megválasztva. 

Kézd-Vásárhely polgárai közül kiváló szerepet játszott Hankó Dániel, Kézdi-Vásárhelynek 
1848-ban országgyülési képviselője, később honvédhadbiró. 

Fábián Dániel, k.-vásárhelyi ref. lelkész, Hankónak 48-ki követtársa, most sz.-csehi pap. 



Tóth Sámuel honvédszázados, a brassói fellegvár utolsó parancsnoka*Tóth működéséről e 
munka VI. kötetében Brassó leirásánál többet. ). 

Turóczi Mózes üstgyártó, egy valóságos iparos lángész, ki Gábor Áronnal öntötte az ágyukat, 
azután pedig önmaga által felszerelt ágyuöntődét és fegyvergyárt állitott K.-Vásárhelytt. 

Gábrián József gyógyszerész, ki gyutacsgyárt szervezett. Nagy Dániel határőri hadnagy, 
forradalom alatt honvéd őrnagy, mint ilyen Brassó utolsó térparancsnoka*Nagy is halálra volt 
itélve, mi várfogságra lett változtatva.). Ifjabb Szász Dániel székely hadfi, forradalom alatt 
honvéd őrnagy, ki a tömösi sánczok készitésénél és oltalmánál szerzett érdemeket. Ő is 
Törökhonba menekült, honnan 1960-ban tért vissza. Nagy Sámuel honv. százados, utolsó k.-
vásárhelyi térparancsnok. Kovács János mészáros czéhmester, forradalom alatt honv. 
százados, ki nemes példával buzditá polgártársait hősiességre és áldozatkészségre; de 
megállok itt, mert ha mind ki akarnám emelni, kik arra méltók, akkor Kézdi-Vásárhelynek 
minden akkor élt polgárát meg kellene neveznem, mert egytől egyig mind hősök voltak azok, 
s annyira képzett katonák, hogy száznál több honvédtiszt került ki e városkából, azokból 
tiznél több törzstiszt. De nem csak a férfiak, hanem az asszonyok is valódi spártai jellemet 
tüntettek elő, tőlük harczképes férfi otthon nem maradhatott, a fegyver-, gyutacs- és lőpor-
gyárakban – hogy a férfiak harcztérre szállhassanak – nagyrészt a nők és gyermekek 
dolgoztak; e mellett a nők a seregek élelmezésére, a sebesültek ápolására is gondot 
forditottak, s a katonás szellem annyira áthatotta Kézdi-Vásárhely minden lakóját, hogy még a 
serdülő gyermekek is századokba voltak beosztva, felfegyverezve s Turóczi által öntött kis 
ágyukkal felszerelve, ugy, hogy midőn a szebeni fogságból kiszabadult Pap Mihály mint 
kézdi-vásárhelyi térparancsnok bevonult, a gyermekek századai sorakozva és tisztelegve 
fogadták, rendszeresen begyakorolt tüzérségük pedig üdvlövésekkel fejezte ki örömét az édes 
atya (mert igy hivták) szerencsés visszatérte felett. 

De ideje bevégeztünk az érdem mezején tett ezen tartozásunkat, hogy Kézd-Vásárhelyen való 
kutatásunkat tovább folytathassuk. 

K.-Vásárhelyt többször dúlta ellenség, többször pusztitotta tüzvész, a többi közt 1834-ben 
egészen leégett, mikor Wesselényi Miklós 1000 forintot adott fölsegélésükre, miért a város 
polgárai közé sorozta, s az Ezeres kertnek, (mert ott nagyon sokan birtak) egy telkét 
megvásárolván, a nagy hazafinak ajándékozták. Küldöttség vitte el Wesselényinek a telek 
birtokivével a polgári oklevelet, s ő igéretet tett, hogy a nyert telekre casinot fog épiteni; de a 
kormány nem csak a casino épitésében, hanem a telek birtoklásában is meggátolta, a 
mennyiben azt valamely távoli rokon által kormánypénzen kiváltatni rendelé, s katonai 
karhatalommal vissza is foglaltatta. 

Kézdi-Vásárhelynek kiegészitő része Kanta, mely annak északi részével annyira egybe van 
épülve, hogy válvonalt csakis a Ráczok pataka alkot. Kanta egészen 1848-ig F.-
Fehérvármegyéhez tartozott. Az egyesülés e dicső korszakában egyesült K.-Vásárhelylyel. 

Kanta, vagy legalább annak nagy része, a mult század elején alakult; ez tetszik ki Keresztes 
Máté k.-vásárhelyi ref. lelkésznek 1777-ben Benkő Józsefhez irt következő leveléből*E levél 
megvan hiteles másolatban Mike Sándor kéziratgyüjteményében.): 

„Kantának igaz neve Alsó-Volál, mint Karathnának Közép-Volál, azon felül Felső-Volál. Ezen 
falukban és Oroszfaluban is ráczok vagy oroszok települtek le, azért is az egy Oroszfalun 
kivül vármegyéhez tartoztak, – oroszfalu pedig magát privilegizáltatta és székhez foglaltatta. 



Volál pedig ráczul falut teszen, mind a három Volál pedig egymás után a Torja vize mellett 
van. Alsó-Volálban, – mely ma Kantának neveztetik – valakik laknak, mind egytől egyig 
jövevények, az egyetlen Rácz familián kivül, a többi alig 50–60 esztendeje, hogy oda települt; 
élnek sokan, kik Kantában egy deszka-kápolnát értenek, a mellett is hol volt barát (szerzetes), 
hol nem, a körülte való helyet pedig, hol most sürű házak vannak, nagyobb részint néhai 
Barabás György uram kaszáltatta, a barátok jószágát is szaporitotta pénzért sat. Kantának 
neveztetett a kantárosságról”. 

Ez egyedüli adatunk Kanta eredetéről, s ha Keresztes Máté állitását elfogadva megengedjük 
is, hogyKanta községe a mult század elején alakult, azt ismét egész bizonyossággal állithatjuk 
Benkőre hivatkozva*Benkő Milkovia L. I. LXX. ), hogy Kantán már 1696-ban volt a 
ferenczeseknek egy kolostora, melyet az esztelneki zárdát alapitott Nagy Mózses állitott, vagy 
a mint Benkő mondja, Esztelnekről oda tett át*Losteiner Topog. Iv. Sec. 6. Art. kitünik, hogy 
Nagy Mojzes nem az esztelneki zárdát, hanem a szintén ő általa alapitott esztelneki iskolát 
tette át Kantára. ), mely kezdetben szerény épület vala kis fakápolnával, de később a ma is 
meglévő csinos kolostorrá nőtte ki magát, melylyel egy terjedelmes és díszes templom van 
összeköttetésben*Losteiner Topograficája V. Sect. azt mondja, hogy e kolostor és díszes 
temploma 1713-ban készült el s szent Ferencz ünnepén ünnepélyesen vitetett b a 
Chordigerorum Sti Francisci confraternitása. Különben ezen adatok nem állnak ellentétben a 
Keresztes Máté leveléből nyert adatokkal, mert ő azt 1777-ben irván, s mint öreg emberektől 
megért dolgot emlitvén fel, azon 23 év, mely a kolostor alapitása és Keresztes levele közt van, 
semmi ellentétet nem hord magában. ). E kolostor gondozása alatt egy gymnasiális iskola is 
állott* 

A kantani kolostor számára Nagy Mózes, Jankó Péter és a Kereszturi családból származó neje 
által ajándékozott helyet Altorjai Apor István, az erdélyi militia tábornoka a tatár fogságból 
kiváltott Sándor Jánostól szerzett helylyel nagyitotta, s hogy e helyre iskolát alapitsanak, 
1699-ben néhány szász helység dézmáját rendelte nem csak, hanem a terveltiskola számára 
önköltségén faházakat épitett a jelölt helyre. Egy évvel később Mihácz Miklós, Sándor 
Borbála és Lemhényi Kövér Mihály egy Barabás Györgytől cserélt birtokot hagytak ez 
iskolának. 1707-ben gróf Mikes Mihály ajándékozott egy tamásfalvi részjószágot a kantai 
iskolának, Geréb János 150 mftot, gr. Apor 3000 és sz.-léleki Kozma József 1771-ben 
szegény árvagyermekek levelésére 4000 mftot.     Losteiner Topgrafiva IV. és V. Sect. 

És én örömest jegyezem fel itten ezeknek nevét, kik mivel a hazai müveltség terjesztésének 
eszközlői, megérdemlik, hogy feledve ne legyenek. 

), de a Bach-rendszer idejében ezt is bezárták, alaptőkéjét részint eldividálták, részt a csík-
somlyói főgymnasiumra ruháztatott át, s hol az ifju nemzedék szellemét kell vala fejleszteni, 
oda most (Bachrendszert kell érteni) az adóhivatalt helyezték el. 

K.-Vásárhely utolsó bástyája a protestantismusnak, mert Kantától, ha egy képzeleti egyenes 
vonalt huzunk Futásfalván, illetőleg Torján át Csík-Tusnádra, másfelől Gelenczére, e vnalon 
felül mindenütt a katholikus vallás a csaknem kizárólagosan uralkodó; s azért Kézdi-szék 
ezen felső részét Szentföldnek hivják. Tehát mi is K.-Vásárhelyről, a hazafiuság e szent 
földjéről, átlépünk a vallás szent földére. 

XVIII. Kézdi Sz.-Lélek és környéke. 



Kézdi Sz.-Lélek. Tájcsoport. Sz.-Lélek régi temploma. Tarnóczi kastély. Dinnyekő. Berecz 
asztala. Sieth Vára. Tarnóczi Sára vadaskertje. A Perkő kápolnái, búcsui, a régi sz.-léleki vár 
nyomai. Várélin Czecze vára. Katrosa. Kilátás a Perkőről. Polyán, ipara, borvizei. Kurta-
patak. Esztelnek, zárdája, iskolája, ezek rövid története. Csomortány. Kézdi-Almás. 

Kézdi-Vásárhely félmérfölddel felül Felvidéknek gyönyörü, s közel három mfd széles 
(Karatnától Bereczkig) tere egyszerre elzárul, tekintélyes hegyfal emelkedik fel, melynek 
hátterében a Nemere, Nagy Sándor büszke csúcsai és Kászon havasai tornyosodnak fel, csak a 
tér két szögletén szarvszerüleg nyomul be e hegyek közé két szűk völgyület, az e 
hegycsoportból lesiető vizeknek szűk csatornamedre. Ezek elsején, mely a tér északkeleti 
szögletén öblösül a Feketeügy, másikán, mely az északnyugati szögleten nyilik, Kászon vize 
nyargal le. 

A Kászon vize völgytorkolatának baloldalán egy a térbe előszökellő meredek sziklahegy 
magasul fel, ez a Perkő, aljában Kézdi Sz.-Lélek fekszik. Ezen oly sok tekintetben érdekes 
pont felé irányozzuk lépteinket. 

Midőn K.-Vásárhelyt, illetőleg Kantát elhagytuk, a torjai hegyekben egy sötét felhőtömeg 
gomolygott, s a hirtelen támadott Hatforintos*Hatforintos szélnek a nyugati szelet nevezik, 
ennek szintén gyakran használt synonimja a német szél, neve onnan ered, hogy e szél nagyon 
kártékony, elannyira, hogy a mely évben sokat fú, akkor nincsen áldás Háromszék terein s oly 
szegénység uralg, hogy a legjobb gazdának is alig van 6 forint jövedelme, vagy oly drágaság, 
hogy egy véka buzának ára 6 vftra is felmegy. Innen e szél neve.) széltől megkapatva, vészes 
morajjal tombolt lefelé, azonban a futó zápor északra huzódva, udvariasan került minket, s a 
Perkő előtt sürű fátyolként elvonulva, tova nyargalt. Elvonultával csakhamar kitörtek a 
napnak percznyire fátyolozott sugarai, s e sugarak megtörése ragyogóan élénk szinü 
szivárványt rögtönzött, melynek egyik ivszára éppen Torja temploma mögül emelkedett fel, 
mig másik ivabroncsa Kászon völgyébe ereszkedett le. Jobbról a záport öntő felhőtömeg, 
melyen vészes villámok czikáztak át, és e kettő között – az ég békének és haragjának e 
nagyszerü jelképei, a tündöklő szivárvány és a vihar sötét leple közt, feltünt a nap sugaraiban 
tündöklő Perkő fehérlő kápolnáival tetején, a tarnóczi kastély sötét romtöredékével s Szent-
Lélek imposáns templom-kastélyával lábainál. – Ennél szebb természeti tüneményt, ily tünde 
világitásban felmutatott szebb tájt alig láttam; de éppen azért, mert az varázslatszerü volt, 
hanem tovatünt, szivárvány és zápor – a vidék ez ünnepies ékei – tova lebbentek, a táj a maga 
természetes mindennapi alakjában mutatkozott, mely azonban igy is elégszép és vonzó volt. 

De immár K. Sz.-Léleken vagyunk, azon közel 4000 lakost számláló végfalujában 
Háromszéknek, melynek besenyő vagy bisszen eredetü*Kállay Ferencz a Ns. Székely nemz. 
ered. czimü könyve 131. lapján azt mondja, hogy később szabad bissenusok ülték meg a 
Székelyföld némely elpusztult helyeit, mint Kantát, Peselneket, Volált, Karathnát, 
Szárazpatakot és Sz.-Lélek egy részét, melyeknek fekvése is mutatja, hogy azok 
Székelyföldhöz tartoztak és csak később lettek Fehérvármegye részei. Okolicsáni „Decr. et vit 
reg. Hung.” czimü munkája II. 153. lapján határozottan mondja, hogy e falukat szabad 
besenyők lakták, kik a székelyekkel keltek fel, s a Székelyföldhöz is tartoztak. Felső-
Fehérmegyéhez akkor csatoltattak, mikor az Aporoknak adományoztattak Bálványos várához 
e faluk is. Timon és Szegedi is ezen véleményen vannak, s ha ezt elfogadjuk, akkor a 
bessenyő fajnak a magyarral rokonsága kétségtelenné válik, mert ily teljes összeolvadás és 
azonosulás csak rokon elemek közt jöhet létre.) lakói ma már tökéletesen el vannak 
székelyesedve. 



Sz.-Lélek 1332-ben már önálló egyházközség s Pál nevü papja (Sacerdos de S. spiritus) 19 
régi banalist fizet a pápai dézmába*A pápai dézmák regestruma 646. lapján. ). Az 1567-ik évi 
regestrumban Zenthlelek néven 54 kapuval van bejegyezve. Sz.-Léleknek régészeti 
tekintetben is igen érdekes temploma a falu északkeleti végében magaslaton fekszik; a csinos 
gót izlésü épületnek belseje renaissance-stylben alakult át, polygon záródásu szentélyében 
csakis két csúcsíves ablak maradt meg, halhólyag díszművezetével (a záródáson levő 
harmadik berakatott) megmaradt még átszelt lóherivvel záródó sekrestye ajtaja, és meg fele 
részben egy elébe épitett faloszlop által feve az igen csinos szentségházacska, melynek nyilata 
egyenesen záródik, de ennek keretelése felül két tornyacs (Fialen) közti kanyar csúcsívbe 
megy át, mely a késő gót kor túlhajtott levélcsomóival ékitve, szintén túlzottan alakitott 
keresztvirágban végződik. A teljesen átalakult hajóban, mely csak alig szélesebb a 
szentélynél, szintén találunk néhány megmaradt műidomot, ilyen a hátulsó kart hordó 4 
nyolcszög pillér, ilyenek ajtói, melyek közül a déli oldalajtó átszelt lóherívvel záródik, ilyen a 
nyugati főportále, melynek a szokottnál nagyobb (11/2 öl magas) nyilata szintén elcsapott 
lóherívvel záródik; de kifelé táguló csúcsíves bélletét két mély horony közé foglalt körtetag 
dísziti. Ivmezejére szánt dmborműve ugy látszik, nem készült el; de ily bevégzetlen 
állapotjában is nagobb és díszesebb e kapu a községi egyházak szokásos kapuzatánál, s 
nagyobb maga a templom is (levén 49 lépés hosszu, 8 lépés széles). Az egészen látszik, hogy 
azt fejedelmi kegy emelte, mert a hagyomány azt tartja, hogy ez egyházat Sándor moldovai 
vajdához férjhez ment Apor Kata épittette 1401-ben és e feltevést igazolni látszik a hajó 
északoldali diagonal oldaltámjára (12 ily oldaltám van) domboron kifaragott ökörfő (Moldova 
czimere), a követelt épitési kort (1401) pedig a templom épitészete igazolja, a mennyiben 
annak minden megmaradt műidoma a késő gót kort képviseli. Ez egyház a Szentléleknek 
levén szentelve, adta a falu nevét is, s pünköst másodnapján nagyon élénk búcsuk tartatnak 
itten, melyre a Csík-Somlyóról visszatérő felvidékiek nagy számban sereglenek össze. 

E templomot nyolczszögü várkastély környezi, mely szögletein levő 4 köridomu bástyával és 
egy kapuvéddel van ellátva. E kastélynál azon sajátságos alakitás jön elő, hogy déli és északi 
oldala hegyes szöglet alatt befelé van hajlitva, mi által a védképesség fokozva volt. E falak és 
bástyák régen nagyon magasak voltak, ma letörpitvék, s szépen fehérre levén meszelve, a 
hátterül szolgáló Perkő sötét sziklalapján messze látszólag körvonalozódnak. E fiatal 
szinezetü csoportal élénk ellentétben áll a falu ellentétes északnyugati végénél szintén 
magaslaton fekvő Tarnóczi vagy Mikes kastély időbarnitotta szeszélyes romtömege. 
Templomot és kastélyt, valamint az azok felett felmagasuló Perkőt mellékelt képünkön 
mutatjuk be a kedves olvasónak. 

E kastélyt nem kell egybetévesztenünk a már szent István király korában is állott sz.-léleki 
várral (Castrum Zent Leleuk), mert az – miként később látni fogjuk – fenn a Perkő tetőlapján 
feküdt. E kastély legelőbb a 15. században (1465) fordul elő, mikor Mátyás király a kastélyt 
és falut Desői Bályogi Lőrincznek adományozza, mikor az „Ad radicem montis et castri olim 
Regalis ejusdem nominis” (Zent Leleuk) kifejezés fordul elő. 

A Bályogi család kihaltával 1517-ben II. Ulászló király Zápolya Jánosnak 
adományozza*Kállay Ns. Székely nemz. ered. 51. lap. Az adománylevelek eredetije a 
fehérvári káptalan levéltárában. ), de vagy az évszámot vétette el Kállay, vagy a király nevét, 
mert 1517-ben nem Ulászló, hanem II. Lajos ült a magyar trónon. 

1519-ben Béldi kapja e kastélyt Bodoláért. 



1579-ben az e kastélyhoztartozó gelenczei, kis-kászoni, sárfalvi, peselneki és felső-torjai 
részjószágokat Borsovai István, Horváth Menyhárt, Herencsiny Mihály és Románi Zsigmond 
nyerik, kiknek birtoklása ellen törvényesen felszólaltak Tarnóczi István és György, s végre 
hosszas per után kibékültek*Árpádia 1. 170. lap. ). De nem sokáig birták, mert két évvel 
később Báthori István lengyel király és Erdély fejedelme a várhegyi várhoz tartozó sz.-léleki 
és kis-kászoni jószágot kerchedi Károlyi Istvánnak, a magyar gyalogság vezérkapitányának 
adományozza, kitünő hadi érdemeinek jutalmául*Ez adománylevél kelt Plescovia városában 
1581. Lásd Erd. Tört. Adat. 1. k. 266. Az adomány eredetije megvan az erdélyi kormányszék 
levéltárában. Cist. dipl. 26 Nr. 22. Kelt 1581-i nov. 8-án Moscoviában Plescovia erődben a 
király és Gyulay Pál titoknok aláirásával. Ez okmányban érdekes adatok vannak a Báthori 
alatti lengyel-muszka háborura, a veliciluchi, zaccolochi és Plescovia váraknak bevételére 
vonatkozólag, melyek ostrománál Károlyi több alkalommal kitüntette magát, s midőn a sereg 
téliszállásra ment, Erdélyből uj csapatokat vezetve, Plescovia ostrománál régi vitézségének 
emlékét uj dicsőséggel tetézte, ezért nyeri jutalmul Szent-Lélek a és kis-kászoni birtokot.). – 
A Károlyit birtokába beiktató küldöttségnek Báthorihoz tett jelentéséből (Erd. Tört. Adat. I. 
köt. 267. lap) kitünik, hogy Szentlélek akkor két részből állott, egyik része Fehérvármegyéhez 
tartozott s több nemesnek volt birtokában, másik része a várhegyi várhoz tartozott és 
Kézdiszékben feküdt. Ezen kivül még szabad székelek is ugy lovas, mint gyalogok számosan 
voltak ottan. Sőt egész 1848-ig e falu egy kis része Fehérmegyéhez tartozott. 

Az 1630-ki Bethlen Gábornét beigtató, országgyülés a sz.-léleki kastélyt és kővári uradalmat 
a kormányzó Betheln Istvánnak adja*Kővári Erd. Tört. 4. k. 254. lap. ); de a nagy hazafi, a 
magasztos jellemü Bethlen István – ki a trónról lelépve, Cincinnatusként magányba vonult, 
csakhogy honát a polgárháboru viszályaitól megvédje – ugy látszik, Sz.-Léleket nem soká 
birta, mert 4 évvel később azt Tarnóczi Sebestyén özvegye birtokában látjuk, 1634-ben e 
kastélyban történt leányának, a bájos Tarnóczi Sárának Mikes János által való elragadtatása. 
Ezen kalandos történetet már két jeles regényirónk (Kemény Zsig. és Halmágyi Sándor) 
dolgozván fel, az sokkal ismertebb, hogysem itt kedves olvasónk becses figyelmét fárasztanók 
vele. 

1663-ban Apafi Mihály e kastélyt hozzátartozó részjószágokkal Kálnoki Sámuelnek és 
Zsuzsannának adományozza. – Most b. Apor-birtok*Árpádia I. 170–175. lap. Apafi 
adománylevele 1663. mart. 22-én Segesvárt kelt, megvan Kemény József gyüjt. Lib. I. Reg. 
Apafi pad. 665. ). 

Az annyi kézen átment, az annyi viszontagságot átélt kastély még e század elején is oly ép 
vala, hogy lakható volt, most azonban magas falai fedéltelenül tépelődnek az idő és elemek 
romboló hatalmával. 

E kastély alakja szabálytalan négyszög, de mivel északi és déli oldala polygon záródásu, azért 
az inkább nyolczszögünek mondható, 50–60 lépés oldalhoszszal, 7 öl magas falakkal. A 
kastély két része különböző kor jellegét viseli. Északi része sokkal régibb, itt magasan fekvő 
kis lőrésszerü ablakok vannak. Az északi oldalfal közepén sokszögü (polygon) záródással biró 
félbástya szökell ki, igen szép rámázatú körives ablakocskákkal, mondják, hogy ez a kastély 
kápolnája volt. E bástya vagy inkább oriolum külső falában domborművü kőtáblán két lovas 
harcznok s most olvashatlan felirat nyomai látszanak. Ezen északi rész falai igen kaczéron 
vannak ékitve, berakott téglapárkányok és fürészfog-ékitmények (dents de scie, 
Spitzzahnverzierung, szintén téglából) futják végig a lőréses falakat, melyeken golyólyukak, 
kiállott ostromok nyomai látszanak. 



A déli rész ellenben ujabb s békésebb kor müve; itt már nagy széles ablakok vannak, közepén 
kiszökellő négyszög bástyája szép kilátást nyujtó nyilt pavillon, s ekként e kastély 
épitészetében a harczi ovatosságot a béke bizalmával látjuk párositva, bár a déli rész nyugati 
falán levő ezen felirat: „Renov. Anno Dni 1627.” mutatja, hogy a kastély ezen része is elég 
régi. A kastély beső része össze levén omolva, belosztályairól mit sem tudhatunk, bár azt 
tisztán láthatni, hogy az egész tömör épület volt, s közepén vagy éppen semmi vagy nagyon 
csekély udvar lehetett. 

A sziklalapra fektetett kastélyt sáncz nem futotta körül, hanem külső védfala mégis volt, 
melynek tömör maradványai a délnyugati szögletnél most is láthatók. 

Nem látom feleslegesnek e kastély jelen állásának ily rövid constatirozását, mert azon vétkes 
közönyösség mellett, melylyel honunkban minden, még históriai emlékeket is védtelenül 
elpusztulni engedünk, maholnap e kastély is romba düllend, mert önző századunk csak a 
haszonnak adózik; régi dicsőség, történeti kegyelet mind üres szóvirágokká lettek. Mit? egy 
rom fenntartására költsek én, hová még egy pár ökröt sem köthetek! mondja practicus 
századunknak anyagelvies embere. Igen uram, a föld, melyet a haza adott nekünk, 
kötelességeket is von magával, s midőn a jövedelem egy kis részével megmenthetünk egy 
történeti emléket, egy a táj szépitésére szolgáló, egy az ivadék lelkében lelkesedést ébresztő, 
egy a mult kor épitészeti fejlettségéről, eseményeiről beszélő romot, s azt nem teszszük, akkor 
nagy hazafibűnt követünk el. Nem hiszem, hogy e figyelmeztető szavaim megmenthetnék e 
tisztes romokat a végpusztulástól, de azért legalább emlékét megőrzendő, idecsatolom e 
kastélynak délről felvett képét. 

 

A tarnóczi kastély romai K. Sz.-Léleken. 

A kastélyon felül kerszttel jelölt ölnyi magas sziklaszál van, ezt Dinnyekőnek hivja a nép 
dinnye alakzatáról. Fennebb a Perkő (délnyugati) oldalában sajátságos sziklacsoport vonja 
magára a figyelmet. Középen egy asztalalaku lapos szirt, négy oldalán négy kőszék, ezt 
Berecz asztalának hivja a nép s azt mondja, hogy Tarnóczi Sára ottan szokta estebédjét 
elfogyasztani, mi, tekintve az innen feltáruló szép kilátást, regényhősnőnknek jó izlésére 
mutat. Ez irányban alább a hegynek szabályszerü kiszökellése van, ezt sieth várának hivják, 
sőt a hagyomány régi várat helyez oda, alatta pedig kincstelt pinczét keres a kincsvágy; 
falrakatnak ott most semmi nyoma, s tekintve a hely kicsiny voltát, ott legfelebb valami 
őrtorony állhatott. Alább egy helyet Vadaskertnek hivnak, a hagyomány szerint Darnóczi 
(Tarnóczi népies neve) Sára vadaskertje volt ottan. Most pedig, miután a Perkő aljában levő, 
figyelmünket kiérdemlő heyeket átvizsgáltuk, mászszuk meg e sziklahegyet magát, hogy az 
ott állott, hajdan hires Zent Leleuk-i vár helyét felkeressük. 



 

Szentlélek várának alaprajza a Perkőn. 

A Perkő egy megforditott L alaku hegy, melynek északról délre irányuló hosszabb szára 
Kászon völgye mellett nyúlik fel, nyugatra hajló rövidebb szára Peselnek felé rug ki. Ennek 
végfokán van a Mikes Antal által védszentje tiszteletére épitett kápolnának romja Z. (Lásd az 
alaprajzot.) Itt a hegyélt átszető s a hegyormát félovál kanyarulattal körülfutó régi sánczolat 
AAAA, azon belől pedig a földnek szabályszerü kettős ormózata BBBB látszik, mi mutatja, 
hogy ott sáncz övezte kettős fal vonult el, mely 430 lépés hosszuságban öleli körül az északi, 
keleti és nyugati oldalt. A déli oldalon CCC, hol a Perkő meredeken hanyatlik, le, megszünik, 
régi várainknál mindenütt észlelhető azon gazdálkodási elv alapján, hogy felesleges falat a 
természettől erőditett helyekre nem vesztegettek soha. Közepén egy 80 lépés kerületü 
emelvény DDD van, melynek szélein falrakat maradványai látszanak. Ez a középkori 
váraknál szokásos dombozat (motte) volt, melyen a várnak zömtornya (donjon-ja) 
feküdhetett, ezt nyugatról félköridomu Ballium E előzte meg, melynek elportlott alapfalai 
most is kivehetők. A hajdan büszke donjon helyére s hihetőleg annak anyagjából egy román 
modort utánzó, 5 toronyka által tetőzött útkúpu kápolna F épült, mely a négyszögidomhoz 
ragasztott négy félkörből alakult, s mely alapszerkezetében a regensburgi 12. század közepén 
épült Baptisairumhoz nagyon hasonlit, bár alig feltehető, hogy imolánk ily régi lenne, s azért 
azt csak későbbi utánzásnak kell tartanom, mit nyugatra néző faragott kőportáléja s annak 
felirata is mutat. Ezen egyenes záródásu portálé szemöldén két czimer-paizs, egyikben 
átnyilazott vadkan K.S. betükkel (Kálnoki-czimer), másikban derékon átszegzett szarvas L E 
betükkel s köztük e felirat: 

„Non est mortale quod opto*Kálnokyak jelmondata. ) Anno Dni 1686. Die 23. Mart”. 

E szemöldöt szép fejezetü contihiai féloszlopkák tartják; ezek körül most olvashatlanná kopott 
felirat van. 

Itt sz. István király napján a csík-somlyóival vetekedő népes búcsuk szoktak tartatni; egy a 
kápolna közeli házban G lakó remete őrködik e szentély fölött. Könnyebb tájékozás végett a 
Perkőn észlelt régi várnyomok alaprajzát ide csatolom. Véleményem e szerint az, hogy Szent-
Lélek vára itt a Perkőn feküdt és nem hátrább, mint azt Kővári állitja*Erdély Régiségei 182. 
lapján, bár ő is az én kéziratomnak elsajátitásával önmaga is kiigazitá e tévedését „Erdély 
épitészeti emlékei” czimü ujabb munkájában. ). 

De mivel szerettem mindennek lelkiismeretesen utánna járni, elindultam a Kővári által 
várpatak fejéhez helyezett várrom felkeresésére, de miután oknélkül kutatám fel a hegyeknek 
csúcsait, végre sikertelen kutatásaim a Perkő nyugati alján fekvő Kis-Kászon faluba vezettek, 
hol egy tudákos öreg embertől megtudtam, hogy a követelt vár nem itt, hanem messze fenn a 
Kászon völgyében van; egy vezetővel annak felkeresésére indultam. 

Utközben a Kászon vizébe jobbpartilag szakadó Kápolna patak torkolatjában Szent-János 
töve nevü helyen egy kápolnának romjaira bukkantunk, melyek, mint vezetőm mondá, egy itt 



feküdt Sz. János nevü falu templomának maradványai, s hogy a hagyomány a századok 
homályába vesző eseményekre mily hű őre, arról itt is meggyőződhettem, mert a történeti 
nyomozások rávezettek e falu lételének biztos tudatára. Ugyanis Zápolya János Segesvártt 
1521. (Gergely pápa napja előtti csütörtökön) ápril 17-én okmányt ad ki*Ezen adománylevél 
egész terjedelmében közölve van Apor Péter „Lusus Mundi” czimü munkájában a Magyar 
történeti emlékek czimü gyüjt. 11. k. 103–108. lapjain. Emliti Kállay is „a ns. Székely nemzet 
eredete” czimü munkája 222. lapján. , melyben torjai Apor István, László és Mihálynak 
hűséges szolgálatuk jutalmául, Blaskó János, Imre és Becz Imrének szárazpataki, szentjánosi 
birtokait és Árokközinek nevezett földét adományozza, melyeket ezek az Aporoktól birtak 
zálogban; de a személyünk elleni pártütés és a székelyek felbujtogatása miatt hűtlenségi 
bűnbe esvén, nevezett birtokaik koronánkra visszaszálltak. És mi azokat minden hasznaikkal, 
szántóikkal, erdeikkel stb. nevezett Apor István, László és Mihálynak adományozzuk. 

Sz.-János falu keletkezésére nézve pedig ismét adatot találhatunk a Báthori István által 
Károlyi Istvánnak adományozott sz.-léleki és kis-kászoni jószágokra vonatkozó 1584. dec. 
14-én tett jelentésében a kormánytanácsnak*Közölve van e jelentés egész terjedelmében Erd. 
Tört. adatok I. k. 165–167. lapjain. ), hol Szent-Jánosra vonatkozólag ez áll: „Kis-Kászonon 
felüly Polyán határán Kászon rétje felől vagyon egy praedium, Sz.-János nevü, kinek 
kápolnája fennáll most is (1584-ben tehát még állott e kápolna), túl Kászonon hatalmasul 
általjöttek volt valami nemes népek és házakat csináltanak és embereket szállitottak volt meg 
a székelyek támadása előtt. A polyániak törvénybe fogták a vajdák előtt Ferdinánd idejében a 
nemes népeket, az földért pörlöttek, az per király fia idejében végződött el, calumnian is 
maradtak az nemes népek és megitélték, hogy nem jöhetnek által Fehérvármegyéből az 
Kászon vizén, és ekképen restituálták a Polyániaknak az földet, stb.” A polyániak a 
területükre telepitett jobbágyokat elüzték, de ugy kell lenni, hogy az Apor-család tovább 
folytatva, megnyert a pert, vagy pedig Szent-Jánosnak egyik, talán a vármegye területéhez 
tartozó (Kászon vize jobb partján fekvő) része tovább is az Aporok birtokában maradt, mert 
Báthori Zsigmond 1584-ben máj. 30-án Fehérvárról kiadott védlevelében átirja Zápolyának 
fennebb érintett adománylevelét, s Apor Imrét, Ferenczet s több testvéreit a már praediummá 
lett Sz.-János birtokában megerősiti*Apor Péter Lusus Mundijában közli egész terjedelmében 
Báthori Zsigmond megerősitő levelét. ). A falut – hagyomány szerint – tatárok dúlják fel, s 
lakói Polyánba települnek át. De folytassuk utunkat a kérdés alatti várhoz. 

Sz.-Lélektől három órányira, a csíki országut által átszelt Kászon völgyében, a Kézdi-
Vásárhely birtokában levő Ramocsa alján egy commandóháznak*Ez egy katonai 
postaállomása volt a határőrzedeknek. ) látszanak romjai, ezzel szemben szakad balpartilag a 
Kászon vizébe egy kis csermely, melyet Várpataknak neveznek; e csermely messze felnyúló 
völgyének jobb oldalán egy erdőnőtte sziklacsúcs emelkedik, melyet Várélinek neveznek. 
Ennek tetőcsúcsán feküdt a kérdéses vár, egy körded idomu, alig 70 lépés hoszszal biró 
váracska, melynek falai 4–5 láb magasságban még most is fennállanak. A vár északi bütüjénél 
– hol a Várélit a hátrább levő s jóval magasabb Czeczével hegynyak köti egybe – a fal 
háromsoros volt, mindenik falon kivülsáncz futott el, ezek közül a legkülső, egy roppant 
munkát feltételező átmetszése a hegynyaknak, mi a várhoz közelitést nagyon bajossá tette. A 
vár belterének közepén mély üreg van, melyet a vár beomlott kútjának tartanak. A vár alatt 
pinczét hisz a nép, hol rézagár által őrzött roppant kincs van elrejtve. E minden három évben 
felnyiló pinczéből magyarországiak hordják a kincset. A rege szerint óriások épiték és lakták 
e várt, most is vannak ott óriások, csakhogy óriási hangyák, mereklye (kis széneboglya) 
nagyságu bolyokban. Hogy a vár-koronázta hegy aljában valamely helység volt, mutatják az 
ott szétszórt hüvelyk vastagságu cserépdarabok. 



A Várélin felül levő Katrosa patak mellett egy helyet Vadaskertnek hivnak, hagyomány 
szerint e vár asszonya Darnóczi Sárának, – ki e vidék hagyományaiban nagy szerepet játszik – 
volt ott vadaskertje, mi nem lehetetlen azért, hogy e kis sasfészek is a Tarnóczi család 
birtokában lévő menhely volt; de az semmi esetre nem lehetett a már szent István király alatt 
is állott királyi vár; kicsinsége s rejtett helyzete ez elméletnek ellentmond. Legfeljebb búvhely 
lehetett az, hová vész idején a lakosok elrejtőztek, vagy valamely rablófészek. E várról 
emlités van téve azon bizottság jelentésében, mely Báthori István által 1581-ben kiküldetett, 
hogy Károly Istvánt a sz.-léleki jószágba introducálja (Erdély Tört. Adatok I. K. 265–268 
lap), hol mondatik, hogy: „Egyik hegyen oda fenn (Kászon völgyében) egy fényes vár is volt, 
kinek a köviben fennáll most is; onnan egy patak jön ki és esik a Kászon vizibe, 
Várpatakának hivják”. Ezen hű körülirás kétségtelenné teszi, hogy ezt és nem más várat 
értettek, valamint azt is, hogy az akkor tekintélyesebb maradványokat mutatott, melyről 
fényes várnak nevezheték azt. Ez az egyedüli történeti adat, melyet e várról birunk. Mily kár, 
hogy abban is csak ugy röviden van az felemlitve, s multjára és nevére nézve semmi 
felvilágositás nem nyujtatik. 

Ezen vizsgálódás még inkább megerősitett azon hitben, hogy a Castrum Zent Leleuk, 
ugyancsak a Perkő tetején feküdt. Lássuk e várnak történetét. 

E hadtanilag jelentékeny ponton, mely az ojtozi szorost és a Csikba vezető Kászon völgyét 
fedezi, honnan Háromszék terén végig lehet tekinteni, már a X. században volt egy királyi, 
tehát tekintélyes vár, melyet IV. Béla alatt a mongolok feldúltak*Rogerius Hist. Sup. descr. 
Hung. czimü munkájában a mongolok által Erdélyben feldúlt várak közt Castrum Zent 
Leleuk-et is emliti.). De Béla visszatértével 1251-ben megrendelte Lőrincz erdély vajdának és 
Walko grófjának, hogy a székely határszélen levő Sz.-Lélek várát (castrum Zenth Lelewkh), 
melyet a tatárok feldúltak, késedelem nélkül felépitesse, s abba várnagyot helyezzen* 

Béla király e rendeletét egész terjedelmében közli Fejér Cod. Dipl. T. VII. vol. III. supl. pag. 
33. Ez okmány annyira érdekes, hogy azt ide igtatni nem látom feleslegesnek: 

Bela Dei gratia etc. Magistro Laurentio Wajwodae nostro partium Utrasilvanorum et comiti 
de Walko salutem cum favore. Cum intelligamus Castrum nostrum Regale Zent Lelewkh in 
confinis terra Siculorum partium nostrum Utrasylvanorum positum, superioribus annis per 
Tartarorum rabiem Regnum nostrum devastandium nihil concusatum et destructum esse, 
neque ab eo tempore restauratum haberi, hine vi Regii nostri muneris quo huic regno nostro 
subjectis que nobis populis eorundemq saluti superinvigilare tenemur fidelitati tuae harum 
Serie firmissime mandamus et precipimus ut Castrum Zenth Lelewkh ab antiquis jam 
temporibus in Salutem et tutamen populorum nostrorum terre Utrasylvane in ipsis confiniis 
olim extructum sine mora restitui redificariq faciatis, Constituendisque eorum Castellanis 
fidelem ipsius Castri Custidiam serio commitatis, ne ex incuria vestra aut eorum detrimentum 
aliquod Regno nostro ex confiniis inferatur, Secus non facias Datum Anno Dni MCCLI. Nono 
Idus january Regni autem nostri Anno quindecimo. 

). És hogy Béla király ezen rendelete végrehajtatott, kitetszik V. Istvánnak 1271-ben kelt 
rendeletéből melyben a zenth leluki királyi vár parancsnokához, László fiához Jakabhoz ir, 
melyben a nevezett vár ujbóli kiigazitásáról rendelkezik. Ebben az is fel van emlitve, hogy 
ezen hatalmas határszéli erőd a XI. vagy XII. században épült*Fejér Codex Dipl. T. VII. vol. 
III. Supl. pag. 33. ). 



1389-ben e várnak parancsnoka egy másik László, Péter fia, kinek Zsigmond király elődei s 
főként Mária királynénak tett szolgálataiért, a felségsértési bűnbe esett s javaitól megfosztatott 
Zenchei Tibáld javait (50 jobbágytelket) adományozza*Ugyanott T. X. vol. I. pag. 514. ). 

A XV. században e vár már rom, melynek lakói a mostani Sz.-Lélekre költöztek le, mint ez 
kitetszik Mátyás királynak fennebb emlitett adományleveléből (Bályogi Lőrincznek)*Árpádia 
1838. évf. 72. lap. ). 

Hogy minő ellenség dúlta fel, nem lehet tudni, csak sejtelem, hogy Murád (Amurát) 
szultánnak e század folytán honunkban romboló csordái pusztitották el, s most a hajdan 
büszke várnak még fekhelyét is alig tudjuk meghatározni – annyira eltünt az a föld szinéről. 

Ha a Perkő alólról tekintve, szép sziklarétegeivel s a tetejét koronázó szent imolákkal festői 
képet mutat, mennyivel szebb, nagyszerübb azon távlati kép, mely annak tetejéről feltárul. 
Egész Háromszék, Sepsiszék egy kis szögletének kivételével, mint éplapon terül el e 
páratlanul szép síkság, melyet a leggyönyörübb, legváltozékonyabb havasok fantasztikus 
csúcsaikkal keretelnek körül, Sz.-Lélektől Brassóig 8 mfd szélességben terül el, és e táj, hol a 
róna határtalansága a havasok nagyszerüségével van párositva, oly szép, oly vonzó, hogy bár 
hányszor lássa is az ember, különböző nézpontról, különböző világitásban tekintve, mindig uj 
és meglepő festi pontokat fedez el, melyekben elő- és háttér váltakoznak ugyan, de a melyek 
körvonalai és szinezete mindig meglepően szép és ragyogó. A 80 falutól tarkázott, a számos 
folyamok ezüst ereitől átkanyargott térnek e nézpontról tekintett hátterében a Bodza 
vidékének nagyszerü havastömege, odább a Barczának hegyóriásai emelkednek. 

Balról a Szentföld felett őrködő Nemere, a határszél őrtelepe Bereczk, felette az ojtozi és 
lemhényi havasoknak kéklő lánczolata. Jobbról (nyugatra) a mi kedves ismerőseink a 
czukorsüvegként fellövelő Bálványos, az ennek alakját utánzó Baramezeje és Torja várának 
hegyes csúcsa. A nap éppen ekkor áldozott le a Büdös vészt rejtő sziklái mögé, az emlitett 
három csúcs aranyozott felhők fénylő lapjára festé le sötét körvonalát, s a Bálványos hatlamas 
donjonja ily messze távolból is tisztán kivehető volt, mert a nap búcsusugarainak dicsfénye 
övezte körül azt, mintha régi dicsőségnek fénysugarai derengtek volna körülte. Ily gyönyörü, 
ily nagyszerü volt a világitás nem csak ott, a mesés multnak szentelt romok körül, hanem 
idább is Háromszék páratlanul nagyszerü rónáján, hol a napnak utósugarai aranyfátyolt 
boritottak a tájak legszebbikére. 

A Perkő nem csak széptanilag, hanem hadtanilag is nevezetes pont, s azt nem csak az ős 
előidőkben vették észre őseink, épitvén oda a határszél biztonsága felett őrködő várat, hanem 
a későbbi időben e vár eltünte után is szerepel az, haza elnyomatására czélzó hadtani 
műveleteknél; igy 1708-ban a Rákóczi-hoz és a szabadsághoz hű háromszékiek fékezésére a 
németek erős sánczokkal védett táborhelyet csináltak Sz.-Léleken, honnan kicsapva, a falukat 
égetve igyekeztek terrozálva fékezni a hódolni nem akaró népet*Cserei Mihály Ujabb Nemz. 
könyvt. 434. lap.). 1849-ben a szabadságérzet eltiprására a zsarnokság megalapitására bejött 
oroszoknak szintén volt a Perkőn erőditett táborhelyük. 

A Perkő hátulján van Háromszéknek Kászonszékkel ütköző határszéle, mely minket megtérit; 
de mielőtt a Perkő keleti oldalán levő még felkutatlan vidékre térnénk, be kell előbb 
tekintnünk a Kászon vizének jobbparti mellékvölgyeibe, hol a F.-Fehérvármegyéhez sorozott 
Szárazpatak és Peselnek rejtőzködik. Ezen egy egyházközséget alkotó két falut, – miként 
fennebb látók – besenyő-telepek népesiték*Kállay Ferencz „A ns. Székely Nemzet eredete”. 
131. lap és Okolicsáni Decr. et vit reg. Hung. II. 153. lap. Hogy az egykori besenyők teljesen 



elszékelyesedtek, azt felesleges is mondanom, vallásilag nagyrészt katholikusok.), s azért 
soroztattak azok Fehérvármegyéhez. Szárazpatakról első történeti tudomásunk 1311-ig hat fel, 
mely évben Kézdy Balázs, Olcy gróf fia, szárazpataki birtokát testvére, Opur Péter fia János 
gróf fiainak: István, Miklós, Demeter és Péternek hagyja végrendeletileg*Ezen végrendelet 
egész terjedelmében közölve van Apor Péter „Lusus Mundi” czimü müvében a magyar tört. 
emlékek 11. k. 95–96. lapjain és Okolicsáni Decr. et vit. reg. Hung. II. 152. lap.). 1324-ben 
még szabad besenyők lakják, kiket a hatalmas Aporok erőszakkal tettek jobbágyokká*Tamás 
erdélyi vajda 1324-ben oct. 29-én (Secundo die Octavorum Eclsiae Dni) rendeletet ad ki, 
melyben a fehérvári káptalannak meghagyja, hogy a vajdai kiküldött Péchy László mellé 
emberüket adják, kik a szárazpataki nemesek István fia János és az Opor testvérek közti 
osztály ügyét megvizsgálják. A káptalan ugyanazon év sz. Agátha napján tett jelentésében 
előadja, hogy a vajda rendeletére, kiküldötte László mellé Pál magister-kanonokot adták, kik 
sz. Pál napján a szárazpataki birtokba kiszállván, ott szorgalmas investigatiót tartottak, s ugy a 
titkos, mint nyilvános kikérdezésekből kitünt az osztály igaztalansága, mert mikor a 
szárazpataki nemes János fia Istvánnak nőtestvére 10 háza és 14 szabad ember – azok közt 
bissenusok – háza jutott csak, akkor Opor Sándor és Egidus 85 szabad bissenus házát 
(mansiones hominum liberorum bicenorum) foglalták el részükre. Ugyanezen kiküldöttek 
Feltorjára is átmenvén, ott ily aránytalan osztályt találtak; mert István és testvérének csak 30 
háza, Egidiusnak pedig 135 feltorjai ház jutott. Azért nevezett kiküldöttek Opor Sándort és 
Egidust a vajdai székre 1325-i febr. 29-re (ad Octavas Purificationis Beatae Virginis) 
meghivták. Megemlitik végül, hogy némely, Sándor atyja által kiadott bissenusokat Sándor és 
Egidus ujból elfoglaltak. Ezen okmány egész terjedelmében közölve van Apor Péter „Lusus 
Mundi” czimü munkájában 96–99 lapon, a Magyar tört. emlékek 11. kötetében. 
Szárazpatakról a 16. században láss fennebb Szent-Lélek és Szent-János leirásánál.). Ekkor 
szakadnak Felső-Fehérvármegyéhez az addig Székelyföldhöz tartozott faluk, s lesznek 
jobbágyokká az addig a székelységgel egy zászló alatt szolgált szabad besenyők*Lásd 
Okolicsáni Decr. et vit. reg. Hung. II. 135. s köv. lapjain. ). 

Most Szárazpatak a mater, Peselnek pedig a leányközség, régen megforditva volt, mert a 
pápai dézmák regestrumának 1332., 1333. és 13334-ik évi rovatában az utóbbi Pusulvik, 
Pulsulnuk és Pusulnik néven mint önálló egyházközség van bejegyezve, mig Szárazpatakról, 
(mint filiáról) semmi emlités nincsen téve*A 646. lapon 1332. rovatban igy: „Dominicus 
Sacerdos de Pusulvik solv 8 parv. denarios”. A 675. lapon: „Dominicus Sac. de Pusulnuk 
solv. 3 banales ant”. A 716. lapon: „Dominicus Sac. de Pusulnuk solv. 1 grossum.”). Azonban 
Peselnek régen nem mostani helyén, hanem a délrébb lefolyó Czékláspatak völgyében feküdt; 
fekhelyét – hol egy régi templom nyomai látszanak – ma is Faluhelynek nevezik. 

Másnap reggel a Perkő keleti oldalára helyezett Polyánba mentünk. E falu igen regényesen 
fekszik, a hegy oldalán sürűn egymás mellé és igen festői csoportozatot mutatnak. A 
hagyományok e falunak háromszori helyváltoztatásáról emlékeznek. Legelső fekhelyét a Kis-
Kászonon felül feküdt – már emlitett – Sz.-János tövihez helyezik, innen ellenség által 
elzvartatva, alább huzódtak a Bolygó nevü helyre, hol most is nagy mennyiségben található 
vastag cserépdarabok mutatkoznak. Végre a Bolygóból átköltözött e falu bolygó népe a Perkő 
keleti oldalán lévő mostani helyére. Hogy az 1332-ben már létezett Polyán – melynek Iván 
nevü papja a pápai dézmába 10 régi és 7 kis banalist fizetett*Pápai dézmák regestruma 646. 
lapjain mindenütt Polyan néven. ) – azon időtájatt melyik helyen feküdt, nem tudjuk 
meghatározni, mert a falu-költözködés korszakára nincs semmi adatunk. Az 1567-ik évi 
regestrumban 39 kapuval szerepel. 



1584-ben Polyán min a várhegyi várhoz tartozó álladalmi birtok emlittetik*Erd. Tört. Adatok 
I. k. 267. lap. ), melynek eredetileg szabad székely lakói fellázadásért jobbágyságra vettettek 
(hihetőleg a segesvári országgyülésen), de ujból felszabadulnak, mert 1848 előtt nagyon kevés 
jobbágy volt ottan. 

 

A Perkő imoláival, K. Szent-Lélek egyházával és a Tarnóczi-kastély romjaival. (Rajz. Keleti 
Gusztáv.) 

Polyán régi temploma ujra épült, de van egy régi harangja ezen körirattal: 

„O Rex glorie Jesu Christe veni cvm pace 1648. Aedificatores Pollenenses et Bellafalvi. ex 
Sede Kezdi”. 

Polyánt – mint egyáltalában a Szentföldet – szép termetes nép lakja, főfoglalkozásuk a 
lenmagolaj-készités, melylyel messzeható kereskedést üznek. 

A falu közeli Zonda völgyben két ásványos forrás van; ezek egyikének golyvát oszlató hatást 
tulajdonitnak, s mivel a havasi falukban sok a golyvás, azért számos látogatója is van* 

A felső forrás jelentékenyebb, 24 óra alatt 630 akó vizet ad, hatalmas bugyborékolással fakad 
fel, vize tejesedő, ize tintaszerüleg fanyar. Hévmérs. + 9° R. Aránysulyok 1.0033. Dr. Pataki 
vegytani észlelése szerint egy polgári fontban van: 

Kénsav szikélegből     2.00 szemer. 

Szikhalvagból     1.40 szemer. 

Szénsavas szikélegből     12.80 szemer. 

Szénsavas mészélegből     6.00 szemer. 

Szénsavas keserélegből     1.60 szemer. 

Szénsavas vasélecsből     0.80 szemer. 

Kovasavból     0.20 szemer. 

összesen     24.80 szemer. 

Szénsavból     44.80 k. hüv. 

). 



A Perkővel átellenben másik hegyfok, a Sz.-Mihályhegy szökell ki, melynek tetőormát 
Lemhény és Almásnak messze ellátszó temploma koronázza. E két egyenarányos hegyfok 
között tágas hegykebel mélyül be a hegyek közé, ezen északkörirányu kies hegykebel szélén 
vannak összefüggő sorozatban elhelyezve a Szentföld végfalui: Bélafalva*Bélafalva az 1567-
ik évi regestrumban saját nevén 20 kapuval van bejegyezve. ), Kurtapatak*Kurtapatak 
Kwrthapathak néven csak 7 kapuval szerepel. ), Esztelnek, Csomortány és Almás. 

Esztelnek érdemel e faluk között kiválóbb figyelmet, mint a Szentföldnek vallási központja, 
mint oly község, mely már a XIV. század elején a pápai dézmák regestruma 646-ik lapján 
Yskulnuk néven fordul elő, Iván nevü papja 1332-ik évre 16 régi banalist fizet, az 1334-ik év 
rovatában (715-ik lap) pedig Izkulnuk néven 4 régi banalis járulékkal. Az 1567-ik regestrumba 
Esztelnek 25 kapuval jegyeztetett be. 

Ezen igen regényesen fekvő havasalji falu a Csengő és Szarvaskőpatakok összefolyásából 
támadó esztelneki patak mellett fekszik. Esztelneken 1581-ben Botz András nyer donationalis 
jószágot. Ez egyike a Székelyföldön oly ritkán előforduló donationalis jószágoknak, s ebben 
is az ott lakó szabad székelyek jogsérthetetlensége ki van kötve*Kállay „A nemes Székely 
nemzet eredete 115. lap ). 

A falu északi végében a nevezett patak partján buzog fel egy forrás, melyet Jézusforrásának 
neveznek; e forrás ily tisztelt neve onnan eredett, hogy annak a nép főfájásokat és 
főszédüléseket megszüntető gyógyhatást tulajdnitott, s mivel a régi kegyeletes időkben a 
természet ily jótékony adományait az emberek örömest párositák Isten eszméjével, mint 
minden jónak kútforrásával, azért ezen forrást is a Megváltó nevével hozták kapcsolatba, s 
már régi időkben imola állott ott, melyben Urnapján igen népes búcsuk tartattak. Ezen, az 
egész felvidék katholikus népségét egybeseregeltető, búcsuk egész 1730-ig fennállottak, de 
ekkor egy árviz elsodorta az imolát és betöltötte a gyógyhatásu szent forrást is*Losteiner 
Topografica Sect. IV. 3. ). 

Ezen imolán alól a falu felső felében egy másik Sz.-György vértanunak szentelt imola állott, 
parochiája Esztelneknek mindaddig, mig a 15-ik században Losonczi Margit (moldovai 
fejedelemné) a falu alsó végében Sz.-Simon és Judának szentelt, most is meglévő, s 
épitészetileg igen nevezetes templomot nem épité. Nem hiányoztak e szerint Esztelneken a 
szentélyek, a melyek alapján az a katholikus népség által lakott felvidék vallási központjává 
nőtte ki magát. 

1638-ban a ferenczesek (ord. minor stric. obs.) a szent Salvator anya-provinciától elszakadva, 
Nyujtódon egy custodiát alapitottak, de ezt 1 évtized mulva el kelletvén hagyniok, 
Esztelnekre, mint letelepülésökre igen alkalmas helyre veték szemeiket; hanem mivel ezen 
korban az uj kolostorok alapitási joga igen megvolt szoritva, ezen tervöket eszélylyel és egy 
kis furfangos ügyességgel vitték ki. Ez időben Kászoni Márton (esztergomi prépost, titul. 
kanonok), egykor esztelneki lelkész, ki a mindinkább terjedő protestantismusnak utját akarván 
állni, a szezeteseknek kolostor-alapitási tervökhöz segédkezet nyujtott, s gelenczei lelkész 
Nagy Mózes tanácsából és azon ürüg alatt, hogy a gelenczei két templomot öregsége miatt 
kellőleg szolgálni nem tudja, Csik-Somlyóról a ferenczesek közül egy segédlelkészt hozatott. 
Előbb egy, később másik is jött, s a fenn emlitett Sz.-György-imola mellett Nagy Mózes által 
vásárolt helyre kis custodiát épitettek. 1678-ban máj. 23-án fel is zúdultak a háromszékiek az 
uj kolostor alapitása ellen, de Mikes Kelemen oltalma alá vette a megtámadott szerzeteseket s 
kimondák, hogy az nem kolostor, hanem csak ház, hol az esztelneki segédlelkész lakik 
társával;egész 1721. august. 26-ig ugy is szerepel az, mint lakház, s csak ekkor emeltetik a 



serafiens senatus beleegyezésével kolostori rangra*Losteiner Topog. IV. Sect. 6, honnan 
kivonati forditásban közlöm.). 

Pedig a kezdetben egyszerü házikó már 1690-ben a kolostorok törvényes négyszög alakjával 
biró tekintélyes épületté nőtte ki magát*Generalis vicarius Sebelédi Bartolomeus épitette. 
Keleti oldalát kis-kászoni Medvés József épittette, harangot és kelyhet sz.-iványi Henter 
András adott. ). A vele összefüggő templomot pedig 1710-ben altorjai Apor István (kormsz. 
tanácsos) nagyitotta meg, a régi egyház annak szentélyeül meghagyatván. Ezen épitkezések 
által állott elő az igen regényesen fekvő s mellékelt képünkben bemutatott esztelneki kolostor, 
melyre oly féltékenyek e falunak vallásos lakói, hogy midőn azt lefényképeztem, 
megpillantván a kolostornak szegzett gépemet és baljóslatu fekete sátramat, egy velem volt 
birtokosra távoztomkor komolyan rátámadtak, hogy a kolostort eladta, s fenyegető 
megtámadásaikkal szemben csakis a tisztelt guardián közbejöttével sikerült magát igazolnia; 
de a nép ily féltékenységén nem kell csudálkoznunk, s azt nem lehet értelmi korlátoltságuk 
rovására feltudnunk, mert a mérnöki három lábu asztalt, mely mindig csak adószaporitást vont 
az utóbbi időkben maga után, a nép mint veszélyes eszközt ismeri, s igy a szintén háromlábu 
asztalon levő fényképészeti gépet sem nézi jó szemmel. 

Ezen férfikolostorral egy apáczakolostor is volt egybefüggésben, melyben nem rendes 
felesküdt apáczák, hanem tertiaria név alatt áhitatos, világtól visszavonult hölgyek seregeltek 
össze; de mivel az ily intézmény nem fért egybe a szerzetesek coelibatusával, Szepesi püspök 
1822-ben betiltotta a nőknek ezen gyülekezetbe való felvétlét, s igy az elenyészett. 

 

Az esztelneki kolostor nyugatoldali látképe. (Rajz. Bicsérdy J.) 

És ha itt ezen kolostor alapulásának és kifejlődésének ily rövid vázlatát adám, lehetne-e 
hallgatással mellőznöm az azzal egybeköttetésben állott iskolát. A kolostort alapitott Nagy 
Mózes*Ez a Nagy Mózes egy buzgó hittéritő volt; ő Kanizsán volt, honnan a székelységnek 
tömeges reformálása hirére visszasietett szülőföldjére Esztelnekre, onnan Gelenczére ment 
lelkésznek, hol hathatós szónoklata s buzgólkodásának sikerült Háromszéknek felső szögletét 
megmenteni a katholicismusnak, s igen sok áttérteket visszatériteni, és ezen működésében 
fáradhatatlan volt, egymaga le egészen Zágonig 9 ekklesiát administrált s azoknak népét 
megtartá a hitben; ezen hittéritési buzgóságában nagy segélyére volt az általa mintegy 
védbástyául alapitott kantani és esztelneki kolostor. (Erd. Egyh. Tört. Adat. I. k. 373. lap.)) 
alapitványt tett egy Esztelneken állitandó iskolára is. Ez csakhamar felvirágzott s ott egészen 
a poesisig tanitottak; de a 17. század végével az iskola az alapitó akaratjából Kantára tétetvén 
át, Esztelneken vagy 50 évig csak elemi iskolák voltak, mignem a nagylelkü Mihálcz József 
1752-ben ez iskola felemelésére nagyszerü alapitványt tett és pedig mint alapitó-levelében 
mondja, azért, hogy: „Ezen félreeső szögletben a fiatalok neveltessenek és a hazának jeles 
polgárok képeztessenek”; hagyott a tanárok fizetésére 1000 frtot, a szegényebb ifjak 



ösztöndijára egy malmot és két sessiót Polyánban, sőt gondoskodása még a jövőre is kiterjedt, 
akként rendelkezvén, hogy ha az iskolát tatár vagy egyéb ellenség feldúlná, vagy másként 
megszünnék, akkor azok, kiknél az alaptőke elhelyezve van, tartoznak azta sz. Ferencz-
szerzet gen. fő synodusának átadni és ezt az ujból csak iskola alapitására fordithatja, melyre 
ellenőrül a Mikes családot nevezte ki*Az adománylevél egészen közölve van Losteiner 
Topgrafica IV. Sect. V. Art. 2–3. részében. ). Ezen intézkedések következtében csakhamar 
felépültek a kolostor közelében az iskola-házak; sinház is alakult, hol a fiatalság szini 
előadásokat rendezett, igen nagyszámu tanulósereg jött itt egybe, s szellemi élet fakadott ez 
eddig elhagyott távoli vidéken. Még inkább felemelte ez iskolát k.-sz.-léleki Kozma József 
kormányszéki registrator, ki 1771-ben a szegény árvagyermekek nevelésére 4000 mfrtot 
adományozott az esztelneki iskola számára*És ugyanannyit a kantainak.). 

A már magát gymnasiummá kinőtt iskola II. József urlama alatt igen sokat szenvedett, mert ez 
is, mint többi hazai tanintézeteink, a király camera gondoskodása alá rendeltetvén, ez kezelte 
nem éppen a legépületesebb módon az iskolaügyet, s azt kifejlődésében nem csak 
megakasztotta, hanem teljesen megbuktatta, hozzájárulván az is, hogy ma csak jelentéktelen 
elemi iskola van ott, szomoru emlékeként a multnak*Adatok Losteiner Top. Sect. IV. Art. V. 
5. rész. ). De ha megszünt is a műveltséget és áldást terjesztő tanintézet, ha nagylelkü 
alapitóinak szándoka megbukott is, jegyezzük fel itt neveit azoknak, kik a multban a nemzeti 
művelődés elősegitői, az előrehaladás és közműveltség apostolai voltak, védjük meg a 
feledékenységtől neveit azoknak, kik a hazától nyert vagyont ily üdvösen igyekeztek 
hasznositani, kik a nemzet érdekében, a polgárosodás és közműveltség terjesztésében 
zászlóvivőkül előretörtek; a jelennek méltányolni kell a mult érdemeit, mert csak igy 
számithat a jelen is a jövő elismerésére*Cserey Mihály (Uj Nemz. könyvt. 308. lap) azt a 
csudás dolgot beszéli el, hogy az 1700-ik esztendőben felmerült csudák közt legnevezetesebb 
volt az, hogy az esztelneki mezőn egy Erdélyben azelőtt soha sem látott vad jáhor 
(jáhorszarvas) jelent meg a legelésző barmok között, melyet Donát József levágván, bőrét 
mint ritkaságot tartogatta.). 

Hogy Esztelneknek minden nevezetességeit ismerjük, el kell a falu déli végén levő községi 
templomhoz vándorolnunk. Ha – miként fennebb is emlitém – Losteiner igen becses 
kézrataiból nem tudnók, hogy e templomot a XV. században Losonczi Margit épittette, annak 
jelen alakjáról ugyancsak senki fel nem ismerné a honáról megemlékező kegyes fejedelemnő 
műemlékét, annyira átalakiták azt, vagy jobban mondva elidomtalaniták a századok folytán 
többször alkalmazott kiujitásokkal és feldíszitésekkel. Egyáltalában régi műemlékeinknek 
kiigazitásánál leginkább alkalmazható azon erkölcsi jelmondat, hogy: jót akarva, roszat 
tesznek gyakran az emberek. Mert azokat a templomujitókat többnyire szent ihlettség s tiszta 
jó szándék vezeti, de műizlés hiányában a tisztes classicus alakra legtöbbnyire oly fársángi 
boska (maszkara) mezt öltenek, mely önkénytelenül is a szánalom mosolyát vonja a szemlélő 
ajkaira. Mi romladozni indul, azt ki kell ujitani, de ha nem értünk hozzá, jobb egy szakértő 
tanácsát felkérni, mint kontárkodás által egy nemzeti műemlék megsemmisülését, vagy vétkes 
elferditését előidézni. Ily tanács igénybe nem vételével történt Esztelnek tisztes templomának 
izléstelen átalakitása is. Belseje renaissance-stylben idomittatott, ablakai kitágittattak, hajdani 
szép boltíveit izléstelen lapos fölep helyettesiti. A köríves diadalív körül e körirat olvasható: 

„Positum fuit olim, renovatum 1523. rursus 1635 et 1724, terrae motu concussum 1802, 
Reparatum 1819 et 1839 és 1864”. 



Miként belseje, ugy külsője is egészen átidomittatott, csakis déli oldalfalának maradt meg régi 
köríves friese. De mégis maradt valami a multból, egy régi harangja, melynek sajátságos 
körirata a betüferditésnek legeredetibb mintája; körirata ez: 

 

Oldalán: 

 

Jesus Nasarenus Rex Judeoum (Judeorum) Imserere (miserere) Nobis. 

S. R. (hihetőleg az öntő nevének kezdőbetüi) 1567. 

Esztelneken alól a kiszökellő Sz.-Mihály előhegy nyugati aljában még két kis falu van: 
Csomortány, mely Esztelnek leányközsége és K.-Almás*Hogy Almás régen „Baxafalvá”-nak 
is hivatott, kitetszik a continua tábláknak a dubiosus nemeseket vizsgáló munkálatából 
(Gubern. levéltár 1134

/771), hol a Kelemen családról ez áll: „Michael et Thomas Kelemen in 
Almás, vulgo Baxafalva residentes nobiles.” Az 1567-ki regestrumban Almás 11, Csomortány 
(Chomorthan) 6 kapuval van bejegyezve. ), mely Lemhény filiája. Almásnak, mint szintén 
Csomortánynak is van erdeiben régi várroma, de ez alkalommal a leányt mellőzzük az 
anyáért, s azt majd Lemhény leiárásánál fogjuk ismertetni, hová az ojtozi vámhoz menő uton 
következetesen el fogunk érni, s honnan az emlitém várromok kényelmesebben 
megtekinthetők. 

XIX. Kézdi-Vásárhelytől az Ojtozig. 
Oroszfalu. Sárfalva, Szászfalva. Nyujtód. Nyujtódon kolostor. Nyujtód temploma. Felvidék a 
nap keltekor. Lemhény. Velencze. A sz.-mihályhegyi szentegyház. Az itt levő várromok 
leirása. Csomortány vára, terjedelme, a várromok leirása. Kilátás a Várhegyről. Hajduk vára a 
Hosszu-havason. Bereczk város. Népessége. E város alakulása, kiváltságai. Kinizsi Pál, Gábor 
Áron, Veneturné vára, most látható romok, e várhoz kötött regék. Benet ur és Mátyás deák. 
Leányvár. 

Kézdi-Vásárhelyről pompás ut vezet az ojtozi szorosba. Ez ut mellett negyedóra Vásárhelytől 
Oroszfalu*Kállay szerint régi besenyő telep. Az 1567. évi regestrumban Orozfalu néven 15 
kapuval van bejegyezve. ), kissé fennebb Sárfalu*Sárfalu lenn feküdvén, a Feketeügy 
kiáradásai gyakran eliszapolják nemcsak a falut, hanem határát is; innen eredhetett neve. Az 
1567. évi regestrumban Salfalwa néven 14 kapuval fordul elő. ), azon fölül Szászfalu*Berecz 
alakulásakor, midőn Zsigmond király kiváló szabadalmakkal látta el az uj várost, a 
Barczaságról is jöttek szász települők ide, kik Szászfalut alapiták; ezek később 



visszaköltöztek a Barczára s helyökbe székelyek települtek, kik azonban megtarták a 
Szászfalu elnevezést nemcsak, hanem jó darabig a brassói decanatustól függtek, Bereczkkel 
együtt Zsigmond király 1426-ban kiadott kiváltságlevele értelmében. E kiváltságlevelet 
közölte Benkő József Spec. Traniae. Láss erről többet Bereczk leirásánál. ) következik, mely 
helység az 1567. évi regestrumban Zazfalwa néven 10 kapuval fordul elő. E két utolsónak 
közös temploma künn a mezőn fekszik. Szászfaluban Kovázi Ferencz, Báthori István hős 
kapitánya 1581-ben jószágot nyer. (Kállay a Ns. Székely nemz. 115. lap.) Szászfaluval össze 
van épülve Nyujtód, mely Nagy- és Kis-nyujtódra oszolva hosszan nyúlik el a Feketeügy 
partmagaslatán, honnan neve is származott*Timon Nuitodumja, mely Benkő József szerint 
nevét attól kapta, hogy hosszan nyúlik el a Feketeügy mellett. Az 1635. lustrában Niuytod 
néven.). 

Nyujtód már a XIV. században önálló egyházközség s a pápai dézmák regestruma 1332. évi 
rovatában a 646. lapon nachtond, az 1334. évi rovatban a 716. lapon Natand néven, az 1567. 
évi regestrumban Nywythot (25 kapuval), végre az 1635. lustralis könyvben Ninytod néven 
fordul elő. 1630-ban Mikes János nyujtódi jószágát Tarnóczi Sebestyén leányának elrablása 
miatti notán elvesztvén, azt Apor Lázár nyeri el. (Kállay a Ns. Székely nemz. 116. lap.) 

Nyujtódon 1632-ben a ferenczesek, hogy a mind fennebb terjedő protestantismusnak utját 
állják, egy kolostort alapitottak*E kolostorról Losteiner mellett emlitést találunk Nagy Szabó 
János krónikájában is. Lásd Erd. Tört. adat. I. k. 71. lap.), de Salinus vicarius hatalmaskodása 
miatt az 1643-ban eltöröltetvén, a szerzetesek visszarendeltettek Cs.-Somlyó és 
Mikházára*Lásd Losteiner Chr. 317. fej. ). E kolostornak most semmi nyoma, azonban az 
feltehetőleg Nyujtód községi temploma mellett lehetett. E templom pedig figyelmet érdemlő 
gót izlésü épület, a szokástól eltérőleg azonban itt a hajó régi, a szentély egészen uj. E hajó 
két oldalablaka (keleti oldal) csúcsíves, igen szép faragott kőfoglalvánnyal és díszművezettel; 
valamint csúcsíves az oldalajtó is, mely melett egy kőből faragott szenteltviz-tartón 1553 
évszám van bevésve. A torony alatti főkapuzat külíve csúcsívvel alakult, mig az ajtónyilat 
köríves, és igy e kapuban az átmeneti korszak személyesitőjét tisztelhetjük, melynek 
tanuságai szerint e templom a XIV. század utófelében épülhetett, tehát jóval a szerzetesek 
idetelepülte előtt, kik e szentélyt használhatták ugyan, de semmiesetre nem épitették. Nyujtódi 
volt a hires Nyujtódi család, melyből már 1426-ban előfordul Nyujtódi Péter és György (lásd 
Bereczknél), Nyujtódi János (Noythod) 1459-ben Vajda személyese (lásd Huszti p. 121). 
Ugyane családból származott azon Udvarhelyszékre kitelepedett Nyujtódi Pál, ki 1506-ban az 
agyagfalvi constitutiót, mint az udvarhelyszéki primorok egyike, aláirja. Ennek testvére 
Nyujtódi Domokos Kézdiben marad, fiai nevet cserélnek, az egyik Domokos Pál, a másik 
Becz Imre nevet vevén fel*Apor Péter Lusus Mundi 83. l. a Magy. Tört. eml. 11. kötet.); 
azonban a Nyutódi név sem enyészik el, mert Nyujtódi Demeter 1524-ben jelen van a székely 
(Maros) vásárhelyi gyülésen s aláirja a szászokhoz küldött levelet. (Lásd Eder Obs. Crit. 255.) 
Gergely 1594-ben szintén a vásárhelyi gyülésen. György pedig 1603-ban Székely Mózessel 
esik el Brassó mellett. Különben ezen Szegedi, Apor P., Benkő Józs. s mások által is felhozott 
névátalakulás nem egészen állja ki a történelmi kritika szigorlatát, s ha ugyancsak a 
Nyujtódiak elágazásából származott volna is a Becz család*Gr. Lázár Miklós a Tört. társ. 
kolozsvári bizottságának ez év april havában tartott gyülésén leszármazási táblákkal mutatta 
ki azon elmélet valótlanságát, hogy a Beczek a Nyujtódiaktól származnának. Ezen 
táblázatokat nem láthattam, de miután tudjuk, hogy jeles tudósunk, gr. Lázár Miklós alaposan, 
okmányok nyomán teszi kutatásait, tehát állitását történeti igazság szerint vehetjük az illető 
okmányok megtekintése nélkül is. ), az azt állitók mindenesetre csalódtak az időszakban, mert 
a felhozott korszakot jóval megelőzőleg feltalálhatjuk a Beczeket Csíkban, nevezetesen csík-
szentmártoni (de chykyzenth marton) Becz Jakabot 1456-ban, mely évben V. László király 



nevezett Jakabnak és névleg felemlitett számos rokonainak Budán husvét utáni szerdán 
kiadott okmány által nemességet és czimert adományoz*Ezen hártyára irt igen érdekes 
nemeslevél megvan eredetiben a kolozsvári Muzeum levétárában, hova Kozma Gábor 
ajándékaként jutott; hosszadalmasan elő vannak számlálva Becz Jakab érdemei, egész 
részletességgel le van irva és igen szépen le is festve a nyert czimer, mi veres mezőben levő 
arany csillag és kék-sárga mezőben levő arany nyilat tartó két oroszlány.). 

Nyujtódról jókor indultunk. A nap kiült a Bereczk feletti Magyarós és Márkos csúcsai közé s 
gyönyörüen világitá meg azon kettős hegykebelt, melynek egyik emlőjét a Perkő és Szent-
Mihályhegy által körülkarolt félkör idomu esztelneki völgy, másikát a Sz.-Mihály hegyétől 
bekanyaruló azon észak körirányu tágas völgykebel alkotja, honnan a Velencze pataka és a 
Feketeügy törtet le. E kies hegykebel nyugati előfokánál Lemhény, keleti karajánál Bereczk 
városa fekszik. 

Ezen két amphiteatrális hegykebel szélein ott ülnek azok a sorban helyezett gyönyörü faluk. 
Ott van a Perkő, felragyogó kápolnákkal koronázott csúcsával, aljában Sz.-Lélek várszerü 
templomkastélyával s a Tarnóczi kastély komor romjaival a legfestőibb csoportozatot tárva 
fel. Ott van idább a Perkő oldalára akasztott Polyán, temploma körül csoportosuló fehér 
házikói ugy uszkálnak a regg ködében, mint vidor hattyúpipék anyjok körül. A völgy fenekén 
pedig ott pompálkodik Esztelnek fehérlő kolostorával és büszke templomával. Itt közelünkben 
a Sz.-Mihályhegy tündöklő egyházával. A körvonaloztam szép előtérnek méltó háttereként 
pedig nagyszerü havasok különböző szinezetü, lépcsőlegesen emelkedő tömege magasul fel, 
melynek zöméből büszke három csúcs ívell fel, a félelmes Nemere, a vele magasságban 
versenyző Sándortető (közönségesen Nagy Sándor) és a Kurucsa tető. A körvonaloztam 
tájkép oly szép, oly nagyszerü, hogy az bárkit is meg fog lepni, főként oly gyönyörü 
világitásban és oly üde szép reggelen, mint a minőben én látám azt, sőt nemcsak meglepni, 
hanem le is fogja ragadni a lelkesülésre gyulasztható utast. A ki pedig közönyös a természet 
szépsége és nagyszerüsége iránt, kinek lelkében egy szép táj, egy szép vidék látása lelkesedést 
nem tud ébreszteni, az ne utazzék, az üljön otthonn bőröndjei között, hasának és kényelmének 
élve. 

De im már Lemhénybe értünk. Ha hosszan nyujtózkodik el Nyujtód, túltesz rajta Lemhény, 
mely hosszu-keskenyen közel egy mérföld hosszuságban nyulik el a közötte letörtető 
Velencze pataka mellett; alsó része a falunak még künn van a Feketeügy szép terén, mig 
Velencze nevet viselő felső része messze felnyulik a havasok közé magát beágyalt patak szűk 
völgyületében. Velencze régen külön falu volt, sőt még az 1567-i regestrumban is önálló 
helységként van bejegyezve Venecze néven (17 kapuval), valamint külön rovat alatt találjuk 
Lemhent is (51 kapuval). Ma már teljesen egybeépültek. 

Lemhényben nyugodott meg az 1653-i roszul sikerült moldovai diversio után hazájába 
kifáradtan s megtörve visszatérő Kemény János (később fejedelem), hol a vendégszerető 
özvegyasszony lábait megmosván, jó étellel, – rég ohajtott – sörrel s rég nem látott ágygyal 
látta el, miként maga oly kenetesen emlékezik erről emlékirataiban. 

De van Lemhényről ennél jóval régibb adatunk is, mert hogy e falu a 14. században már 
tekintélyes egyházközség, azt a pápai dézmák regestrumából látjuk, hol az 1332. év 
rovatban*646. lapon. ) Beke lehmem-i lelkész (a kézdi Archidiaconatusból) 19 régi banalist 
fizet, az 1333. évre*683. lapon. ) ugyan Beke sz.-mihályi pap 3 régi ba. és az 1334. évre*715. 
lapon. ) Péter lehmen-i pap 14 régi banalist fizet be. 



Ezen nagybecsü bejegyzésekből még azt is tanuljuk, hogy az egyházközség elnevezése a 
falura is alkalmaztatott, mert Sz.-Mihályhegynek azon előfokot nevezik, melyen Lemhény és 
Almás szent Mihály archangyalnak szentelt közös szentegyháza büszkélkedik. A terjedelmes 
várfalakkal és bástyákkal körülölelt templom renaissance-stylben idomittatott át, de hogy régi 
épület, azt bizonyitja diadalívén levő ezen felirata: 

„Olim erat Scriptum 1510.” 

Egy igen régi harangját 1848-ban ágyunak öntötték. Kevésbbé érdekes mostani kisebb 
harangja, melyen e körirat van latin betükkel: 

„O Rex glorie jesv Christe veni cvm aeterna pace eura me Lenhemnyense.” 

Oldalán: H. L. 

     1697. 

E templomról az a hitrege él a nép között: hogy a Sz.-Mihály hegyén volt s még a 
kerszténység első századaiban épült régi templom összeomladozván, ujat kellett épiteni. A 
kényelmökettekintő lemhényiek az uj egyházat falujokban kezdették épiteni, de a mit nappal 
raktak, éjjel mindig lerontották az angyalok s az anyagot visszahordották a Sz.-Mihályhegyre; 
ebben Isten akaratját hivén nyilvánulni a lemhényiek, felhagytak tervökkel, s oda a régi 
templomhelyre, a Lemhény és Almástól egyenlő távolságra levő előfokra épiték fel a vidék 
szépitésére oly jelentékenyen befolyó templomot. E hitreégtfélelmes bizalommal suttogva, 
hogy más ne hallja (mert szent dolgokkal nem szabad e szentföldön tréfáli) ekként értelmezte 
egy almási öreg. Az almásiaknak – ugymond – bajos lettvolna a távol Lemhénybe járni 
templomba, s azért eszélylyel ugyszedték rá a lemhényieket, hogy éjjel fehér ingeket öltve, 
lebonták az azon napon épült falakat, s fehér ökrök által vont szekereken visszavitték a Szent-
Mihályhegyre. A lemhényiek az éj sötétében mozgó e fehér serget angyaloknak hivén, 
felhagytak önző és az almásiakat kárositó tervök kivitelével. 

De miként lelkiismeretes kutatónak kötelessége, nem állapodám meg a faluban, hanem 
felhatoltam a havasok közé is, hol a mult idők nemtője két érdekes várromot tartogat, azért 
hogy a jelenkor fiának meglepetést szerezzen, tanubizonyságot teendő arról, hogy e tájakat 
egykor mily hatalmas nép lakta. 

A Velencze patakán felmenve, a virgoncz pataktól átzúgott havasias jellegü völgyecskében 
sürűn követik egymást a zajosan kerepelő malmok. Órányira a falutól Horváth-nak nevezett 
(ily nevü molnárról) helyen a völgy kétfelé ágazik; északnyugat irányból a Kis Lemhény 
pataka, észak irányból a Nagy Lemhény pataka törtet le, (egyesülésük után nyerik a Velencze 
vize nevet). Ez utóbbinak völgyében a két patak összefolyásától háromnegyed óra távolra, a 
völgy jobb oldalán sziklaszálakkal ékes hegy magasul fel, melyet Várerőssé-nek neveznek. A 
hozzávetőleg 1500 láb magas büszke hegyormot egykor hatamas vár koronázta, melynek még 
most is jelentékeny maradványai vannak, ugy hogy a székelyföldi régi várak között a 
Bálványos után közvetlenül ez következik, mint legépebben fennmaradt s legtekintélyesebb 
várrom. Annyival inkább kell tehát azon csodálkoznom, hogy az mindeddig a kutatók 
figyelmét teljesen kikerülte, elannyira, hogy még csak felemlitve sem volt soha*Mert Kővári 
„Erdély épitészeti emlékei” czimü munkájában azt csak az én kéziratom alapján, annak bűnös 
elsajátitásával tette. ), s ekként e várrom Columbusa én lennék. 



A Várerőssét keletről a Nagy Lemhény pataka, délről és nyugatról a Várpatak nevü kis 
csermely folyja körül; ez utóbbinak kőzuhany-töltötte medrén roppant fáradságos mászással 
lehet csak felkerülni a Várerősse hátuljára, hol egy Vármező nevet viselő téres hegynyak A 
által függ össze (a Várerősse) a hátrább fekvő, s nála jóval magasabb Bene Péterné mezeje 
nevü heggyel*E hegy téres fennlapján ily nevü asszonynak volt erőditett lakása, hova háborus 
időkben kincseivel visszavonult, mond a hagyomány, s onnan eredne e hegy elnevezése. 
Hihetőbben ottan a Várerőssén levő várnak őrtornya állott, mely által a szomszéd Csomortány 
várával tette magát összeköttetésbe. ). 

A Várerőssének mindenik oldala falmeredeken hanyatlik le, csak is ezen hegynyakon át 
közelithető az meg, miért ezen oldal megerősitésére volt a fő figyelem forditva. Egy mély-
széles sáncz BB metszette át a 82 lépés széles hegynyakot. E külső védsáncztól 15 lépésnyire 
pedig másik még szélesebb sáncz CCC futja félkör idomban körül a vár északi és nyugati 
oldalát, mely a keleti és déli oldalon, hol a hegy függőleges, megszünik. E belső sáncztól 20 
lépésnyi közre, de annál jóval magasabban fekszenek a hegycsúcs oromszélére fektetett 
várfalak DDD, melyek, mivel korántsem hittem ily nagyszerüeknek, igen kellemesen leptek 
meg. Legépebbek az öl széles, válogatott lapos köekből épült falak, éppen ezen először 
felötlött északi oldalon, hol azok még 4 öl magasságban fennállanak; de e várfalak mindenütt, 
hol a legelporlottabbak is, 3–6 láb magaságba még daczolnak az idő vas fogával. 

Lépjünke titokszerü romok közé, s ismerkedünk meg azok alakjával és terjedelmével. 

E vár két osztályból állott: a felső vár E csekély terjedelemmel birt, s félkör idomu erőd volt, 
melynek félkör kerülete 60 lépés, legszélesebb átmetszete 36 lépés. Itt e felső vár északi 
oldalán volt – a várterületnek csaknem felét elfoglalt s a külső körfalakhoz támasztott – 
zömtorony (donjon) F, melynek falai – miként emlitém – 4 öl magasságban ma is állanak. 
Ezen felső vár keleti bütüjéhez – hol természetes sziklalépcsőzettel száll alább a hegy – volt 
csatolva a hegy lankás oldalára fektetett nagyobb terjedelmá külső, vagy jobban mondva alsó 
vár G (Ballium inferior), mlynek külső fala (nem számitva a felső várral összeső részét) 206 
lépés kerülettel bir, s az összefüggő két vár falainak kerülete összesen 266 léps, mi annak 
tekintélyes terjedelméről ád fogalmat. 

A külső vár alakja nagyon szeszélyes, miként azt a hegy fennlapjának idoma határozta meg; 
talán legtalálóbban egy emberfülhez hasonlithatnók azt. 

A főbejárat H e várba a déli oldalon volt, azon zúgban, hol az alsó vár falai a felső vár falaival 
egy meredek sziklaoldalon kimenő fallal összefüggöttek, a bemenetelt látszólag egy hatalmas, 
most összeomladozott négyszög kapubástya I fedezte, az ut KK oda a Vármezőről a hegy 
oldalán sziklába vésve vonult elő, s mivel egész hosszában a felette emelkedő várfalak által 
uralogva volt, azért ellenségnek ez uton (pedig csak ezen lehetett) a vár kapuához jutni 
csaknem lehetetlenné vált. 

Még egy másik mellék bejáratnak L látszik nyoma a felső vár északkeleti szögletében, de 
ehhez mint fenn fekvő, s bajosan megközelithetőhöz csak elmozditható létrán vagy hágcsón 
lehetett feljutni. Ez ut szűk folyosóba nyilt, honnan a donjonba ismét csak elmozditható 
lépcsőzetesen lehetett feljutni, mert a most még fennálló falakon semmi ajtóhely nem levén 
látható, a bejáratnak, mint az a donjonoknál szokásos volt, bizonynyal az első emeletben 
kellett lenni. 

Könnyebb felfogás végett, csatolom e vár alaprajzát. 



S most, miután e vár topografiájáról kellő fogalommal bir a t. olvasó, bizonynyal ohajtaná, 
miként magam is tevém, e vár multjára bármi kis világot vető adatnak is nyomára jutni, de 
fájdalom! ha ilyen létezett is, ma már nyomtalanul eltünt, sőt még a hagyomány is kihat e 
várról a nép közül, elanynyira, hogy még csak neve sem maradt fenn a kiváncsi utókor 
számára. A néprege óriások által épitteti e várat, s roppant kincset hisz ott elrejtve, azért e hit 
nyomán egész társulatok alakultak, melyek éveken át ásták-fúrták a hegyet, a nélkül, hogy a 
vélt kincset feltalálniok sikerült volna, csakis azt eredményezve, hogy ezen kutatók aknái 
néhol a fal vonala alá is bevitetvén, azoknak leomlását és megsemmisülését siettetni fogják. 
Egyik kincskutató mondá nekem, hogy ásás közben egy sziklaüregekben másfél öl magasságu 
roppant embertestekre akadtak, melyek az érintésnél összeomlottek. Egy nagyon öreg ember 
pedig azt beszéli, hogy az ő gyermekkorában még a falak mindenütt 6–8 öl magasak voltak, s 
a kapubástya épen állott, s a kapu felett irásos kő is volt, melyet semmiféle ember elolvasni 
nem tudott, pedig ő az öreg papot is elvezette oda, s az eleget törte rajta a fejét; másik 
homályos hagyomány Veneturné várának mondja, s ekként a Bereczk mellett ily nevü várral 
lenne kapcsolatban, végre a mindenik közt legérdekesebb szóhagyomány meg azt mondja, 
hogy az Almás, illetőleg Álmos vára volt, igy neveztetvén az e várat épitett Álmos 
fejedelemről; továbbá Almás (melynek most is határán fekszik) lakói e várból települtek le a 
mostani faluba, melynek eredeti neve nem Almás, hanem Álmos volt, s csak később 
idomittatott Almássá. Ez utóbbi hagyomány tetszik nekem legvalószinübbnek, s mivel 
feltalált várunknak valami nevet kell adnunk, tehát kereszteljük azt Álmos várának. Várunkon 
felül egy szép sziklaszálat Sólyomkőnek neveznek; mondják, hogy ott régen sólymokat 
tenyésztettek a várur számára. 

De ha a Nagy Lemhény pataka várral büszkélkedik, a Kis Lemhény pataka sem akar 
hátramaradni, mert ez utóbbi völgyületében a két testvérfolyó összefolyásától alig 2000 
lépésnyire a völgy jobb oldalán önálló hegy magasul fel, oly hegy, melyet a természet maga is 
vár talapjául alkotta. Várhegy is annak neve, s volt is annak tetőlapján egy tekintélyes vár, 
melynek még most is észlelhető maradványai vannak. A várfalak alaprakata és a ledőlt 
falaknak halomra omlott köveiből keletkezett gátony az erdő sürüje közt mindenütt követhető, 
s e szerint ezen szabályszerüen köralaku vár 417 lépés kerülettel birt, tehát Álmos váránál 
jóval nagyobb terjedelmü volt. Északi oldalán, – hol a hátrább fekvő Szénégető nevü hegygyel 
lapályos hegynyak által függ össze, – hármas sánczczal volt erőditve. 

A hegytető egy tisztásáról elbájoló kilátás nyilik; a hegy nyugati aljában fekszik Csomortány 
és Almás, idább Esztelnek, Bélafalva, Polyán, odább a Perkő alján Szent-Lélek, Kézdi-
Vásárhely, azon túl pedig egész Kézdi-Vásárhely, azon túl pedig egész Kézdi- és Orbai szék, 
mint képlapon terül el. A háttérben a Bodza és a Barczát övező roppant havasok keretében a 
távol ködébe burkolt Barcza; mondják, hogy tiszta időben Brassó fellegvára is tisztán 
kivehető, s igy e vár egy nyilt, daczoló, az ellent bátran kihivó erőd volt, mely nem rejtőzött el 
tusát kerülve a hegyek közé, hanem büszke önérzettel nézett le a térre, átpillantva szomszéd 
Bálványosra, Sz.-Lélekre, kovásznai, szacsvai, borosnyói várakra, szóval Háromszék minden 
ősvárára, melyekkel közvetlen összefüggésben, láttani egybeköttetésben állott. 

E várról ujból fájdalmasan kell bevallanunk, hogy semmi adatunk nincsen, s még a 
hagyomány is kihalt róla. Mondják, hogy Csomortány e várőrizet katonáiból alakult, s igy 
hihető, hog azt Csomortány várának nevezték, sőt még az sem lehetetlen, hogy az egykor 
hatalmas Csomortányi család*A lemhényi Csomortányi család egyike volt a kitünőbb ős 
székely családoknak, legkiválóbb volt köztük Csomortányi Tamás, Háromszék főkapitánya, 
kit 1599-ben Báthori Endre Mihály vajdához küldött. A sellenbergi szerencsétlen csatában 
egyik vezér, ott van a menekülő fejedelemmel Udvarhelytt. Itt ugy látszik elszakadt, mert 



Pásztorbükkinél nincsen jelen. 1601-ben az osztrák zsarnokság által bántott és a haza 
felszabaditására Kolozsvártt szövetkezett hazafiak közt van, honnan többekkel Báthori 
Zsigmond visszahivása és hozatalára küldetett, mit ritka eszélyességgel hajtott végre. Ez év 
augustusában ott van a goroszlói szerencsétlen csatában, még pedig azok közt, kik a haza 
függetlenségeért és szabadságaért hősi halált leltek.) ős fészke volt; kereszteljük tehát el ez 
ingatag alapon Csomortány várának. 

Hanem a Feketeügy sem akar ám legyőzetni jelentéktelen mellékfolyóitól, s ő sem akar a 
régész előtt egészen érdektelen lenni, mert felső völgyében a baloldalán elnyuló Hosszuhavas 
egyik téres csúcsán is van várrom, a melyet Hajduk várának neveznek. 

Ennek már van neve, de maga a rom jelentéktelen, s feltehetőleg a fejedelmi korban a 
Bereczken állomásozott határőröknek vagy hajduknak lehetett ott valamelyik jelentéktelen 
határszéli erődje, vagy erőditett tanyája. S most a mult emlék-töredékeihez tett ezen 
vándorlásunkból térjünk vissza Lemhényre, honnan negyedóra alatt Bereczkre érünk. 

Bereczk egy 3000 lakost számláló mezővároska; népségének kétharmada székely, 
egyharmada nemegyesült oláh, kik csak a közelebbi időkben szaporodtak fel, többnyire 
oláhországi betelepülők által; a földbirtok azonban csaknem kizárólag székely kezeken van, 
az oláhok pásztorkodnak, s a nyarat a határszéli havasokon, a telet Törökországban töltik 
nyájaikkal; különben az itteni oláhság a szebb fajtáju közé tartozik, kiválóan a nők között igen 
sok csinos alak van. Kár, hogy az arczfestéssel korán elhervasztják természettől nyert 
szépségüket; öltözetük festői és sokban hasonlit a kovásznai oláhok öltözetéhez, a földig érő 
lombos fehér szárika (guba) oly kiegészitő része ez öltözéknek, hogy azt még nyárban is 
ritkán vetik le, s azért egy ily csoportot valami finnyás idegen utazó könnyen jegesmedvéknek 
nézhetne. 

A székelység nagyrészt földműveléssel foglalkozik, igen kevés a mesterember és iparos ottan; 
de azért a városi lakosnak méltóságához képest nagyrészt posztó ruhában, az asszonyok 
prémes ős szabásu bundákban járnak. Különben jómóduak, mit K.-Vásárhelynek átmeneti 
kereskedése, melyhez a fuvarosokat nagyrészt Bereczk adja, nem kis mértékben segit elő. 

Bereczk – egészen a határszélig terjedő nagy határáról itélve – első telepedési hely, régi 
okiratokban Bereczkfalva néven jön elő, s ugy látszik, hogy már régebben is, mint a határszél 
védelmével megbizott hely, szép előjogokkal felruházott kenézség volt. Zsigmond király 
mezővárossá emelvén, s önálló hatósággal ruházván fel, szintén hivatkozik előbbi 
kiváltságaira*Zsigmond király szabadalomlevele kelt Brassóban 1426. év sz. István vértanu 
napján. Megvan eredetiben a fehérvári káptalanban, közölte egész terjedelmében Fejér Cod. 
Dipl. X. 6. 797., honnan és átforditva kivonatilag adom: Előrebocsátja Zsigmond, hogy 
Magyar János, Kenéz és Radul Czakó fia mindketten bereczkfalviak, kijelenték, hogy a 
Székelyföld szélén oláhok által lakott Bereczkfalva nevü helység van, mostkevéssé népes; de 
ha szabadalmakkal ruháztatnék fel, sok lakost nyerhetne, kik ott a határszélen a mi országunk 
javára működnének, s mivel a székelyek grófja, Pelseutz Péter e falu korábbi előjogairól is 
kezeskedik, azért a fennevezettek, s e mellett Nyujtódi Péter fia György, és Lemhényi Mátyás 
fia György kérésükre, az ott lakók és oda települőkre nézve azon szabadalmat engedjük, hogy 
őket ne itélje semmiféle külsőbiró, hanem maga a kenéz a lakosokkal, felvéve néhány előkelő 
székelyt is. Megengedjük ezen feljül, hogy bárki is ugy Modovából, mint Erdélyből szabadon 
telepedjék Bereczfalvára, s hogy onnan királybiró vagy földesur ki ne vehesse, hanem maga a 
kenéz a lakosokkal és felvett székelyekkel mondjanak itéletet s szolgáltassanak 
mindenképpen igazságot. De akarjuk, hogy mint eddig, ugy ezután is nevezett kenéz és a 



lakosok őrt álljanak és vigyázzanak a határszélen stb.). Zsigmondtól nyert szabadalmait a 
nemzeti fejedelmek legtöbbje megerősitette és amplificálta* 

A nemzeti fejdelmek közül legelső János király, ki 1531. máj. 3-án Fehérvártt maga és 
Bathend Ferencz aláirásával ellátott szabadalmat ad ki, melyben Bereczk város (legelőbb e 
néven) polgárai, régibb királyoktól kapott szabadalmaik értelmében, nem tartoznak idegen 
birák előtt megjelenni, hanem csak saját biróságuk előtt; a lelki dolgokban pedig a barczai 
decánhozfelebbeznek. ily szabadalmaik ellenére őketidegen birák elé kényszeritik, azért 
rendeljük, hogy e város szabadalmai megtartassanak, s ha valakinek ellenük pere van, azt a 
város birájánál kezdje, ha pedig lelki dolgot érdeklő, a barczai decánnál folytassa, s ha ezek 
itéletével meg nem elégednék, csak akkor vihesse ügyét apellatio utján feljebb, stb. stb. 

Izabella Fehérvártt 1557. febr. 22-én kiadott okmányával Albert Tamás és Balázs István 
bereczki hütes polgárok kérésére János király fennebbi szabadalmát helybenhagyja és 
megerősiti. Az 1567. évi regestrumban 16 kapuval jegyezték be. 

Báthori Zsigmond Brassóban 1602. mart. 18-án Thiseri Antal és Fazekas Ferencz bereczki 
hütes polgárok kérvén régi szabadalmaik megerősitését, ezek értelmében őket minden rendes 
és rendkivüli adók, dézmák, kilenczedek alól kiveszszük, de ezért tartoznak a mi futárainknak 
lovat, szekeret adni, s a menőket Tatros városáig, a jövőket Kézdi-Vásárhelyig szállitani és a 
határszélre őröket rendelve, bármily felmerülő hirről, ellenségről azonnal hirt adni; hogy 
pedig senki az őrködés és szállitás kötelessége alól magát ki ne vnja, arra rászorithassanak 
mindenkit, s ki vonakodnék, elüzhessék magok közül. Ezen szolgálatukért a fennebbi 
mentesités mellett rendeljük, hogy az áruczikkeket mindenki Bereczken rakja le, s azokat ugy 
Moldovába ki, mint onnan be – régi szabadalmaik értelmében – csak bereczkiek szállithassák, 
stb. 

Báthori Gábor Kolozsvártt 1612. máj. 4-én megerősiti és helybenhagyja Báthori Zsigmond 
fennebbi szabadalomlevelét s ezen confirmationalist aláirja a fejedelem, Kendi István 
korlátnok és Frater István titoknok. 

Bethlen Gábor (Wenalia?) 1615. január 22-én maga és Bölönyi Gáspár aláirásával ellátott 
okmányban átirja és helybenhagyja Báthori Zsigmond fennebbi szabadalomlevelét. 

I. Rákóczi György Fehérvártt 1631-ben junius 28-án maga és korlátnoka Kovasóczky István 
aláirása alatt kelt okmányban, Vata Lőrincz és Fazekas János Bereczk esküdt polgárainak 
kérésére, átirja Bethlen Gábor, Báthori Gábor és Báthori Zsigmond fennebbi 
szabadalomleveleit, s azokat helybenhagyva, megerősiti. 

II. Rákóczi György Fehérvártt 1654. jan. 28-án maga és palóczi Horváth János titoknoka 
aláirása alatt kelt okmányban átirja és helybenhagyja eldőde és atyja szabadalomlevelét. Ez 
utóbbinak végére pedig ez van irva: „Mü is confirmáltuk 30. marty Anni 1666. Mich. Apafi 
mp.” 

Az osztrák házból vlaó uralkodók közül: 

Leopold Bécsből 1701. jun. 28-án maga, Kálnoki Sámuel és Szentkereszti András aláirásával 
kelt okmányban a fennebbieket mind beigtatva, helybenhagyja és megerősiti. Leopold ezen 
confirmationalisa publicáltatott az 1702-ben Fehérvártt tartott országgyülésen jan. 7-i 
ülésében, s senki ellent nem mondván, hitelesitette ez év febr. 2-án Henter Ferencz. 



Megvannak pedig mindezen fennebb kivonatilag közlött okmányok a fehérvári káptalannak 
1772. évben apr. 3-án (feria sexta prox. ante Dom Judica) kiadott hiteles transsumtumában, 
melynek kiadásá bereczki Jáns esküdt polgárok kérésére rendelte el Mária Terézia. Ezen 
transsumtum megvan eredetiben Bereczk város levéltárában, hiteles másolata Mike 
gyüjteményében Kolozsvártt. 

Abból, hogy a megerősitést kérvényező bereczkiek Izabellától kezdve mind magyar nevüek, 
azt kell következtetnünk, hogy a Zsigmond király alatti oláh kenézség lakói már nagyon jókor 
elmagyarosodtak, vagy inkább az eredeti oláh lakosok az oda nagy számban települt 
székelység által túlszárnyaltattak és beolvadtak, mert a mostani oláh lakosok nem a régiek 
utódai, hanem a későbbi időkben Oláhországból beszivárgott uj települők. 

), miből látszik, hogy e határszéli városnak emelését ohajtották, s a reájok bizott határszéli 
őrködésért jutalmul nem kevés előnyök élvezetéhez juttatták. 

1426-ba, midőn Zsigmond király várossá emelte az igénytelen határszéli telepet, első főbirája 
Kinizsi János volt. Egy 1796-ban Segesváron napvilágra került Kis Tükör czimü kéziratban 
azon nem teljesen oadatolt állitás volt felhozva, hogy a nagy Kinizsi Páll is bereczki lett 
volna, egyenes utódja e város első főbirájának; mivel azonban a kérdéses kézirat ma már 
eltévedt, ezen leszármaztatást csak felemlitem, de annak valódiságát nem erősitem. De elég 
dicsőség háramlik Bereczke a nagy Gábor Áronról, ki elvitázhatlanul Bereczk szülöttje. Ezt 
felemlitve, tovább haladunk, mert e kiváló hős életéről, a haza és szabadság szent ügyének oly 
nagy szolgálatokat hozott tettköréről majd más helyt, a dicső vértanu sirjánál fogunk 
bővebben értekezni. 

Azon jeles kiváltságok, melyekkel a városok alakulását és felemelkedését és igy a polgári 
osztály kifejlődését és felvirágzását lelkén hordó Zsigmond király Bereczk városát felruházta, 
csakhamar sok települőt édesgetett oda nemcsak a Székelyföldről és a szomszéd 
Dunafejedelemségekből, hanem még a Barczáról is sok száz települő csődült ide; ekkor 
alakult Szászfalu is, Nyujtódon alól. Ezen szász települőknek Zsigmond király s utána János 
király is (lásd fennebb) megengedte, hogy vallási dolgaikban ne az erdélyi pspöktől, hanem a 
brassai decanatustól függjenek, s bár a szász települők nagyrészt visszaköltöztek a 
Barczaságra, Bereczk és Szászfalu lakói a lelkiekben egész a nemzeti fejedelmekig, 
nevezetesen Zápolya Jánosig, a brassai decanatustól függöttek. Hogy mikor mentek az erdélyi 
püspök felsősége alá, arra nincsenek adatunk, de hogy ezen átmenetel nem történt a maga 
rendes utján, kitetszik abból is, hogy 1729-ben a bereczki egyházgondnokok az erd. püspök 
által valamely elkezelt pénzek visszafizetésére itéltetvén, ezek előkeresték azon régi 
szabadalomlevelöket, melynek értelmében Bereczk a lelki dolgokban az esztergomi érsekség 
hatósága alá sorozott brassai decanatustól függ, s lépéseket tettek, hogy oda kebeleztessenek 
vissza. – Az érsek titkon rendeletet küld a brassai decánnak, hogy Bereczknek mondja meg, 
miszerint az erdélyi püspök által odarendelt papot ne fogadják el. A felbiztatott bereczkiek a 
papot harangfélreverés kiséretében el is kergetik; a püspök, Stojka Zsigmond, azért a 
templomot bezáratta, mit a szebeni prépost megtudván, a brassai decánnak meghagyta, hogy 
szálljon ki, a bereczki templomot nyissa meg, s a bereczkieknek vigyen papot; másfelől a 
püspök egyházi átokkal fenyegető iratot függesztetett a bereczki templomra, de a brassai 
jésuiták ezzel nem sokat gondolva, Bereczkre mentek, a püspök fenyegető iratát letépték, 
szétszakgatták és a templomot megnyitották. Stojka az udvarhoz terjesztette fel a dolgot, s 
hosszas utánjárás, szorgalmazás után végre is csak 1756-ban nyerhette ki azon parancsot, 
melyben az esztergomi érseknek meghagyatott, hogy Bereczk felett ne rendelkezzék. 
Bereczket pedig az erdélyi püspök hatósága alá azon meghagyással rendelték vissza, hogy a 



püspök a bereczkieket az egyházi átok alól feloldozza, de a mit a megharagudott püspök csak 
is az udvar másodszori kemény rendeletére tett meg, s ekként állott helyre a 
felbomlottegyensuly a főpásztor és a bereczkiek között*Adatok Benkő Károly 
gyüjteményében. Különben ez a vitás kérdés pár évvel ezelőtt ujból felujult, a bereczkiek 
ismét el akartak szakadni az erdélyi püspökségtől, az engedelmességet felmondták, s csak 
nagy bajjal tudta a kormányszék az ügyet elintézni. ). 

Bereczk pecsétje (s egyszersmind czimere) egy levelet tartó kéz*Mely onnan ered, hogy ők 
voltak régibb időkben a postások, kik leveleket, küldeményeket és áruczikkeket Moldovába ki 
s onnan beszállitottak. ), körülirva: „Sigillvm oppidi Bereczk 1785”. 

Bereczknek annyi uralkodó által megerősitett, annyi századon át élvezett szabadalmia szintén 
csonkitva és megszoritva voltak az osztrák házból való uralkodók alatt, főként a 
fegyverfeladását követett korban, midőn jog- és kiváltságellenesen a bereczkiekre is 
felerőszakoltatott a fegyver, és ezzel az önkényes katonai kormányzat. Igy történt aztán, hogy 
e város törvényszéke (tanácsa), mely addig egyenesen a fejedelmi curiához (később a 
főkormányszékhez) felebbezett, hatáskörében nagyon megszorittatott és a katonatisztekés a 
katonaügyvédek e város önkormányzati jogát cskanem egészen megsemmisiték, s bár az 
1790–91-ki országgyülés LXVII. törvényczikke Bereczkre is kimondotta a törvénytelen 
fegyverviselés megszüntetését, s e városnak törvényes jogaiba való visszahelyezését, de az 
irott malaszt maadt, s csak 1848, a jog győzelmének e dicső korszaka, adta vissza Bereczknek 
is százados szabadságát, melyet ujból eltiport két évtizede a zsarnokságnak vampirja; de a 
mely a 48-ki alapon ujból érvényre emeltetett 1861- és 67-ben, s most Berecz ujból 
élvezetében van szabadalmainak, s ez által a kifejlődés és előrehaladásnak torlaszai elháritva 
lévén, már is észrevehetőleg emelkedik és halad előnyös fekvése által kijelölt hivatása 
felé*Az országgyülésre, miként régen, ugy most is képviselőket küld. ). 

Emelkedésére nem kis befolyással vannak – még a Dunafejedelemségekből is látogatott – 
országos sokadalmai és hetivásárai. Országos sokadalmai, valamint hetivásárai Berecznek 
már régi időkben is voltak*Országos sokadalmakat és hetivásárt Berecznek Rákóczi 
Zsigmond adományozott Maros-Vásárhelyről és Rittke János korlátnok irt alá. Ezen okmány 
megvan Bereczk levéltárában. ), azonban ugy látszik, hogy az aziránti jog nem-hasznélás 
vagy más okokból elévült, de Mária Terézia 1766-ban ujból felujitá, s engedélyt adott három 
országos sokadalomra és keddnapi hetivásárokra*és pedig jan. 25-én, máj. 7-én és oct. 9-én 
tartandókra. Az engedélyezési okmány kelt Bécsben 1766. jun. 2-án. A Szebenben székelő 
Gubrnium publicáltatta 1767. jan. 22-én. Az okmány megvan Bereczk levéltárában. ). 

Hogy pedig kitünjék, miszerint a politikai egyenjoguság és önkormányzati jognak mily szép 
és ritka elveire fektetett szervezete volt Bereczk városának, ide csatolom e város 
constitutiójának rövid elemzését, mely az erd. főkormányszék levéltárában 3693 szám alatt 
van meg, s melynek hiteles hű másolata ez: 

Constitutiok, 

Melyek Berczk várossában eleitől fogva observáltattak. 

1. Még a mult 1400 előtt is városunk lakosai a több nemes székely nemzet között meg lévén 
különböztetve Jurisdictiojokban egyebektől; annak okáért vlaakinek azok közül törvényes 
ügyek a városi magistratus előtt lefolyt, ha szintén criminalis volt is azon causa bővebb 
megvizsgálás végett nem a n. szék eleiben, hanem töstént az uralkodóhoz vitetett; egy időtől 



fogva peniglen a criminalék a F. K. Gubernium eleibe, az mások pedig a Mgos. K. Táblára 
appelláltatnak. 

2. 1426-ban Karácson hava 26-kán boldog emlékezetü néhai felséges római király által is 
rendeltetett, hanem az ő felsége biradalmaiban a török földéről behozandó kereskedésbeli 
portékákot illendő jutalomért elébb vecturálni mindenkor városunk lakosai köteleztessenek. 

3. Ezen esztendőben rendeltetett az is, hogy senki városunk lakosai közül az városi 
közönséges szolgálatoktól és teherviseléstől immunis nem lehet, még ha szintén 
characterizatus személy volna is, mely felséges rendelés ellen, ha valamely városi lakos magát 
oppolnálná legottan a városi consortium közül az olyannak kihányására teljes hatalom 
engedtetett. 

4. 1541-ben 9-ber 16án az városi jórendtartásra nézve meghatároztatott az is, hogy senkinek a 
maga különös hasznára nézve városunk terrenumán ne légyen szabad lisztelő és fürész 
malmokat, ványolókat, kásatörőket, olajsajtókat épiteni, hm mind azokat a város maga 
sumtusán elegendőleg épittetvé, az allódialis cassa augmentumára tartassanak. 

5. Ugyan ezen esztendőben constituáltatott az is, hogy az kik székes helyekről megtelepedés 
végett városunkban jönnének, azoknak hiteles bizonyitót kelletik mutatniok arról, hogy igaz 
szabad személyek és semmi gyanuság nem férhet hozzájok, mivel jobbágynak városunkban 
való lakás meg nem engedttik ugy továbbá két jó kezeseketis állitsanak az magok jövendőbéli 
jó viseltökről. 

6. 1580-ban státuáltatott az is, hogy az elveszett marháknak nyomokot Beretzk városa 
határairól a székes helyeken lakók által ne vegyék, s Beretzk városa se azoktól, mivel hogy az 
advicináns két oláhországbéliek által sok károk tapasztaltatnak patráltatni. 

7. Ugyan ezen esztendőben arra egyesült az városi közönség, hogy az maga vetés határait 
esztendőnként szerszerint minden fizetés kivül tartozzanak őrizni; de gabonabéli kárt magok a 
határ pásztorok ne fizessenek, ha pedigleg nem szántszándékkal való kártételen találtatnék 
valaki, több marháitól egy gazdának csak egy poltura fizetéssel az behajtásért 
megelégedjenek, hogy ha pediglen az elszánt akarattal való kártékonyok megtaláltatnak 1-ben 
3 mft, 2-szor 6 mft, 3-szor 12 mftkal büntettessenek, s ha akkor is meg nem szünnének 
kártékony cselekedetektől, tehát mindenesetől együttaz városból hányattassanak ki. Az határ 
pásztoroknak pedig határ birájokkal együtt mindenkor Sz.György nap előttmagok 
kötelességökre megkelletik esküdniök a magistratus és városi köönség jelenlétekben. 

8. 1651-ben az is meghatároztatott, hogy senkinek is városunk határain maga szántó földet 
vagy kaszáló hellyet az nyomásban, vagy uvarlóban forduló esztendőkben bekertelni szabad 
ne legyen, hanem egyiránt a közönség nyájai által depascualtassanak azok. 

9. Ugyan ezen esztendőbencontituáltatott az is, hogy senkinek is Városunk lakosai közül 
bármit se az ősz se pedig a tavasz határokban étetni semmiképpen szabad ne légyen mind 
addig, miglen az határ egészen fel nem szabadul, az ez ellen cselekedők toties quoties 12 
mftkalbüntettessenek. 

10. 1740-ben Oct. 22-kén azon egyesült meg az városi közönség, hogy az kinek a város 
lakhelyetád, s az oly személy magtalanul halna meg, tehát az ollyatén jószág oldalaslagvaló 
attyafiura ne szálhasson, hanem töstént a városnak Jurisdictiojában vissza maradjon. 



11. 1750-ben Maj. 24-én meghatároztatott az is, hogy az zállagos kaszáló helyek akár holottis 
legyenek azok, Sz.-György nap előtt változzanak, az ugvarlóban való szántóföldek pediglen 
pünkösd előtt, s nem azután. 

12. Az is uzusban van eleitől fogva, hogy némely haszonvehetetlen erdős helyek 
haszonvehetőségekig tilalom alatt tartatván őriztessenek, akkor pediglen az városi közönség 
között aequaliter subdividáltassanak. 

13. 1767-ben Maj. 12-én a magistratus igyekezete által azon is megegyesült az városi 
közönség, hogy némely provinciálistáknak bizonyos conditiok alatt, az eő Felsége Regia 
Contributiojának szaporodására nézve lakhelyek engedtessenek. 

E protokollo Constitutionum Extradata per Joannem Lőrincz mp.ord. notar. 

1799. 24 April. 

Berczk végváros communitássa instructiójából*Ez 1829-ben kiadatott Gábor István ord. 
notarius által, megvan a főkormánysz. evélt. 1994. sz. alatt eredetiben. Itt én kivonatilag 
közlöm. ) kitetszik, hogy ott 30 számból álló esküdt közönség volt, 6 actualis senátor, főbiró 
és notáriuson kivül, a juridicumra a szükséges privilegiumok és jus gladii fenntartására. A 
politicumokra 6 supernumerarius senator, kik közül 1-ső a k. contributiók felgyüjtésére, a 2-ik 
az allodialis cassára, 3-ik árvák javaira, 4-ik és 5-ik a városi és nem rég épült soosmezői adó 
behajtására, a 6-ik a tilalmas erdők, utak, hidak inspiciálására ügyelt. Ezen utóbbiakból az 
actualisi vacantia supleáltatott, s ez a 30 számból szavattöbbséggel választatott. A 30 
személy-viratus csak magistratus és főbiró akaratjával tarthatott érvényes gyülést. Valamely 
taxás helyet magistratus és viratus csak a f. k. főtanács hirével adhatött örökösen el. Hütös, 
hivatlaos, a ki a communitás gyülésére pontosan meg nem jelenik s végig nem várja a 
tanácskozást, a biró és magistratus 12 ftig büntette; ugy megbüntettetett, ki a gyülésbe illetlen 
fenyegető szavakat ejtett vagy káromkodott stb. 

Most pedig ezen jogtörténelmi elmélkedésünk után folytassuk kutatásainkat Bereczk 
környékén. 

Bereczk Háromszék szép terének éppen szélén fekszik, túl rajta az Ojtozra vezető ut Bereczk 
patakának keletirányu szűk völgyületébe tér be. E patak jobb partján a város északi végétől 
alig ezer lépésnyire egy római castrumnak vannak messziről felötlő maradványai. 

Ezen erőd mintegy 24 lábnyira kiemelkedő magaslaton fekszik; alakja szabálytalan négyszög, 
keleti és nyugati oldalhossza 240 lépés, északi és déli oldala 185 lépés. Ezen mérarányokban a 
vártért 5 öl széles és 4 öl magas gátony vagy ormósodás övezi, mely bárhol is felásatva, 
falmaradványokat, farakatokat s nagy mennyiségü tégladarabokat tár fel. Bejárata látszólag a 
déli oldalon volt, hol a töltés 6–7 öl magas. Szögbástyái nem voltak, legalább azoknak ma 
semmi nyoma nem látszik. Beltere hullámzatos, de mivel jelenleg szántás alatt van, egészen 
átalakult. Középpontján egy mélyedésből öreg almafa nőtt ki, ezt a vár kutjának tartják. 

A vártól északnyugatra más épületnyomok látszanak, melyeket a vár pinczéinek mond a nép, 
hol roppant kincs lételét hiszi; lehet, hogy ott a castrum védistenének volt temploma, vagy a 
mi még hihetőbb, a római castrumoknál elmaradhatlan meleg fürdő, mert hogy ez római 
castrum volt, mely a K.-Vásárhelytől Ojtozon kivezető hadiutat fedezte, az kétségtelen; ezt 
bizonyitja fekvése, alakja, de ezt az innen került téglák is, melyek a bereczki tanácsháznál 



ezelőtt két évvel megvoltak, de most, fájdalom, már eltüntek. Én láttam e téglákat s azok 
egyikén ilyen bélyeg volt: 

CO HIS (Cohors Hispanicus.) 

Másikán: 

CO HIBRAC (Cohors I Bracaraugusteorum*Torma Károly felfejtése szerint. ). 

E várra vonatkozó, annak multjára világot deritő semmi adatnak birtokában nem vagyunk; a 
téglabélyegek, s talán rendszeres ásatásokkal felfedezendő feliratok e vár előkorát 
felderitendik egykoron. A római kor utáni történetét illetőleg csak a hagyomány homályos 
adataival kell beérnünk. Ezek szerint e várat egy hatalmas székely ős épittette (hihetőleg a 
rómia vár romjaiból), kit Benetur-nak hivtak, s ebből elferditve lett Veneturné vára, mely név 
alatt ma is szerepel. Benet ur várát a várát a mongolok dúlták fel, hihetőleg IV. Béla alatt, 
mert hogy – a radnai német gróf Aristaldus által vezetett – Kadánnak dúló csordái 
Háromszéket is elpusztiták s ott Sz.-Lélek várát lerombolva, az Ojtozon vonultak ki, az Roger 
atya leirásából s a szent-léleki vár történetéből, (mint fennebb látók) bizonyos. Csak ennyi, 
mit e vár multjáról számunkra a hagyomány megőrzött, de van e várromhoz kötve két 
gyönyörü rege, melyet itt elhallgatnom nem szabad. 

Egyik azon hitrege, melyet Kővári is közölt*Erdély régiségei 140. lap. ). E szerint régi daliás 
időkben itt a határszél közelében élt egy nagyon gazdag asszony, kit Veneturnénak hivtak. 

Volt ennek egy hős fia, ki a királyi táborban harczolt távol a hazától. A gazdag, de fösvény nő 
kincseit féltve, elhatározta, hogy egy bevehetetlen erősvárat épit magának. Hozzá is kezdett, s 
a vár, melynek messze vidéken nem volt párja, elkészült. 

Fia távoli hadakozásokból (a Szentföldről András királylyal – mint Kővári véli) megtért, 
büszke felfuvalkodott anyja a visszatérő elébe lovagolt, s a viszontlátás örömei után elmondá, 
hogy milyen erős és nagyszerü várat épitett. 

„Miért bántád jó anyám – mond ez – őseinknek tisztelt régi várát, valjon a mit helyére 
emeltél, lesz-e oly szilárd és erős, mint az vala?” 

Az önérzetében sértett nő haragra lobbanva felkiált: „Fiam! épitett váram oly erős, hogy azt az 
Isten sem tudná bevenni”. 

A fiu ezen Istent káromló szavakon megbotránkozván, megforditá lovát s mondá: „Anyám, 
bár szeretlek, de váradba nem követhetlek, mert Isten haragját magad s várad ellen felhivád”, 
s azzal elvágtatott. A büszke nő alig tért vissza várába, hogy az iszonyu villámlás és dörgés 
között összeomlott, fenekestől felfordult, az istentelen nő pedig mások iszonyu példájára 
kőbékává változva most is ott van földrőleltünt vára közepén. 

A másik – tudommal eddig senki által nem ismeretett – rege a következő: 

E vidéken élt egy derék székely vitéz, kit Benet Urnak hivtak, szegény, de igen becsületes 
ember, kinek vendégszerető háza az utasok előtt mindig nyitva állott. A deáknak öltözött 
Mátyás király egyszer arra jártában befordult Benet urhoz, ki székely szivességgel fogadta 
ismeretlen vendégét, s vacsorára lencsét szolgáltatván fel az asztalra, az anyelgeni szerető 



háziur mondá vendégének: „A Székelyföldön uram, a föld sovány, ugy terem az csak, ha jól 
trágyázzák; akként a lencse tetejét is, hogy jó legyen, nálunk jól meg szokták zsirozni és 
tormával behinteni”, s azután is igne sokat tréfálódzott a jókedvü deákkal. Mátyásnak 
megtetszett az őszinte, nemesszivü székely, s reggel távoztával egy gyűrüt adott neki, 
mondván, hogy ha Budára megy e gyűrüvel, keresse ott fel Mátyás deákot. 

Meg is igérte Benet Ur, s mivel a székely adott szavát be szokta váltani, egy év mulva – ugy is 
régi kivánsága lévén az akkor világhirü magyar főváros meglátogatása – felment Budára, hol 
a gyűrüvel Mátyás deák után tudakozódván, éppentest (egyenest, tüstént) a királyhoz 
vezették. Nagy volt álmélkodása s ijedtsége, midőn vendégében a királyra ismert, s 
engedelmet esdett, hogy nem ismervén, illő tisztességgel nem fogadta, de a bölcs, vitéz és 
igazságos Mátyás, ki az embrekben az őszinteséget és nem a képmuatást becsülte, 
megveregette Benet uram vállát, „derék ember kend, engem ismeretlenül is megemberelt 
házánál, tormás lencséjét mos visszaadom”, monda a nagy király, s hoza egy tál aranyat, s azt 
megtrágyázta esüsttel és egy tál ezüstöt megtrágyázott aranynyal, s azt odaadá Benet urnak, ki 
megköszönvén, azt mondá: „Uram király, e kincset ér országod, az én hazám javára fogom 
forditani”. 

A jelenlvő főurak pedig látván, hogy a mi emberünk erőteljes, nagy termetü és vaskos nyaku 
székel,y komázni (tréfálózni, élczeskedni) kezdettek vele, s akarván látni, hogy hány mentét 
birna el, akasztani kezdék nyakába a sok aranyos, bogláros dszmentét, s mikor már vagy 20 
darab a nyakán volt, kérdi a király: „Birja-e Benet ur?”, mond ez: „Akár hazáig Felséges 
uram! s hunczfut a ki visszaveszi”. 

A király nagyot nevetett, s ügyes feleletéért megveregetvén vállát, monda: „De már a kinek 
annyi szép mentéje van, illő, hogy ahhoz való szép kardja is legyen”. S leoldván saját 
gyémántos kardját,felköté önkezüleg Benet uram derekára. 

„Ezzel hazámért harczolok, s a kincscsel, mit adál, uram király, annak használok” monda ő 
búcsuzva. Hazaérvén pedig a nyert kincsből várat épite ide a határszélre, hogy a hazát 
ellenség ellen fedezze és oltalmazza. Benet urnak ekként épült fényes erős várának 
maradványai a – hagyomány szerint – a most Venet urné vára név alatt ismeretes s fennebb 
leirt várrom. 

Gyönyörü mind a két rege; az első méltó tárgya egy legendának, a másik pedig egy 
balladának; csiszolatlan gyémánt az, mit én nyujtok, melyet, hogy szakértők kifényesitsenek s 
illőleg befoglaljanak, igen ohajtandó. 

Venetorné várán felül vagy 2000 lépésnyire kezdődik a Magyarós, vagyis Erdély- és 
Oláhország vizválasztó hegylánczolata, melyen túl a hazánkból kifolyó Ojtozpatak által 
átfolyt ojtoz szoros kezdődik. 

E magas hegy innenső, vagy nyugati aljában négy patak szakad egybe: az északi irányból jövő 
Igaz Bereczk, a délkeleti iranyból lejövő Daragi patak, és a délirányból jövő Tekeres és 
Leányvár pataka. E két utolsó összefolyása közt néhány száz láb magas félgömb idomu hegy 
van. Ezt hivják Leányvárnak, melyet hagyomány szerint szintén vár koronázott, hanem ezen 
állitólagos várnak most igen csekély maradványa van; egy – a hegy nyakát átszelő – csekély 
mélységü sáncz legfelebb az, mi e vár maradványaként maig is látható. 



Itt feltehetőleg az alább feküdt Castrumnak (Veneturné vára) volt egy vigiliája, mely az 
Ojtozba vezető utat szemmel tartotta, s azért a rege is kapcsolatba hozza amazzal, mert e 
szerint Veneturné várában lakott az utolsó óriás, kinek tündér leánya egy emberbe – pásztor 
mezbe öltözött, s a vár körül elbájlóan furulyáló hősbe – szeretett; az embereket lenéző 
mogorva büszke óriás e tiltott viszonyt felfedezvén, egy szikladarabbal – mely most itt-ott 
hever a patakmederben – elzúzta a szerelmes pásztort, vigasztalhatlan leánya pedig 
megszökött tündéreivel atyja várából, s itt e hegytetőn épitett várat magának, hol kedvese után 
epekedve, nem sokára bánatában elhalt, s benne kiveszett az óriások faja, az embernek 
engedvén át a tért és uralmat. Ez a Leányvárnak regevilága. 

XX. Az ojtozi szoros. 
Magyarós és Bóbicstető, az Ojtoz völgye, ojtozi vám. Máglyakő. Rákóczivár romjai. Gyilkos. 
Kalászó pataka. Sósmező. A hon határa. Az ojtozi szoros külleme, történeti multja. Szaláncz. 
Székely vendégszeretet. Szász szivtelenség. 

Az előttünk felmagasuló Magyarós lábainál vagyunk, de ez nem tartóztat fel utunkban, mert 
az Ojtoznak rajta túl fekvő, ismeretlen, s oly szépnek mondott vidéke csábitgatott, csalogatott 
maga felé. 

Kiérve a Magyarósnak Bóbics nevet viselő tetőcsúcsára*Hauer szerint 443°, Binder szerint 
466° a tenger szine felett. ), a kilátás nem felelt meg várakozásunknak, mert még magasabban 
fekvő csúcsok fedék el a tájt, annak csak egyes részleteit engedve látni; igy tünt fel egy 
hegynyilaton Felvidéknek egy szöglete, az innen kis dombocskának tetsző perkővel és a torjai 
hegység ismert három csúcsával, egy másik nyilaton Al-Háromszék és a Barcza elmosódó, 
kék párázatban derengő tájai. Előttünk pedig az innen nem messze erdő Ojtoz patakának szűk 
kanyargó völgye kigyózott szép idomu hegyek között. ezek közt felötlőbbek a délkeletre 
felmagauló fenyvesnőtte Fekete és Bernáthegy, idább a lomberdőnőtte, vidor küllemű 
Sóbércz, melyeknek sokrétü bérczei közül törtet ki az Ojtoznak márfürészmalmokat 
működtető pataka. 

Hol e patak északi irányából megtéritve keletre fordul, ott van a kopár Tölgyes tetej és a szép 
sziklaszálakkal diszes Prédikátor közt az ojtozi vámnak festői épületcsoportja. De mielőtt 
leszállnánk a Magyarósnak Bóbics nevü tetőormáról, fel kell emlitenünk az itt vívott csatákat. 
A Bóbics képezi az ojtozi szorosnak legerősebb s egyedüli oly pontját, hol nagyobb haderővel 
előnyösen lehet a betörni akaró ellenség ellen müködni, s azért igen valószinü, hogy régi 
időkben, időn hazánk keletről jövő támadásoknak volt kitéve, ezen hadászatilag nevezetes és 
a szorost uralgó ponton több csata vívatott; kétségtelen, hogy az alább jelölelndő ojtozi 
szorost érintett hadjáratok e tájt vívott harczainak többjében szerepelt a Bóbics; azonban a 
történelem azok körülményeit feljegyezni elmulasztá; csakis két ujabbkori harczáról van 
tudomásunk, gyik, melyet Varini harminczados vezetése alatt 1788-ban vívtak a 
háromszékiek győzelmesen a törökök ellen*Erről alább a Gyilkos leirásánál. ). A másik az, 
melyet 1849-ben Pap Mihály vezénylete alatt vívtak a kézdi-vásárhelyiek az oroszok 
ellen*Melyről Kézdi-Vásárhely leirásánál beszéltünk. ). De ezek tudata is elég arra, hogy e 
hon védelmében ontott vér által áztatott hegytetőre tisztelettel lépjünk. 

A Bóbicsról ügyesen vezetett s roppant falrakattal biztositott uton szálltunk le az ojtozi 
vámhoz, hol az igazgatónál jónak láttuk magunkat jelenteni, nehogy ugy járjunk, mint 
előttünk azon három tanuló, kik e tájon utazva, mivel szerencsétlenségökre az almási 



barlangnak Fekete mérnök által készitett azon tervrajza volt nálok, melyen a négy világirányt 
két keresztbe fektetett ágyu jelöli, ez annyira veszedelmes jelvénynek tetszett az őket 
kikutatott külföldi igazgató előtt, hogy tanulóinkat mint valami veszedelmes forradalmi 
kiküldötteket elfogatta. Hiába mutatták elő iskolai bizonyitványaikat, hiába mondák, hogy ők 
nem valami ország-világfelforgató forradalmárok, hanem békés tanulók, kik a szünidőt 
hazájok megismerésére használandók, utaznak. Director ur erről mitsem akart tudni: „mit 
deák? nem deák az, ki ágyujelvényes iratot hordoz; önök Türr küldöttei, kik a vidéket 
kémlelik, hogy hol törjenek be azok a rebellisek stb.” Aztán a szegény fiatalokat 
összekötöztetve, csendőrök által Brassóba kisértette, honnan őket a tanári karnak erélyes 
közbelépte is csak néhány hét mulva szabadithatá ki. 

Aztán meg eszünkbe ötlött egy ennél még furcsább másik történet is, mely nem mese, hanem 
valódilag megtörtént dolog. Ugyanis volt Esztelneken egy Szacsvai nevü birtokos, ki az 
Olaszhonba (a legióhoz) menő fiatalságot utasitotta, s mint a határszéli ösvényeket ismerő 
vadász el is vezetgette; ezt az ojtozi director ur megtudván, feljelentette, de Szacsvai előre 
meggondolván az ebből személyére háramolható kellemetlenséget, maga is elillant 
Olaszországba. Az elfogatási parancs azonban már ki volt adva, s mivel már egy Szacsvait 
mulhatlanul le kellett szolgáltatni, a valódit meg nem találhatván, reá mentek egy másik 
kilencz gyermekes hason nevü emberre, azt elfogták, lánczra verve Szebenbe hurczolták, s az 
összes székbizottmány erélyes felirása, ak ormányzó és korlátnok (mert ez 1861-ben az 
alkotmányos élet alatt történt) személyes közbenjárása daczára, s azon tiszta 
bizonyitványokkal szemben is, hogy az elfogadott nem a kérdéses Szacsvai, a katonai 
kormány mégsem bocsátotta szabadon. A szegény ártatlan két évig raboskodott nem 
legkényelmesebb börtönben, mig a katonai törvényszék kimondá, hogy félreértés van a 
dologban. 

Szintén eszünkbe ötlött azon még mindezeknél tragiensabb történet is, hogy egy ingen 
gutgesinnter polgárt, egy más helyett – mert nevükben némi hasonlatosság volt – plane fel is 
akasztottak (Csernust Csernátoni helyett 1849-ben). Ilyen conjecturák között, ilyen eljárási 
félreértések, ily szomoru antecedentiák után tanácsosnak hittük, a hivatali pontosságaért 
érdemjelt kapott Herr von Directornál jelenteni magunkat s engedélyt kérni, hogy a 
határszélig elszekerezhessünk; ő kegyes volt nekünk engedélyt adni azon kikötéssel, nehogy 
valamit rajzoljunk vagy jegyezgessünk, mert azon esetben szigoru utasitásait kénytelen lenne 
irányunkban is alkalmazni; s miután parolánkat adtuk, megengedte ez az idegen ur, hogy 
hazánk földén járhassunk, s mikor elindultunk, meggyőződheténk, hogy Director ur reánk is 
gyanakszik, mert vizsga szemeink csakhamar két az erdők között utánunk ólálkodó 
pénzügyőrt (fináncz) fedeztünk fel. 

Azért kedves olvasó, ha e szorost ismertető leirásom hiányos, ha az oly szépen fekvő 
Rákóczi-vár romjainak képét nem nyujthatom, oka annak a Herr von Director példás szigoru 
őrködése. 

Ez előzmény után el fog csodálkozni e könyv olvasója, hogy az Ojtozról mégis három képet, s 
éppen az oly féltékenyen őrzött Rákóczi-vár képét is adom, de megfejtem a talányt. Első 
alkalommal e tekintetben semmit sem tehettem, de következő évben értesülvén, hogy a 
túlpontosságu Herr v. Dir. helyébe más jött, ujból berándultam az Ojtozra, s az uj igazgató 
egész készséggel adott engedélyt, hogy ugy a vámot, mint a szépen fekvő Rákóczi-vár romját 
lefényképezzem, a mit megtevén, azokból először is az ojtozi vám képét idemellékelem; 
azután pedig az ojtozi szoros rövid leirását adom. 



A vámon alól azonnal kezdődik a tulajdonképpeni szoros. Az Ojtoz patak által átfolyt szűk, 
kanyargó völgyet magas, meredek hegyek határolják. E völgy második kanyarulatánál még 
összébb szorul, balról (északról) a magas-meredek Mágylakő, jobbról a Rakottyás szép, 
erdőboritotta bérczei tornyosodnak fel. Ez utóbbiból egy 30–40 öl magas sziklanyak szökell 
elő a völgybe, azt annyira eltorlaszolván, hogy a zajongva törtető pataknak alig marad egy 
szűk mederhely. E sziklagerinczen van a Rákóczivárnak igen festői rommaradványa. 

E várat – a hagyomány szerint – II. Rákóczi György épittette, s az fekvésénél fogva igen erős 
várerőd lehetett. Az egyenetlen, lejtős sziklatalajon fekvő vár szabálytlaan négyszög idomban 
épült, 100 lépés hosszuság, 50 lépés szélességben, szögletein kiszökellő négyszög bástyákkal. 
Mostazonban csak az északi és keleti oldal falai és bástyái állanak még, ezek is nagyon 
töredezett, rongált állapotban. Az ujabbkori erőditvényi munálatok: néhány kis őrtanya, a 
völgyet elzáró pallissade, néhány fedett casamata s fenn a hegygerinczen ágyut befogadó 
földsánczolat (melyek nagy része 1849-ben honvédkezek által készült,) a régi vár töredékeire 
vannak fektetve, s azért oly féltékenyek e romra. 

A patakon túl (balpartján) a Rákóczi-várral átellenben egy a hegy meredek oldalára felfutó 
erős fal volt, melynek most csak ölnél szélesebb alapzatai látszanak. A vár és e védfal a 
szorost tökéletesen elzárták, s abban a korban igen bajosan tudhatta azt az ellen áttörni. 

Két képben mutatjuk be ez érdekes romot, egyik északnyugati, vagyis a vám felőli azon 
oldalát mutatja, honnan az ujabb erőditvényekhez tartozó laktanyák és a hegytetői romokkal 
összefüggő casamatákhoz vezető lőréses fedett folyosó is látszik. 

Másik nagyobb képünk a várromok által koronázott sziklafokot mutatja a Máglyakő roppant 
bérczeivel. 

Fájdalom! csekély mi e romból fennmaradt, mert felhasználták az emlitett későbbi 
erőditvényekhez, melyek az ujabb korban kifejlett hadtani igényeknek nem felelnek többé 
meg, s semmi hadászati fontossággal nem birnak. 

Az ut a sziklamederre fektetett erőditett s felvonóhiddal ellátott őrtanyák udvaran vezet át. E 
vár alatt bizonyosan többször vivatott harcz, s e sziklákat gyakran áztathatta a hon határának 
védelmében kiontott vér, de a történelem elfeledte az ezen romhoz kötött eseményeknek és 
csatáknak emlékét fenntartani, a mi keveset tudunk, azt is Apor Péter hű feljegyzéseinek 
köszönhetjük, ki azt mondja, hogy 1717-ben a tatárok Ojtoz vára alá nyomultak, de a vigyázó 
őrök visszanyomták*Synopsis Mutationem 158. lap a Magyar tört. eml. 11. kötetében, a hol 
ad arcem Ojtoz fordul eők, mi nem lehet más, mint ezen akkortájt még épen állott vár.). 
Ugyanez év augustusában, midőn a nagy török had Belgrádot ostromolta, a tatárok moldova 
felől fenyegették Erdélyt, s hogy nem az Ojtoznál, hanem Beszterczénél ütöttek be, azt a 
háromszékiek éber figyelmének és ügyes védkészületeinek lehet köszönni. Apor Péter 
részletezi e védrendszer mozzanatait. A szorosban (valószinüleg a várhoz) 300 jól 
fegyverkezett vitéz elhelyezve, a hegyeken ágyuk és dobosok. 700 harcznok készen, hogy a 
tatárok közeledtével csatlakozzák, 1000 német gyalogos mint tartalék a szoros közelében 
elhelyezve. A tatárok értesülve e készületekről, nem merték a betörést megkisérteni s 
Besztercze felé vonultak, hol beütve, Erdély északi részét feldúlták*Ugyanott 159. lap. ). 

Negyedórával alább egy második sziklahát torlaszolja el az Ojtoz völgyét; e sziklafokot 
Gyilkosnak nevezik. Ez elnevezés pedig gyászos történeti alappal bir. Ugyanis: Az utolsó 
török háboru alkalmával (1787–88) a székelység Horváth ezredes vezénylete alatt feljött ide 



őrségre, s midőn a Gyilkoson előörsön álló legénység napiparancs következtében fegyvereit 
szétszedve takaritaná, egyszerre váratlanul, készületlenül, az álutakon hátuk mögé vezetett 
törökök megrohanják s iszonyu gyilkolástvisznek végre az álárult s lefegyverzett székelyek 
között, s innen eredne e helynek Gyilkos elnevezése. 

Az árulás bérén nyert e gyáva győzelem után a törökség gyorsan nyomult előre, a Rákóczi-
várra támaszkodott erőditvényeket beveszi, lerombolja, már a vám is birtokában van, s dúló 
csapatjai Háromszék szép virányaira törnek, midőn Varini harminczados a vészből menekülő 
székely katonaságot maga körül gyüjtve, a hon védelmére felsietett háromszékiekkel 
egyesülten a töröknek utját állja a Bóbicson, s csufosan visszaveri*Kővári Erd. rég. 177–78. 
lap. ). 

Alább a vidék havasias és vadregényes küllemet ölt, jobbról a Leányhavas tető fenyvessel 
koszoruzott óriás bérczfala; balról Kalászló sziklaorma tornyosodik fel; ezen utolsónak 
oldaláról törtet le a hasonnevü patakocska, mely zuhatagban rohan az Ojtozba. Kicsiny e 
zuhatag, alig 21/2 öl magasról robog alá (mint egy ott levő székely kifejezte magát,) a habbá 
törődött viztükör, de környezete gyönyörü, szép idomu sziklaszálak, pompás fenyvesek festői 
csoportjai környezik, s zuhatagokban szegény hazánkban ez is figyelmet érdemel. 

Félórával alább a völgykiszélesül. Itt fekszik egy meglepően szép havaskebelben Sósmező*E 
falu Bereczk praediuma, lakói nagyrészt későbbi időkben odatelepültoláhok, a kik 
pásztorkodás, szekereskedés- és csempészettel foglalkoznak; ők e területnek – mely Bereczk 
tulajdona – haszonbérlői s arról évi haszonbért fizetnek. ) a mult század végszakában alakult. 
Ugyanis 1769-ben a székely határőri gyalogezred kormánya Bereczknek havasbirtokából egy 
jó darabot erőhatalommal elfoglalt és hogy azt hasznosithassa, annak egyik – határszél közeli 
– völgyében, a már azelőtt is sósforrásairól Sósmezőnek nevezett helyen, falut alakitot, hová – 
nagyrészt a dunai fejedelemségekből odahuzódott – 100 család települt le. Az uj telepet az 
ezred kormánya földesuri czimen igazgatta, hanem Bereczk városa sem nézte szótalanul 
tulajdonának ezen elsajátitását, s már a foglalás korszakában panasztemelt és pert kezdett meg 
az ezred kormánya ellen. E per hosszura húzódott, s csak 1813-ban ért véget, midőn Sósmező 
2823. udv. szám alatt kiadott itélet alapján Bereczknek visszaitéltetett, s azóta taxát fizető 
lakói a város törvényhatóságának vannak alárendelve*Adatok az erd. Gub. levélt. „A 
törvényszékek statistikai alkotásuk” czimü gyüjteményben. ). sósmező közelében 
földolajforrások is mutatkoznak. 

Sósmező keleti végénél vonul el hazánk határa, melyet hajdan nemzeti katonaság, most 
(1864-et értsd) idegen finánczok őriznek; csak eddig tart a csinált ut, melyet 48 előtt már a 
székely határőrezred megkezdett volt, 1854-ben osztrák utászszázadok végeztek be. És 
ezennel mi is bevégeztük az ojtozi szorosban való vándorlásunkat, s ha e szorosról 
véleményemet általánosságban ki kell mondanom, én ugy tlaálom, hogy az vadregényes 
nagyszerüség nélkül, s bár egyes igen szép meglepő pontokkal bir, bár itt-ott festői 
sziklacsoportokat (melyek a kárpáti homokkő-kőzethez tartoznak) mutat fel, azt mégis 
hátárszéli szorosaink legjelentéktelenebbikének kell tartanunk, mely sem a Tölgyes 
nagyszerüségével, sem a Bodza, Tömös és Törcsvár valójában megragadó szépségeivel nem 
bir. 

De ha természeti szépségekben nem oly gazdag is, mint többi határszorosaink, azért történeti 
emlékekben nem áll utolsó helyen, mert sokszor tört itt be ellenség a hazára, sokszor áztatta 
annak göröngyeita hon szent határinak elszánt védelmében kiontott hősi vér. Azért, hogy 



annak szépészeti hiányait kiegészithessük, hogy annak kopárságát történeti virágokkal 
felékesitsük, emeljük ki az e szoroshoz kötött történeti eseményeknek szebb mozzanatait. 

Ez régibb szorosaink egyike, hogy már a rómaiak alatt ismeretes volt, hogy a Háromszéken 
felvonult római hadút itt ment ki, arról a bereczki fennebb ismertetett római castrum 
elvitázhatlan tanubizonyságot tesz. Történelmünk előkorában a háromszéki székelység 
gyakran az Aytossum melyékin lakó székelyek neve alatt emlittetik*Istvánfi L. IV. ). 

1241-ben Bathu Khán mongolainak egyik hondúló csapatja itt tört be honunkba, s itt vonult 
ki*Roger atya az ezen csapatot vezető vezért Rochetotnak, az ujabb irók Subutaj 
Bochadornak nevezik. (Kővári Erd. Tört. 1. k. 120. lap. ). 

1466-ban Mátyás király főhadseregét itt vezette a lázongó moldovaiak ellen, s a bevágott s 
védett szoroson át fegyverrel nyitott magának utat. 

1534-ben itt jött be Gritti. 

1550-ben itt az Izabella segitségére berendelt Ilyés vajda. 

1576-ban Báthori István itt ment ki a lengyel trónra*Kővári Erd. Tört. és Erd. földe ritkaságai 
61. lap. ). 

1653-ban Kemény János fővezér husvét táján itt ment be Lupul vajda ellen, s foksáni 
csatavesztése után itt vonult vissza, hogy következő év novemberében Szucsava fényesen 
sikerültostromával s a kozákok legyőzésével hozza helyre a székely fegyvereken előbb ejtett 
csorbát*Thaly K. Tört. Kalász. 13. Kemény József. App. Ep. IX. 153. Cron. Fuchsio II. 52. ). 

1707-ben, a Rákóczi-forradalom hanyatlásakor, a Háromszéken Dsingis khánként 
kegyetlenkedő Acton itt lepte meg a Moldovába menekülők csapatját, a szegény fegyvertelen 
népen, ugy hogy maga Mikes Mihály is csak nehezen menekülhetett be Moldovába*U. Nemz. 
könyv. Cserey Mih. 388. lap. ). 

1717-ki védelmét e szorosnak már fennebb mondók el. 

1737-ben a török és osztrák közt kiütvén a háboru, a porta a Rodostóban elhalt Rákóczi 
Ferencznek Bécsből megszökött fiát Erdély fejedelmének tévén, segédcsapattal Erdélybe 
inditá. – A következő 1738. év márcz. 1-én az ojtozi szorosnál kisérlettek betörést, de 120 
halottat s néhányfoglyot vesztvén, visszaverettek, miért a bécsi kormány Erdélyt 
terrorizálandó, az enyedi collegiumot katonasággal vette körül, a ref. püspököt, Szigethi 
Gyula Istvánt, a tanárokat s többi világit, azok közt a 70 éves vak Toldalagi Mihályt, a 60 
éves Thoroczkai Zsigmondot, s más ref. és unitárius urakat elfogatott, börtönbe vettetett, s ott 
szenvedtek azok a török háboru bevégeztéig, midőn ártatlanoknak nyilvánittatván, 1739. jan. 
15-én szabadon bocsáttattak. (Kővári Erd. Tört. VI. 107., 108. lap.) 

Az 1788-ki török beütéssel egybekötött árulás-előidézte gyilkolást fennebb szintén 
tárgyaltam. 

1849-ben egy zászlóalj honvéd hősileg oltalmazta az oroszok ellen. Bem jul. 28-án kis 
sereggel itt csapott be Moldovába, s a meglepett oroszokat megverve, Oknáig nyomult, de a 
moldovaiak tervelt felültetése nem sikerülvén, ezen kis diversio után visszatért. 



Nagy Széchenyink itt tervezte az Erdélyből Galaczra vezető vasutvonal bevitelét. Az Ojtozzal 
párhuzamosan fut a Zsiros és Kecskés havasában eredő Szaláncz pataka (Szlatina oláhul), 
melylyel a Nagy Sándor délkeleti oldalán eredő Zsiros patak egyesül. Ezen patakok 
környékén vannak a Kézdi-Vásárhely birtokában levő Zsiros és Kecskés havasok, melyeknek 
fáját befelé szállitani nem lehetvén, ott a város fürészeket épitett, s a deszkává idomitott fát 
Oláhországba szállitják. Mindössze öt ily fürész van a Szaláncz és Zsiros patakán. E kétpatak 
völgye vadregényes, néhol vadon nagyszerü. A határszélen túl (alig félórára ettől) van a 
szalánczi fürdő, hol sok ásványos (kénköves vasas) forrás buzog fel, melyek fürdőkké 
átalakitva használtatnak, s mivel az ujabb időkben aknáról, mely a Szaláncz pataknak a 
Tatrossal való egyesülésénél fekszik, egészen a fürdőig menő műutat készittetett a 
fejedelemségek kormánya; e fürdő naponta emelkedik, s látogatóinak száma hovatovább 
gyarapodik. 

Ki az ojtozi szorost meglátogatja, jól teszi, ha a szomszédos Szaláncz völgyébe is áttekint, 
mely kitéréseért a havasi tájak egyik legszebbikének élvezetes ismerete által lesz kárpótolva. 
E völgyet Sósmezőről lehet legkönnyebben felkeresni, honnan lóháton vagy gyalog lehet 
odamenni. 

S most ezen szorosnak ismertetése után visszavezetjük kedves olvasónkat Háromszék szép 
terére és pedig kiindulási pontunkra, Nyujtódra, hol egy jó barát vendégszerető házánál 
csakhamar kiépülők az ut fáradalmait. 

Székelyföldön még sok, már-már a szokásból kimenni kezdő ős nemzeti erényünk mardt meg 
sértetlenül, ilyen a többek közt a hagyományos magyar vendégszeretet, melyet itt nemcsak 
névleg ismernek, hanem a szó legszélesebb értelmében gyakorolnak is, nem is emlitve az 
értelmiséget és birtokosságot, mely e tekintetben csaknem túlságos fényüzéssel s határtalan 
szivélyességgel gyakorolja azt, kiknél az egész családnak örömünnepe van, ha idegen 
látogatja meg házukat,s kiknek edves vonzó családi körükből gyakran oly bajosan tudja magát 
kiragadni az utas; de még ha akarná is, nem mindig teheti, mert Székelyföldön még indig 
divatban van a szóbeli vendégmarasztásnak nyomatékot adó kerékkivétel, hámok lezárolása. 
Itt eszmetársulásnál fogva s népünk jellemzése tekintetéből felemlitem azt, hogy a 
vendégszeretet éppen ugy megvan a legszegényebb székely földészél is, mint a leggazdagabb 
földbirtokosnál, mert Székelyföldön bárhová, az utolsó szegény falusi székelyhez is ha betér 
az utas, bizonynyal szives fogadtatásra számithat; megosztja ő utolsó szelet kenyerét is a 
vándorral, ellátja mindennel, mi tőle kitelik, nemcsak, hanem ha neki nincsen, kölcsön kér, s 
azért sem igen fogad el fizetést. 

Gyakran oly faluban, hol sem birtokos, sem fogaó nem volt, kénytelenitve voltunk egy-egy 
székely atyafihoz beszállni, s nem volteset, hogy mindenütt a legönzéstelenebb 
szivélyességgel s áldozatkészséggel ne fogadtattuk volna. A asszonyok lebonták a fölepig 
felérő diszágyat, leszedték a menyasszonyi hozománynak (parafernum csak ilyen alkalmakra 
tartott, czifrán himzett párnáit, s minden óvásunk daczára, hogy mi szénán-szalmán elhálni is 
szokva vagyunk, pompás tiszta ágyat vetettek, csöregét és párnás bélést, a szives vendéglátás 
ezen emblematicus süteményeit s más izletes eledeleket hordottak elő, a gazda vendégeit 
szerencséltet, reájok ezer áldást és boldogságot esdő pohárköszöntésekben kifogyhatatlan, a 
pohár ilyenkor rendre jár, s a ház minden tagja, még a gyermekek is felköszöntik, 
szerencséltetik az utast, mindenki kinálja, s szivességgel, gyöngéd figyelemmel túlhalmozza 
az idegent, s elvégre is nagy bajba kerül, hogy a gyermekeknek valami vásárfiára valót 
odaerőszakolhasson. 



Mennyire más, ha az ember a sokkal nagyobb jóllétben levő szászok között utazik. Ezek a 
szállástkérő orra előtt becsapják az ajtót s még pénzért sem fogadják be rideg, barátságtalan 
otthonjukba; ha van fogadó, odaküldik, ha nincsen, azt mondják, hogy: „Jobb ember a 
szomszéd”. Ezt ismétli a szomszéd is, és igy mindeki, mig a faluból ki nem ér az utas. 

Velem történt, hogy iszonyatos vihartól és záportól üzetve, egy szász faluban tiz házba is 
bekéredztem, s mindenütt könyörtelen visszautasitást nyertem, mig végre is kérés nélkül, 
cskanem erővel hajtottam egy fészer alá, mig a vihar csendesült. Történt azonban az is, hogy 
befogadtak, de az sohasem, hogy azért rútul meg ne fizettettek volna. Fizettem én már 
egynéhány tojásért s egy kis csirkéért gazdag szász földésznél 5, irva öt pengőforintot. 

Ha én ezt itt felemlitem, azt korántsem nemzetiségi gyülöletből s türelmetlenségből teszem, 
hanem azért, mert munkám egyik irányeszméje és törekvése az, hogy a népéletet, szokásokat, 
szóval a nép jellemét tanulmányozza, s azt, hol alkalom nyilik, főbb vonásaiban ismertessem. 
S mivel pediga végletek gyakran találkoznak az életben, a székely nép szivélyes, barátságos 
jelleme mellett felötlött önkénytelenül a szászok rideg szivélytelensége, melylyel minden e 
tájakon utazó idegen, még ha fajrokonuk volna is, bizonynyal találkozni fog; s miként a festő, 
ha képében egyfénypontot ki akar emelni, melléje sötét árnyalatot tesz, ugy a leirásban is – 
mely a szófestésnél nem egyéb – ez elvet kell követnünk. 

És felemliteni szükségesnek hiszem e párhuzamositott nemzettulajdont azért is, mert munkám 
az e vidéken utazandóknak kézikönyvül is akar szolgálni, s lelkiismereti kötelességemnek 
tartom az utazóknak azok szükséges utasitást adni, hogy ha a szászok által lakott vidéken 
utaznak, akkor lássák el magukat élelmi készlettel, mert ha nem, akkor vagy éheznek, vagy 
nagyon sokat költenek. 

XXI. Nyujtódról Zaboláig. 
A határszéli Kárpátok völgyületei. Kopoló völgye. Osdola, néveredete. Lakosai. Régi 
harangja. A Kún kastély romjai. Bethlen Miklós menyegzője. Osdolai gyémánt. Putna 
szorosa. Plájások vára. Martonos, az itten volt custodia. Hilib. Gelencze. Régi temploma, 
harangjai. Aladár kastélya. Basa Tamás kastélya. Gelencze Szőke Ambrus emléke. Báró 
asztala. Nagy-Vártető. Kis-Vártető. Haraj. Lovagok tornya. Imecsfalva eredete. „Barátok” 
nevü előhegy. Kis-Haraj. 

Háromszék keleti oldalán a faluk nagyrészt a határszéli Kárpátokról lerohanó patakok 
völgyületeibe vannak beépitve; oda rejtőzködtek azok, részint hadtani tekintetekből, hogy az e 
hazát annyiszor dúlt ellenség ellen magokat oltalmazhassák, s legtöbbnyire e faluk ott a 
hegyek között feküdt határszéli várak őrizeteiből alakultak (mint Almás, Csomortány, 
Gelencze, Kovászna, Borosnyó, Szacsva, tb.), részint pedig oda rejtőzködtek, egy még békés 
időkben is gyakran dúló ellenség, a veszélyes Nemere szele elől.  

E völgyek a térségről nézve igénytelen kis hegynyilatoknak tetszenek, pedig azok némelyike 
messze elágazólag behatol a havasok keblébe. Szép kristály patakok körül csoportosuló 
meglepően üde, gyakran elragadóan nagyszerü havastájak rejtőznek a rengetegek titkos 
tömkelegében; ott a legszebb térség nyilt szépségének közvetlen közelében a legmeglepőbb, a 
legfestőibb havavidéknek vadon nagyszerüségét találja az utas, ha nem resteli e völgyecskék 
rejtőzködő virányait felkeresni; sőt a természet szépségei mellett e sziklahegyek rejtett 
magánya nem egy ősi műemléket őriz, mert alig van völgyület, melyben egy vagy több ős 



várrom ne rejtőzködnék; gyakran bámulatra ragadó nagyszerü emléktöredéke egy titokteljes, 
egy senki által fel nem derithető multnak; egy-egy tisztes személyesitője a rege ködébe vesző, 
s az ismeretek bonczkése alól kisikló világnak, mely letünt, s csak egyes kőbetüket hagyott 
hátra, melyekből olvasható történelmét összeállitani nem lehet. 

A kutató ész sejti ugyan, de a történelmi igazságot kitanulni mégsem tudja, mert oly romok 
ezek, melyek felett némán ül a történelem muzsája, legfelebb csak a regéknek csalékony 
tündére beszél előttünk érthetlen nyelven. Ki ne vágynék e kies völgyeknek rejtett szépségei 
közé? Hisz ott a termsézet barátja ugy, mint a régész, a komoly szaktudós ugy, mint a 
földképződésnek titkait fürkésző geognosta gazdag táplálékot nyer tudvágyának; a 
növényvilágnak ezer szépségeit fürkésző füvész ugy, mint az állatiélet titkait elleső zoologus 
és a sziklák csudás alakzatait tanulmányozó festő ugy, mint a hegyek keblében lett kincseket 
sovárgó bányász, a népélet költészetét tanulmányozó utas ugy, mint a balladák és hitregékre 
tárgyat kereső költő lánglelke gazdag anyagot lelhet. 

Behatolok én is e rejtett völgyekbe, s azoknak kincsei között én is buvárkodom, nem a 
szakértő szabatosságával ugyan, hanem a felületes vizsgálónak játszi könnyüdedségével, s mit 
ott találok, mit gyenge ismereteim körébe befoglalhatok, azt felemlitem itten, hogy ezen 
ismeret-tarlózásom, ezen jóakaratu kezdeményezésem legyen legalább figyelem-ébresztő s 
utmutató azok számára, kik a honismének utain több képességgel majd a nyomdokaimtól 
jelölt rögös ösvényre lépve, e szép hazának oly sok oldalu kincseit felfedezni és ismertetni 
hivatva lesznek. De ideje útra kelnünk, s legelőbb is a Nyujtóddal szemben levő Osdolára 
tegyünk egy átrándulást. 

Osdola a Lipse és Mosát fenyvesnőtte lánczolatai által szegélyzett Kopoló vagy Kopolnó 
patak*Mondják, hogy régen e patak neve Kápolnapatak volt, s abból lett elferditve a Kopolnó 
név. ) kies völgyületében fekszik. Osdola őshanzatu nevének eredetére nézve semmi más 
adattal nem birunk, mint a hagyománynak homályos sejtelmével. E szerint egy a letelepülés 
korszakában e tájra jött székely ősnek három fia volt: Osd, Zab és Bod. Osd ide települt, s 
itten csinált lovai és nyájai számára Olt (istálót, pajtát), s azért mondják Osd olja, később a 
székely azon sajátságánál fogva, hogy két mássalhangzót nem igen tür egymás mellett, a J 
kihagyásával lett Osdola. Igy lett a 2-ik testvér Zab-nak óljából Zabola és a 3-ik legkisebb 
testvérnek Bod-nak oljából Bodola (a Barczán). És e leszármaztatás valószinübbnek tetszik, 
mint egy másik, mely szerint a letelepüléskor az osztály felett összeveszvén, kiabálták: Ozd 
oda, s ekként származott volna az uj telep Osdola neve. Vagy azon másik, mely azt tartja, 
hogy tatár vagy mongol dúláskor a bujkáló nép mondta volna deákul, hogy: os-dola, azaz 
hogy a csontjaik is fájnak a sok szenvedéstől, vagy hogy mivel az osdolaiak veszekedő, 
piszkos szájuak voltak, mások mondották, hogy; osdola, vagyis gyaluld meg a szájadat. E 
falut szintén feltaláljuk a pápai dézmák regestrumában, és pedig az 1332. év sorozatában 
Ysdula, az 1333. év sorozatában Uzdula, és az 1335. év bejegyzéseiben Odula néven*Lásd a 
pápai dézmák regestruma 646., 683. és 716. lapján első évre Domokos nevü papja 7 régi 
banalist, Tamás nevü papja a más két évre 5 régi banalist fizet. ). Az 1567. évi regestrumban 
Osdola nagyon tekintélyes helységként szerepel, a mennyiben 40 kapuval van bejegyezve. 
Osdola kathol. székelyek által lakott rendszerint a székely faj, s köztök sok a golyvás. Határa 
kopár, terméketlen, de terjedelmes kertjeiben nagyon sok gyümölcs, főként sok cseresznye 
terem. Gyümölcséréskor aztán büszkék és rátartók is az osdolaiak, s ha valaki kérdi, hogy 
hová való, büszke hangnyomattal feleli: Osdolai, há mét (hát miért) kérdi. Ha pedig 
cseresnyeszedés után kérdik, alázatos hangon mondja, hogy: „Osdolán nyomorkodom”; 
legalább az osdolaiakkal ingerkedni szerető más falusiak ezt igy adják elő. 



Mert mint minden társas körnek, ugy minden vidéknek is megvan a maga bűnbakja, melyre 
minden élczet, tréfás adomát rákennek; ilyenek Udvarhelyszéken az oláhfalviak, a kik ugy 
kapnak ki a dolgon, hogy tovább adják a csíkiakra kenik; ilyenek Háromszéken az osdolaiak, 
a kik czélpontjai minden élcznek, s mint szélben eső végfalusiak, még azon fortélylyal sem 
élhetnek, hogy azt tovább adják, mert rajtok túl csak medvék, szarvasok és az erdők más 
vadai laknak, s ekként az szépen rajtok szárad. 

Osdolának érdekes régi temploma az elszaporodott népesség számára igen szűk, s e mellett az 
idő által nagyon megviselt levén, e század elején lebontatott s helyébe uj terjedelmes templom 
emeltetett, melyről mi emlitésre méltót sem tudok feljegyezni; fennmaradt azonban a régi 
templomnak egy képviselője, egy régi harang (a legkisebbik, harmadik harang), melyen e 
körirat van: 

Évszám ugyan nincsen e köriratban, de a betük minuskel alakja a 15. század végére, vagy a 
16. kezdetére mutatnak. 

A templom közelében egy mellékelt képünkön bemutatott kastélyrom van, a gróf Kún-
családnak ős fészke. Azon kastély romtöredéke ez, melyben a költői lelkületü gr. Bethlen 
Miklós tartá fényes menyegzőjét a bájos Kún Ilonával. 

A kastély most hallgatag rom, alig áll belőle egykét darab fal, de azért én tisztelettel közelitém 
meg e néma s mégis so?atbeszélő romokat, meghatva emelém szemeimet azon czifrán 
szegélyzett ablaknyilatokra, hol a testileg és lelkileg szép Kún Ilona a jeles képzettségü 
Bethlen Miklóssal, korának ezen legkitünőbb emberével enyelgett, hol az egymást felismerő 
és szerető lelkek egyesülten a boldogság révébe eveztek. 

És e romok láttára megelevenül a most néma kőomladék s a szemlélő látni hiszi a fényes 
menyegzőnek mindazon részleteit, melyeket maga Bethlen Miklós önéletiratában oly élénk 
szinekkel festett le. (A lakadalom tartatott 1668-ban junius 11-én.) Két század vihara tombolt 
át az akkor fényes kastély felett, az idő vasfoga ledönté a fényes uri lakot és az enyészet 
szelleme ütött ott tanyát, de azért az utókornak nem szabad közönyösen mellőzni e 
romtöredéket, mert azzal egy oly ember emléke van kapcsolatban, ki mint hazafi, diplomata 
és iró egyaránt megérdemli az utókor elismerését; azon ember emléke van idecsatolva, ki 
Erdély függetlenségének végtusáiban, a haza szabadsága véeszes hajótörésének vézetteljes 
perczeiben, midőn mindenki eszméletét, öntudatát veszté, egyedül birt lélekjelenléttel s 
megmenté azt, mi még megmenthető volt és a hazának vészrongálta hajóját bevezérlé a révbe, 
hol kiigazitva a dúlásokat, ujra utra kelheténk, s ujból kitartással és reményteljesen 
evezhetünk hivatásunknak czélja felé; ő pedig, ki honának áldozá minden törekvését, jutalmul 
börtént és méltatlanságot talált, nem a hazától, mely akkor jutalmat osztani ugy sem tudhata, 
hanem a zsarnokságtól, mely a jót, nemest mindig és mindenütt üldözni szokta. Öröm, 
boldogság, de nemes szenvedés emléke is van e romokhoz csatolva, azért tisztelet adassék 
ezen enyészettel küzdő töredékeknek. 

Osdoláról származik s onnan is irja magát a gr. Kún család, egyike azon ősi székely 
családoknak, mely nem annyira czime, mint inkább kitünő érdemei által emelkedik ki, mert 
alig van ős családaink közül olyan, melyből múlt és jelenben több jeles hazafi került volna ki, 
mint a Kún családból. E család neve multunk dicsőségével, valamint a jelen szabadsági 
mozgalmaival egyaránt kapcsolatban van, miért helyén lesz itten azokat, kik történelmünk 
hazafias elismerésre fennhagyott lapjain helyet érdemelnek, felemlitenünk. Első, ki e 
családból feltünik, Antal, ki az 1506. agyagfalvi constitutiót aláirja. Utánna csakhamar 



következik Kocsárd (Gothard9, e családnak legdicsőbb tagja, mndhatnók fénycsillaga, ki a 
mohácsi vészt követett végzetteljes korszakban szerepelt, azon korszakban, midőn 
Magyarország függetlenségi szelleme oly elszánt harczot vívott az alkotmányunk és 
nemzetünk eltemetésére czélzó törekvésekkel, s hogy Magyarország Zápolyában magyar 
királyt nyert, ki végtelen küzdelmek és nemes áldozatokkal alapját veté az erdélyi 
fejeledelemségnek, nemzeti lételünk és szabadságunk ezen daczoló sziklatalapzatának, abban 
Kún Kocsárdnak nem kis érdeme van. Lássunk azért néhány vonást ezen hazája szabadságaért 
élt-halt dicső hősnek életéből. Kocsárdunk ott van a Zápolya vezetése alatt Mohácshoz 
igyekezett erdélyi hadseregben, mint a székelyek egyik vezére, ott van 1526-ban a tokaji 
értekezleten, honnan, midőn Zápolya oct. 28-án Székesfehérvárra koronázásra ment, 6000 
fegyveresből álló díszkiséretének előcsapatját Kún Kocsárd vezette*Magyar Tört. Eml. Irók 
iII. 25. és 36. lap. ); midőn 1528-ban a szinai vesztett csata után Zápolya Lengyelhonba 
menekült, Kocsárdunk volt, ki visszajöhetésének utait előkészité, s midőn Deák Simon kis 
csapatjával beütött, Kún és Czibak 2000 emberrel csatlakozva, a sárospatak (sept. 25-i) 
győzelmet kivívni segité. Következő évben, midőn Erdély biztositására Zápolya Báthori 
István küldötte be, Kún K. birta rá a székelyeket a csatlakozásra, s miután a szászok a 
radnóthi országgyülés fölszólitására is csatlakozni nem akarva, hazaellenes állást foglaltak, 
Kún K. ment ellenük székelyeivel, hogy több csatában legyőzve, hódolatra szoritsa; miért 
1531-ben Al-Gyógyot kapja*Budai polg. Lex. II. 497. ), hová az addig Osdolán lakó család 
kiköltözött. 1534-ben Kocsárdunk lesz Báthori István helyett fővezér, mint ilyen a Czibakot 
embertelenül legyilkoltatott Grittit Medgyesbe szoritva ostromolja, kézrekeritve kivégezteti. 
1536-ban, midőn az elesett Szathmárt hősies diadallal visszafoglalná, egy házból árulólag tett 
lövés következtében életét veszté. Halálát megkönyezte az egész haza, hisz szabadságának 
egyik erősebb oszlopa omla le, megsiratta Zápolya, ki leghősebb, legképzettebb vezérét 
veszté el, sőt áruló legyilkoltatásán annyira dühbe jött a különben szelid jellemü Zápolya, 
hogy a kezei közt levő ellenséges foglylokból többeket kivégeztetett*Magyar Tört. Eml. 
Okmánytár III. 39.). Csak főbb vonásaiban adjuk itt Kún Kocsárd életiratát, de e rövid vázlat 
is elégséges arra, hogy felmutassa, miszerint Kún Kocsárd a nemzeti Pantheon egyik kitünő 
helyét érdemli ki. 

Kocsárddal egykorulag Gáspár mint Buda várparancsnoka tünik fel*Kállay „A n. Székely 
nemz. 261. lap.”). Kocsárd másik testvére Lázár, kit az 1548-ki tordai országgyülés 
Martinuzzi mellé tanács urnak rendelt. Lázár hunyadmegyei birtokait Ferdinánd 1551. 
elkoboztatta, de fia Gáspár visszakapta. Gáspár István fiával 1603-ban ott van a Bethlen 
Gáborral Temesvárra menekültek közt. István 1666-ban Zólyomi Miklós helyébe 
hunyadmegyei főispánná lesz, mint ilyen Bocskai alatt nagy szolgálatokat teszen*Kállay 
ugyanott 262 és Bethlen Farkas VI. 133, 268. lap.). I. Rákóczi alatt ujra egy Kocsárd szerepel 
(Gáspár unokája), ki egy igaz szaváért börtönt és halált szenvedett*Kállay ugyanott 266. Ezen 
István, mint Cserey mondja, Apafinénak volt kedves embere, az algyógyi fürdőt is a 
fejedelemnének engedte át. Nem egészen bizonyos, ha ezen István, vagy fia volt-e, ki 
Zernyestnél 1690-ben Telekivel elesett.). Ezután Miklós tünik ki, ki 1763. báróságot, később 
grófságot nyert. – A jelenleg élők közt találjuk Kocsárdot, ki érdemekben és hazafias 
erényekben a nagy Kún kocsárdnak méltó utódja, ki ezen történetünkben tündöklött nevet a 
jelenben érvényesiti. Kocsárd 1848-ban Hunyadvármegye követe, később főispánja s 
szabadságharczunk egyik legerélyesebb támogatója, s mert kitünő volt szerepe, éppen azért 
elitéltetés, vagyonkobzás és sulyos börtön volt bére*Hat vére itéltetett, mit Komáromban 
töltött ki. ). – 1861, 1865- és 1867-ben ujból Hunyadvármegye főispánja és országgyülési 
képviselője volt, mindkettőt csak addig fogadta el, mig az alkotmányosság fennakadt 
mozdonyát megindulni segité, mikor aztán túlszerénységében, mi jellemzi, visszavonult. 
Politikai érdemei mellett nagyok a nevelés ügyének hozott áldozatai, mert a szászvárosi 



gymnasiumot ő teremté ujra, annak épületét felemelvén s gazdag alapitványokkal látván el*A 
börtönből kiszabadultával egész erélylyel látott feldúlt jószágai rendbehozásához, erélylyel 
gazdálkodott, nem azért, hogymaga élvezzen, hanem azért, hogy vagyona nagy részét a 
nemzetművelődés előmozditására forditsa, mert ő az árva elhagyatott szászvárosi ref. 
gymnasiumot vette ápolása alá, 18,000 frtot költött épületére, alapitványokat tett, tanárok 
fizetéséről gondoskodott, szóval ujra teremté ezen a hunyadmegyei magyarság 
fennmaradására és szellemi emelkedésére ható intézetet. ); midőn a jövő emelkedésnek e téren 
biztos alapját veté meg, ott volt és ott van nagylelkü áldozataival minden hazafias vállalatnál, 
minden emberbaráti intézménynél, szóval élete áldás a korra és körre, melyben él. 

A fiatalabb nemzedék közül a tudományos képzettségü s életét a keleit nyelvek 
tanulmányozására szentelt gr. Kún Gézát emlitem itt fel. Mindezekből az tünik ki, hogy a 
Kún-család dicsőiti Osdolát; ennek ismertetése csak ugy kiegészitett, ha az innen származó s a 
helységnevével egybefüggő családot is ismerjük, melynek ezen rövid bemutatása után 
folytassuk kutatásunkat Osdola környékén. 

A Kopoló völgye, melyben Osdola fekszik, kétfelé ágazva (Nagyág és Kopoló patak 
völgyére) messze behatol a havasok közé; e patakok völgyében s a szomszédos hegyekben 
sokk fattyugyémánt (igen szép hegyi kristály) jön elő, mely osdolai gyémánt név alatt 
ismeretes, s a régi bogláros ékszerekben (még most is a szászoknál) szerepelt. A havasok 
vizválasztó vonalán túl, a magas-büszke Szemerkés keleti oldalán ered a már Oláhország felé 
folyó Putna vize, hol csak csempészek által ismert titkos ösvényeket lehet Oláhországba 
bejutni. Hogy ezen gyönyörü havastájakat felmutató Putna szorosa régen jártabb volt s a 
közlekedésnek nyitva állott, mutatja az is, miszerint hajdan erőditve volt, mert a Jáhorosnál a 
mostani határvonalon már belül régi erődnek látszanak romtöredékei. A nép ezt most is 
Plájások várának nevezi. Hogy védmüvek voltak ottan, mutatják az ott nem rég nagy 
mennyiségben talált régi fegyverek. Ezen erőd irányában az itt összeszükülő völgy egészen el 
volt egy most csak alapjában felismerhető fallal zárva, mi mutatja, hogy e szoros védelmére 
egykor kiváló gond volt forditva. A Putna völgyében is sok fürész van, s az itt metszett 
deszkát már nem hazánkban, hanem Moldovába szállitják. 

Osdolán felül egy kies hegykebelben fekszik Martonos nevü kis falu, Osdola filiája, hol 
székelyek és a legközelebbi időkben betelepült oláhok vegyesen laknak. Martonosban 
Mártonffy István 1644-ben egy csutodiát vagy fiókkolostrot alapitott volt*Losteiner Chr. 331. 
), de az most annyira eltünt, hogy a legöregebb emberek sem emlékeznek fekhelyéről. 
Feltehetőleg a falu alsó végében azon helyen feküdt az, melyet most is Kápolnaszer-nek 
hivnak. – Osdolán alól egyszűk völgy torkolatában fekszik Hilib*396)Innen származik és 
innen irja magát a Gál-család, melyből való Gál László a történész, és Oláhfalunak annyi 
országgyülésen szerepelt követe Gál János. ) igénytelen falucska, Gelenczének szerény filiája, 
mely falucska az 1567. évi regestrumban Hylyb néven 14 kapuval jegyeztetett be. Hiliben 
semmi figyelmet érdemlőt nem találván, az anyaközség, Gelencze felé irányozzuk 
lépteinket*Gelenczefalva név alatt 1585-ben azon bizonyitványában osdolai Kún Gothárd, 
Csigoly János és Farkas Györgynek, mely szerint a Gelenczefalva és Hillib közti 
határversenygést eligazitották. (L. Kem. J. Misc. 4.) ). 

Gelencze nem Velencze, mondja a példabeszéd; de ha Ádria királynéval nem mérkőzhetik is, 
azért az egyike a leggyönyörübben fekvő faluknak, mely a hasonnevü pataknak a határszéli 
Kárpátok közé felnyuló kies völgyében fekszik. A szép fenyves erdők egészen a falu mellett 
kiszökellő előhegyekig lenyomulnak, a völgy hátterén szép alakzatu büszke havasok 
magasulnak fel. Gelencze Orbaiszék legfelső faluja, az 1567-ik évi regestrumban 60 kapuval 



fordul elő, mi mutatja, hogy már akkor is tekintélyes helység volt. Most még jelentékenyebb, 
mert buzgó katholikus lakosságának száma 2500-ra megy .Falu derekán (közepén) fekvő 
temploma régi gót izlésü épület, mely a későbi ujitások által annyira át van alakitva, hogy 
csak szentélye maradt meg eredeti alakjában. Ezen szentély záródása sokszögü (polygon), 
szép idomu boltíveinek heverederei és gerinczei különböző idomu gyámköveken (consolen) 
nyugosznak, csinos foglalványu két keskeny ablaka csúcsíves, de a diadalív köríves. A hajó 
eredetileg szintén boltozva volt, mostazonban azt 1628-ban készült koczkás, czifrán kifestett 
deszkafölep helyettesiti. A hajó mindkét ajtaja elcsapott lóherívvel záródik. Köríves ablakai 
későbbi átidomitással nyerték ez alakot. Mindezeket összevéve, e templom a gót épitészet 
első korszakából, tehát a 14. századból való, s e szerint a sekrestye-ajtó felett levő 575 évszám 
a könnyen hivők félrevezetésére számitott ámitás, mert a 6-ik századan nálunk még nem 
voltak kersztyén templomok, s ha lettek volna is, nem irtak volna arab számokkal, melyek 
csak is a 14. században jönnek Európában használatba. E szerint ez évszám vagy koholt, vagy 
az ötös elől kikopott az egyes, s akkor legfelebb a szentélynek 1575-ben való kiigazitását 
jelölheti. Az erdélyi kormányszék levéltárában (Cist. dipl. H. 26. n. 22.) vagy egy hártyára irt, 
1499-ben kiadott bullája Sándor pápának, melyben Lőrincz Péter és Kolozsi (Claudi) Imre 
laicusoknak az Orbai székben levő Sz.-Imre ecclesiában Sz.-Mária oltáránál, az örökös 
káplánság betöltési jogát – melyet, mikor ürességbe jött azelőtt is gyakoroltak – helyben 
hagyja és megerősiti. 

Mivel pedig Orbai székben, sőt egész Háromszéken is Sz.-Imre falu nincsen, de Gelencze 
temploma Sz.-Imrének van szentelve, valószinü, hogy a nevezett bulla szabadalma e templom 
egyik oltáráa vonatkozott. 

Volt egy régi harangja (a kisebbik) az egyházközségi jegyzőkönyv szerint 1401-ből 
(feltehetőleg egykoru a templommal), de ezt Jancsó István 1763-ban ujra öntette. Mostani 
nagyobb harangján ferde latin betükkel irt e körirat van: 

„O Rex glorie Jesu Christe veni cvm pace P. N. 1617”. 

A templomot most nagyon megromladozott várkastély környezi. 

A falu központján fekvő templom a falu különböző osztályzatának kiindulási pontja. A 
templomon felül eső részt Felszegnek, a templomon alól a jobb parton fekvő részt 
Szaladárnak, a balparti részt Lahidának nevezik. E régi elnevezések és az ezen negyedekben 
levő némely régi romtöredékek figyelmet érdemelnek. 

Szaladár nevét a hagyomány Aladár nevü székely őstől származtatja, ki itt csatát vesztve 
megszaladott, s igy lett az Aladárból Szaladár. A vezérnek őslakát is mutatják egy kertben, 
hol nagy kiterjedésü kastélynak látszanak alapfalai*A telek, hol e rom van, régen Lugosi-
birtok volt, később Toldi-birtok, Toldi Zsuzsannával átszállott a gróf Nemes-családra, mely 
család most is birja.). 

Fennebb a templomtól északra a hegyoldalban egy terjedelmes bástyás kastélynak látszanak 
még jelentékeny romjai, alant a réten nagy halastó medre, s egy a templomhoz vezetett fedett 
folyosónak falvonala. A hagyomány szerint ez a hatalmas Basa Tamásnak volt erőditett 
kastélya. Hátul a hegyoldalban bevésett régi ut nyomai látszanak, itt szokott volt – mond a 
hagyomány – Basa Tamás megszökni, mikor nem szivelt vendége érkezett. Végre a 
templomtól délre a Cserei-kert-ben még tekintélyesebb épületromok, sorba helyezett 
dombocskák, sorba ültetett fák, egy itten volt műkertre engednek következtetni. Innen is 



fedett folyosó vezetett a templomhoz. Ugy látszik, hogy Gelencze régi urai kényelmesen 
imádták Istenüket. Gelenczén egy papiros malom is van, hol azonban csak itatós papiros 
készül. 

Gelenczének a mult időkből egy nevezetes népköltője is volt, kitől csak néhány vers maradt 
fenn, de azok oly szépek, miszerint megérdemli, hogy neve a magyar irodalom történetében 
örökitve legyen: ez Gelenczei Szőke Ambrus, Bethlen Gábor fejedelem hadakozásainak egyik 
hőse, ki a kard mellett, ugy látszik, a lantot is tudta használni. Csak egyes kis töredékeket 
birunk a hős-költő nagybecsü műveiből, s ezek is egy régi bibliának hátulsó táblájára, (mely a 
szász sz.-lászlói luth. lelkész birtokában volt), ugy látszik a költőtől sajátkezüleg beirva 
maradtak fenn, a honnan azt gr. Kemény József, a hazai tudományosság e fáradhatlan nagy 
érdemü munkása, kiirta és közelte*Tudom. gyüjt. 1830. évfoly. VI. k. 125–127. lap. ). 

De mivel e közelmény már feledésbe ment, s mivel az különben is kevés kézen fordul meg, 
azért azta költő emléke iráni kegyeletből itt ismételni szükségesnek látom. 

Legelőbb két énektöredék van, melyek hogy hiányosak, elég nagy veszteség. 

Az elsőnek nótája – Végit változva: 

Édes Hon, 
Hozzád von 
Szivünk, mert 
Békét njert 
Bethlen már, 
Vérünk bár, 
Folyt immár. 
Mert székely sziv 
Hej mindég hív. 

Ez végszaka egy hosszabb éneknek, mely a nagy Bethlen Gábor hadakozásának dicsőitő 
leirását tárgyazhatta. Legalább ez tünik ki a hős lantosnak e versek alá irt következő 
jegyzetéből: „Énekeltem ezt hajdon néhai Nagyságos jó Fejedelmünk táborában az Thisza 
melet”. 

Utánna még két versszak következik, mely a honvágy édes érzetét oly meghatóan tünteti elő, 
a következőleg: 

Ének – Székely hazámra. 

Székly feöld. 
Mindég zeöld 
Hazám ot 
Szivem ot 
Jaj be szép 
Székely nép 
Székely vér 
Magyar ér. 

Más: 



Kicsinj vagj 
Mégis nagj 
Hűvség ot. 
Hideg vagj 
Még se fagj 
Szived ot. 

De mindezeknél szebb és szabatosabb azon – ugyan a nevezett biblia táblájára feljegyzett – 
harczdala Szőke Ambrusnak, melyet a Kemény János fejedelemhez mindvégig hű székelyek 
táborában Héjasfalván 1662. jan. 18-án költött, mint ezen czimiratából látszik: 

„Énekeljük székely táborunkban Héjasfalván jan. 18-án 1662. esztendőben”. A vers ez: 

I.  

Jeön Kemény, 
És remény 
Vele jeön 
Keöreöseön 
Németh had 
Serénj vad 
Lovag már 
S reánk vár 
Siess kemény magyar 
Mert jeön Teöreök agyar. 

II. 

Apafi 
Hazafi 
Jaj be kár, 
Szégien vár 
Honap vér 
Neked bér 
Reszket már 
Segesvár. 
Sies kemény magyar 
Mert jeön Teöreök agyar. 

III. 

Ebesvár 
Ebet vár 
Székely kar 
Mást akar 
Bajnok sziv 
Egynek hiv 
Kemény gjer 
Hadad njer. 



Sies kemény magyar 
Mert jeön Teöreök agyar. 

Ugy látszik, hogy e lelkesitő s hűségre tüzelő gyönyörü harczidal nem csak hattyudala volt a 
néhány nap mulva Nagy-Szőlősnél elgázolt fejedelemnek, hanem utosó műve Szőke 
Ambrusnak is, mert ő, midőn ezt irta, már öreg legény volt, mint a vers alá irt ezen sajátkezü 
jegyzete bizonyitja: „Öreg Gelenczei Szeőke Ambrus 71 esztendős készitettem m. p.” 

Ne szánjuk ezen néhány sort, melyet itt az ismeretlen lantos szent emlékének szentelénk. 
Azon töredékek, melyek az ő életéből fennmaradtak, nemzeti irodalmunknak valódi 
gyémántai, s ki kell emelnünk, hogy valódi fényökben ragyoghassanak fel. 

Önmaga emelte emlékköve ez a költőnek, kinek se születéshelyét, se sirhantját nem ismerjük; 
legyen e gyönyörü költemény sirverse a nemzeti méltánylat Pantheonjában. 

A ki Gelenczén járva, csak a falunak röviden ismertetém nevezetességeit nézné meg s nem 
tenne egy felrándulást a patak völgyén, az nagy élvezettől fosztaná magát meg, mertott havasi 
tájaink legérdekesebbike rejtőzik félénken a hegyek között. A falun felül a nagy köveket 
hömpölygető, széles medrű Gelencze patak partján egymást érik a fürészmalmok, melyeken 
Gelenczének nagy fakereskedést üző lakói több százezer deszkát metszenek ki évenkint. 
Fennebb menve, a táj havasias jelleget ölt. A két viz egyesülésénél, – hol a Nagy- és Kis-
Gelencze pataka összefoly – a tusnádi szoros nagyszerü szépségével vetélkedő mérvet ölt, 
mindenfelől gyönyörü alakzatu sziklaszálak lövellnek ki a fenyvesek sötétjéből, a szilaj patak 
szép zuhatagokban rohan alá sziklamedrében, egy-egy sziklafokra akasztott fürészmalmot 
működtetve. Az erdő titkos kebléből füst emelkedik fel, s ha az utas oda közelg, egy 
kezdetleges zsindely- vagy hordógyárt talál ott, hol Isten szabad ege alatt nagy tüz körül 
vidoran éneklő szép leányok és daliás termetü férfiak szeldelik és idomitják át a rengeteg fáit. 
A vizparton egy asztalalku lapos sziklát Báró asztalának hivnak, mert itt ebédelt régen a vár 
ura, mond a hagyomány. 

De miféle vár ura? Az, ki a Nagy vártetőn lakott. 

A két viz összefolyása köz czukorsüveg alaku, hozzávetőleg 4000 láb magas, szép 
sziklaszálakkal ékes hegy tornyosul fel; ezt hivják Nagy-Vártetőnek. Ezen elnevezés azon 
hitet ébreszté bennem, hogy ott várnak kellett lenni, miért vizsgálódni, kutatni szerető 
természetem megmászatá velem e hegyet is. Szép sziklagrádicson juték oda fel, mert a Nagy-
Gelencze patakra néző hegyél akként alakult, mintha azt emberkéz faragta volna ki e 
hegytetőre felvezető lépcsőzetnek. 

A csekély kiterjedésü fennlapok sok a kincskeresőktől ásott üreg, de várnyom nincsen, hanem 
alább egy kiszökellő hegynyakon régi sáncznak és gátonynak homályos nyomai látszanak, s 
kétségtelenül mutatják, hogy itt valami erőd volt, talán azon Aladár vára, ki később a faluban 
épitett magának kényelmesebb kastélyt, de onnan hagyomány szerint megszalasztatván, ezen 
behetetlen sziklavárába menekült, és igy ő volt a vár ura, ki lenn a Báró asztalánál ebédelt. 

A Nagy Vártetőről gyönyörü kilátás nyilik; egész Kézdiszék látszik innen, a szemben levő 
bodoki havas és Bálványos várával. Hátul a határszéli Kárpátok amphiteatralis karaja, a 
Botos, Bonyófeje, Majkán és Zernye*E havas Zabolához tartozik s gróf Mikes-birtok, ott igen 
sok tiszta fenyő (taxus bacata) terem, melyből csapokat, orsókat s más eszközöket gyártanak. 
A Zernye, valamint a Lipsa is régebb a visszakebelezett havasokhoz tartozott. Láss ezekről 



többet e munka II. kötetében. ) lánczolata, ezeknek tetején vonul el hazánk határvonala, ott 
voltak régen a szék. határőrök commandóházai. Hová csak a szem ellát, rengeteg erdőségek 
boritják a vidéket, a magas ormok alatt medvelakta rengék (mély szakadásos erdőnőtte árok) 
sötétlenek. E havasok tömkelegében egy társaitól elszakadt vadász a ködben irányt vesztvén, 
6 napig vegyegett*Vegyegmo = oly állapotot jelent, midőn valaki ködben annyia elveszti 
tájékozottságát, miszerint nem tudja, merre van kelet, nyugat, tehát ködös időben való 
disorientatiót jelent.), mig végr kimerülten s csaknem éhen halva vergődött be Gelenczére; 
miért is havast ugy megutálta, hogy odanéző ablakait is mind befalaztatta. 

A két viz egyesülésétől jobbra egy más hegyes csúcsot Kis vártetőnek hivnak, itt is a 
hagyomány szerint vár volt, most azonban annak semmi nyoma. Azonban ideje visszatérnünk 
az emberlakta vidékre. 

Gelenczén alól szűk völgyületben fekszik az igénytelen kis falu Haraj (Gelencze filiája), 
utolsó katholikus községe a Szentföldnek. Nevét Benkő a Heruloktól származtatja. Az 1567. 
évi regestrumban Haraly néven 13 kapuval jegyeztetett be. 

Harajban sokan egy német lovagok által épitett toronyerődöt keresnek, sőt Benkő is emlitést 
teszen ezen toronyról (Milkovia I. 104. l.); a néphagyomány is azt tartja, hogy itt régen 
barátok (szerzetesek) laktak, sőt a Harajon alól kiszökkelő előfokot ma is Barátok-nek hivják; 
hanem már most bajos lenne azt bebizonyitani, mit Philippi, Akner s mások állitnak, hogy azt 
a Barczát birt német lovagok épitették, mert a Philippi*Die deutschen Ritter 59. lap. által 
felhozott azon indok, illetőleg okadatolatlan egyoldalu állitás, hogy azt csak német lovagok 
épithették, mert az ő határvonalukba esett, s a székelyek csak később a lovagok elvonultával 
telepedtek oda, éppen nem áll, mert először tudjuk, hogy Háromszéknek egy talpalatnyi földje 
sem tartozott a német lovagok által birt területhez, mert az adománylevélben kijelölt prázmár 
vagy Tartlau patakán innen nem birtak egy talpalatnyi földet is, Tartlau vize pedig ide 7 
mfdnyire van. És nem állhat másodszor azért is, mert a székelyek nem a lovagok elvonulta 
után települtek e vidékre, hanem ott laktak már nyolcz század óta. Azt azonban korántsem 
akarom vitatni, hogy Harajban barátok nem laktak, sőt annak bizonyitására a néphagyományt 
is – melynél más alap itt nincsen –elégségesnek itélem, hanem már most, hogy melyik 
lovagszerzet tanyázott itt, bajos lenne meghatározni mert tudjuk, hogy a szentföldi 
lovagrendek mindenikének, ugy a Templariusoknak, mint a johannitáknak voltak Európa 
minden államaiban s ugy nálunk is rendházai, priorságai stb. A gelenczei egyházközségi 
jegyzőkönyv azt állitja, hogy Haraj és Barátosban is a Templariusoknak birtoka volt*A 
Gelencze egyházközségi jegyzőkönyvben ekként van: Communis fert opinio traditione 
confirmata Ecclesiam Harajensem quondam a Templariis edificatam esse, nec videtur sine 
fundamento opinio illa; nam dum ego Cantae apud Rev. patres Minoritas ante annos 40 
humanoribus studiis vacarem R. P. Matinus Bőgőzi pro tunc concianator ostendit mihi 
quodam Brevae apostolicum quantum memini Bonifacii 8-vi missum ad superiorem 
Templariorum Harajiensem super possessione Barátos. , s igy feltehető az is, hogy itt nem 
német lovagrend, hanem Templarius-birtok és torony volt. De hát már hol volt ez a sokat 
vitatott torony? annak semmi nyoma sehol. A nép azt hiszi, hogy az a mostani templom, mely 
uj épület, helyén állott, s mivel ott rejtett kincset hiszen, sokan is ásogattak, ott nemcsak, 
hanem most három éve az egész falu hivatalosan kirendeltetett kincset ásni, s bár a templom 
környékét mind felforgatták, ott kincset nem, de még falnyomot sem találtak. 

A hagyomány azt is állitja, hogy az itt lakott barátok majorja a mostani Imecsfalva helyén lett 
volna. A major faluvá lételét és a falu néveredetét következő regével köti egybe: 



Volt a barátoknak egy Mecs nevü tiszttartója, a barátok pedig erős bevehetetlen erődükből 
kicsapván, a vidék népét nyomorgatták és zsarolták. A miért a nép boszut forralt a féktelen 
papi zsarnokság ellen s Mecs gazdát elfogva, magokkal vitték, hogy a gondosan őrzött vár 
kapuit csellel nyittassák fel; de Mecs gazda menni nem akarván, I Mecs (Ite Mecs) szaakkal 
nógatták, s annyira megijesztették, hogy a vár kapuit megverve, bekéredzett a kapuőr 
felismerve a tiszttartó hangját, kaput nyitott s a bőszült nép beruhanván, a barátokat mind 
felkonczolta, erős – annyi nyomort okozott, annyi bűnt védett – várukat pedig alapjáig 
lerombolta. Mecs neve e győzelem emlékeül Imecs lett, s a barátok majorját közbenjárásaért 
jutalmul kapván, az ő utódai által népesitett uj telep Imecsfalva nevet nyert*E rege közölve 
volt a Brassóban megjelent Székely Naptár 1862. évfoly. 23, 24. lapjain. ). 

Regének igen szép, azonban az semmi töténeti becscsel, de sőt még vonatkozással sem bir, 
mert Imecsfalva neve Benkő szerint azon Imecs nevü székely őstől ered, ki legelőbb telelpült 
e helyre s alapitá családja és fegyvereseivel e falut, és ez annál valószinübb, mivel az Imecs-
család ma is megvan e faluban, sőt innen szétágazva, azegész Székelyföldön el van terjedve. 

Alább egy másik völgyecskét Kis-Haraj-nak hivnak, itt is rejtett kincset hisz a nép; 
épületnyom semmi. 

Harajon alól negyedórára van Zabola. 

XXII. Zabola. 
Zabola fekvése, vásárai, régi vára, a ref. templom, régi harangok. Basa Tamás curiája, Bethlen 
Miklós és Kún Ilona, Mikes-kastély, ennek történeti nevezetessége. A Mikes-család. A két 
Mikes Kelemen emléke. Domokosfalva fekhelye. Tatárdomb, itten vivott csaták. 

Zabola egyike Háromszék szebb és jelentékenyebb faluinak; hajdan országszerte hires az itten 
nagy mennyiségben gyártott finom fátyolkendőről, melyekkel a székely és magyar nők 
fejöket ékiték. Most a külföldi szövetek leszoriták ezen iparczikket a forgalom teréről, de 
azért Zabola mint sokadalmas hely napjainkban, ha nem hires fátyolkendőivel is, de más 
czikkekkel jelentékeny kereskedést űz*Zabola vásárai nagyon régi és classicus eredetüek. 
Ugyanis Mátyás király 1478-ban Urbán pápa nap utáni szombaton Budán kiadott okmányában 
ujvári (marosujvári) lelkész Geréb László kérésére és a nevezett egyházközség előmenetelére 
két országos vásárt engedélyezett virágvasárnap és sz. Jakab napjára. Mátyás király ezen 
adománylevelét átirta és megerősitette János Zsigmond Fehérvártt 1573-ban Keresztelő sz. 
János nap utáni szerdán maga és Chyaky Mihály korlátnok aláirásával ellátott okmányban 
(melyet e munka VI. kötetében Ujvár leirásánál közölni fogok) Maros-Ujvár több kezen át 
végre a Mikes-család birtokába jutván. Gróf Mikes Mihály 1731-ben, mivel e sokadalmak 
Maros-Ujváron kevés jövedelmet hoztak, Zabolára tette át, s azokat Zabolán tartva, a Mikes-
család élvezte is annak jövedékeit békésen egészen 1795-ig; ekkor Kézdi-Vásárhely 
panaszára a főkormányszék egyoldalu rendelettel betiltotta, de Mikes Zsigmond erélyesen 
lépett fel ezen jogsérelem ellen s az adományozási okmány felmutatása s 64 évi békés 
élvezetnek kimutatása után megnyerte ujból a zabolai sokadalmak folytatását, s azoknak ma is 
élvezetében van a Mikes-család. (Kitetszik ez a kormányszék levéltárában levő okmányokból, 
melyek közt János Zsigmond fennebb emlitett adománylevelének hiteles másolata is 
megvan.)), mi emelkedésére nem kis befolyással van. Különben Zabola nem csak most, 
hanem régen is tekintélyes helység volt. Az 1567. regestrumban 45 kapuval jegyeztetett be, 
mi már akkori tekintélyes voltára mutat. 



Zabola a határszéli Kárpátoknak egy – a Nagy és Hegymöge patak által átfolyt – kies 
völgyületében fekszik, elrejtőzve mint az e vonalon eső faluk csaknem mindenike. A faluknak 
ezen elrejtőzése pedig ugy hadtani, mint természeti okokból is származhatott. 

Hadtani okokból, mert ezen meredek hegyektől övezett völgyek nagyrészt csak torkolatjuk 
felől közelithetők meg, s igy a régi időkben oly gyakran zaklatott lakosoknak csak ez egyetlen 
oldal védelmére kellett szoritkozniok, oldaltámadások ellen természeti védvonalok által lévén 
fedezve. 

Természeti okból ,mert az ily völgyekben feve voltak a Nemere szele ellen, mely 
Háromszéknek vészes áldása. Áldás az, mert azon év, melyben a Nemere uralg, termékeny 
szokott lenni. Vészes, mert midőn annak rohamai megindulnak, akkor az utas szállást keres, 
ember és állat fedél alá siet, mert mikor az végig üvölt Háromszék rónáján, akkor veszélyes 
szembe állni vele, levén azon sajátsága, hogy bősz dühében mindent elsodor, szekereket 
felforgat, s főleg télben hófuvatagokba temeti el a szegény halandót, ki idejében el nem 
menekülhetett, vagy megfagylalja a szegény utast, mert a legmelegebb öltönyt is pókhálóként 
járja át. Azért a faluk, hol csak lehetett, e vészes szél ellen fedett helyekre épültek. A téren 
künn csak jelentéktelenebb, kisebb községek helyezkedtek el, melyek a völgyekben már 
helyet nem találhattak, de ott is az épületek akként vannak fektetve, hogy északkeletre ablak, 
ajtó ne nyiljék. A Nemere leginkább a tavaszi éjegyenkor uralkodik, azonban télen is gyakori 
s nyár folytán is, bár ritkábban, szokta magát jelenteni. 

Zabolát Tröster Zebel-nek nevezi. Nevét a hagyomány szerint, mint fennebb látók, Zab oljá-
tól nyerte, Benkő szerint (Spec. Trans. T. Sic. Sed. Háromsz.) egy régi – a határszéli tolvajok 
zabolázására épitett – váráról kapta. Én e vár fekhelyét sokáig kerestem, s mivel benn az 
erdőség valamely csúcsán véltem, meg nem találhattam; csak később, midőn annak 
felfedezhetése reményéről már-már lemondottam, jöttem nyomára. Mert e vár nem az 
erdőségekben, hanem a mostani falu között, azon a helyen volt, hol a helvét hitüek temploma, 
leányiskolája és tanitóháza áll. A várárok, mely ez erődöt környezte, s melybe a Zabola pataka 
beereszthető volt, öreg emberek állitása szerint néhány évtizeddelezelőtt még épségben volt. 
Sőt egyik lőréses bástya is még fennállott. Most azonban az árkokat betöltötték – mert 
Háromszéken minden talpalatnyi föld értékesitve van – beépitették, kertté, udvarrá alakitották, 
s szabad téren pedig medrébe tavak gyültek össze; de ha az ember e vonalon ásatásokat tesz, 
mindenütt régi, szilárd falzat nyomaira akad. A várnak lerombolt falaiból épültek hihetőleg a 
várkastélyos templom s a zabolai udvarházak is. Eltünt a vár, de a hagyomány megvédte 
emlékét s meg egy szép regét is, melyet Finta István pávai ref. lelkész oly költői tollal s oly 
szép felfogással dolgozott fel. A költő átengedte nekem szép költeményét, s én azt mint a 
romok felett nőtt szép emlékkorszorut ide igtatom. 

Zabola. 

Háromszéket s moldvát keleten egymástól, 

Rengeteg erdők és hegyek tartják távol. 

Derengő homály van itt a lombok alatt, 

Ugy kifognak ezek minden napsugarat. 

Feneketlen mélység tátong egyik helyen, 

Másutt az ormok túl nyulnak a fellegen. 

Mélység és magasság, világosság s éjjel, 

Cserésen változnak itt minden lépéssel. 



Kik a munka, rend és törvényekre untak, 

Azon jó madarak mind ide vonultak. 

A rablófőnökök egymásközt ugy éltek, 

Mint megannyi kisebb országfejedelmek. 

Szövetkeztek együtt, rabolni ugy mentek, 

Két országot tüzzel, vassal rémitettek, 

S a sok kincscsel, melyet raboltak, gyüjtöttek, 

Az erdő ős sziklapinczéi megteltek. 

Igy éltek sokáig, nem volt kard s akarat, 

Mely megzabolázza a vad rablóhadat. 

Folyt a vér mint patak, a gazdag koldus lett, – 

Szegény ország! … hol csak a rabló élhetett. 

Hanem régesrégen történtek mind ezek, 

Reá a századok alig emlékeznek. 

Rabonbánok alatt élt akkor a nemzet, 

Sorsáról igy, augy, mint tetszett – végezett. 

Zabor alrabonbán két csapattal száll ki; 

Egyiket ő, a mást hős fia vezérli. 

Repül az ifiu délczeg paripáján, 

A nap reászállott, ragyog a sisakján. 

Kopja a kezében, amugy villogtatja, 

Mintha személyesen a hadisten volna. 

S a megette elnyult székely csapat ugy áll, 

Minta „hadak útja”*Székelyeknél „hadak útja” a tejút. az éj csillaginál. 

Szól az ifju vezér: testvérek! ittvárnak 

Lovaink, s mi rontunk ama rablóvárnak. 

Dicstelen a csata; de hadur akarja, 

Hogy veszszen a rablás s a gonosz hatalma. 

Erősen megállták a rablók helyeket, 

De a székely nem türt s nem tür ellenséget. 

Egyik rész a szikla párkányait mászsza, 

Mintha a fellegből hulltak volna oda. 

A másik szemben ví, rettentő a csata, 

Örvend hadur, a büszke a székely fiukra… 

Mint a bősz áradat: ront, bont … a mit talál, – 

Az ellen sora közt ugy tombol a halál. 

Egyszer csak, a csata utóperczeiben, 

Egy tág ösvény nyilik a rablóseregben… 

Jő egy női alak, de nincsen rostélya, 

S az ifiu Zabort fölhivja párbajra… 



Ki vagy … honnan jöttél… melyik szikla termett?? 

Nem … em a föld, – téged a szép nap teremtett… 

Két szemed ugy ragyog, mint hadurnak nyila, 

Termeted bájosb, mint a tündérek álma!… 

Én veled harczoljak? Hadurra! nem teszem… 

Kardom a nap leánya ellen nem emelem. 

Hadd e megvert hadat, eltévedett csillag! 

Hiszen náladnál szebb az égen sem ragyog! 

Bátor vezér! engem Zainának hivnak, 

Leánya e bevett sziklavár urának. 

Már, vagy harcolsz velem, vagy kövess engemet! 

A koczka vetve van, válaszd az egyiket! 

Követlek bár hova. Pajtások! nyugalom, 

Mig e sziklafészket magam megvizsgálom. 

Titkos repedések vitték egy szobába, 

Ott állottak Zabor, Zaina és atyja. 

Vezér! mint Attila, ugy viselted magad, 

Hogy győztesen ezen utat válaztottad. 

Szeretlek tégedet, mint meleg a napot, 

Tartsunk azért együtt itt haditanácsot. 

Ne hidd, hogy a kiket rablóknak neveztek, 

Ezen rengetegben könnyen legyőzitek. 

Eléjönnek ezek, meg visszavonulnak; 

Épp ugy rendezettek, mint a szerves hadak. 

Ha ma itten győztök, holnap nagyobb dühvel 

Dúlják a falukat tüzzel és kardéllel. 

Épitseték azért egy várat a szélre; 

A vagyon s személynek e legjobb védelme. 

A dúlókat vár mindig zabolázza, 

félnek a térségre menni vadászatra. 

S igy a vagyonhiány végre feloszlatja, 

Vezér! csupán a vár egyetlen zabola.  

Felséges tanács ez, felséges Zaina!  

Csakhogy osztán*Osztán = aztán. légy te e várnak asszonya. 

Zaina! légy mindig tanácsadó felem! 

Fogadd tőlem még ma örökös hűségem. 

Ugy legyen, közbeszól a sasvár főnöke, 

Ma kettős diadal a vőlegény bére. 

Megsértett volt a nagy rabonbán hatalma, 

De én is megtérek hűségére még ma. 



Alighogy végezte, künn riadó hallik, 

Hogy Zabornak atjya és hada érkezik. 

Együtt hagyták oda aztán a vérhelyet, 

Egy órában nyervén diadalt s szerelmet. 

Idő, idő után haladt, épp ugy mint ma, 

S a haditanácsnak felépüle vára. 

Bástyák s lőrésekkel jól fel volt készitve, 

S egy vizárok vette az egészet körbe. 

Innen indultak ki a háromszékiek, 

Hogy nyakát szegjék a féktelen életnek, 

A mely, mint lángözön a vihar szárnyain, 

Egyre ölt, dühöngött a rend emberein. 

De hős Zabor kardja és a bölcs Zaina  

Lassankint a békét helyreállitotta. 

Idejöttek sokan a vár szárnya alá, 

Hol többé magát egy rabló sem mutatá. 

és a várat a nép „Zabolá”-nak hivta, 

Mert zabola volt ez minden rendhagyóra. 

Több ezerre nőtt meg az itt lakók száma, 

A szép falut ma is ugy hivják: „Zabola.” 

Ha már tudakozod: mi lett a várból ma? 

A helyére épült „istennek temploma”, 

Hol egykor a békét nyil és kard hirdette, 

Most az Ur háza int mennyei békére! 

Békén áll ott templom, torony és iskola. 

Igy alakit s mível a kor kivánalma. 

Kisebb vár körzi ezt, tovább a vakárok 

Jelik: hogy itt volt a zabolázó várlak. 

Finta István 

pávai pap. 

Az ősvár helyére és annak romjaiból épült – a hagyományok szerint – a reformátusok igen 
érdekes egyháza, mely hasonmása az első kötetben ismertetett dersi templomnak, azon 
különbséggel, hogy ezt az emberek értelmetlen ujitása és az idő kimélytelensége sokkal 
inkább megviselte. Boltozata – melynek egykori lételét még mostis meglevő oldaltámjai 
kétségtelenné teszik – ugy a szentély, mint a hajó felett eltünt, de megmaradt – a 
koronapárkányzatot helyettesitő és az egész épületet körülfutó – azon köríves fries, mely 
kiszökellésében zúzüregekkel s felül megforditott kulcsalaku lőrésekkel levén ellátva, nem 
csak ornamentikai, hanem védelmi szerekezet is volt; megmaradt a szentély polygon 
záródásával öszhangzatos csúcsíves diadalív és meg déloldalán levő öt ablaka teljes 
épségében. Ezek közül hoszszentélyen levő kettő csúcsíves, díszművezetét a kettős csúcsív 
fölé helyett környilat tölti be, és pedig két karika az elsőnél, egy a másodiknál. A hajón levő 
más két ablak szintén csúcsíves, az első a kettős lóherív feletti négy levéllel, a második a 



kettős csúcsív feletti környilattal alakult, melybe kereszt van helyezve. Van még egy ötödik 
kisebb ablakocska is ez oldalon, a kar világitására szolgáló, mely köríves nyilatu, ennek 
díszművezetét a kettős körív fölé helyezett környilat alkotja. Mindkét kapuja átalakult, de 
azért a fenn körvonalozott műalakok elégségesek arra, hogy a templom épitészetének 
korszakát a 14-ik század közepére határozzuk. 

A templomot hatalmas köridomu várkastély környezi, melynek eredetilega templom 
fedélcsúcsáig felért falait 1838-ban, mert fenntartása sokba került, 3 ölre törpitették le. E 
kastély négy kis ágyuval volt felszerelve, melyek közül egy az 1848-ki szabadságharczban 
még szerepelt. tornya a kastély kapubástyájára épült s az ebben levő mindkét harang régi. A 
kisebbiken 1588 évszám van csak, minden más e korban szokásos jelmondat nélkül. A 
nagyobbikat Basa Tamás öntette 1644-ben*E harang 1771-ben elhasadván, Toldi Zsigmond 
ujból öntette, de megtartatott a rajta volt ezen régi felirat is: „Haec campanam fundi fecit Gen. 
Dom. Tom Bassa de Zabola, Judex sup. Trium Sedium Siculicali. Anno 1644”. ). Van még a 
református egyházközségnek egy igen érdekes régi zsoltárkönyve, melynek domborművekkel 
ékes egyik tábláján e felirat olvasható: „Thomas Basa de Szabola Anno 1656 conpingi 
curavit.” 

Zabola eltünt ős vára és fennmaradt régi temploma mellett nevezetes székely történelmünkben 
azért is, hogy 1466-ban bazyni és szentgyörgyi gróf János, erdélyi vajda és székelyek 
grófjának elnöklete alatt itten tartatott a székelyeknek azon közönséges gyülése, melyben 
elhatároztatott, hogy minden székben székbirák legyenek, kik a peres dolgokban gyors itéletet 
hozzanak, az ily itélet pedig Udvarhelyre és onnan a székely ispán közbejöttével az udvarhoz 
felebbeztessék. Ugyanezen gyülésben határoztatott el az is, hogy az ily székbirák a népnek a 
hatalmasok elleni panaszait is felvegyék, s azokat a székely ispánnak bejelentvén, ezek a 
hatalmaskodókat, a közszabadságnak ilyen ellenségeitfejöktől és minden vagyonuktól 
megfoszszák*Kállay Hist. ért. a Ns. Székely nem. ered. 172. és 176. lapjain. és e 
határozatokban bámulhatjuk méltán a székely nemzetnek igazság és törvényes 
szabadságtiszteletét, a népjogoknak szentségét azon korban, midőn Európa más államaiban a 
hűbéri rendszer s a nagyok hatalmaskodásának gyászos korszaka virágzott. E gyülés végzéseit 
egész terjedelmében közli Kosa Zsigmond „De publica part. Trans. administ. sub Wayvodis” 
Bécs 1816. 4-rét, 68–69. lap, és Eder Obs. ad Felm. 210. 248. lap. ). 

De a jogtörténelemnek ezen, nemzetünkre és annak ez oly távol korban is megvolt jogérzetére 
becsületet hozó mozzanatárnak felemlitése után térjünk vissza a mai Zabolára, hol a 
régésznek, valamint a történetnyomozónak még teendője van, mert a fennebb leirt egyházon 
kivül még találunk néhány más figyelmet érdemlő épületet. Ezek közöt első helyen 
felemlitem hires Basa Tamás curiájának – a templomtól északra fekvő, mellékelt képünkon 
bemutatt – romjait, mely képen egyszersmind a zabolai ref. templom is feltünik díszes 
háttérként. 

E kastélyban látta meg legelőbb a bájos Kún Ilonát az 1667-ben háztüz létni jött Bethlen 
Miklós, mikor a 73 éves Basa Tamás – Kún Ilona nagatya – még élt*A Basa-calád egyike 
azon kihalt ős székely családoknak, melyeknek történelmünkben szerep jutott. A család 
eredeti fészke Gelencze, Zabolára Mikes János notájával szálltak át. E családból legelső Basa 
György tünt ki, mint Zápolyának II. Lajoshoz nyargaltatott azon követe, ki által a már 
Pentelén talált királynak izente, hogy sergével utban van, miért érkeztéig a harczot kerüljék. 
Fájdalom, ezen izenetnek figyelembe nem vétele idézte elő Mohácsot. (Lásd Budapesti 
Szemle 1868. 7. 454.) A család legkitünőbb embere azonban a mi Basa Tamásunk volt, kit 
szász Károly is megéneket. 1636-ban követ Lupul vajdához, ugyanezen év nov. Boros-



Jenőnél egyik békebiztosa Rákóczinak. (Lásd Kemény Józs. App. Ep. VIII. 161. 169.) 1642-
ben háromszéki főkapitány, tanács ur és követ a portára. 1661-ben az Apafit trónra emelő m.-
vásárhelyi gyülésen van jelen. 1667-ben Bethlen Miklós lakadalmán. István testvére mint 
Báthori Gábor életére törő a beszterczei országgyülésen notáztatott 1610-ben. 1623-ban 
Kemendnél felakasztatott. Tamás fiát Pétert II. Rákóczi a kővári várban tartá fogva. A Basa-
család ebben, illetőleg Basa Helenában (Kún Istvánné) 1671-ben halt ki (Nemes János 
diariuma szerint). Jószágaik a Kúnokra, ezekről Nalácziakra szálltak, a zabolai jószágot 
Naláczi jogon jelenleg Pálfi Dénes birja.. Itt e lakban mátkásodtak el, s egybekelésök után is 
gyakran laktak itten. Sőt Bethlen Miklós másdok nejében is többször időzött Zabolán, mint 
azt ő maga emlékirataiban felemliti. Zabolai lakása mintegy menhelye volt ez annyiszor 
félreértett s annyiszor üldözött nagy emberünknek; itt a szabadságszeretben mindig erős 
székelyek közt keresett és talált is némi biztonságot, s ugy látszik, hogy Bethlen Miklós 
kedvencz lakát, – hol éltének szép angyalát először ismeré meg, s hol annyi boldog perczeket 
töltött – nem csak nagy kegyeletben tartotta, hanem azt ismeretes épitési szenvedélyénél 
fogva megnagyitotta és kiujitotta. Az épület kiszökellő oszlopos csarnokának egy igen szép 
portaléja volt, melynek korinthiai féloszlopokon nyugvó tetőzetén művészi faragványoktól 
övezett táblázatban a Bethlen és Kún czimer látható ezen alatta lévő felirattal: 

„Domum hanc augendo et reformando novam fecit Sp. ac. Gen. D. Nicolavs Betheln et d. 
Helena Kún Anno D. 1680”. 

De csak volt, mert mostani tulajdonosa az 1848-ban még lakályos és szép fresco-
festvényekkel ékes lakot fedéltelenül hagyván, az ma már düledez, történeti és művészi 
becscsel biró portaléját egy pisztolyért eladván, helyéről elmozdittatva, ma a Mikes udvarban 
van; pedig Bethlen Miklósnak minden fiatal lélekben tiszteletet és lelkesedést ébresztő emléke 
bizonynyal több kegyeletet érdemelt volna. 

Zabola másik nevezetes épülete a gr. Mikes-kastély, mely ma teljesen átalakult; pedig régen 
erőditett kastély volt, néhány évtizeddel ezelőtt lerontott kapubástyával. Ezen kastély szép, 
Háromszék nagyrészét befoglaló kilátást nyujtó kies fekvése mellett még történeti becscsel is 
bir, mert itten tartatott 1629-ben febr. 2-án az akkor itt lakott Mikes Zsigmond házánál, Apor 
Lázárnak Imecs Judithtal való fényes lakadalma, melyen Erdély főnemessége és maga a 
fejedelem Bethlen Gábor és neje is jelen volt*Ezen menyegző egész részletességgel le van 
irva bodoki Mikó Miklós naplójának 6. lapján. ). A mult század folytán pedig Háromszék 
gyakran tartá közgyüléseit a Mikes-kastélyban*Egynémely hazai utazások, gr. T. D. 92. lap. ). 
1737-ben itten tartatott Háromszék lustrája, vagyi nkább a gubernialis biztosok által véghez 
vitt conscriptiója*Lásd az erdélyi főkormánysz. levélt. a J 1 levélt. jegy alatt levő lustrák 
gyüjt. 889. s köv. lapjain.), és végre e kastélyban született 1805-ben sept. 4-én gr. Mikó 
Imre*Anyja gr. Mikes Zsigmond Háromszék főkirálybirájának leánya Borbála volt. ) jelenlegi 
közlekedésügyi ministerünk, kinek jótékony hatásu élete, valamint polgári és irodalmi 
érdemei sokkal ismeretesebbek, hogysem azoknak itten való felemlitésére szükség lenne. 
Ennyi kedves emlék füződvén e kastélyhoz, méltán kiérdemli azon figyelmünket, hogy 
képének melléklése által bemutassuk a kedves olvasónak, annyival inkább mert az mintaképe 
a székelyföldi régi urlakoknak, melyek lassankint mind kivetkőznek ős ezükből, valamint 
kastélyunk is divatos küllemet öltött, a mennyiben jelenlegi tulajdonosa gr. Mikes Benedek 
megnagyittatva, svájczi modorba idomittatta át, miért a történeti emlékekel kapcsolatos 
réginek méltán szentelhetünk egy emlékképet. 



Volt a kastély háta megett egy igen régi korból való katholikus kápolna is, mely romladozott 
levén, a kastély mostani ura, a lelkes gr. Mikes Benedek leszedette és a falu közé leszállitott 
anyagával egy igen csinos templomkát épittetett. 

A család sirboltja a kastély háta mögött emelkedik. Két lakója van e halottkamrának, 
mindkettő fiatal és reménydús, kik az élet tavaszán haltak el; egyik a bájos gr. Mikes Mária, 
kit mnyegzője előtt ragadott el a kérlelhetetlen halál, másik gr. Mikes Kelemen 1848/9-i 
szabadságharczunk egyik kiválóbb hőse, e dicsteljes küzdelem egyik nemesebb véráldozata, 
ki ugy a nemzeti erő szervezésében, mint a csatatéren fényes érdemeket szerzett magának, s 
nagy szolgálatokat tett a hazának, sőt ha idő előtt el nem vérzik, bizonynyal még nagyobb 
dolgokat, még fényesebb tetteket vitt volna végbe, s fénycsillaga lesz vala a szabadság derült 
egének. De igy is magasztos vértanuja ő a szent szabadságnak, miért minden hazafi tisztelettől 
áthatottan közelitendi meg dicssugár-környezte sirját. A halottja van itt, kinek sirjára 
babérkoszorut helyezett a haza könyező nemtője; a hős ravatala ez, kinek nevét tündöklő 
betükkel jegyzé fel a történelem muzsája; a szent vértanu hantja ez, kit a dicsőültek közé 
helyeze a mindenható Isten kegyelme. 

A koporsón – mely a csatatérről összegyüjtött földi maradványait r?jti az égbe szállt nagy 
léleknek – arnayozott érczlapra vésett e felirat van helyezve: 

„A 15-ik Mátyás Huszár Ezred Alakitója és ezredes, Gróf Mikes Kelemen, Született 1820-
ban, Elesett a Szabadság és Nemzetiségért harczolva szeben ostrománál.Januárius 21-én 
1849”. 

Üdvezült nagy lélek, bée és a haza áldása lebegjen hantjaidon! Én, ki téged mint szeretett 
rokont és hazafit gyászollak, nem tehetek emlékednek más tisztességet, mint azt, hogy 
siremlékednek rajzát ide csatolom; nem hozhatok más áldozatot, mint hogy sirodra hullatom a 
sziv fájdalmának felfakadt könyeit, igérvén, hogy nyomdokaidba lépve, igyekszendek 
példádat követni s hazáért élni-halni. 

És a 49-ki Mikes Kelemen sirjánál ne ötlenék-e fel emlékünkben az első Mikes Kelemen, a 
Tökölivel honszerelme miatt kibujdosott Mikes Pálnak (1690. augustusban született) méltó fia 
(kit még kiskorában mostoha anyja, torma Éva katholizált, mert addig a Mikesek protestansok 
voltak). Ő egész lélekkel csatlakozott a Rákóczi-forradalomhoz, csaknem mindig Rákóczi 
közelében volt a csatákban, s kisérője számüzetésében is. Az 1717. országgyülés rá is 
kimondotta notát, s e naptól fogva hőn szeretett hazáját nem volt szabad látnia. Csak egyszer 
1739-ben közelité azt meg Rákóczi József sikertelen kisérletekor, de ez is meghiusult, s akkor 
irta: hogy „elhiheted néném, micsoda sohajtásokat bocsátottam, midőn édes hazám havasi 
melett mentem el, örömest bementem volna Zágonba, de az Ur befedte előttem az oda vivő 
utat”. 

És ne lenne-e szent és tisztelt emléke annak, ki 40 évi keserves számüzetésben is megőrzé 
mindvégig honszerelmét, ki karddal és tollal szolgált hazájának, ki e nagy napok Homerja 
volt, ki törökországi levelei által nemzeti irodalmunknak egy oly ritka gyöngyét adta, mely – 
miként Toldi mondja – korának csúcsán állott. Ott élt a nagy hazafi a számüzetés keservei 
között mindaddig, mig minden számüzött társát eltemeté; a keserü való leszakitott minden 
reményt, s daczára ennek, a hontalanság fájdalmait mégis emelkedett öntudattal s vallási 
nyugodtsággal türte, pedig mindentől megfosztott számüzöttnek csak egy reménye, a halálban 
való megnyugvás maradt.És ma a haza, melyért annyit szenvedett, melynek oly nagy 
szolgálatokat tett, még azt sem tudja, hogy hol nyugosznak e szentvértanu hamvai. 



De azért neved nincsen elfeledve, az tündöklően ragyog a történet lapjain, s az utókor fia 
lelkesül neved emlitésénél; s mi, kik elindultunk a tőled és kortársaidtól jelölt uton, mi, kik az 
általad fennlengetett zászlók alatt meghoztuk a nagy eszmének, – melyet te is vallál – a 
véráldozatot, mi, kik a lépteid és sirod által szentesitett s általad a honvágy könyeivel öntözött 
göröngyöket tapodtuk; mi, kik az idegen földnek titeket ápolt s keblébe fogadott virányait 
áhitatos remeteként bejártuk; mi, kik elhagyatott sirjaitoknál, hazafiságnak és 
szabaságszeretetnek szent vértanui! letérdeltünk, mi áldjuk emléketeket, mely a hontalanság 
megpróbáltatásának nehéz napjaiban kitartást ada nekünk is, és keblünkben egy szebb jövő 
iránti reményt éleszte, mert egy oly szent ügy, melyért ily dicsők szenvedtek, bizonyára 
kedves Isten és emberek előtt is. 

Egy ily családnak, mely ily dicső fiakat adott a hazának, nincs szüksége, hogy messze 
századoknak már-már homályba vesző dicsfényét keressük fel, de miután mi a kihalni indult 
néphagoymányoknak figyelmes gyüjtői vagyunk, nem tehetjük, hogy ide ne csatoljuk a 
Mikes-család eredetéről nép száján élő s a letelepülési korba felható gyönyörü történeti 
hagyományát, melyet ujból Finta István által feldolgozott alakban adunk át szives 
olvasónknak. 

Régi dicsőségünk, hol késel az éji homályban! 

Vörösmarty. 

Székely honszerzés és Mükes. 

I.  

Attila, a hunok rengeteg királya, 
Nászéjén Ildikó karján szörnyet hala. 
Villám volt ő, – mig élt, menydörgő hatalma 
Keleten, nyugaton a földet megrázta. 

De a hóditó kart s lángészt kigunyolta 
A sors, a nagy király pártos utódiba. 
Mig ezek egymásközt osztályharczot víttak 
Aláástak a nagy hun birodalomnak. 

Igy történt, hogy kik a hunt eddig rettegték, 
A pártutü népek most őt visszaverték. 
És a megrendített világrázó nemzet, 
Több csapatban indult keresni uj helyet. 

Oh a nemzet, a mely pártokra szakadott, 
S egymással szemben ví élet-halál harczot, 
Szörnyet bukik, mert a fáradt oroszlánnak 
Még a szunyogok is vérén lakmároznak! 

II. 

A hunok törzsönként sorakoztak össze*Per tribus et generationes.     Verbőczi. ), 
Több egyesült törzsnek volt egy hadvezére. 



Kadicsa hős vezér összegyűjti hadát, 
Hogy határozza el a nép saját sorsát. 

Fenn van a hadvezér egy domb magaslatán, 
Messze nyúl ki a had ennek sík lapályán. 
Sötét éjjel borult mindenik arczára, 
A benn dúló vihart hogy magába zárja! 

Mintha mindegyik egy élő szobor volna: 
Oly merően s némán néznek Kadicsára. 
Elveszett a csata, de szolgák nem lesznek, 
Inkább családostól egylábig elvesznek. 

Vitézek, pajtások! szól a nép vezére, 
Csorbát kapott kardunk, de nincsen eltörve! 
A nagy nemzeti test messze vette utját, 
Mi maradunk s itten keresünk uj hazát. 

Kelet ős hegyei tova magaslanak. 
Ezek legerősebb várai Hadurnak. 
A föllegek széke, a hegyek teteje, 
Alattuk legyen kis nemzetünk székhelye*Székhely = hon, haza. Valószinüleg igy nevezték a 
hunok megszállott lakhelyüket, mely később a helyről, nagyon természetes analogia szerint, a 
nezettestre vitetvén át: lett belőle a „székely” nevezet.     F. ). 

A sötét harczosok erre megmozdultak, 
Mint megannyi fia rémes földingásnak. 
S rá zúgák: „Kadicsa, mint mondád, ugy legyen. 
Csakhogy szabadságunk legyen a székhelyen!” 

Ekkor csak egyszerre Kadicsa leánya, 
Föllebben, mint a nap egy lehullt szikrája. 
Mika – mert igy hivták – mosolygott a népre; 
Szerették, mert ő volt a tábor tündére. 

Fennkölt tekintete, fellegtelen égbolt, 
Két szeme mint égő csillagpár ragyog ott. 

Szép ő, mint kelő nap kihasadt bibora, 
Bátor, mint a felleg csattogó villáma. 

Fölzeng Mika hangja: Daliák, testvérek! 
Ama hegysor s völgyek gazdagon teremnek. 
Bujábban leng a fü, mint a csaták nyila, 
Táborunknak megfér ottan minden nyája. 

Kinek ott lakásunk nincsen a kedvére, 
Csapásaink alatt folyjon el a vére. 
Karddal szabadságot, s szabadsággal kardot 
A hun megvédeni mindig tud és tudott! 



Én jártam ott s jelül egy dombot emeltem, 
Melyről tátosinkkal hadurt megkérdeztem. 
Áldozatunk hadur nagyon megkedvelte, 
S a székhelyt örökre seregünknek igérte. 

Fel hát, kis tábora, Attila hadának! 
A sas a sziklába ver fészket magának. 
A mely csapatvezér előbb jut a dombra, 
Annak nejévé lesz Kadicsa leánya! 

Mika szavaira a kard felvillogott, 
A kard élén a nap örömében tánczolt. 
A mogorva arczok kiderültek, s nincsen 
A ki ne tombolna széles jó kedvében. 

A nyerendő honnak áldomását itták, 
Ősi szokás szerint kerültek a kupák. 
Áldoztak hadurnak, a nap és a holdnak*Nap és hold mind e mai napig „székely czimer”.     F. 
), 
Dícséneket zengtek Kadicsa s lányának. 

III. 

Kelet bérczeiről vonulnak a népek, 
A nyomuló hadnak, hogy helyt engedjenek. 
Egy népfajnak se jut olyféle eszébe, 

Hogy tegezt emeljen a rettegett népre. 

Jő a világbiró hunok töredéke, 
De elégnagy arra, hogy győzzön fegyvere. 
Ujjongva fogadják hegyek és a völgyek, 
Székhelyet adván a legvitézebb népnek*Siculi, genus hominum bellicosissimum, etc.     Lipót-
hitlevél. ). 

Tova repül Mika tüzes paripája, 
Mellette halad a hősvér Kadicsa, 
Egy percz, és eljutnak a domb lejtőjére, 
Melyet felhányatott a tábor tündére. 

Nagy lélekzettel szól hősvezér Kadicsa: 
Köszönet hadurnak, eljutottunk a dombra! 
És a dombtetőről egy hang felel vissza: 
Mük es*„Mük es” a háromszéki nép ajkán ma is széltében divatozó kiejtés, e helyett: „mi 
is.”     F. ), itten várunk Kadicsa lányára. 

Mük es! szól a vezér, ki mondja ezt ott fenn, 
Ki nyerte meg, hogy a tündér férje legyen? 
Egyik alvezéred, minek mondjam nevem, 
Mikor hősvezérünk ugyis ismer engem! 



Jól van, vezér, mántúl Mükes” legyen neved; 
Ez a dömbetőről első köszöntésed. 

Mükes s név alatt vedd Kadicsa leányát. 
A sereg tündére hűn megtartja szavát. 

Bátor Mükes, ki a halált sokszor vívta, 
Hogy Mikához lépett, oda bátorsága, 
Nemzetem, honszerző szép vezércsillaga, 
A legvitézebb sem méltó birásodra! 

Szeretlek téegedet, mint nap a világot, 
Mégis visszaadom megigért szavadat! 
Nem birhatlak csak mint a harcznak jutalmát, 
Kövesd kebelednek legforróbb hajlamát! 

Igy is csak te birod tiszta szerelmemet, 
Tudtam, hogy első lészsz, Mükes, a domb felett! 
Gyermekim! ti méltók vagytok egymásra. 
Áldásom reátok! áldás uj hazánkra! 

IV. 

A hadtestek később egy nagy térre gyültek, 
Felséges terére dicső Háromszéknek. 
Itt volt az áldozat, táltosok imája: 
Hogy hadur a székehelyt védje, oltalmazza. 

Most a dombtetőről a „varázsdob”*„Varázsdob” hun jövendőmondó szetartás. (Lásd Thierry 
Amadé „Attiláját” Szabó Károly forditása után.) ) hangja, 
A hn szellemeket körbe varázsolja. 
És szól a szellemek fejedelme: „Vérek! 
A birtokba vett hon örökre tietek. 

Ha egyesek lesztek, kardotok hatlama, 
ősi szabadságtok s jogotok megóvja. 
Míveljétek a hun jellemet és nyelvet, 
A nemzetnek ezek adnak örök éltet! 

És neked hős Mükes s Kadicsa leánya 
Esküdt hűségtekethadur meghallgatta. 
Nemzetek elmulnak s a ti sarjaitok 
Századok mulva is élnek, virágoznak!” 

A szellemek árnya ezzel tova lengett. 
A hunok öröme most határtalan lett. 
Megkezdődtek a nagy ősi áldomások, 
Viharmódra zúgtak a harczijátékok. 



Több napig tartott a hunok nagy ünnepe, 
Visszatért közükbe Attila szelleme. 
És a hun – mint székely – a hont ma is birja; 

Ma is az ősöknek méltó ivadéka! 

Mükes és Mika is nincsenek meghalva, 
Korunkig lehozta a nép hagyománya. 
Mükesnek utódi a derék Mikesek*Ezen néphagyomány ma is kétségtelenül él a zabolai 
értelmesebbek ajkán. Sokszor beszélte ezt néhai zabolai Kovács József volt nagy-enyedi tanár. 
Utánna tisztelt pályatársam Hadnagy Péter és mások is akárhányan ősi hagyomány 
nyomán.     F. I.). 
Virágzó nemzetség, disze a nemzetnek. 

Finta István. 

A költő ezngedelmes dala után rideg lesz bizonynyal a próza kopár terén történelmi 
böngészeteiben talán unalmassá vált kutatónak beszéde, de a gyöngy is ugy tündököl inkább, 
ha kevéssé ragyoványos foglalványba helyezik. Szabadjon azért a költészetnek e szép 
fénykövét a történelmi nyomozásoknak homályos ugyan, de itt-ott mégis fénylő zománczczal 
ékes keretébe fognom, szabadjon a történelmünkben oly nagyszerüleg szerepelt Mikes 
családot, székely törzscsaládaink e legkiválóbbikát a történelem mezején is felkeresni, hisz 
már azok, kiket fennebb ismerteték, is eléggé dicsőitik e családot, pedig még sok mást 
találhatunk, kik azokat megelőzőleg a Mikes nevet fennragyogtaták, kiktől hősiességet és 
magasztos hazafi jellemet ezek örököltek, kik az eldődök példáit követve lettek nagygyá és 
dicsővé. 

E család őstörténelmével annál nagyobb érdekkel foglalkozhatunk, mert annak tagjait mindig 
a szabadság ügye mellett látjuk buzgólkodni, elannyira, hogy alig volt oly szabadságharcza 
hazánknak, melyben egy vagy több Mikes ne játszott volna kiváló szerepet; a hősöknek, a 
szabadságvédőknek egy hosszu sorozata tünik fel e család lajstromában, a fiu apjától örökölte 
a lángoló honszerelemmel párosult kötelességérzetet és azon legnemesebb hajlamot, mely a 
haza, emberiség és polgárosodás érdekében való működésre öztönzé; s miként a 
hagyományok Mükesse első volt a dombon, ugy utódai is mindig elsők voltak a hazafiak 
között, miért a székelyek dicsőséges primori czimét méltán viselhették. 

A család leszármaztatásának nincs itt helye, azonban még se tehetjük, hogy azon számosak 
közül, kik a haza iránti érdemekben kitüntek, legalább a jelesebbeket fel ne emlitsük. 

A Mikes család kétségtelenül a királyok idejében is szerepelt, bár erre biztos történeti 
adatokkal nem birunk*Az eddig még át nem kutatott nagyon terjedelmes családi levéltár e 
tekintetben bizonyosan érdekes adatokat nyujthatna. ), pedig valószinü, hogy az 1289-ben 
előforduló Mikud és Mikus bán*Lásd Szereday Ser. Eppisc. 94. és Fejér Cod. Dipl. VI. 2. 
150. ) ezen családból való volt, s a már mongol dúláskor előforduló Mikud (Mikes 
Kolozsmegyében) helység is*Mikor a mikudi várba (mikesi vár) huzódott tordaiakat a tatárok 
kirabolták. Lásd Tordának András királytól 1291-ben nyert adománylevelét. Urkundb. zur 
Gesch. Sieb. I. 174. ) e család birtokában lehetett, mindazonáltal ezt okmányilag bizoyitani 
nem tudjuk, hanem a nemzeti fejedelmek eseménydús korszakában már feltaláljuk e családot 
oroszlán czimerével, előbb papolczi, később zágoni, majd zabolai előnévvel. A legelsők is, 
kik e családból feltünnek, a szabadság és függetlnségi harczok hősei és vértanui, ezek György 



és Benedek, kik jelen vannak Székely Mózes harczaiban, jelen a végzetes Brassó melletti 
csatában, hol fogságba s Basta kezébe esvén, hóhérbárd alatt vérzettek el*Bethlen Farkas V. 
408. és Cron. Fuchsio 216, 223. ). Zsigmond, fennebbi Benedeknek fia, 1609-ben Báthori 
Gábortól Páván jószágot kap, 1611-ben mint a Brassóba huzódott elégületlenek egyike 
notáztatott, de Bethlen Gábor által nemcsak felmentetik*Mike Art. diet. II. 363. ), hanem 
gyakran küldetik követségekbe, s 1626-ban a Szalánczi György magvaszakadtán Zágonban 
nyer jószágot, nemsokára György és Kelemen-nel találkozunk, kik 1658-ban mint vezérek 
vezetik a székelyeket a medgyesi országgyülésre, hol nagyban befolytak arra, hogy a rendek 
Rhédey helyébe Rákóczit ujból megválasztották*Törvcz. Mike Art. diet. III. 165. ). Egykoru 
ezekkel a négy jeles testvér: János, Mihály, Kelemen és Pál*Egy másik Zsigmondnak fiai, ez 
a Zsigmond I. Rákóczi főlovászmestere vot. (Lásd Kállay a Ns. Székely nemz. 267. lap.) ). 
Ezeknek hárma Tarnóczi Sára kalandos elragadásáért*Kelemen nem vesz részt a kalandban. 
Biztosan nem lehet tudni, hogyPál testvér volt-e a fennebbiekkel, mert bár a notázáskor annak 
mondatik, Nagy Iván leszármaztatási táblázatában Farkas testvérének, s egy másik Zsigmond 
fiául iratik.) a fejedelem által 1634-ben perbe idéztetvén, elmenekült és megbélyegeztetett, de 
1639-ben kegyelmet nyervén, visszadattak a hazának, mint kővári kapitány szerepel. Pál 
1685-ben a honvéd. bizottmány tagja, 1686-ban mint országküldötte hozza el Schaffenbergtől 
a diplomát, később mint Tököli hive menekül ki, de népjogellenesen kézre kerittetvé, a 
legiszonyatosabb módon végeztetett ki, mint azt Zágon leirásánál látni fogjuk. A szabadság 
ezen kiszenvedett vértanujának fia volt Kelemen, a Rákóczi forradalomnak már fennebb 
jellemzett magasztos áldozata. 

A testvérek között a legkiválóbb szerepet azonban Mihály játszotta, ki I. Rákóczi uralma 
kezdetével a lovas testőrség alkapitánya, az 1644. hadjáratban tüzérségi parancsnok*Kemény 
Józs. App. Dipl. ez évre. ), s mint ilyen Jármy Ferenczczel a székelyeket Regécz alá vezetve, 
azt beveszi*Szalárdi 188. ). Hogy pedig nemcsak jeles katona, hanem a fejedelem teljes 
bizalmát biró diplomata is volt, már csak abból is kitünik, miszerint 1648-ban Rákóczi 
Mihályunkat küldötte a lengyel trón megszerzésére, melynek elnyerésében csakis hamar 
bekövetkezett halála gátolta*Bethlen János. L. I. Sect. 5.). 1649-ben nejével Palczolay 
Borbálával kapja Maros-Ujvár felét. II. Rákóczi Györgynek épp ugy kegyeiben volt, mint 
atyjának, s többször küldötte követségbe a lengyelekhez és Velenczébe*Bethlen János I. c. L. 
8.). De diplomatikai működése mellett a harczi szabályát sem akasztotta szegre, mert II. 
Rákóczi moldovai szrencsés hadjárata után a lengyelek segitségére 1653-ban küldött seregek 
fővezérévé Mikes Mihályt tette*Kemény Józs. App. Epist. IX. 156.). Az 1657. 
szerencsétlenül végződött lengyelországi hadjáratban korlátnoki minőségben veszen részt; 
mint ilyen irja alá a wierczboczi békét. Ott van az Erdélybe visszamenekülő fejedelem 
kiséretében, valamint jelen van a fehérvári országgyülésen is, hol a trónról lemondott Rákóczi 
birtokait biztositó okmányt ő is aláirja*Mike Art. III. 153.). 

Midőn 1658-ban Rákóczit a medgyesi országgyülés, – főleg mert a Mikesek által vezetett 
székelyek feléje hajlottak – másodszor is trónra helyezte, Mikes Mihályt küldé Ferdinándhoz 
követségbe, s midőn a szilistrai pasha 80,000 emberrel jött Rákóci letételére, ismét Mikes 
Mihály volt a bodzai szoros oltalmára kiküldve, ki azt a székelyekkel 4 napon át hősileg 
oltlamazta, de utóvégre is a roppant ellenség megkerülte és áttörte a székely keblek által 
alkotott védvonalt, s a hazát elboritá. Mikes Mihály is csatlakozott. 1659-ben, midőn Rákóczi 
Erdély trónját harmadszor is elfoglallandó előrenyomult, előcsapatját Mikes Mihály 
vezette*Kemény József App. Epist. X. 102.). 

A Rákóczit harmadszor is trónra helyező maros-vásárhelyi országgyülésen ujból korlátnoki 
minőségben működik*Betlen János 94. Különben hogy a székelységekkor is Rákóczi mellé 



állott, arra legtöbbet tett Mikes Mihály és Kelemen, ki akkortájt marosszéki főkapitány volt.), 
de a tollat csakhamar szablyával váltja fel, vezére levén azon dandárnak, mely kevésbe mult, 
hogy dec. 16-án Balázsfalvánál Barcsait be nem kerité. A Szebenbe menekült Barcsait Mikes 
egész idáig üzte, s Rákóczi megérkeztével az ostromot megkezdette*fundgr. II. 174, III. 581. 
), honnan 1660. jan. 17-én Brassó alá száguldva, meghódolásra szoritá*Fundgr. III. 398.). 
Diadalmas megtérte után Rákóczi Szeben ostromát szintén rábizta, mit oly erélylyel vitt, hogy 
ha Szejdi Ahmed pasha máj. elején Szeben segélyére nem siet, rövid időn megadásra 
szoritotta volna*Fundgr. II. 213. III. 393 és Szalárdi krón. 490, 503. ). A török közeledtének 
hirére azonban elhuzódott, hogy részt vegyen a gyalui csatában, hol Rákóczi életét veszté, s 
azzal Erdély függetlenségének is sirja megásatott. 

Még csak egyszer tünik fel Mikes Mihály, de ekkor is előbbi életéhez méltóan és ugy, mint a 
szabadsághősök egyik legóriásib alakja. Ő a Rákóczihoz, s a vele azonosult szabadság 
ügyéhez*Mert II. Rákóczi György daczára ingatag s változékony jellemének – melylyel a 
hazára többszoros csapást hozott – mégis ellenfeleivel szemben, kik a török által felerőszakolt 
adószedők voltak csak, Erdély függetlenségének oly védője volt, kitől a lovagiasságot s főleg 
a hősiességet megtagadni nem lehet. Azért mint Erdély függetlenségét minden irányban 
fenntartani törekedett utolsó fejedelme, érdeket költött s költhet emléke még most is, mert az 
utánna következők önállóság s tetterő nélküli bábok voltak az Erdélyre áhitozó szomszéd 
hatalmasságok kezeiben.) egészen a végletekig hű volt, s midőn már trónját nem védheté, 
oltalmazta Erdély függetlenségének végvárát Ecsedet, melyet Barcsai a budai pashával 
ostromolt, de Mikes Mihály oly erélyesen védte, hogy minden erőfeszités daczára is ahhoz 
még közeliteni sem tudtak. Ekkor Mihály testvérét, a kővár elestével kézrekerült Jánost 
kötéllel nyakában akasztófa alá állitá a pasha, s beizent, hogy ha a várat rögtön fel nem adja, 
testvére halni fog. De a rendületlen Mihály felelete az volt, miként: „Ismeri testvérét, hogy ha 
kell, a hazáért halni tud”. És ezen rettenthetlenség, ezen hősies elhatározás oly hatással volt a 
különben kegyetlen és vérengző budai pashára, hogy Jánosnak megkegyelmezve, 
elvonult*Fundgr. II. 124. és Pethő krón. folyt. 20. lap.). Azonban Barcsai boszuvágyóbb volt 
a töröknél, mert midőn mihályt számkivetette, a pasha által szabadon bocsátott Jánost 
kivetette, a pasha által szabadon bocsátott Jánost Váradra börtönöztette be, hol meg is 
halt*Kazi L. 8. és Enyedi István Hist. ). Ugy látszik, hogy Mihály sem sokkal élte túl, mert 
nevével többé nem találkozunk, pedig ha életben van, Kemény János trónra léptekor a többi 
menekültekkel együtt bizonyosan ő is visszatért volna. 

A negyedik testvér Kelemen, bár II. Rákóczi Gy. alatt is marosszéki főkapitány, s a moldovai 
vajda Constantin ügyében beküldött székelység fővezére, 1659-n pedig háromszéki 
főkapitány*Enyedi hist. ), leginkább mégis Apafi korában szerepel, midőn tanács ur. 
itélőmester, statuum praeses, később portai követ, s a székelyek közt kormánybiztos volt, 
azonban nem kis homályt vet reá Béldi Pál elleni működése, melyben ugy látszik személyes 
harag és haszonvágy is szerepet játszott*Mert Béldi jószágait, nevezetesen az uzoni és bodolai 
jószágokat a státusokkal magának adatta. Lásd az 1679. országgy. végz. Art. 10, 11. ). Hanem 
ezen Kelemen botlásait helyre hozták az őt követett Kelemenek magasztos erényei. 

A Tököli-mozgalomnak, mint fennebb látók, Pál hozta meg a Mikes család véráldozatát. 

II. Rákóczi Ferencz szabadságharczában ismét két Mikes szerepel, a már fennebb ismertetett 
Mikes Kelemen és Mikes Mihály, kit a mozgalom kezdete a háromszéki főkapitányságban 
talált, s bár eleintén a császárpártiak részén volt, de csakhamar a nemzeti ügy mellé állott, s 
azt mindvégig a legnagyobb buzgalommal szolgálta. 1704-ben Pekrivel vezére a Kolozsvárt 
ostromló seregnek. Az ezévi fehérvári országgyülésen Rákóczi fejedelemnek választatván 



(jul. 5-én), az ezt tudató küldöttségnek elnöke Mikes*Rákóczi emlékiratai 76. lap. ). Az 1707-
ki ónodi gyülésen Mikes Mihály Kemény Simonnal, mint a m.-vásárhelyi országgyülés 
választottja jelenik meg*Kővári Erd. Tört. 5. k. 78. lap. ). Az év végén ujból Cskban van a 
székelyek szervezése végett; Akton közeledtére azonban az Ojtozon kivonult Moldovába, 
mikor meglepetvén, kevésbe mult, hogy az ellen kezébe nem került*Cserei Mihály 
emlékirata. ). A nemzeti ügy elbuktával Mikes Mihály is többekkel felhasználva az amnestiát, 
visszatért. Később kormányszéki tanácsossá neveztetvén, báróságot, utóbb grófságot nyert. 

Az 1848/9-i szabadságharczban a Szeben alatt elvérzett Kelemen hozta meg a család 
véráldozatát a haza szent ügyének; de Kelemen mellett a családnak minden férfi tagja János, 
Benedek és Károly is kisebb-nagyobb részt vett a jogvédelem nemes küzdelmeiben. 

Itt csak egyes alakokat mutattam be, de ezeknek ily rövid jellemzéséből is felismerhető azon 
szép és emelkedett szerep, melyet a Mikes család történelmünkben játszott. Miért azon sorok, 
melyeket itt ezen család ismertetésére szenteltünk, nem pazarlódtak el, mert szabadsági 
küzdelmeinknek elhanyagolt terét világitjuk meg, midőn az azon szerepelt hősök emlékének 
az elismerés adóját meghozzuk. 

Most pedig, miután Zabolát és az azzal kapcsolatos családokat kellőleg ismerjük, folytassuk 
kutatásunkat a falu környékén, egy sétát téve a Tatárhalomhoz. 

Zabola és Tamásfalva között szabályszerüen emelkedik ki a térségből egy kerekded 
dombozat, ezt nevezik Tatárhalomnak. A néphagyomány a halom ily elnevezését ekként 
indokolja: A II. Rákóczi György letételére bejött s főleg a székelyekre a bodzai ellentállás 
miatt boszus tatárok egy csapatja dúlva és égetve vonult fel Háromszék terén. A lakosok 
mindenfelől a hegyekre menekültek, s onnan nézték a lángözönt, mely a vad csapat 
nyomdokain oly vésztjóslólag elterjedt. Zabola, Páva, Kovászna s a szomszédos faluk lakói 
azonban az elmenekülés helyett önvédelemre határozták magokat, elszántan inkább egytől-
egyig küzdve vérzeni el, mintsem összetett kezekkel nézzék falvaik felégetését, javaik és 
szebb leányaik elraboltatását. 

Összesereglettek azért mindenfelől, s a bodzai seregből fennmaradtakkal egyesülten a 
nevezett dombra huzták fel a zabolai templomkastély 6 ágyuját, körülte elsánczolt táborban 
pedig hadállást vettek. „Halál vagy győzelem” volt jelszavuk, ez volt zászlóikra irva, s Isten 
kegye az elsőt elháritva, az utóbbira segité, mert nemcsak feltartóztatták a tatárokat, hanem 
egy vérengző csatában legyőzve, visszaszalaszták, s igy menték meg egész felvidéket a 
gyászos feldúlatástól. A győzelem örömei után az elesettek eltakaritásához láttak. A 
dombtetőn azon hősöket temették el, kik a haza védelmében vérzettek el; a domb alján pedig 
az ellenségnek több ezerre ment halottait; azért nevezik e dombot Tatárhalomnak, s azért 
találnak mégma is a halom közelében annyi koponya és fegyvertöredéket. Mult és gyakran 
megujult dicsőségnek hervadhatatlan virágai díszlenek mindenütt, hős küzdelmek emléke 
lebeg e vidék minden tája, minden hantja fölött. 

A győzelmet jelző domb mellett azonban ott van a vad dúlás emléke is Domokosflavának ma 
is igy nevezett fekhelyében, melyet a visszanyomott tatárok felégettek*Hogy pedig 
Domokosfalva ekkor és nem előbb dúlatott fel, azt az 1567. regestrum és az 1635. lustralis 
könyv is bizonyitja, melyekben Damakosfalwa néven még mint külön flau szrepel, azonban 
már 1635-ben is oly kicsinke falu, hogy cska két nemes, Cziriek Márton és János s néhány 
recuperált lakik ottan.). Nem is épült az többé fel, hanem a halmon küzdők közt volt lakói 
Szörcsére telepedtek meg, igy csaltolódott aztán Domokosfalva mindhárom határa Szörcse 



területéhez, miért Szörcsének még ma is 6 határa va, melyeknek hárát még napjainkban is 
„Domokosfalviak”-nak nevezik. 

Zaboláva átellenben van a kicsinded Tamásfalva, hol Thury Gergely, Kézdiszéknek már 
háromszor megválasztott országgyülési képviselője lakik. Régen hires volt az innen származó 
Tamásfalvi család, melyből legelőbb Gergely és György emelkedett ki, kiknek 1415-ben 
Zsigmond király a bosniai hadjáratban szerzett hősi érdemeik jutalmául nemességet és czimert 
adományoz*Még pedig Tamásfalvi Miklós, Tamás és Imrére is kiterjedőleg. A nyert czimer 
kék mezőben futó arany szarvas szarvai közé akadt arany hálóval. Az okmány nevezett évben 
Kostniczban kelt. ). Nevezettek nyomában két Jánost találunk, egyik Székely Mózessel 
harczol Brassónál 1603-ban, mikor László testvérével Basta kezébe esvén, 
kivégeztetett*Bethlen Farkas V. 411. ); a másik János kezdetben Mihály vajdánál van mint 
csapatvezér, ki által marosszéki főkapitánynyá neveztetett, de midőn a vérengző szörny 
magyarirtó terveit közölte vele, azonnal átpártolt a haza megmentésére szövetkezett 
hazafiakhoz, s a tordai táborban 500 marosszéki lovassal jelent meg, kikkel Miriszlónál a bal 
szárnyat fedezte. 1602-ben Báthori Zsigmond segélyt kérő követe volt a tatár khánhoz, s már 
8000-nyi segédhaddal közelgett, midőn Zsigmond leköszönésének hirére azoktól 
visszahuzódott*Erdély Tört. Ad. I. 174. ). Még csak egy Tamásfalvi tünik fel, s az Dénes, ki 
1594-n Toldalagi Ferenczczel egyetértőleg Carillit elfogva, Bethlen várába zárta, s Báthori 
benn mardhatásának egyik főtényezője volt; meg is hálálta azt a könnyelmű fejedelem, mert 
következő évben számüzte s javait elkoboztatta. Ugy látszik, hogy Dénes és Jánosban kihat a 
Tamásfalvi család, mert többé sehol sem látjuk felmerülni. 

Tamásfalván felül, a K.-Vásárhelyről Zabolára vezető ut mellett fekszik szent-Katolna, éppen 
azon ponton, hol a Kászon vize a Feketeüggyel egyesül. Itt az átjáratot Kecserévinek nevezik, 
hagyomány szerint azért, mivel a honfoglaláskor Kecse vezér ott szállott át. Szent-Katolna 
hangzatos nevét Benkő szent katonáról, vagyis a katholikus hitregének sárkánynyal viaskodó 
Szent-Györgyéről származtatja; azonban valósznübb, hogy az az egyházközség védszentjétől 
sz. Katalintól ered, mit igazol a pápai dézmák regesruma is, hol az 1332-ik év rovatában (646. 
l.) ezt találjuk: „Stephanus sac. de S-ta Katherina solv. 5 ban. ant. et 4 parv.”, mi 
néveredetének igazolásamellett egyszersmind adat arra is, hogy Sz.-Katolna a XIV. század 
első felében már tekintélyes egyházközség volt. Sz.-Katolna ujabb épitészetü templomát az 
innen származó Demien Antal, a pesti egyetem egykori igazgatója ujittatta ki, s látta el 
alapitványnyal. Szent-katolnai a Biró és Cseh család is. 

Szent-Katolnán többször tartotta Háromszék közgyüléseit. Tudomásunk azonban csakis azon 
1650-ben jan. 31-én tartott közgyülésrőlvan, melyen dálnoki Kovács Ferencznek hadban 
szerzett éredemeiért Rákóczitól 1647-ben nyert nemeslevele kihirdettetett*Ferenczi jegyzetei 
szerint, melyről alább Dálnok leirásánál.). 

Szent-Katolnának filiája az alább fekvő Hatojka, melynek nevét a hagyomány onnan 
származtatja, hogy oda a dús legelőket nyujtó helyre legelőbb pásztorok telepedvén, nyájaik 
számára 6 akojkát vagy olkát*akolka – kis fészer. ) csináltak, ugy lett aztán a keletkezett 
helység neve Hatakojka, mely későbbi röviditéssel idomult Hatojkává, és hogy ezen 
névszármazási hagyománynak van némi alapja, azt ismét a pápai dézmák regestrumából 
láthatjuk, hol az 1332-ik évi bejegyzés sorozatában (646. lap) Salamon hatolkai lekészt 6 régi 
és 2 kis banalis fizetéssel találjuk, mig az 1333-ik év rovatában ugyanaz mint hatalkai pap két 
régi banalist fizet. Mely nevek a hat-olka, vagy akojka elnevezéshez nagyon rokonok, sőt 
ennél jóval későbben az 1567-ik évi regestrumban is Hatolka néven 17 kapuval fordul elő. Ez, 
de főleg a fennebbi adat még azt is mutatja, hogy Hatojka oly tekintélyes helység volt már a 



14. század elején, miszerint önálló egyházközséget alkothata; ma, mint emlitém, 
leányközséggé degradáltatott. Hatojkán is tartotta közgyülését Háromszék, nevezetesen 1701-
ben ju. 20-án azon közgyülését, melyen a házi és pénteki (?) szolgák a postálkodás alól 
kivétetnek ugyan, de a határszéli szorosokban való hadiszolgálatra köteleztetnek*Ferenczi 
jegyzetei szerint. – Hatojkáról származik a Pócsa család. ). 

Hatojka annyira gazdag ásványos forrásokban, hogy a faluban, sőt határán is bajosan lehet 
édes vizet találni. Sz.-Katolna határán az Akasztódomb alján most két éve fedeztek fel egy 
kénüreget, melynek a Büdös kénbarlangjáéhoz hasonló kigőzölgése van. Közelében, de már 
Oroszfalu határán, van egy fürdővé átalakitott s a kézdi-vásárhelyiektől nagyon látogatott 
Fortyogó nevü ásványos forrás. E források és az akasztódombi kénüreg arra mutatnak, hogy a 
torjai Büdöstől egy kénréteg huzódik át Háromszék terén Kovásznához, hol, mint alább látni 
fogjuk, az ily veszélyes kigőzölgések ismét, még pedig nagy mérvben ismétlődnek. 

XXIII. Páva. 
A falu nevének eredete. A Marti és Vajna család. Árgyus patak. Karom. Somkő vagy 
Sólyomkő. Marti Ilonka Botos kutja. Botos Deborka emléke. 

Zabolán alól van az azzal összeépült Páva. E falu nevét a hagyomány onnan származtatja, 
hogy régen havasain igen sok vad páva tenyészett, s azzal vadászai nagy kereskedést üztek be 
Oláhországba. A fejedelmi korban Páva*Páva az 1567. évi regestrumban Pawa-nak van 22 
kapuval bejegyezve. ) sólymokat is tenyésztett a pávai havasokon levő Sólyomkőben. Az 
1635. lustrális könyvben Páván 17 sólymár család van bejegyezve, s ezek közt legkitünőbb a 
Marti család. talán ezen család egyik ősének lehet sirköve az, mely a pávai románizlésü 
templom félkör apsisába be van falazva, hol olvashatlan elirat felett egy czimer van, melyet 
egy páva vagy sólyom felett keresztbe tett szablya és buzogány alkot. 

Másik régi családja Pávának a Vajna család, mely ma is a pávai előnevet használja. Vajna 
István 1610. jan. 20-án Báthori Gábornak Brassóban kiadott adománylevele alapján nyer Gál 
Péter defectusán egy egész telket Páván, de mivel annak szomszédositásánál Vajna Miklós 
háza jön elő, az is kitünik, hogy a Vajna család már korábban is Páván lakott. Ez az István és 
Péter testvére 1621-ben Bethlen Gábortól (Kassán kiadott adomány alapján) nyert 
nemességet. Istvánnak hasonnevü fia Kálnoky Péterrel 1694-ben portai követ. A Vajnák 
páváról Háromszék több faluiba, sőt vármegyékre is kiszármaztak, s többféle előneveket 
vettek fel*E családról láss többet Nagy István Magyarország Családai. ). A vármegyére 
kiszálltak közül való Pávai Vajna Elek hirneves tudósunk. 

Páva között két csermely, a Lübecz és a déli részén lefolyó Árgyus patak törtet le. Ez utóbbi 
mellett messze felnyulik a falunak egyik negyede, melyet Karomnak neveznek, talán arról, 
mert az Árgyus patak mint kar öleli körül. A Karom régen egészen a Marti család birtokában 
volt, s menhelyi joggal birt. E család ugyan most kihalt, de örökösei jelenleg is Martirét, 
Martioldal stb. név alatt birják jószágait. 

Az Árgyus patak fejénél a falutól két órányira egy függőleges meredeken felmagasuló 
sziklacsúcs emelkedik, melyet Somkőnek (Sólyomkő összehuzva) neveznek. E szép alakzatu 
mészkőcsúcsnak meredek, megközelithetlen oldalában most is látszanak az üregek, hol a 
hajdan annyira becsült sólymok tanyáztak, sőt még most is egy-egy e vidéken ritkává vált 
sólyompár felkeresi eldődeinek e kedvenz és biztos tanyáját, s ott költi ki féltett kicsinyeit. E 



sziklával a bájos, tündéries alakot öltött Marti Ilonka emléke párosul, kiről szép rege él a nép 
száján. Ezt is Finta István feldolgozása szerint adom át kedves olvasóimnak: mert a nép 
nyelvén előadott e szép költemény megérdemli, hogy megmentessék a feledékenységtől. 

Marti Ilonka. 

A pávai erdő Moldováig nyulik, 

ős időktől fogva itt sok dolog esik, 

Sok odvas sziklája van ezen erdőnek, 

Az egyiket hivják ma is Sólyomkőnek. 

A sólymok fészke volt ezen meredek lik*Lyukat a székely liknak mondja. , 

Mely mintaz ég szája, amugy ásitozik, 

Nem ment oda senki, hogy hacsak nem repült, – 

Benn mindenik sólyom fészkén csendesen ült. 

De a török basa aztat parancsolta, 

Hogy tiz sólymot adjon adójául Páva.  

És ha meg nem adja, tizennyolcz nap mulva 

Pávának nem marad egyebe, csak hamva. 

Tudták, hogy a török nem szokott tréfálni, 

ha módja van ölni, rabolni, gyilkolni, 

Azért összegyültek a laptázó térre*Ma is e nevet viselő térség a falu felett, hol még mostis 
ünnepnapokon labdázni s más játékokkal mulatni szokott a fiatalság, s hol anép vénei a 
község ügyei felett ily alkalmakkal beszélgetni, tanácskozni szoktak. . 

Hogy tanácskozzanak, ki megy az üregbe? 

Ha harczolni kérnék, ugy csak megállnának 

Tiz annyival szemben töröknek, tatárnak, 

De egy vad had ellen csupán annyit érnek, 

Mint kilencz vadalma egy éhes medvének. 

Merti Sándor uram legjobb módu vala, 

Kérték azért őt, hogy szárnyat csináltatna; 

„Már atyámfiai ha ketek*Kegyelmetek. csinálnak 

„És osztán repülni meg is tanitanak, 

„Sólyomkőnek minden lakóját fogadom 

„A basa számára magammal elhozom”. 

„Nem ugy jó emberek” – igy szólott Ilonka – 

Sánd' uramnak gyönyörü léánya, – 

„Árgyius Jánossal elmegyek én oda, 

„A sólyomokhoz, hol még ember nem járt soha”. – 

Ugy lett, oda hagyták a dolgot egészen, 

Tudták, hogy Ilonka sok csudát megtészen. 

Ő volt a hegyeknek tündér királynéja, 

Ha kialudt a nap, szeme meggyujtotta. 



A bömbölő vihat lovául nyergelte, 

Mint a dörgés szökött felhőről felhőre. 

Most is a Nemere üstökébe kapott 

és mint a villámlás, rajta ugy vágtatott, 

Árgyius János is érdemes volt rája, 

Több ellent ölt meg ő, mint a hajaszála. 

Mint a záporeső, ugy hullott a fej le, 

Hová Árgyiusnak vitéz karja ére, 

Árgyiust Ilonka kengyelébe vette, 

És a Sólyomkőnek lábánál letette. 

Ő pedig a vihar szárnyain felrepüle 

Az egyenes kőszál magas üregébe. 

„Ilonka, Ilonka! jere vissza, szállj le! 

Megcsal a Nemere ingó-forgó szele.” 

„– Nem, azt nem tehetem, hogy szép falum Páva 

A dühös basának legyen áldozatja; 

Ha itt maradnék is, jobb, hogy ezen éljen, 

Mint ezeregy ember s a falu elveszszen”. 

Süvöltött a nagy szél, tördelte a fákat, 

Mint tollat vitte a szikladarabokat, 

Minden erejéből rémitően zúgott, 

Mintha most szuszszanna legellegutolsót. 

De benn Ilona is véres harczot álla, 

Erős volt a sólymok önvédelmi harcza, 

Mig az erősebbek le levének győzve, 

A gyengébbek önként hódoltak nekie. 

Ekkor egy vas ingben mind lebocsátotta, 

Többet, mint a mennyi kellett az adóba. 

„Ilonka, Ilonka, a vihar megállott, 

Hol fogod meg immár vihar-paripádot!” 

„– Semmi, Árgyiusom, szerelmes vitézem, 

Csakhogy téged és a falut megmentettem, 

Az idegen népre készüljetek haddal, 

Még a fehér nép is lándzsával, guzsalylyal. 

Keljen fel a vihar, székelyek vihara, 

Hogy semmisüljön meg az idegen csorda!” 

És ezzel Ilonka leszállt a mélységbe, 

De nem fútt a vihar, hogy hátára vegye, 

Leszállt és angyali teste összeomlott; 

A nap is magára gyász felleget huzott, 



Most jött a flaunak nagyja és kincsinje, 

A szent áldozatot hogy hazakisérje. 

Sánd' uram nagy telkét egy patak környézte, 

Árgyius is kardját itt szivébe döfte, 

Együtt megyek veled, óh várj meg Ilonka! 

Boldogul éljen a székelyek országa! 

Együtt temeték el a két áldozatot, 

Felettek a falu, a nap és hold gyászolt; 

Árgyius neve az utókorra szálla, 

A kis patak ma is Árgyusnak pataka. 

Finta István. 

Van még a pávai erdőkön egy szép forrás, melyet Botoskutnak neveznek. Ezen, a pásztorok és 
vadászok kedvencz nyughelyeül szolgáló forráshoz is regét köt a néphagyomány: Botos 
Deborka szép regéjét, melyet ismét Finta feldolgozása szerint melléklek: 

Botos Deborka. 

Moldovaországból kalugerek jöttek, 

Hogy Páva faluban pávákat vegyenek, 

Mert ugy termett itt az erdőn a sok páva, 

Mint a jó szilvafán termik a sok szilva. 

Botos Pét' uramnak volt is sok pávája; 

De volt egy szebbnél szebb leánya, Deborka, 

Mint a sólyom, vitéz volt a vadászaton, 

Futtában megülte s nyargalt a nyulakon. 

Ha az égen felleg nyujtózott felette, 

Az Istennek nyilát belőle elvette. 

Otthon pedig olyan volt, mint a napvilág, 

Szerelmes volt bele mind az egész világ. 

A szőrös köntösös pávás kalugerek 

Botos Pét' uramnak lányába szerettek, 

S feltették magokban, hogy a vadászaton 

Ellopják s túl viszik hegyen, völgyen, bokron. 

De nem könnyü bánni az olyan lánynyal, 

Kinek vére egy volt Attila királylyal, 

Attila a földet sarkában megrázta, 

Pét' uramnak s leánya az ő unokája. 

Tizenhárman voltak ők, a kalugerek, 

Egy erdőforrásnál mulattak, dőzsöltek – 

Egyszer csak hallják, ogy egy nyíl tompán sohajt, 

És egy vérző páva közökbe lezuhant. 



Jó jel, – kiáltottak, – itta nemes páva; 

Kilőte a nyilat, fel vele lovunkra. 

De Botos Péturam és vitéz leánya 

Mint lángoló sárkány ront a támadókra. 

Hull a fekete had, csak kettő áll még fenn 

S egyik Péturamat álal döfi sziven, 

Botos Péturamnak óriási teste, 

Ledül mint egy torony a forrás vizébe! 

Még itt is aczélját megrázza kezében; 

Leányom! – boszut kér a vérem az égbe! 

Mint a bőszült felleg lánggal égő nyelve, 

Ugy rohan egyszerre a két kalugerre. 

„Nem bántunk mi téged, ha magad megadod, 

Nagygyá teszünk, mint volt Attila királyod”. 

igy szólnak ők, de a király unokája 

Csapásra csapást mér a lány a rablókra. 

Ketté van hasadva most egyiknek feje, 

A másik leborul irgalomért térdre, 

„Hah, gyilkos és rabló, még csak te vagy élve, 

Boszut kér reád is Botos Péter lelke!” 

„De nem, vitéz apám, megbocsátasz nekem, 

Ha e gyalázatost szabadon eresztem, 

Eredj, és a kivel találkozol, mondd el, 

Hogy ha megsértitek, mint fizet a székely.” 

„És te az erdőnek megszentelt forrása, 

Benned van egy páva és a legjobb apa, 

A te neved legyen mindig Botos kutja.  

Mia is minden ember „Botos kutnak” hivja. 

Finta István. 

És most ezen szép költemények által bemutatt szép regékkel ékes Pávától búcsút véve, az 
innen alig félórával alább fekvő Kovásznára intézzük lépteinket. 

XXIV. Kovászna. 
Kovászna fekvése, lakóinak száma, vásárai. Pokolsár. A vajnafalvi fürdők. A vajnafalvi 
oláhok, népjellem, öltözet, népünnepek, a szent Illésnapi leányválasztás, az oláhok lakadalma. 
A kovásznai székely lakadalom. Néppárbaj. A Kovászna vie. Vasbányák. Timsóhegy. 
Szélkapu. Pilis, Pest, Várhegy, az ottan levő várrom. Regék. Páké. Barátos. Czofalva, itt talált 
régiségek. 



Kovászna*Nevőt Benkő J. (Spec. Tran.) mivel sok malma van, kőhasznától származtatja. 
Valószinübb, hogy az a szláv Quasná-ból, mi savanyut jelent, eredhet, hanem hogy szláv szó 
miként juthatott ide a tisztán székely vidékre, azt nem értem. ) a Kárpátok alatt oly hosszan 
nyulik el, hogy hosszusági kiterjedése fél mfdet teszen. Lakóinak száma meghaladja a 4000-
et. Mint Orbai széknek főhelysége, postaállomás és nagyon látogatott heti és országos 
vásárokkal* 

Kovásznának négy sokadalma va. Ezeknek hármát (Eufrosina, M. Magdolna és sz. Márton 
napit) 1840-ben Deák Tamás ügyvéd közbenjárására nyeri, s ekkor engedélyeztetik 
szombatnapi hetivására is, melyek igen látogatottak szoktak lenni. Van ezeken kivül egy 
negyedik sokadalma is, a Fülöp-napi ugynevezett „kendermagvásár” (mivel egyéb czikkek 
mellett igen sok kendermag árultatik ekkor). Ennek jövedelme a kovásznai református 
egyházközséget illeti. Ez legrégibb sokadalma Kovásznának, mely megvolt több századdal az 
ujabban nyertek előtt; hogy mikor engedélyeztetett, arra semmi okmányi felvilágositást nem 
kaphattam, ugy látszik, a református ecclesiának ahhoz való jogát százados használat 
szentesité. Kovászna az 1567. évi regestrumban mint igen tekintélyes helység 61 kapuval van 
bejegyezve. 

A kovásznai ref. egyházközség birtokában van egy igen szép fedeles kehely, melynek oldalán 
minuskel betükkel ez van irva: „Hoc est corpus meum VI. XIII.” A betűk idoma mutatja, 
hogy az a XV. században készült. 

) is bir, s mint ilyen arra van hivatva, hogy e fiuszék városává fejlődék ki, mely hivatása felé 
gyors léptekkel siet. emelkedésére az itt mind nagyobb mérvet öltő kereskedés mellett igen 
nagy befolyással vannak fürdői is, mert ezek teszik főleg nevezetessé Kovásznát. Számos 
ásványos forrásai között első helyen felemlitem piacza közepén felszökkenő azon csudás 
forrását, melyet Pokolsárnak neveznek. 

E forrásnak jellegzőbb elnevezést alig kaphattak volna, mert az egy tombolva felfakadó 
vulcanicus forrás, mely helyét változtatva gyakran az egész falut elboritással fenyegtő 
kitolulással hánykódik, oly erővel, miszerint mederürét annyira kimélyiti, hogy minden évben 
több száz szekér kővel tömik meg; a mely tölteléket, mint valami sziklafaló szörnyeteg elnyeli 
vészesen tomboló sötét torkába. Néha oly bőségben rohan fel, hogy az egész piaczot elboritja, 
ilyenkor gőzoszlopok emelkednek ki s mázsás köveket lök magasra, s végre, midőn háborgó 
hullámazta lecsillapult, akkor oly tátongó töltsér marad ott, melyet alig tudnak betölteni. Egy 
áborgó vulcánnak töltsére az, de azért ez ijedelmes forrás mégis jótékony hatásu, elannyira, 
hogy a betegek messzi vidékekről ide sereglenek egészséget keresve az Acheron e félelmes 
öblében*Vize mindig zavaros, a ruhát szappan nélkül lehet tisztára mosni benne. ). 

De vanna Kovásznának ennél szelidebb jellemű fürdői is Vajnafalva nevet viselő felső 
felében; ezek igen kellemes, erősitőleg ható vasafürdők. E mellett még előjönnek itt is az 
ugynevezett száraz gőzfürdők, melyek a torjai Büdös barlanggal egytermészetüek, s mutatják, 
hogy egy onnan idáig elnyulókéntelep vonul egész Háromszék alatt keresztül. Ezen gőzfürdők 
pedig nem egyebek, mint a földbe ásott 3–4 láb mélységü üregek, melyeknek oly kigőzölgése 
van, hogy belé hajolva, egy-két lélegzés a legerősebb embert is leszéditi, megfulasztja; azért 
ez üregek felülről lappancsokkal*Csapóajtó. ) vannak ellátva, ezek nyilatánál egy nyak 
átmérőjével biró üreg van hagyva. A beteg akként ül be ezen légfürdőbe, hogy a lappancsokat 
leeresztve, feje künn marad, s ekként a vészes légkötől elzáratik; a bennlevő testet peig 
kellemes melegség és zsibbadás futja át, igen egyformán a Büdös kénbarlang hatásával, s 
gyakran a legveszélyesebb hüléseket és köszvényeket is gyökeresen meggyógyitja; hanem 



azért ezen a földből csak fővel kiálló patiensek nagyon eredtien néznek ki, olyanformán, 
mintha főkalodába bujtatták volna. Ily kigőzölgésü vészes talajon fekszik az egész Kovászna, 
elannyira, hogy pinczéibe, főként esős időkben nem lehet bemenni, lehajolni pedig halál 
veszedelme nélkül éppen nem, kutatásáról szó sem lehet, mert a vészes kigőzölgés – mint a 
lakosok doh-nak neveznek – megfojtaná a munkásokat. 

Vajnafalva keleti részében oláhok laknak, a kik csak az utóbbi időkben települtek ide. E 
század elején csak néhány család lakottott, ma már a százat is meghaladja számuk. 
Földbirtokuk nem igen van, s annak szerzésére nem is vágynak, hanem inkább 
pásztorkodással, kereskedéssel és csempészettel foglalkoznak, s ezek folytán sok igen jómódú 
van köztük. E népség termetes és erőteljes, a nők között sok szép van, csakhogy nagyrészt 
mind pirositják magukat. Öltözetük igen festői; széles szegélyzetü, csipőn alól érő s fenn a 
mellnél négyszögüleg kivágott mellényt viselnek, mely vagy virágos nyomatu bársonyból, 
vagy más kiáltó szinü kelméből készül; erre ujjatlan prémes felöltőt vetnek panyókára. 
Fejökön a menyecskék fátyol-kendőt viselnek, a leányok csinált virágkoszorukkal ékitik azt. 
A férfiak gyüszüvel (széles bőröv) leszoritott hosszu ingbe, s pötyögős bő harisnyába (fehér 
nadrág) öltöznek. Én mindent elkövettem, hogy e népviseletet lefényképezhessem; nagy 
bajjal, ajándékigéretek mellett össze is hoztam egy csoportot, de midőn a gépet nekik 
irányoztam, mind szétfutottak. Eleget édesgettem vissza, de ők azt flelték, hogy meg vannak 
keresztelkedv,e s lelküket nem adják az ördögnek. Tehát ördögi mesterségnek nézték ők az 
ártatlan fényképészetet. Megkisértettem lopva lerajzolni, de a hogy észrevettek, jajveszékelve 
futottak szét. Különben a leképezéstőli való félelem általános oláhainknál, s ez azon elterjedt 
előitéletes hiten alapszik, hogy az, kinek a képét leveszik, hamar meg fog halni. 

A kovásznai népviselet képét nem mellékelhetvén, legalább leirását adom egy érdekes 
népünnepünknek, ez pedig a sz.-illésnapi leányválasztás és az ezzel kapcsolatos 
lakadalmazás. 

A kovásznai oláhok férfiai nem igen szoktak otthon lenni, nagy részük a havasokon s benn a 
Dunafejedelemségekben pásztorkodik; sz. Illés napjára azonban, főleg a házasulandók mind 
haza takarodnak. A templomozás végeztével mind kigyülnek egy meghatározott helyre, 
leginkább valamely szép berekbe. A leányok czifrán felvirágozva, felszalagcsokrozva, s 
szépen kipirositva egyenként jelennek meg. Kinek már van szeretője, elébe siet, s kezén 
megfogva vezeti a gyülhelyre; kinek még nincsen szeretője, az maga léptet elő, s körbe 
sorakozva várja, mig bájai egy széptevőt hóditnak. midőn mind felgyültek, megszólal a zene, 
s mindenki választottjával tánczra kél és egész napon át mindig csakis azzal a egygyel 
tánczol, jelképezni akarván az ahhoz való hűséges ragaszkodást. Tánczaik kétfélék: a táras 
táncz, mikor nő férfival egybefogózva hol körben, hol csak helyben tipegve tánczol, és 
magánytáncz, mikor csakis a férfiak pásztorbotjaikkal tánczolnak, élénk ugrások és merész 
tagkanyargatásokkal kivitt tánczfigurákat vetve. Van még egy harmadik táncz, az ugynevezett 
„Hóra”, mikor fiak és leányok nagy kört alkotva lassu czammogással nyomkodják a földet a 
vad mogorva zene tactusai szerint. Mind e tánczok pedig a vigságnak és lelkesedésnek kevés 
kinyomatát adják, főként azért, mert a férfi se tánczközben, se azután nem beszélget választott 
leányával; némán tánczolnak, s azután némán ülnek egymás mellett. S mivel ez alkalommal 
csakis a házasjelöltek szoktak tánczolni, tehát itt valójában elmondhatni, hogy néma a 
szerelem. 

Az ily komoly mulatozás három napig szokott tartani, harmadik nap estvéjén a legény 
barátaival, legtöbbször zenészektől kisérve, választottja házához megy s szállást kéret azon 
estvére; ha a leány elébe megy, tudatni, hogy szivesen látják, ez egyszersmind jele annak is, 



hogy kosarat nem fog kapni, mikor aztán az ünnepélyes kikérés és elmátkásodás is csakhamar 
megtörténik, s mivel a nyájaihoz visszavágyódónak sok veszteni való ideje nincsen, ezt 
rendszerint következő napon a lakadalom követi. 

Reggel czifra csergékkel (szines pokróczok) felczifrázott szekeren, megindul a szintén 
felcziczomázott, felvirágozott két vőfély, s meghivják lakadalomra a rokonságot és 
ismerősöket. A vőlegény előlegesen egy nagy kalácsot és mézes pogácsát küld 
menyasszonyának. A násznép begyültével templomba menek, hol az esküvés megtörténik. 
Ekkor kezdődik a menyegzőnek legérdekesebb és leglovagiasabb része, a futtatási verseny. 
Ugyanis a menyasszony két jutalmat, egy szép selyemkendőt, kalácsot és mézes pálinkát tüz 
ki jutalmul a legjobb futtatónak. A versenytér többnyire az országut vagy egy szép egyenes 
térség, hová az egész násznép az uj párt követve, kiseregel. Kijelöltetik itt a versenybiztosok 
által a kiindulási pont és a czél; a lóháton megjelent legények felállanak egyenes vonalban, s 
adott jelre sebes vágtatva indulnak meg. Ki első ér a czélhoz, az nyeri a selyemkendőt, a 
második a kalácsot és mézespálinkát. ekkor elől a két győztes lovag a többi lovasoktól 
követve, győzelmi pompával vonul, kerülő uton, hogy a násznép megelőzhesse, a lakadalmi 
házhoz, utközben a nálok levő kulacsokból mindenkit, kivel találkoznak, megkinálnak, mit 
visszautasitni ildomtalanság lenne. Ujjongva, lövöldözve vonul be a lovasság a lakadalmas 
házhoz, hol a menyasszony egész ünnepélyességgel adja át jutalomdiját a nyerteeknek. Mit az 
asztalhoz ülés követ. 

Az asztal a bőség szarujaként mindenben bővelkedik, s csaknem összeroskad a felrakott sok 
mézespálinka, kalács és más étel és ital-nemüek alatt. A lakoma étvágygerjesztő turón és 
pálinkán kezdődik, s rendszerint sültön végződik. A kinálkozás és étel-italra unszolás a talpon 
levő vőfélyek kötelessége, kiknek kulacsuk mindig telve van, s a hogy az üvegek ürülnek, 
azokat ujból megtöltik. Az ivás az üvegből egymásra, rendszerint szomszédaira tett köszöntés 
után történik. Asztal végénél a násznagy beszedi a menyasszonyi ajándékokat, mi gyolcsból, 
kendőkből, öltönyszövetekből és pénzből áll.Ezalatt az uj asszonyt bekontyolják s kezdetét 
veszi a menyasszonyi táncz. Ennek végeztével átadják a vőlegény ajándékát a menyasszony 
atyjának és anyjának, mi leginkább czifra varratos ingből áll, – ezt ők azonnal felhuzzák, s 
néhányat magok is fordulnak a tánczban. 

Következő estve a násznagynál foly a mulatozás és táncz, miért ő háromszor benyujtott 
kilencz kalácsot kap. 

Harmadik nap mega vőlegényi háznál mulatnak, hová az uj pár szerencse- és áldáskivánatok 
között betelepedik. A férj azonban 1–2 héti ottlakás után visszatér a havasra nyájaihoz, neje 
honnmarad, mert az oláh nők kényelemszeretők s a férfiak terhesebb foglalkozásaiban nem 
igen osztoznak, miként a székely asszonyok, hanem rendszerint otthon dologtalanul, vagy 
legfelebb fonással és szövéssel töltik el idejöket. Havason élő férjeik csak ritkán, leginkább 
ünnepek alkalmával látogatják meg őket. 

Ben levén a népünnepek ismertetésében, egyfüst alatt leirom a kovásznai székely lakadalmat 
is, már csak azért is, hogy részrehajlás vádja ne érjen. 

A székely szántóvető s igy leginkább otthon ülő levén, az ő leánynyal való ismeretsége sem 
történik oly hamaroson (gyorsan, sietve), miként a havasi életet folytató oláhoknál. Ő időt 
veszen magának választottját, annak jellemét, erkölcseit jól kiismerni, renszerint esztendieg, 
néha tovább is eljár hozzá guzsalyosba (szépelegni, vagy visitába), s ott minden fesztelenség 
nélkül társalognak, mulatoznak, sőt a székely népnél a leány annyira szabad lábon van, hogy 



minden gardedame nélkül jár-kel szeetőjével, együtt mennek templomba, tánczra, vásárokra s 
mindennemü mulatságokba. Végre midőn a házassági szent életre elszánja magát, ezt 
magánután előbb tudatja a leány szülőivel, s kedvező válasz esetében saját szülői és 
rokonaival is; de mielőtt az ünnepélyes és nyilvános megkérés megtörténnék, előbb háztüz 
látni mennek a leány szülői és rokonai a legény házához, hol előre tett értesités nyomán 
igyekeznek mindent rendbe szedni, minden hiányt – ha másként nem lehet, kölcsönkéréssel is 
– elháritani. Megérkezvén a háztüz-nézők, tisztességesen beköszöntenek, s egy kis 
nyugalomra bekéredzenek. Befogadtatván, nem igen nyugosznak, hanem a házat, gazdaságot, 
mindent aprajára megnéznek, mindent felfartatnak (kikutatnak), s végre egy nagy ebéd vagy 
estebéd szivélyes elköltése után visszatérnek és a leánynak referálnak a látottak- és 
hallottakról. Erre nem sokára bekövetkezik az ünnepélyes leánykérés és a nyilvános eljegyzés 
és ez soha el nem maradhat, mert azt kivánja az illem és a leányos ház becsülete, azt azon 
becsületbeli kötelezettség, melylyel a legény ezáltal visszavonhatlanul, megmásolhatlanul 
leköti magát a leánynak. 

A leánykérésnél jelen van a házasulnadó legény, annak szülői és rokonai is, s elmés 
szónoklatokkal és felelgetésekkel, – melyben a házasságnak Istentől való zserzése és 
szükségessége okadatoltan s bibliai citatiókkal is támogatva, előadatik – megkérik a leányt, 
mire ekkor – a már előleges magánmegkérés alapján – csak igenlő választ kaphatnak. Erre 
következik a mátkaság vagy jegyváltás, mikor a legény pénzt, a leány kendőt ad mátkájának, 
s befejezi az egészet egy barátságos vig lakoma, melynek végével az esküvő napja is 
meghatároztatik. 

Menyegző napján a vőfények által már előre ünnepélyesen meghivott vendégek, rokonok 
begyülnek, külön-külön ugy a vőlegényi, mint a menyasszonyi házhoz, s ajándékaikat (pénzt, 
étel-italnemüt, ruhákat s más a háztartáshoz szükséges eszközöket) átnyujtják az illetőknek. 
Minek megtörténtével a vőlegényi házhoz gyültek a násznagy vezetése alatt zeneszó s 
örömujjongással, lóháton, szekereken vonulnak a menyasszonyi házhoz, hová előküldöttjeik 
szállást kérni már előre elnyargaltak. E szálláskérés és megadás sok teketoriával, elmés és 
élczes összefelelgetésekkel történik, miként azt már másutt leirtam. Végre bebocsátást nyerve, 
a menyasszony bemutatása történik meg azon elménczkedéssel, hogy előbb néhány rút banyát 
vagy nyomorékot hoznak elő, s csak azután az egészen kibontott hajába szemérmesen 
takargatott menyasszonyt. 

Mielőtt az esküvőre elindulnának, a vőfények még ingerkednek, egyik a házasságot ajánlja, 
mig a másik azt gáncsolja, roszalja ilyenformán: 

Első vőfény: 

Uraim halljunk szót! szólok igazságot, 
Nem beszélek tréfát, hanem valóságot, 
Adjanak hát nekem egy kis szabadságot, 
Mig előbeszélem a szent házasságot. 

Ádámot mikor az Isten teremtette, 
A szent házasságot akkoron szerzette. 
Egy oldala csontját Ádámnak kivette, 
Melyből Éva asszonyt mellé készitette. 



Maga volt a vőfény az egek királya, 
A mint a Mózesnek szent historiája 
Bőven előadja, bár kiki vizsgálja, 
S ezt minden értelem bámulva csudálja. 

E szent rendelése az egek urának, 
Tetszett Ádám atyánk sok maradékának, 
Mind patriarcháknak ,mind evangelistáknak, 
Páratlan életet kevesen tartának. 

Bizony boldognak is lehet azt mondani, 

Kit az Uj jó társsal szeret megáldani, 
Sok példát lehetne itt előhordani, 
Melylyel meg lehetne azt bizonyitani. 

Boldog, kinek vagyon hiv s jó felesége, 
Mert a jó feleség a ház ékessége, 
Boldog, kit igy megáld Isten ő felsége, 

Ezt minden elhigyje; itt a versem vége. 

Ekkor az ellenmondó másik vőfény igy felel: 

Állj félre barátom, én is hadd beszélek, 
Még olyan legénytől, hidd el, hogy nem félek, 
Magányos éltemmel veled nem cserélek, 
Élj tehát párosan, én egyedül élek. 

Nem vala sz. Pálnak soha felesége, 
A Krisztus keresztje volt gyönyörüsége, 
Ugyan a Krisztus lett az ő öröksége, 
meg is adatott hát örök dicsősége. 

Soknak a házasság vagyon nagy kárára, 
Nem mindenik talál a kegyes Sárára, 
Nem sz. Erzsébetre s Mária anyjára, 
Sőt talál sok ember hazug delilára. 

Amaz erős Sámson, hogy társa szavának 
Hitt mézes beszédü rosz Delilájának, 
Halálos sérelmet okozott magának, 
S ezáltal vége lett élete napjának. 

Jobb pajtás, ha te is meg nem házasodol, 
Majd ugy a konyháról nem is gondolkozol, 
De hidd el, ha egyszer te megprásodol, 
Mit egyetek ketten, azon sopánkodol. 



Kell a gazdasszonynak szita, rosta, kanál, 
Azt akarná, mindig száz ökröt hajtanál, 
Majd ott is vakarod, a hol nem is viszket, 
Ha a feleséged ily dologra kisztet. 

Mire az első vőfény igy felel: 

Látom a garadra most jó felöntöttél, 
S a pezsgő jó borból jól felhörpentettél, 
A házasság ellen azért beszélettél, 
De tudd meg, hogy engem most el nem hitettél stb. 

Ilyen s hasonló ingerkedések, kötekedések folynak, de azért a vőlegény nem engedi magát 
szándékáról lebeszéltetni, s kéreti menyasszonyát az esketőre; a násznagyné azonban 
semmiként sem akarja kezeiből kiadni, s nem is adja addig, mig pénzzel ki nem váltják. 
Mikor aztán szekérre felkapva, elviszik a templomba, vagy paphoz, hová az egész násznép a 
leány szülőinek kivételével elkiséri, esketésre is szétbontott hajjal megy, mit szép 
virágkoszoru szorit le. 

Esküvő után a menyasszonyi házhoz térnek visza, hol már ekkorra a hozomány ki van rakva; 
a násznagy beszedi és előmondja az ajándékokat, mit a vőlegény karján csüngő menyasszony 
kedvtelve néz s igen szépen meg is köszön. 

Ekkor a parafernumot (hozomány, mi czifra butorokból, ágynemüből, fehérnemüből s egyéb 
ruhafélékből, a gazdagabbaknál néhány tehénből áll) lassan szekérre rakják, ugy hogy azt 
mindenki láthassa és meggyőződhessék, hogy az tisztességes egy hozomány, mindenik 
szekeret egy Czempel asszonynak nevezett nő gondviselésére bizva, a felkeszkenőzött, 
felvirágozott ökrök elinditják azt jóelőre a vőlegényi házhoz, s ott nagy gyorsasággal és 
ügyességgel mindent helyre raknak, hogy mire az uj pár és a násznép megérkezik, mindent jó 
rendben találjon. 

Ezalatt a menyasszonyi háznál kezdetét veszi a vidám étkezés. Migasztalhoz készülődnek, a 
nyoszolyó asszonyok felkontyozzák, felfejkötőzik az uj asszonyt, s ugy ültetik az asztalfőre 
vőlegénye mellé. Mikor aztán elkezdődik az ebéd – rendszerint sülttel – minden tál étel 
felszolgálásánál a vőfény verset mond. Ilyeneket: 

Jó a sült pecsene a vajas kásával, 
A sárga répa is a disznó farkával, 
A sült pecsenyével itt a vajas kása, 
Egyenek, mivel ez az Isten áldása. 

Mikor a bort felteszi: 

Szivvidámitásra Isten a bort adta, 
A mint a zsoltárban sz. Dávid mondotta, 
Azért is hordóját gazdánk kifúratta, 
Teli kancsó borát ide felhozatta. 

Azért jó uraim e borból igyanak, 
E lakadalomban vigen mulassanak, 



Köszönjék*Köszöntsék helyett. ) a kancsót s el ne aludjanak, 
De a vőfénynek is borocskát adjanak. 

Mikor a második étel felteszik: 

Hogy a mi vendégeink éhen le legyenek, 
S hogy üres gyomorral haza ne menjenek, 
Más ételt is hoztam, azért hát egyenek, 
Isten áldásából megelégedjenek. 

Mikor a harmadik tál ételt beteszik: 

Itt van násznagy uram! a harmadik étel, 
Mig más következik, egyék egészséggel. 
Szivesen adja ezt a háznak gazdája, 
Ételét, italát tőlünk nem sajnálja. 

E mellett közbe-közbe elmondja ezen s más hasonló biztató versét is: 

Vig az örömapa, mi is vigan legyünk, 
Noszolyó uraim vigan igyunk, együnk, 
Nem siralmas ház ez, itt ne szomorkodjunk, 
Az örömanya is vig, mi is vigadjunk, 
Zsákkal hordom a sert, rostával a jó bort, 
Rúgjuk meg kedvünkre a lakadalmi tort. 
Üritsük a kancsót. 

És a kancsóürités rendszerint jól is szokott folyni, s felköszöntik legelőbb az üveget az uj pár 
második tisztességére*Első tisztességtétel a keresztelés, második a lakadalom. ), kivánva, 
hogy boldogul éljenek, a harmadik tisztességre*Harmadik a temetés s azt követő tor. ) minél 
későbben kelljen megjelenniök. Ezután örömapa, örömanya s rendre egymásra toasztiroznak, 
még pedig nagyon elmésen, élczesen és szabatosan. 

Az étkezés vége felé a násznagy körüljár s az uj kasba fogott raj számára ujabb, most pénzbeli 
ajándékot szed be s azt elmés megmegyzésekkel adja át az uj párnak. Ekkor jön a szakácsné 
bekötözött fővel és egy nagy kanállal kezében. A vöfény vagy násznagy pedig e verset 
mondja: 

Halljunk szót, uraim, megint perolálok, 
A szakácsnénk mellett, mivel most felállok. 
Addig kijetektől*Kegyelmetek. ) én el sem is válok, 
Mig azt meg nem nyerem, a miért instálok. 

Bezzeg jó uraim szomoru hir vagyon, 
A szakácsné keze sebes igen nagyon, 
Szegény hogy a kását ott künn kevergette, 
A tüz a jobb kezét nagyon megégette. 

Ennek a számára most erszényt nyissatok, 
Garast és sustákot*Sustáknak hivták, sőt hivják még ma is a két garast, mi ma 4 ujkrt teszen. 



Ered pedig az a régi „chulaqueos”-ból. Egyáltalában a székely még most is a régi pénzláb 
szerint számit, ahhoz viszonyitja az uj pénznemeket is; igy ő pengőforintről nem sokat utd, 
hanem huszas (mi 33 kr), német forintról (mi 40 kr), garas (mi két kr) és sustákról (mi 4 kr) 
tud csak; a hatost piczulának nevezi.) számára adjatok. 
A pénzen Sz.-Györgyről flastromot hozzanak, 
Hogy mérges sebei jól begyógyuljanak, stb. 

Ekkor a szakácsné betartja mindenki elébe kanalát, a vendégek csontot, kenyérhéját hánynak 
belé, de ő nem tágit, mig mindenkitől ajándékot nem kap. 

Ekkor jön a muzsikus sorra; mikor a bekötözött hegedüt a vőfény elővevén, ezen verseket 
intézi a társasághoz: 

Uj hir a faluba, érdemes uraim! 
S becsületre méltó jeles asszonyaim! 
Mig hát elbeszélem itten panaszaim, 
Kérem hallgassák meg együgyü szavaim. 

A muzsikusunknak nagy baja érkezett. 
Véletlen szerencsétlenség következett, 
Mert a hegedüje összetöredezett, 
A melyet a minap jól összeenyvezett. 

A kinek hát a táncz vagyon most kedvibe, 
Tekintsen jól belé teli eszényibe, 
A vajda szép nótát von nagy örömibe, 
Csak huszast hányjanak a hegedüjébe. 

Márjást is elveszen, ha huszast nem adnak, 
De még jobban örül, ha tallért mutatnak, 
Mondja, hogy viradtig vigan mulathatnak, 
Ha pénzt a számára bővön adogatnak. 

Körüljárván a zenészek tányéra is, a vőfény beszéde nyilvánvalóvá teszi, hogy több ételt nem 
tesznek az asztalra, mi okból megköszöni a jó gazda sziveségét s Istentől kipótoltatni ohajtja. 

Megszólal a megreperált hegedün a menyasszonyi táncznóta, melyet az uj pár együtt jár el, s a 
vőlegény csak ritka kitüntetésből engedi át egy-egyfordulásra másnak menyasszonyát. Azután 
az örvendezés búra változik, mert im kezdi a násznagy búcsuztatóját ezen versezettel: 

Vajda, hegedüdnek álljon meg zengése, 
A sarkantyuknak is szünjék meg pengése, 
Mert búcsuzásomnak most leszen kezdése, 
Legyünk csendességben, mig leszen végzése. 

Elsőbb is te hozzád nyujtom én szavamat 
Kedves édes atyám én búcsuzásomat, 
Mert te Isten után viselted gondomat, 
S mostan is sajnálod tőlem válásodat. 



Azért rád kivánom az urnak áldását, 
Szállitsa rád mint a bő viz áradását, 
A mikor elvégzed életed folyását, 
Adja meg lelkednek örökös szállását. 

Kedves szülő anyám, már te hozzád térek, 
Mig uj szállásomra te tőled elérek, 
Áldást az Istentől én te reád kérek, 
A kitén szivemből szüntelen dicsérek. 

Kedves dajkám voltál, szüntelen szerettél, 
Jóra tanitottál, s a rosztól intettél, 
Mint jó anya lányával, akként cselekedtél, 
Most pedig szárnyama engem eresztettél. 

Látod kedves szülém, elvisznek mellőled, 
Bocsánatot azért most kérek tetőled. 
De ha elmegyek is mostszülém mellőled, 
Jó gondolatom lesz mindenkor felőled. 

Kedves lánybarátim, hozzátok fordulok, 
S ha reátok nézek, ugyan megujulok; 
De azon szivemben már nagyon búsulok, 
Hogy seregetektől más utra indulok. 

Nem lesz már veletek többé mulatásom, 
Már uram házánál leszen maradásom, 
Mint az uram fúja, ugy lesz tánczolásom, 
Jaj be hamar elmult az én leányságom. 

Az Ur tinektek is jó, hív társat adjon, 
Férjetekkel együttsoha el ne hagyjon. 
Áldása Istennek rajtatok maradjon. 
Végre az egekbe magához fogadjon. 

S mige versezet zeng, azalatt a leány szülői, testvérei, leánytársai nyakába borulva érzékenyen 
és meghatóan fennszóval búcsuzik, hálálkodva s engedelmet kérve, hogy ha megbántott 
valakit. Azonban a végzet szavának engedni kell, a násznép már szekerekre lóra kerekedett, s 
a nyoszolyó asszonyok mintegy erővel kiragadva a menyasszonyt az őt ölelő szülői karokból, 
szekérre ültetik s elrobognak vele a vőlegény szállása felé; de ha ez még közel lenne is, még 
akkor sem lehet gyorsan megérkezni, mert utközben mindenféle akadályok adják elő 
magokat, sok helytt az ut el van torlaszolva, ott az átmenetelt meg kell váltani, másutt a lovak 
bokrosodnak meg s nem akarnak tovább menni, mig a kocsis ajándékot nem kap, másutt 
gyermekcsoport fogja el az utat, kiknek kalácsot kell adni, az ajtók előtt czifrán felbokrétázott 
viz-edények vannak, ezekbe pénzt kell dobni; szóval, a menyegzősöknek sok mindenféle 
vámot kell fizetni, mig czéljukhoz, a vőlegényi házhoz elérhetnek. De itt is zárva a kapu, s 
egy dörgő hang azt kérdi, hogy micsoda járásbeliek? mi czéljuk? nem valami ellenségesek-e? 
hogy olyan lármval, lövöldözéssel s oly hadikészülettel jönnek stb. A násznagynak erre adott 
alkalmi feleletéből megértvén, hogy nem ellenségképpen jönnek, bebocsátja és bevezeti a 
házba, s ott az uj menyecskét szép tulajdonainak kiemelésével ajánlják a vőlegény szülőinek, 



kik megölelve leányuknak fogadják. Ekkor ujból kezdődik az étkezés és táncz, mig éjfélkor a 
vendégek szétoszolnak, a vendégeskedést azonban másnap, – midőn a násznép kárlátni jön – 
ujból folytatják. 

Ilyen a lakadalmi szertartás a kovásznai s egyáltalában a háromszéki székelyeknél. Eltérés 
kisebb-nagyobb mértékben mindenütt van, legnagyobb azonban a katholikus Szentföldön, hol 
a lakadalmi ünnepélyek csaknem teljesen azonosok a Csikban divatozó ily ünnepélyekkel, 
melyek leirását e munka II. kötetében közöltem, s már benne levén a népszokások 
ismertetésében, mint olyan régibb dolgoknak is kutatója, felemlitem itten a régebben 
Kovásznán divatban volt népies párbajnak egy eredeti módját. A becsületében komolyan 
megbántott fél kiment a mezőre, s ott egy falu közeli dombra, vagy magas fára felhágva, 
lekiáltott: „Hallod-e te N. N! Jere ki velem hire hóra, hóhátára csere botra, fejszefokra, 
botpálczára, vasláncsára, s ha ki nem jösz félórára, pokolba menj vacsorára”. Néha csak egy 
személy, máskor többen is kihivattak és a kihivott erkölcsileg kötelezve volt kimenni, mert 
ellenesetben közmegvetés tárgyává lett s kujonnak nevezték. A kihivott vagy kihivottak azért 
rendszerint megjelentek, többnyira viadalbirákkal, a viadal előbb apró fegyverekkel (bot, 
csákány) kezdődött, később gyilkolóbb fegyverekkel folytatódott, s gyakran halállal is 
végződött*Lásd ennek leirását a Nemzeti Társalkodó 1839. évf. 194. lapján. – Kovásznai 
Péter Ecsed vár hős védője és az erd. ref. 1668–1673-ig püspöke, innen származik. ). Most az 
ily rendszeresitett modorban kiment a divatból, de rögtönözve gyakran fordul elő, s a 
bántalmakat nem ritkán véresen torolja meg a székely; de az soha nem jelentkezik alattomos 
ólálkodással, hanem mindig nyilt, s az önvédelemre tett elsődleges felhivás folytán leginkább 
ünnepélyek vagy vásárok alkalmával. Bot lévén most csak a fegyver, vérengző verekedéseket 
ugyan gyakran idéz elő, de halált ritkán. 

A Vajnafalvát és Kovásznát végig folyó, gyakran áradozó Kovászna vize, egy a határszéli 
havasok közé messze felnyuló völgyön törtet le. E völgy háromszéki térségre nyiló 
torkolatának jobboldali előfokát a Sóstó nyaka, baloldali előhegyét a Kopasz hegy képezi. 
Nevének megfelelőleg kopasz is e hegy, de kül kopárságát gazdag beltartalommal kárpótolta a 
természet, a mennyiben az egész helység spaerosiderit és agyag vaskő-rétegekből áll*Hauer 
szerint. ), mely feldolgoztatva 50–70 százalék vasat ád, oly finom minőségüt, mely a 
legfinomabb angol vassal is kiállja a versenyt*Itt a vaskő után nem kell aknázni, mertaz a 
hegy felületén egészen nyitva jön elő, erőteljes fekmentes rétegekben, melyek között a 
legszebb növénykövületek fordulnak elő. E rétegek vastagsága 15 ölnyira van constatirozva, 
de ott még nem értek el határára, s valószinü azon feltevés, hogy az egész roppant hegység 
ilyen vasdús kőzetet tartalmaz. ). Néhány brassói kereskedőből alakult részvénytársulat meg is 
kezdette 1860-ban itten a vasművelést, de csekély tőkével rendelkezvén, s akkori mostoha 
viszonyaink közt a társulat nagyobb mérvben való kifejlesztése meg nem történhetvén, a 
vasművelés többszörös félbeszakitással és felakadással csak lassan folyik, s a jövőtől várja 
felemelkedését ezen bánya-ipar, mely a Dunafejedelemségek és a leendő vasut közelében való 
fekvésénél fogva nagy jövőre van hivatva. 

Hátrább a Kopaszszal egybefüggő hegyet azért hivják Timsós hegynek, mivel oldlaán a szikla 
által kiizzadt vasvegy (Eisenvitriol) forrás van, mely a levegő befolyása alatt szép 
fehérdarabokba rakodik a sziklaélekre. 

de nemcsak természeti kincseket, hanem szép kies tájakat is találunk a kivülről nem is sejtett 
terjedelmes völgyben, mely messze felnyulik és sokfelé ágazik el a havasok tömkelegébe. A 
művelt szinezetü térről ide betérő egyszerre rögtön a vadon nagyszerüségének megható 
szépségeivel találkozik. Jobbról a Doleremir tornyosul, felette a Pávánál leirt Somkő merész 



sziklaorma lövell fel, hátrább két kúpidomu szikalorom, a Szélkapu és Várhegy emelkednek 
ki, mig a háttérben a Pilisnek*A Pilis elnevezés sok helytt fordul elő hazánkban, leginkább 
magas havasormok elnevezéseként. Az itteni Pilisen kivül találunk még egy Pilist Nyen 
közelében, egy másikat Bükkszádnál, egy negyediket Enyeden felül, egy ötödiket a Nemere 
közelében, mi többekben azon hitet költötte, hogy a hópilesről venné eredetét; de mivel Pilis 
nevet vármegyére és városra alkalmazva is feltaláljuk a Királyhágón túli részben, azt kell 
hinnünk, hogy az valamely még Ázsiából őseink által kihozott emléknév, vagy valamely oly 
jelentésü szó, melynek értelmezése feledékenységbe ment .S miként Pest-Pilis párositva jön 
elő a Királyhágón tl, ugy itt Kovásznán is feltalálhatjuk Pilis mellett a Pestet, mert a Kopasz 
hegy hátulsó bütüjét Pestnek nevezik. Különben Pest a székelyeknél tárgyilagosan is 
használtatik, mert pest-nek nevezik a boglyás kemenczéket is, pest aljának a tüzelő helyet.) 
fenyvesnőtte roppant lánczolata emelkedik fel a felhők szomszédságába*A Pilis lánczolata 
alkotja a vizválasztót Erdély és Moldova között, de a határszél ezen jóval belül van, mert a 
Pilisen mégtúl van az 5600 láb magas Lakóczás havas. E havasból ered a Zabola pataka, mely 
kifelé foly, s mely darabig a határszélt jelöli. A Lakóczás nyugati ldalán fakad fel a Nagy, déli 
oldalán pedig a Kis-Biszka, melyek a Bodza-szoros felé folyva, a hazánk délkeleti szögletében 
levő Csilányos havast keritik be. Mindezen völgyek, havastájaink legszebb vidékeit tárják fel, 
hol minden lépten a vadon nagyszerüsége ragadja meg az utas figyelmét; oly ős erdőségek 
terjednek ott el, melyeket uthiány miatt mindeddig hasznositani nem tudtak, de a melyek 
egyszersmind pusztitástól is mentesitve levé, ős eredetiségükben pompáznak.). És nemcsak 
meglepően szép e táj, hanem régészetileg is érdekes, mert a Várhegy büszke ormát vár 
koronázta egykoron, – vár, melynek egykori lételéről hallgat a történelem, vár, melyről a 
hagyomány is csak tündérregéket tartott fenn; de a melynek nemcsak egykori lételét, hanem 
nagyszerüségét is tanusitják a még most is észlelhető rommaradványok. 

A vizsgáló, ki a multnak e feledett emléke felett elmereng, ki a táj nagyszerü szépségének 
behatása alatt lelkesül, elgondolja, hogy mennyivel szebb lehetett e havastáj akkor, midőn 
azon büszke oromnak tetőcsúcsát vár koronázta, elgondolja, hogy mily festői lehetett 
egykoron ezen harczi dicsőség emlékével ékitett vadon; de a irigykedő idő itt is megjelent 
századok viharjából font parittyájával s lerombolá az embernek büszke művét, s most feledett 
rom az, melyet a hegynek magasra nőtt fenyőfái félénken rejtegetnek a vizsga szemek elől, de 
bármiként rejtsék s bármily fáradságos is az odajuthatás, – én azért felhatolok a titkok e mesés 
honába. 

Felmenve a völgyön a Nagyhid nevü helyen (hol, mint mondják, a vár fénykorában nagyszerü 
kúhid állott) az addig keletirányu völgy északra kanyarodik, láttatva a hatalmas Pilist egész 
nagyszerüségében, rengeteg fenyvesei és sziklaszálainak teljes pompájában. Balról egy kies 
hegykebel tárja fel festői virányait, egy hegykebel, melynek egyik előfokát a már emlitett 
Szélkapu*szélkapu nevét onnan nyerte, mert onnan veszélyes szelek szoktak kirohanni. ), 
másik előfokát a Pest*Pest-nek a fennebb leirt Kopaszhegynek hátulsó vagy keleti bütüjét 
nevezik. ) alkotja; hátterét pedig az Ölyves és Köztető félkörben kanyarodó lánczolata; e 
hegykebel erdős rengetegeiből két virgoncz csermely: a Miske pataka és Várpataka törtet le, s 
e kettő között, a hegykebel torkolatában, tornyosodik fel a Várhegy gúlaidomu büszke orma. 
Alegalább is 3000 láb magasságu csúcs minden oldalról megmászhatlan, csaknem függélyes 
oldalokkal bir, csakis déli oldlaán nyulik el egy menedékes hegynyak, melyen a várnak 
sziklába vésett utja felvonult, s melyet mi is követve, feljutánk nem kis bajjal a hegy széljárta 
tetejére. Az alólról csúcsban végződni látszó hegy csekély terjedelmü fennlappal bir. E 
fennlap oromszélére vannak fektetve a várfalak, melyek még most is néhány láb magasságban 
megvannak. E falak szabályszerü köridomban veszik körül a hegy fennlapját, olyan körerődöt 
alkotva, mely 45 lépés átmérővel bir. Ez azonban csk a felső ballium, vagy belső fellegvár 



volt, melyet még más két fal övedzett körül; egy második fal, mely a hegy meredek oldalára 
fektetve amattól 25 lépés távolra és azzal párhuzamosan futva gyűrűzte körül a hegyet, s mely 
még most is épebb helyein egy ölnyi magasságban bonthatlan szilárdan fennáll; végre egy 
harmadik legkülső fal, mely a közép faltól 30 lépésnyi közzel kigyózta körül a hegy derekát. 
Azonban e két külső fal – ősvárainknál mindenütt észlelhető gazdálkodási elv szerint – a 
függélyesen leszelt, s igy megközelithetetlen északi oldlaon meg vannak szakadva. 

Az itt adott rövid körvonalozás is elégséges arra, hogy azonnal meggyőződjünk e várnak 
ügyes hadtani szerkezetéről, s a hegyalakulástól is elősegitett bevehetetlenségéről; oly büszke 
sasfészek lévén az, honnan a lőfegyver előtti korban bármily hatalmas ellennel is daczolni 
lehetett. 

Belterén most semmi fennálló fal nem mutatkozik, de az ott nagy mennyiségben heverő szép 
lapos kövek arra engednek következtetni, hogy ott is tekintélyes épületek voltak, vagy 
valószinüleg az ily fellegváraknál szokásos zömtorony állott. Belterének keleti részén egy a 
sziklába vésett kerek üreg van, melyek Kővékának neveznek. Feltehetőleg vizgyüjtő cisterna 
lehetett, de a melyről a mesést kereső néphit azt tartja, hogy titkos bejárata azon pinczének, 
hol az e várat lakott Tündér Ilonának van elrejtve roppant kincse. A bejáratot bűvös és mindig 
éber kakas őrzi, mely csak 7 évben egyszer alszik el; ekkor megnyilnak a pincze kapui, s a ki 
eltalálja az időt, hozhat ki gyémántos virágokat, minőkkel a pincze falai felékitve vannak. E 
rege alapján kincskeresők sokatis áskálják a vár belterét. Ily ásások alkalmával gyakran 
merülnek fel becses régiségek, melyek, fájdalom! mind eldividálódnak. ilyen volt egy szép 
müvű ezüst gyűrü, oly nagy, hogy mostani embernek két ujja is bele fért*Ezen becses gyürü 
zsidó ezüstműves kezébe került.), ilyen volt számtalan fegyverdarab és hüvelyk vastagságu 
cserép edények*A fegyverek felkovácsoltattak, csak is egyetlen 12 hüvelyk hosszu vas láncsa 
vagy kopja-élet menthetett meg a kovásznai ref. lelkész, kinél néhány a várból került 
cseréptöredék is van; azok a régészek által barbár edényeknek nevezettek neméből valók, 
durva anyaguak, feketére és szürkére égetvék s hüvelyk vastagságuak.). 

A rege, mely Tündér Ilona emlékét csatolja e várhoz, tovább füződik. Tündér Ilona elhagyván 
az emberek országát, a vár is romladozni kezdett; de hét testvér vevén birtokába, ujból 
felépité és megnagyitá azt. Ezen együtt élő testvérek közül hat folytonosan hadakozott, a 
legfiatalabb hetedik pedig a vár oltalmára hátramaradt, s egyszersmind földet is művelt, hogy 
a télre megtérő hat nagyobb testvérnek és harczosaiknak legyen mit enni adjon. És e regének 
némi okadatolásáttalálhatjuk a csíki krónikában, hol az mondatik, hogy Uopulet Sándor hadba 
indult Ika elle, s azzal megütközvén, legyőzte; Ika az Ügy vizén túl fekvő tartományba 
huzódott, s ott épitett házat magának, hol meg is halt. A ház pedig ezen harczias időben csak 
vár lehetett, s mivel Kovászna az Ügyen (Feketeügyen) túl van, igen valószinünek tetszik, 
hogy e várat a Csernáton feletti ősvárából elüzött Ika épitette. Sőt tovább kutatva, a rege hét 
testvérét is feltaláljuk Ikának hét harczos fiában, kik a csíi krónika szeirnt ezek volak: Ika, 
Dombou, Bordon, Jatt*A székely legjobb barátját, ki vele bajt s veszélyt megoszt, Ját, más 
kiejtéssel Jádnak nevezi. Valjon ez nincsen-e egybefüggésben a csíki krónika ezen Jatt-ával, 
ki lehetett ilyen testvérihez ragaszkodó, önfeláldozó derék ember. ), Deme, Kálló és Gázon. A 
hagyomány még tovább füződik. A hét testvér után Kó nevü hős lakta e várat, iről Kó-vaczka, 
(Kó lakhelye, Kó zuga), mely első neve volt a Kó harczosai által alakitott Kovásznának. A vár 
közeli terét még ma is Kókorjának, vagy Kó-karjának nevezik, Kó vitéznek hatalmas, sok 
ellent lesujtott karjáról. Kó után Miske hős lakta e várt, kinek emlékét Miske pataka máig is 
fenntartja. 



Ez a kovásznai várhoz kötött hagyományok és regék füzére és azok az elvadultan tenyésző 
gyümölcs és egres fák, azok a vad rozmarint cserjék ott a vár körül mutatják, hogy a 
harcznokok e zord védhelyén gyöngéd nők is laktak. A rege szerint Tündér Ilona virágos 
kertje volt ottan, s még most is lejárnak holdvilágos éjeken a tündérek virágot öntözni. mily 
szépek e regék, melyek az ismeretlen, a titokszerü rmokhoz a költészetnek bűbáját csatolják, 
melyek a mythosi titokszerüség varázsával övezik körül a multnak emléktöredékeit. 

Már most, ha a rege költészetének bűvköréből kibntakozva, a hideg észlelő szemével 
vizsgáljuk el várat, látjuk, hogy az akként volt elhelyezve, hogy a szemben levő Bálványossal 
és Ika várával láttani egybeköttetésben állott, tehát egy szeme volt azon hatalmas 
várlánczolatnak, mely az egész Székelyföldet behálózta, egyik büszke sasfészke a gyakran 
szorongatott ősöknek, honnan a hont dúló ellent tüz és füst által jelezték, s hová családjaikat, 
féltőbb kincseiket biztosságba helyezve, lecsaptak a hazájokat és függetlenségöket 
megtámadott ellenre. Mennyi dicső emlék, mennyi fényes fegyvertény, mily hősies csaták 
emlékei lehetnek e romokhoz kötve, mennyi sejtelem s mily élénk tudvágy lepi meg ezen 
emberi emlékezetet túlszárnyaló, évezredekre felható hagyományokat ápolgató s az emberi 
fürkészetet kijátszó ős romoknak látásánál; de az emberi ész hatalma, a tudomány 
mindenhatósága, – mely még a csillagos eget is megméri s a mindenség titkait kutatja – 
erőtlen itt, s nem hogy tudást, de még alapos sejtelmet sem képezhet. E néma romokkal 
szemben meg kell elégednie tündérek és óriások értelmezhetlen regéivel, melyek az alaposabb 
bonczolásnak kisklanak kezei közül. A titoknak ellebbenthetlen fátyola lebeg ezen oly soká 
feledett emléképületeken azért, mert mikor még el lehet vala e leplet háritani, nem volt 
gondolkodó, ki azok emlékét megvédje a feledékenységnek most áthathatlan örvényébe való 
sülyedéstől. És az elkésett ivadék itt áll a szentelt romok felett, fájó lélekkel, hogy azokat 
észlelni, hogy azok multját felderiteni nincsen hatalmában; tépelődve a mindent eltemető s őt 
kinevető időnek cynicus közönyével. 

Utunk változtatandók, a nagyon meredek keleti oldalon szálltunk, vagy inkább csúsztunk le a 
Szélkapu és Várhegy között letörtető Várpataknak kies völgyébe, mely a két sziklagúla között 
gyönyörü sziklafalaktól környezetten a legfestőibb pntokat, a legelragadóbb sziklacsportokat 
tárva fel, vonul lefelé. A rejtett csermely vigan csevegve ugrál szirtről szirtre, ezüst zuhatagok 
harmat-özönét szórva a légbe s zajával megelevenitve e nagyszerü vadont, melyet az ember 
lépte oly ritkán érint, mignem kiérve szirtmedréből, a kovásznai patakba rohan. 

Egyesülésöknél egy kővel kirakott kerek üreg van, melyet a vár kutjának tartanak. A 
Feketeügy felé siető Kovászna vize mellett még három a térségen fekvő falucska van, ezek: 
Páké*Mely ős hangzatu nevét szintén ily nevü székely őstől nyerte Benkő szerint. Az 1567. 
regestrumban 20 kapuval szerepel. Pákéról származik a Vida család, melyből Vida Dani 
honvédőrnagy, jelenleg Háromszék főjegyzője, és Vida Károly, az iró tünt ki.), Barátos és a 
Várhegygyel szemben fekvő Czofalva*Az 1567. regestrumban csakis 3 kapuval. ). 
Barátoson*Barathos néven 24 kapuval jön elő az 1567. regestrumban. ) Achner, Philippi s 
mások szintén a német lovagok kolostorát keresik; de erre pusztán a falu elnevezését veszik 
indokul, mert ezen állitást támogató bármely okmány vagy rommaradvány nincsen. Czofalva 
nevét pedig onnan származtatják, hogy a lovagoknak itten volt lovaskertje, s mivel a székely 
lovát hatjva azt szokta mondani: Czo, onnan a falu neve; de valószinübb Benkő József azon 
állitása, hogy Czofalva régen Csiafalva volt, s hogy nevét a Czofalván most is nagyon 
elterjedt Csia családtól nyerte, mely családból mint forradalmi harczosok többen szerepeltek, 
sőt a menekültek között is hárman voltak. 



Barátos közelében találták 1840-ben novemberben az ut kivágásakor azon nevezetes 
aranycsákányokat s ás régiségeket, melyek czofalvi régiségek neve alatt ismeretesek. 
Fájdalom, mi csak leirását birjuk*Uj magyar Muzeum 1853. évf. 56. lapján Kállay Fer. által 
és az Archaelologiai közlemények V. köt. 32. s köv. lapjain. ), mert maguk a nagyértékü 
műkincsek mind külföldre vitettek el. Azonkivül, a mi ott a helyszinén el nem dividálódott, 
megmaradt négy arany csákány*A tudós Arneth Archaelologische Analecten czimű müvében 
1840-ben Erdélyben talált 9 arany csákányról tesz emlitést s panaszkodik a károly-fehérvári 
pénzverdére, hogy azokból csak egyetlen egyet küldött Bécsbe; de hát mit mondjunk mi, 
kiknek semmi sem jutott. ), facsaros arany láczok, pillangószerü ruhaékitmények, 
nyeregszerboglárok, lóálazok, mind tiszta aranyból, egy téglázóvas idomu 1 fnt 22 lat súlyu 
tömör arany s más apróságok, melyeknek tiszta arany értéke 4000 aranyat ért. S e roppant 
régészeti kincsből a nemzet számára mitsem lehetett megmenteni; Bécsbe is a csákányokból 
csak egy jutott, a többi a berikerek kezéhez ragadt, s éppen azért, mert tudósaink a tárgyaknak 
csak rosz rajzát kapták kézhez, azoknak meghatározása is hiányos. Kállay azt – csupán a 
Barátos névből kiindulva – a német lovagok fegyvereinek hitte, Érdi helyesebben barbár 
műveknek, vagy Róma uralma előtti dák maradványoknak tartá, de lehettek azok római kor 
utáni hun emlékek is, mert ily fényüző fegyvereket csak egy ily, gazdag zsákmányban turkáló 
nép állithata ki; e mellett bizonyitana a drága anyagnak durva, esetlen feldolgozása is. 

XXV. Kovásznától Zágonig. 
Kőrös. Szitagyártás. Vaskő. Kőrösi Csoma Sándor emléke. Papolcz, néveredete. Példabeszéd. 
Zágon néveredete. Lakosai. Népiskolája, annak czélszerü berendezése, iskolai magtár. 
Tatárszeg. Bod mezeje. Zágoni régi családok. Mikes Pál és Mikes Kelemen.  

Kovásznán alól egy csinos völgykebelben fekszik Kőrös, melynek lakói nem lenézendő 
iparosok, mert e faluban készülnek a nemcsak Háromszéken, hanem a Királyhágón inneni 
részben is ismeretes, legjobb, legfinomabb és legkeresettebb sziták, melyekkel lakói 
országszerte kereskedést üznek, s e mellett nagy mennyiségben gyártják a szita-, rosta-
kérgeket, nyügöt (lólábra való szőrbékót) és pórázt (bocskor kötőt). 

Volt Kőrösnek egy nevezetes régi harangja, mely elhasadván, ujra öntetett. 

Még megjegyezhetem Kőrösről, hogy az tiszta székely falu, hol birtokos és jobbágy soha sem 
volt, s egyedüli határszéli faluk köül, hová oláh nem települt. Kőrös hegyeiben s főként 
Szurduk nevü hely igen sok és jó minőségü vaskő van. Hogy itt vasbányászat volt régen, 
mutatja a talajt boritó nagymennyiségü vassalak és egy ottan a földben talált hámori üllő; 
most használatlan hever e nagybecsü természeti adomány. Nevét Köröncs nevü székely őstől 
(Upolet rabonbán fiától) nyerte. Kőrös az 1567-ik évi regestrumban Koeoreosnek van 14 
kapuval bejegyezve. 

Ha bár az igénytelen falu a felemlitetteken kivül más nevezetességet nem mutat fel, azért a 
hazafias érdemeket méltányolni tudó utas mégis tisztelettől áthatott kebellel fog e helyhez 
közeliteni, mert itt született Kőrösi Csoma Sándor*És nem Egerpatakon, mint b. Eötvös 
József az Akademia évkönyvében közlött emlékbeszédében mondja. Ezt kétségtelenül 
bizonyitja a kőrösi matricula, hol születési éve és napja 1784. apr. 4-ére be van jegyezve: apja 
gyalog káplár volt. A ház, hol a nagy férfi született, elégett, de öreg emberek biztos tudomása 
szerintott állott, hol ma a 143. szám alatti élet (lakház, bennvaló) van. ). Csoma Sándor nagy 
jellem volt, mely egész erkölcsi fönségben tünik fel a komolyvizsgáló előtt. Ő egész életétegy 



nagy eszmének, egy csak sejtett, ösztönszerüleg érzett felfedezési vágynak szentelé, ő az 
akarat hatalmával éppen oly nagy mérvben birt, mint a világszerte ismeretes Columbus, neki 
nem sikerült ugyan felfedeznie, minek egy egész élet szenvedéseit, fáradalmait és 
tanulmányait hozta áldozatul, ő nem találhatá fel a magyaroknak titokteljes ős hazáját; India 
meleg éghajlata, a kiállott nélkülözések, a kitartó, erőfeszitett munkásság elfonnyaszták drága 
életét, mielőtt a Himmalaya – egy egész ismeretlen világot rejtő, mívelt észlelő ember által 
soha nem tapodott – lánczolatain áthatolhatott volna, de azértezen cska a halál 
kényszerüségének engedő, egy nagy czél felé ernyedetlenül, akadályt nem ismerve előtörő 
magas röptü lelket bámulnunk kell. Ő, ki szegény volt, önerején, senkitől nem ismerve, senki 
által nem segélyezve, nem buzditva, feláldozva itthoni életkényelmet biztositó állását, neki 
indult egy az egész nemzet által századok óta hőn ohajtott, de nem létesithetett felfedezési 
utnak; nem vezette őt rang, kitüntetés, gazdagság utáni vágy; nem voltak neki fejedelmektől 
nyert hajói, segédcsapatai, mint Colubusnak, vagy Cook-nak, – ő az akarat hatalmán kivül 
semmi más eszközzel nem birt, emberi lehetőséget fölülmuló kitartással, nélkülözéssel és 
határtalan fáradalommal elhatolt Indiába, s ott az igénytelen ember, idegen hazában idegen 
tudósok tiszteletét, felkarolását és kitüntetésétvivta ki; évtizedeken át tanult, fáradott, éhezett, 
büszkén visszautasitva minden ajánlott segélyt, s midőn már ismerni hitte a nyelveket, 
melyekkel czéljafelé hatolhata, elhagyta Calcuttát; de alig haladott től a polgárosult világ 
körén, fájdalmasan látta át, hogy eddig szerzett nyelvismeretei nem elégségesek czéljára s 
Lassában megállapodva, rizskásán tengődve, szanszkrit s más himmalayántúli 
(transhimmalayai) nyelvek tanulásához kezdett, mignem a nagy lélek által lakott gyenge test 
megtörvén, elhalt, midőn megközelité a czélt, melynek egész életét szentelé, midőn a siker 
reménye biztosan mosolygott feléje. Elszállt a nagy lélek, s idegen földön porlanak a haza 
nagy halottjának tetemei. Nekünk nem maradt fenn egyéb, mint neve s tisztelt emléke, mely 
ez igénytelen falut a nemzet Bethlehemévé alakitja át. Hol domborul sirja, nem tudjuk; 
tiszteljük tehát a helyet, hol bölcsőjét ringaták. 

Csoma élete ismeretes részint Hegedüs Sámuel, Kőrösi egykori tanárának necrologjából, 
részint b. Eötvös Józsefnek az elhunyt emlékére az Akademia gyülésén 1843. oct. 8-án tartott 
emlékbeszédéből. Azonban én itt mégis czélszerünek és szükségesnek hiszem e nemes 
életnek egy kivonati leirásátadni azért, hogy minden hazafinak tudomására jusson, de azért is, 
hogy némely ott fel nem emlitett adatokkal azt kiegészitsem. 

Kőrösi Csoma Sándor Kőrösön 1784-ben apr. 4-én született, jómódu katonaszülőktől. 
Tanulmányait a kőrösi falusi iskolában kezdette s Nagy-Enyeden ritka szorgalommal 
folytatta, s már mint tanulónak a történelem tanulmányozása által szerzett ismeretei alapján 
megerősödött lelkében azon elhatárzás, hogy nemzetünk ős hazájának felfedezésére 
elinduljon. Azért midőn 1816-ban a collegiumot végezte, a göttingai egyetemre ment a keleti 
nyelvek tanulmányozása végett. 1818-ban visszatévén, szigethi tanárnak választatott, de ő 
kedvencz eszméjének, nagyszerü tervének kiviteleért visszautasitotta a felajánlott tanári 
állomást. 1819-ben gyalog ment el Zágrábba a szláv nyelv tanulása végett, honnan 
visszatérve, 1820-ban barátai, tanárai lebeszélésével. visszaijesztésével s a roppant ut 
fáradalmaival, nehézségeivel mitsem törődve, szegényen, minden podgyász nélkül egy szép 
tavaszi reggelen sétabottal kezében, mintha csak rövid sétára menne, elindult roppant utjára. 
1821-ben már Teheránból ir az enyedi tanároknak, erre gyüjtés utján segélypénzt küldenek, de 
mire az hozzá jutott volna, már Tibethben van. Onnan Kis-Bukhárába ment, hogy a Gobi-
pusztára hatoljon, azonban a khinai elzárkózottság ezt nem engedte létesiteni. 10 évig mulat 
Tibethben, mely alatt a tibethi nyelvet tanulmányozza, tibethi szótárt, nyelvtant ir. „10 évi 
tudományos martyrság – mint Eötvös jellemzőleg mondja – melynek nagy részét a Kamán és 
Zsimkáz buddha kolostornak egy kis hideg szobájában a legnagyobb nélkülözések közt töltve, 



40,000 tibethi szót ir össze”. Mely idő alatt két sikertelen kisérletet teszen Bukharába hatolni, 
mig végre az Indiába való menetelre határozza el magát, azon oldalról kisérlendő meg a 
behatolást. 1829-ben szabad Tatárországon át megindul a hires angol utazó Moorcraffttal, de 
a kóbor tatárok által megtámadtatván, Moorcrafft 16-od magával legyilkoltatik. Kőrösi egy 
más utassal csuda által megmenekül, mig végre sok viszontagság közt Calcuttába ért, hol az 
angol tudóstársaság melegen fogadja, tibethi szótárát és nyelvtanát kinyomatja, s a calcuttai 
muzeum nagybecsü levéltárának rendezésével bizza meg. Ezt, minden csomagra 
tartalomjegyzéket irva, fáradságos munkával s ritka szakismerettel rendezte, s midőn őt ezért 
megjualmazni akarták, ő visszautasitotta, azt mondván: „Hogy mily helytelen lenne jutalmat 
fogadni el egy oly munkáért, mely neki igen kedves foglalkozás volt, s melynek átnézhetése 
engdélyeért inkább neki kellene fizetni”. 

E tájtt kapta hazulról az országgyülés folyama alatt számára gyüjtött segélypénzt. Ez örömet 
okozott neki, mert tanujele volt – mint irá annak, hogy róla és vállalatáról a hazában nem 
feledkeztek meg. S bár a legnagyobb nélkülözések közt élt, ez összeget nem használta fel, 
hanem Princeps barátja kezébe tette le, hogy majd hazajöttekor ind könyveket és kéziratokat 
hozzon a hazai tudományos intézetek számára. Princeps ez összeget kamatozásra egy bankba 
tette le, a bank megbukott, de Princeps az angol-ind társulatnál kieszközölte, hogy Csoma 
kártéritést nyerjen, s midőn ezt a büszke, önérzetes férfi megtudta, becsületét ezáltal sértve 
érezvén, megharagudott egyedüli s legjobb barátjára Princepsre, hogy csak később s nagy 
kérésre bocsátott meg neki. 

Csoma, mint az angol tudóstársaság tagja, a legnagyobb tisztelet tárgya volt, mindenki kereste 
ismeretségét, barátságát, de ő önmagába zárkózva, egyedül nagy tervének élt, idegen az 
idegenek közt, mert Princeps halála után senki sem tudott barátságába jutni. „Lelke előtt – 
mint Eötvös mondja – mindig távol hazája állott s azon czél, mely után hosszu vándorlásra 
kiindult, s melyet elérni életének egy végső reménye volt”. 

Meg nem szünő munkásság közt tanulta a szanszkrit nyelvet, átkutatta az arab, tibethi, 
szanszkrit irodalmat, s az 50 éves férfi fiatalságának egész lelkesedésével indult utnak Lassa 
felé, mert meggyőződése szernt a Lassától kelet-északra eső Chám tartományban lakó dzugur 
népben hitte a mi eldődeink ivadékát feltalálni. – 1841-ben mart. 24-én ért Dardschillingbe, 
Sikkim tartományba, hol Campbell angol ügyvivő szivesen fogadta. Itt a Dalai Lámától 
továbbutazhatására engedélyt nyerendő, időzött. Itt betegedett meg, a Himalaya alján 
uralkodó láz megrohanta, s a csak későn elfogadott orvosi segély többé nem mentheté meg. 
Apr. 11-én 5 órakor reggel meghalt. Elszállt a nagy lélek, melynek minden törekvése egy 
nagy eszmének volt szentelve, megtörött az élet, megszünt dobogni a sziv, melynek minden 
dobbanása a hazának volt szentelve, s jellemzően mondja Eötvös: „Hogy ha van, ki honáért 
többet tett, nincs senki, kinek állhatosságban példáját követni dicsőbb volna”. 

De életleirási vázlatunk nagyon hiányos lenne, ha itt Csoma jellemére és fennkölt szellemére 
nagy világot vető s emlékét ténylegesen fenntartó némely tettét hallgatással mellőzném. A 
magyarnak azon nemes tulajdonságánál fogva, mely szerintbármi távol dobatva is a hazától, 
bármily kedvező vagy kedvezőtlen viszonyok között sem feledi el soha a távoli szülőföldet, s 
honszerelmét, honvágyát soha sem tudja a világpolgárság (cosmopolitismus) közönyébe 
fojtani. Csoma is távol honától határtalan nélkülözései s fáradalmai között folytonosan honfiui 
kötelmeire gndolt, s midőn önmagától büszke cynismusában mindent, még a 
legszükségesebbet is megvonta, mihelyest kevés szükségeit túlhaladó pénzösszeghez jutott, 
azt ő haza küldötte jótékony czélokra s rokonai, falubeliei felsegélésére. 1836-ban hihetőleg a 
Princeps eszközölte kártéritésből 140 darab aranyat küldött az enyedi collegiumnak, ugy hogy 



40 arany ebből tőkésittetvén, arról ő személyesen hazajöttekor rendelkezend. Ezen kivül 
küldött 100 db aranyat a k-vásárhelyi katonai növeldének, 100 aranyat testvérének Gábornak, 
100 aranyat a kőrösi közönségnek, 200 aranyat a tudóstársaságnak*Hegedüls necrologjából, b 
Eötvös emlékbeszédéből és Kőrösön helyben gyüjtött adatok nyomn van ezen ismertetésem 
egybeállitva. ). 

Csoma halála előtt is, mint mindig, nélkülözéssel küzdött, azért egy ismerőse, amsterdami 
Kaiser nevü orvos, felseglélsére aláirás utján segélyt gyüjtött; de Csoma – e büszke, 
megalázást nem türő ember – azt visszautasitotta; Kaiser Csoma tudta nélkül a gyült összeget 
betette Csoma neve alatt az angol bankba. Elhalt Csoma, elhalt az orvos is, neje egy J. Pinna 
nevü ügyvédhez ment férjhez, ki hajlandó lett volna a Csoma neve alatt letett összeget 
elsajátitani, de neje lelkiismeretet csinált, s nem nyugodott addig, mig férjét hosszas 
halogatások után végre reá nem vette, hogy a letett összeget Csoma utódainak kiszolgáltassa. 
A Bach-rendszer alatt hivatalosan kérdés tétetett Kőrösre, hogy vannak-e ottan Csoma 
Sándornak utódai, s midőn azok létele hivatalosan constatiroztatott, azon értesitést vették, 
hogy rendelkezzenek az angol bankban levő 11,000 forintot meghaladó, Csoma Sándor neve 
alatt betett összeg átvétele iránt. A kovásznai járáshivatalhoz a rokonok behivatván, egy ott 
levő szász hivatalnok S., mivel ők a körülményekkel és viszonyokkal ismeretlenek voltak, 
rávette a szegény együgyüeket, hogy közbenjárásaért s a pénz megszerzéseért adják neki felét; 
ők abbeli örömükben, higy ily reménytelenül jutottak örökséghez, nagylelküen ily értelmü 
felhatalmazást állitottak ki, s néhány hónap mulva eljött a pénz s annak fele 5689 frt Csoma 
utódai, illetőleg testvére gyermekei között kiosztatott. Ezek hálás elismerésök jeléül egy 
emlékkövet akartak a kőrösi temetőben emelni Csoma Sándornak, de a kőrösi ref. lelkész, 
Nagy Pál tanácsára egy örökké fennmaradó emléket emeltek azáltal, hogy a kőrösi iskola 
számára 100 frt alapitványt tettek oly kikötéssel, hogy az 10 évig kamatozzék, s az ekként 
felgyült összeg tőkésittetvén, annak kamatja azután egy tanitói állomás fizetésére s 
kézikönyvek beszerzésére fordittassék. És ekként emeltek Csoma nagy szellemének egy 
maradandó, örök időkre fennállandó, dicső nevéhez méltó emléket. 

De van még egy másik ilynemü emléke is Csomának Háromszéken. Ugyanis a k.-vásárhelyi 
katonai növelde 1849 után megszüntettetvén, annak a nemzet adakozásaiból gyült tőkéje 
nagyrészben felosztatott, eldividálódott, más része a fiscus kezére ment. Midőn azonban a 
szentgyörgyi collegium megalakult, az uralkodó 10,000 forintot rendelt, melybe bele volt 
számitva a Csoma által a k.-vásárhelyi katonai növeldének adományozott 100 arany is 
kamatjaival, s e mellett Cseh Jakab szintén a k.-vásárhelyi növeldénél tett alapitványa is. A 
Cseh-család kikötötte, hogy ezen alapitványon a cslaádból iskolába adandó növendékek 
neveltessenek, a Csoma alapitványt pedig az iskolai igazgatóság igen bölcsen általánositotta s 
ugy rendelte, hogy annak kamatja minden évben a legjobb tanulók közt kiosztandó 
ösztöndijak megszerzésére fordittassék, ez életbe is léptettetett s most az ebből vásárolt 
ösztöndijként kioszott minden ily könyvre fel van irva, hogy azt jó erkölcseiért és szorglamas 
tanulásaért Kőrösi Sándor kegyadományából nyerte. 

Az enyedi collegiumnak küldött 100 arany (mert a rendelkezésére fennhagyott 40 aranyat 
testvére, Csoma Gábornak adták ki,) kamatját azóta mindig egy jó tanulónak adják ki. Igy él 
Csoma Sándor emléke hazájában, igy terjeszt szellemi életet a nemzet között még halála után 
is, ily emlékeket emelt ő önmagának távol hazájában; s a nemzet elfeledné e nagy halottját? 
Nem, ki ily nemesen élt, ki életét és minden munkásságát hazájának szentelé, annak emléke 
szent, annak neve iránt tiszteltttel kell viseltetnie nemzetének, s nem kétlem, hogy eljövend 
azon időkor, midőn a hazára szebbb jövő virultával arégi mulasztások helyrehozásának 



korában, a haza elismerése egy emlékszobrot fog itt Kőrösön Csoma Sándornak emelni, mert 
ha valaki, ugy ő ezt bizonynyal kiérdemli oly hőn szeretett hazájától. 

Kőrösön alól a havasok közé benyomuló völgynek torkolatában fekszik Papolcz. E falu nevét 
Benkő József (Spec. Trania) „papharcz”-ból származtatja; valószinübb azonban, hogy a csíki 
krónikában felemlitett székely ős Papulecz*A nevezett krónikában előjön Uopulet rabonbán 
fia Becsek, ennek fiai Köröncs, Tsalha, Bande, Györffy, Papulecz, Ilants, Tivad, ezekkel 
épitteti István király (sz. István) az ős vallás mellett fegyvert ragadott Upor és Adelpor fiain 
kivivott győzelem emlékére a Héterdőn belül való kápolnát (Somlyón).) települt legelőbb ide, 
s ő alapitá a nevét örökitő falut. Timon Papalcium, Szász Papulum, Bertalanfi Baboltsámnak 
nevezi; az 1567. regestrumban Papolcz néven 19 kapuval van bejegyezve. 

Ezen faeszközökkel (deszka, kád, hordó, zsindely) kereskedő faluban alig találunk vlaamit, a 
mi figyelmünket leköthetné, azonban a régész talál mégis két régi harangot. A nagyobbik 5 
mázsás. Felső karaján e körirat van latin betükkel: 

„O rex gloriae Jesu Christe veni cum pace 1615” 

és a második sorban beszúrt, de ide tartozó: „P. Neidel”, az öntő neve. 

Második sor: „Zináltoták (csináltatták helyett) Mikes Benedek, Kis Mihály”. és e harangnak 
fő nevezetessége főként abban áll, hogy rajta magyar felirt jön elő a latinnal párositva, 130 
évvel előbb, mint az általánosan divatba ött, mert 1750 előtti magyar köriratot harangokon, 
legalább Székelyföldön, csak itt és Bikfalván találtam, s igy e kettő unicum a maga nemében. 

A kisebbik harangon ezen körirat van: 

„Verbum Domini manet in Eternum Anno Domini 1611 Paulus Moctko”. 

Az ethnografus pedig talál egy a Székelyföldön nagyon használt példabeszédet, melyet a 
hányi-veti emberekre alkalmaznak, mondván: „ne vesd magad, mint a papolczi pap, mert 
csúful jársz”. Ezt pedig ekként értelmezik, hogy volt Papolczon régen egy nagyszáju pap, ki 
nagy acitoval, erős tagmozdulatokkal szónokolt, s kinek szójárása volt, hogy: „ha megvetem 
magamat, ezt és ezt is bebizonyitom”. Szegény levén az ecclesia, kis ideiglenes 
deszkatemplomavolt cska, s ebben egy küpü (kivájt fatörzs) helyettesité a szószéket. Néhány 
csintalan, a lelkészre haragvó ficzkó beásta a szószék alját, s midőn következő vasárnap 
papjok ujból hévvel demonstrált s magát megvetve, be akart valamit bizonyitani, szószékestől 
kifordult hivei közé. 

papolcznak hétfőn tartott hetivásárai voltak, melyeket a birtokosok Zágonba tettek át; de 
megmaradott négy országos sokadalma (Bálint napi, Lőrincz napi, Demeter napi és Pünköst 
nagy hetének hétfőjén tartott), melyeket I. Lipót király adományozott némely birtokosoknk. 
Maga az adománylevél elveszett, de van egy 1706. august. 2-án kelt okmány (papolczon 
Vajna Dénesnél), melyet orbai egyházköri dékán és papolczi lelkész Szalay Márton és Torjay 
Sámuel iskolamester irnak alá, s melyben felemlittetik, hogy az I. Lipót királytól nyert heti és 
országos vásárokra a vásártulajdonos Geréb Jánosnéval (Csegezi Zsófia) és Henter Andrással 
a község kiegyezvén, e vásárok helyéül a templom körüli tért határozták a bor és 
korcsmároláson kivül más vámvétel nélkül; de később egyenetlenségek támadván, a falu a 
vásárra átengedett helyet visszavette, s most a birtokos urak (Szentkereszti, Dindár, Salamon 
és Vajna-család) által arra kiszakitott helyen tartatnak meg e sokadalmak stb. 



Papolcztól Zágont egy, a térbe kiszökellő előhegy, a Láhó választja el; ott van ey, a 
hasonnevü havasi pataktól átzúgott, kies völgyben a közel 4000 lakost számláló*református, 
400 katholikus, 600 oláh, de oláh csak annyiban, a mennyiben keleti vallásuak, de 
nemzetiségileg székelyek s oláhul egy sem tud köztök beszélni, ezek mind jobbágyok voltak. 
) Zágon*Nevét Zágon nevü legelőbb ide települt őstől származtatja a hagyomány és Benkő 
József is Spec. Tran.-jában. ), Háromszéknek és a hazának ez oldalról végső helysége; túl 
rajta e falu 6 négyszög mfd kiterjedésü havasai, s azon túl Oláhország határa következik. Az 
1567. regestrumban 51 kapuval szerepel. 

E falu lakói nagy kereskedést üznek Brassóba hordott épület és edényfával, deszkával és 
zsindelylyel; roppant havasaikban a hamuzsirfőzést és marhatenyésztést is nagyban üzik. E 
mellett van Zágonnak egy üvegcsűre is s népes hetivásárai, miért lakói általános jóllétben 
vannak, sőt az ujabb időkben értelmi tekintetben is nagyon emelkednek, mit jól szervezett 
népiskolájoknak lehet feltudni, melyet e falu teljesen önerején létesitett. 

Ily czélszerüen berendezett falusi iskola kevés van a hazában, azért azt mint mintaiskolát itt 
néhány szóval ismerteti nem látom feleslegesnek. 

Ez iskolának négy osztálya van. A három osztály a collegiumokban lévő négy elemi 
osztálynak felel meg azon tantárgyakkal. Ezen osztályok mindenikében két évig tanul a 
gyermek, összesen 6 évig, még pedig azért, mert falun nem járnak pontosan fel, s a tanórákon 
kivül egyéb foglalatosságuk lévén, otthon nem igen tanulnak, de igy is elég jókor kerül ki, 6 
éves korától kezdve 12 éves koráig tartó tanulás után. A harmadik osztályt végzettek, ha 
collegiumba akarnak menni, az első gymnasiális osztályba vétetnek fel, a kik honnmardnak, a 
negyedik osztályba mennek, hol arra képzett tanitó vezetése alatt tanulják az életre 
legszükségesebb tudományokat, gyakorlati mértant, iparra és gazdászatra tartozó 
legszükségesebb dolgokat, hazai történelmet stb. Szóval azt, mire egy falusi embernek 
legnagyobb szüksége van, hogy jó és értelmes gazda, jó előljáró, értelmes és derék hazafi 
legyen. Ezen osztályba be fog jönni idővel a törvénytudomány is, oly mértékben, mennyire 
egy falusi embernek arra szüksége van, hogy mások jogát tisztelni, magáét megvédni tudja. 

Ez iskolát bár a reformátusok alapiták, de azért valláskülönbség nélkül minden gyermek 
felvétetik abba és vallást mindenik külön saját lelkészének vezetése alatt tanul. 

E mellett van a ref. egyházközségnek egy magtára is. Iskola és magtár felállitásában nagy 
érdeme van zágoni lelkész Demeter Sámuel-nek, ki a sz.-györgyi collegium létrehozásában is 
oly lelkesen működött közre. Ily lelkészek vezetése alatt, ily népiskolákkal derék, értelmes és 
jó nép képződik. Bárcsak mindenütt igy lehetne a jövő nagyság szellemi tenyészkertjét 
berendezni. 

Zágon eredetéről és multjáról nem sokat tudunk; egy ottan talált hamvveder mutatja, hogy ott 
már régen az urnák korában is laktak. A falu egyik utczáját Tatárszegnek, a közeli 
előhegyeket Kis és Nagy-Vésznek nevezik, mik mind okadatolhatlan tatár vagy törökkori 
emlékek; csak homályos hagyományok állitják, hogy a tatárok egy dúló csapatját a derék 
zágoniak megszoritván, ott mind egy lábig levágták – honnan az ezen esemény emlékét 
fenntartó Vész elnevezés. 

Két régi kápolnahely is van, egyik a temetőben, – mely mint mondják, a Mikes család 
sirboltja volt, egy másnak romtöredékei a Sz-Miklós nevü köztemetőben látszanak, ez Sz.-
Miklós-nak szentelt imaház volt, honnan a temető neve is. 



A falu rétjén Bodmezeje nevü helyen kirakott kútak, más romok és egy templom falai is, 
(melyek még 50 évvel ezelőtt ablakig megvoltak) látszanak. Ott a hagyomány szerint hajdan 
falu volt, (talán Bod vagy Bud nevü), melyet a medrét változtatott patak elöntvén, lakóit 
lekergette Zágonba. 

Régi birtokosok az innen származó Mikes és László család és a Zalánból ide házasodott Jankó 
család. 

Mikes Pál, Tököli párthive s jeles vezére, a trónvesztett fejedelemmel kivándorolt Moldovába, 
1690-ben egy csapat menekülttel beköldetvén Háromszékre, hogy az elpártoltakat 
megfenyitse, egy éjjel ráütött Zágonra, s a népet félrevezető Jankó Boldizsárt felakasztatta, 
Jankó Tamást és Vajna Orbánt összevágatta; de később Mikest a modovai vajda elfogatván, a 
népjogok ellenére kiadta a német generálisnak*Cserey nem nevezi meg ezen tábornokot, de 
Apor Péter Synops. Mutationum, Magyar tört. eml. 11. köt. 258. lapján azt Veterani-nak 
mondja, Apor elhallgatja – osztrák érzelmeinél fogva – Mikes kínoztatását. ), s ezen minden 
emberségi érzetet levetkőzve, iszonyu, kebellázitó kinzással végeztette ki, szemeit kisüttette, 
azután minden nap egy keze, vagy lába ujját végták le, testét sütögetvén, ugy kinozták 
haláláig*Cserey Mihály Nemz. könyvt. 210, 211. lap.). 

Vitt-e végbe valaha barbárnak és pogánynak nevezett török, vagy tatár ily iszonyatos tigrisi 
kegyetenséget, mint ezen főuron, korának egyik legjelesebb emberén végbevittek a műveltnek 
kikürtölt Európában, és ezt még a kor vad szokásaival való mentegeződzéssel sem lehet jóvá 
tenni, s a szigoru történelem kárhozható vádját elhárintani, nem! mert az nem régi, sötét 
századokban, hanem a közeli multban, alig másfél századdal ezelőtt történt. 

Mikes Pál birtoka, mint közeli rokont László Ferenczet illette volna, de ő is Tökölivel künn 
levén, a fejedelem kezére ment vissza, ki a Szentkereszti családnak ajándékozta. És 
Szentkereszti birtokába került a Rákóczival kimenekült és idegen földön elpusztult Mikes 
Kelemen jószága is*Kinek lefoglalt 19,788 forint 25 krra becsült birtokát Szentkereszti 
András nyert el 13,000 frtért. Mikes jószágaihoz tartoztak a háromszéki szép jószágokon 
kivül Bacza, Mihályfalva, Orbó, Királyfalva és Bénye. (Lásd Kemény Józs. gyüjt. in aff. 375. 
A.) ). A szintén notázott László Ferencz birtokai Vajna, Bartha és Jankó családokra szálltak. 

Zágoni régi családok még a Sáska és Gurázda, melyeknek csak utcza-elneveésben maradt 
fenn emlékök, ezeken kivül Andok, Aranka, Albu, Bodola*A Bodola-család Fel-Dobolyból 
szállt át Zágonba. ), családok. A Bodola családból két jeles püspöke került a 
reformatusoknak*Ezek János, ki 1815-ben volt püspök és növeltje (ötse) Sámuel, ki 1852–
1864-ben volt erd. ref. püspök. ). Az Arankák közül szintén volt egy ref. püspök, az 1765-ben 
elhalt Aranka György, kinek hasonnevü fia kir. táblai ülnök volt, de nem mint ilyen érdemel 
elismerést, hanem mint iró, mint nemzeti nyelvünknek egyik leglelkesebb művelője, ki a mult 
század végén keletkezett „Magyar nyelvművelő társulatnak” titoknoka, s mint ilyen e társulat 
lelke volt, s igen sokat tett arra, hogy elhanyagolt édes anyanyelvünket felemelje és terjeszsze; 
a mellett igen sok jeles történeti dolgozatai is maradtak hátra nagyrészt kéziratban, melyek 
most a kolozsvári muzeum levéltárában őriztetnek. Mint a szellemi műveltség egyik buzgó 
előharczosának élete áldásos volt, s azért illő, hogyneve a nemzeti Panthonban tündököljön. 

Zágonból irja magát a b. Szentkereszti család is, bár nem székely eredetü, mert az első 
Szentkereszti, András Magyarországról származott be Apafi idejében, pályáját nagyon 
szerényen kezdette, de eszes ember levén, főkormányszéki tanácsosságig emelkedett, mint 
ilyen nyerte el 1713-ban Mikes Kelemen confiscált javait és bárói czimet zágoni előnévvel; 



utódai többnyire mint katonák szerepeltek. Zsigmond a franczia háboru alatt ezredtulajdonos 
és tábornagy, András ezredes, ki Villiersnél kitüntetvén magát, az angoloktól emlékkardot 
kapott, melyet a m.-vásárhelyi collegiumnak ajándékozott, hol most is megvan. Korunkban 
Zsigmond mint honvéd lovasőrnagy és országgyülési képviselő tünt ki. 

Zágonon alól a Bodza hegyeinek egy kifutványa nyomul elő Háromszék terére, e hegységnek 
északra néző oldalára van fektetve Fel-Doboly, hol Benkő József szerint azon dobosok laktak, 
kik vész idején a felvidéki népet egybedobolták. E flau az 1567. évi regestrumban Feldoboly 
néven 20 kapuval van bejegyezve. 

Az emlitett hegység kifutványának végfokán fekszik szép regényesen Nagy-Borosnyó, 
szembe vele Várhegynek – történeti emlékek felett őrködő rom által koronázott –dombja, 
melyet illő, hogy közelebbről megvizsgáljunk. 

XXVI. Várhegy. 
A várdomb alakja, fekvése; a várrom mostani állapota, épülése, rövid története, többszörös 
leromboltatása. Kilátás. Várhegy jövője. Bodzai vasut.?A fényképészet veszélyei. 

A partmagaslaton szépen fekvő Nagy-Borosnyó és Léczfalva közt, önálló hosszukás domb 
emelkedik ki a térségből, e domb három oldalról függőleges meredeken hanyatlik le. Csak 
déli oldala (hol a Várhegy nevü kisfalu s b. Szentkereszti Zsigmond gazdasági épületei 
vannak) menedékes és megmászható. 

A domb északi szögletén vannak az oly festőileg kinéző várromok, melyeket a János 
Zsigmond által a székelyek fékezésére épitett Székely Bánja maradványainak tartanak*De 
hogy itt már Nagy Lajos korában voltvár, világos Fejér Cod. dip. IX. II. 602. 641. ). E várat a 
Mihály vajdához csatlakozott székelyek 1597-ben lerombolták, de a léczfalvi országgyülés 
1600-ban azt ujból felépittetni rendelé. Hanem ha egy kissé figyelmesebben vizsgáljuk e vár 
multját, Miles és Bethlen Farkas azon állitása, hogy a Székely Bánja gúnynevet viselte volna, 
nem igen tarthatja magát, mert ennek ellentmond állitólagos épitője maga János Zsigmond, ki 
1564-ki julius hó 5-én, tehát két évvel épittetése után, Ferhérvárról Szent-György városának a 
többek között azt irja: „Quo circa vobis fidelibus nostris egregiis nobilibus Gabrieli Petki 
capitaneo sex sedium nostrarum siculicalium, in castris nostris et Várhegy constituis aliisque 
militibus nostris etc”. 

És ebből kitetszik, hogy az egyszerüen Várhegy és nem Székely Bánjának hivatott. 

Várhegy 1578-ban Báthori Kristófé*Benkő Milk. II. p. 106. ), 1589-n réty Losonczi Andrást 
találjuk mint várhegyi parancsnokot. (Lásd alább Rétynél). 1597-ben a fejedelmi sergek 
kapitánya van Várhegyen*1597-ben még várkapitány van itt, mert az 1597-i országgyülés 23. 
art. azt mondja, hogy „Háromszéki és aranyosszéki atyánkfiai panaszkodnak, hogy a lófejek 
nem akarnának abban a költségben, kiket a gyülésre (országgyülésre) választott személyek 
számára szednek contribuálni, kiről tetszett, hogy egy lófő is ebből immunis ne légyen, sőt 
várhegyi kapitány uram birság alatt őket ugyan reá is kényszeritse”. (Lásd Benkő de Comitiis 
Trans. 62. lap.) ), 1599-n Sennyei Pongrácz fejedelmi tanácsos volt várhegyi kapitány, s 
egyszersmind háromszéki főkirálybiró is*Kitetszik ez Báthori András bibornok fejedelemnek 
egy Kolozsvárról 1599. jun. 25-én kiadott leveléből, melyben a gelenczei Csoma György és 
Lázár István közti ügyben rendelkezik. Közölve van e levél egész terjedelmében Nemz. Társ. 



1837. évf. 63–64. lap. ). Mi mutatja, hogy e várnak parancsnoksága nagyon tekintélyes állás 
volt. 

1601-ben a harmadszor is trónra hivott Báthori Zsigmond, az ő behozatalában erélyesen 
működött Csomortányi Tamásnak, Háromszék főkirálybirájának adja Várhegyet, a hozzá 
tartozó k.-vásárhelyi, bereczki s más részjószágokkal*Kővári Erd. tört. IV. k. 116. lap. ). 
1617-n pedig Bethlen Gábor Mikó Györgynek adományozza*Benkő Spec. Tran. ). Később 
Nemes Jánosra száll*Vannak, kik állitják, hogy ugy Várhegy, mint a Bodza szorosnak 
Háromszékhez tartozó része Háromszéknek közbirtoka, ugynevezett lókötő helye vol, hol a 
harczmének legeltek, s hogy Nemes János azt önhatalmilag foglalta el, azonban ezt bizonyitó 
adatot felmutatni nem lehet, vlaamint azt sem lehet tudni, hogy miként jutott a Nemesek 
kezére.), ki gyönyörü lakot épit ide. A Nemesektől Szentkereszti vette meg. 

E várat idő s emberek keze kimélytelenül rombolták, de ennek daczára mégis jelentékeny 
maradványai vannak. E vár négyszög volt ivalaku kiszökellő szögbástyákkal, a (lásd 
alaprajzát) egyiknek hegye a másiktól 90 lépésnyire állott, tehát ez a vároldal hossza. A két 
bástyatő közti tér b 35 lépés. A várfalakat 30 lépésszéles, 3 öl mélységü sáncz c futotta körül, 
az egészet négyszögalakba szegélyezve, e sáncz egyik oldalhossza 140 lépés, és igy az egész 
terjedelme 7000 négyszög lépés. Bejárata a délkeleti bástyatőnél volt d, e bástya és a keleti 
oldalfal hosszában épületek látszanak e, melyek hihetőleg a kapus és az őrizet laktanyái 
voltak. A tömör, ölnél szélesebb várfalak a keleti és déli oldalon még vagy 2–3 öl 
magasságban (a sáncz fenekétől mérve) állanak, nyugati falára támaszkodik a Nemes 
kastélynak f düledező fehér fala, maga is uj szinezetű rom, mely fiatal, fehérre meszelt 
falaival az ős, komor és sötét várfalak közt festői ellentétben igen jól veszi ki magát a 
távolból. E kastély anyagja a vár falaiból vétetett. Kastélyt és várfalakat mostani birtokosa 
lerontatta, s lehordatva istálókat és szeszgyárt épitett belőlök, tehát a székely rombolási düh ez 
ős romok ellen most se szünt meg, de azt, mit egy függetlenségére féltékeny nép forradalmi 
lázban tett ez őt fékező falak ellen, ha elnézzük is, nem hagyhatjuk megrovás nélkül azt, mit 
egy magányos csupa gazdasági tekintetekből tett; mert ha mellőzzük is a mult iránti 
kegyeletet, ha felteszszük is, hogy e várhoz népszerütlen emlékek vannak kötve, de azok most 
ártatlan romok csupa aestheticai szempontból is e táj szépitésére szolgáltak, az a magára álló 
dombtető már alakjánál fogva is megkivánja, hogy egy festői rom koronázza tetőormát; az 
megvolt, azt lerontani, megcsonkitani nem szabadott volna, mert az ily romok nemcsak a 
birtokos, hanem a nemzet tulajdona is; mert méltán mondja Kővári*Erd. Rég. 138. lap. ), 
hogy minden várrom ledülése a nemzet szivmelegének egy-egy kihalt dobbanása. 

Félve, hogy ma-holna a mi még megmaradt is, el ne hordódjék, ide csatolom a vár alaprajzát, 
hogy legalább e lapokon maradjon meg emléke. 

A lerombolt kastély falairól elragadó kilátás nyilik. Egész Háromszék nyilt könyvként áll a 
szemlélő előtt, egyik lapján a szép Felvidék, másik lapján Sepsiszék; és e nagyszerü lapon a 
folyamok gyönyörü berkeikkel, a faluk szeszélyes csoportjai mind betük és szótagok, a 
szépen elhelyezett rendben egymást követő most zöldbe, majd sárgába és feketébe változó 
határok vonalzatai szeszélyesen elhelyezett sorok, s azok a fellövellő tornyok fényes 
felkiáltójelek és azok a kanyargó folyók mind kérdőjelek, és azok a fehérlő utak ezen 
nagyszerü irásból ezen titokszerü könyv óriáslapjairól sokat lehet olvasni és tanulni és 
gyönyörködni annak, kit a természet mindenható nagysága meghatni tud, ki az itt lakó dicső 
nép szellemét és erkölcsi nagyságát felfogni képes. 



Oh mily szép volt e lak, mily páratlan szép fekvés, mily elragadó pont, s mégis elhagyatott, s 
az enyészet- és rombolásnak dobatott oda! 

Várhegy dombját maga a természet is vár talapjául teremté. Nem uralgja azt egy hegy is, de 
ez uralgja az egész vidéket ugy, hogy még az uj hadtan elvei szerint is lehetne oda egy 
bevehetetlen erősséget épitni, mert a hegy, mint emlitők, minden más oldalról falmeredek, 
csakis déli oldala lankás. Régen keleti alját a Feketeügy folyta körül, s alig 70 éve, hogy a 
szeszélyes folyó e medrét elhagyva, uj medret vésett magának, a régi meder szélén állott 
malom czölöpjei még most is láthatók. Nyugati és északi oldalát mocsárok környezik, s 
tisztán látszik, hogy azt hajdan a Feketeügy mindkét oldalról körülkanyarogta és elzárta. A 
folyót szabályozással ujból oda lehetne vezetni. 

A három fiuszék (Kézdi, Orbai és Sepsi) összeütközésénél Háromszéknek éppen 
középpontján fekvő Várhegy (falu, melynek most alig van 20 háza) régen sokkal 
jelentékenyebb hely volt, s még a mult században is ott igen népes hetivásárok 
tartattak*Benkő Spec Trania T. Sic. Sed Háromsz. E vásárok kedd napokon tartattak, mikor a 
vidék népe nagy számmal sereglett egybe. ). 

Ez az a pont, hol Háromszéknek egy központi várost kellene épitnie, mert mostani mindkét 
városa a szélben fekszik, s egy központi, mind Al-, mind Felvidéknek kézügyibe fekvő, 
városnak nagy hiányát érzik minden összejövetel alkalmával. Várhegy ezen problemát igen 
előnyösen oldaná meg*Háromszéknek sokáig nem volt kormányzati központja, közgyüléseit 
is, miként alább meglátandjuk, majd itt, majd amott tartotta, csakis e század első felében 
kezdették ily kormányzati központ meghatározásának szükségességét átlátni. Minek 
következtében egy székház épitése elhatároztatott, azonban a hová-épités felett hosszas vita 
folyt, sokan akarták azt K.-Vásárhelyen, mások ismét Sz.-Györgyön épiteni; de felmerült azon 
közvetitő inditvány is, hogy a Háromszék kközpontján levő Várhegyre, a régi – még akkor 
fennállott – várba épitsék, azonban ezen életre való eszme elejtetett s a székház és azzal a 
kormányzat központ a törvényhatóság szélén levő, de az administrator Béldi László által 
pártfogolt Sepsi Szent-Györgyre tétetett ideiglenesen is, miga szék háza 1832-n elkészülvén, 
véglegesen ottan szerveztetett. ), csakhogy nálunk, mint szántóvető nemzetnél, a középrend 
még aránylagos kisebbségben van, s a meglevő városok is gyengén fejlődnek, nem hogy ujak 
alapitásáról álmadozhatnánk; azonban mégsem agyrém ez talán azon esetre, ha a vasut (a n.-
várad bodzai) bejön, akkor az Háromszék két városát kikerülve, Várhegy közelében fogna 
elvonulni, s itt, vagy közelében lenni kell egy hatászél közeli állomásnak, s mivel tudjuk, 
hogy vasutvonalok közelében, főként azok főösszeköttetési vonalánál mily varázsütésre 
támadnak ipar és kereskedés által felemelkedő városok. Tehát nem hiu ábránd az, hogy e 
korban még Várhegy helyén is keletkezhetik egy középponti város; mig ez létesülhetne, addig 
kedves olvasóinknak a mostani Várhegy képével kedveskedünk. 

Furcsa egy esetünk volt ennek levételénél; mert képünket fényképileg állitván elő, sötét 
kamaránkat egy sátor helyettesité. – Megérkezve a Várhegy alatti rétre, kieresztők lovainkat 
legelni, s sátrunkat felhúzva, kedvező pont keresésére indultunk; egyszer azonban csak látjuk, 
hogy a szomszéd Czófalváról nehány egyén közeleg arra felé, hozzánk éve, látom, hogy nagy 
zavarban vannak, én szóba állok velök, s kisül, hogya biz a czófalvi biró uram és esküdtjei, 
kik sátrunk által tévhitre vezettetve, azt hivék, hogy sátoros czigányok vagyunk, s mivel a falu 
rendszabályai szerint az ily kóbor czigányoknak nem szabad a falu határán tanyát ütni, hát biz 
ők azért jöttek, hogy elkergessenek. 



Kárörvendve fog ezen kapni bizonynyal valamely szász tudós, vagy valamely római uj öntetü 
Cicero, hogy minket székelyeket barbároknak, tudatlanoknak elnevezzenek, de gondolják 
meg jó uraim, hogy az állitólagos hős római ivadék és a szász civilizátorok közt még furcsább 
esetek történtek velünk s ott minket, ártatlan fényképészeti eszközünk miatt ördöngösöknek, 
pokollal szövetkezetteknek, léleklopóknak néztek, s ha tehették volna, mint valami 
istenteleneket meg is égetnek vala. 

XXVII. A két Borosnyó és Egerpatak 
környéke. 
Nagy-Borosnyó. A Nagypatak völgyében fekvő Kis-Borosnyó. Régi curiák. A Kispatak 
völgye. Bodza vára. Nagy-patak, lakói. Vár-bércze. az itt levő romok. Regék. Bagoly pataka. 
Várnicza. Aranyos kut. Egerpatak. Fergetyü vára. Bibarcz. Orditó. Nyolcforintos tó. Bita. 

Várhegytől keletre a Zágon vizétől körülfolyt magaslaton igen festőileg fekszik Nagy-
Borosnyó; a pápai dézmák regestruma 647-dik lapján a kézdi archidiaconatus rovatában 1332-
dik évre Miklós suruznói lelkész 6 régi banalis fizetéssel van bejegyezve. – Igen valószinü, 
hogy ez a Suruznó nem más, mint az olasz dézmaszedők által elferditett vagy roszul leirt 
Borosnyó. Azon szabályos idomu magaslat, hol a református templom s e falu piacza van, 
akként van idomitva, mintha ottan római castrum feküdt volna, s bár nem régen Kónya István 
kertjében terjedelmes alapfalakra akadtak, mégis csak rendszeres ásatások tudnák a valót 
kideriteni. Nagy-Borosnyó az utóbbi időkben nagyon emelkedik, mit főként 1847-ben nyert 
négy országos*Országos vásárok napjai első Juliánna nap (febr. 16), második Zsófia nap 
(máj. 15), harmadik szent István király nap (aug. 20), negyedik Erzsébet nap (nov. 19).) és 
pénteknapi hetivásárainak*Hetivásárai mindig baromvásárral is vannak egybekötve. Az 
ezeket engedélyező okmány kelt Bécsben 1847. apr. 23-án Ferdinánd király, b. Jósika Sámuel 
és Solymossi János aláirásával. ) köszönhet; e vásárokat pedig köszönheti Ferencz István 
nyug. hadnagynak, ki azt sok utánjárással és költekezéssel eszközölte ki, s ezáltal 
szülőfalujának örökre kamatozó tőkét szerzett, mert ezen Háromszéknek középpontján levő 
vásárok nagyon látogatottak. 

Van Borosnyón egy omladozásnak indult régi udvarház (a Horváth curia), melyben a 
hagyományok szerint sokszor volt szállva I. Apafi Mihály, ki az akkor szarvasokkal és 
bölényekkel bővelkdő borosnyi erdőkön gyakran tartott nagy vadászatokat. Borosnyó 36 
kapuval szerepel az 1567. évi regestrumban. 1680-ban máj. 8-án Nagy-Borosnyón tartatott 
Háromszék lustrája*Lásd az erd. gub levéltárában J. 1. levéltári jegy alatt levő lustrák 
gyüjteménye 1146. s köv. lapjain. ). A 17. században Nagy-Borosnyón virágzó iskolája volt a 
reformátusoknak, melyben egészen a poesisig tanitottak*Lásd Bod Péter „az erdélyi ref. 
püspökök hist.” 199. lap. ). Borosnyai Lukács János ref. püspök is ez iskolában tanult egészen 
a poesisig s arról is kapta „borosnyói” előnevét*Bod Péter ugyanott. ). Nagy-Borosnyóról 
származik s onnan is irja magát a Háromszéken nagyon elterjedt Bartha család, melyből ugy a 
multban, mint a jelenben e széknek sok jeles hivatalnoka került ki. E család legkitünőbb tagja 
volt Bartha András, a Rákóczi-forradalom idejénben itélőmester, ki az 1707- m.-vásárhelyi 
országgyülésen a trónra léptetett fejedelmet egy igen jeles beszédben köszönté az ország 
nevében*Rákóczi emlékirat. 145–159. és Cserey Mihály emlékiratai. ). Későbbi időben kitünt 
Károly, ki az 1841-i s azt megelőzött országgyüléseken Háromszék képviseője volt. 



Valamint Borosnyódról ered a Borosznyói család is, melyből Simon tünt legelőbb fel, kit 
1549-ben Martinuzzi Feketehalomnál fejeztetett le, ezt követőleg több jeles hivatalnok, tanár, 
lelkész és iró kerültk i ezen családból. 

A Nagy-Borosnyónál beszakadó Nagypataknak hegyek közé benyomuló völgyén megyen fel 
a Bodzára menő ut; itt rejtőzködik a szük völgyben Kis-Borosnyó, mely falu az 1567. 
regestrumban 16 kapuval jegyeztetett be. 

Borosnyón leginkább a sok ódon curia (Domokosoké és Tompáké) lepi meg az utast, 
melyeknek tetőszögletein csaknem mindenütt ott vannak a régi nemesi curiáknak e vidéken 
divatos ékei, azok a hatalmas szarvasagancsok, melyek arról tanuskodnak, hogy az 
erdőségekben hajdan sok szarvas tanyázhatott. 

De van a Domokosoknak egy nemcsak szarvasagancs éke, hanem épitészete által is kitünő 
curiája. Ennek előtornácza valódi remekmű, mert a faragott kőből készült előpitvar izléses 
faragványokkal van szó teljes értelmében elöntve, csudás növénydisz igen szép arabeszkekkel 
keverve boritja ezen pitvar oszlopait, tetőzetét és melléktáblázatait. E szép fogalmu s 
műizléssel kivitt faragványokat, e sajátos alakitásu dűs diszitményezést egy székely molnár a 
mult század elejéncsinálta – oly ember, ki malomkőnél egyebet soha se faragott. Ha ez ember 
tanulhatott volna, ha alkalma lesz vala félreismerhetlen tehetségét kifejteni, kétségtelenül jeles 
szobrászszá vált volna. Én e tornáczozatot oly sajátságosnak és szépnek találtam, hogy képét 
az idemelléklésre méltónak itéltem. 

Kis-Borosnyóról származik a Tompa cslaád, melyből két István tünt ki a multban, előbb az az 
István, kit 1566-ban a tordai országgyülés a Keresztesmezőn felállitott 5000 főből álló figyelő 
sereg egyik strázsamesterévé választott meg*Erd. Tört. Tára I. 59. lap. . A másik István 
Barcsay korában szerepelt mint csíkszéki tiszt, s a székelyek forongásának egyik szervezője. 
Imre mint irodalmár tünt ki. 

De ne állapodjunk meg e falunak elősorolt nevezetességeinél, hanem hatoljunk be annak 
erdőségei közé, mert ott is néhány régi emlék igényli figyelmünket. 

Kis-Borosnyónál a völgy kétfelé ágazik. A Nagy-patak megtartja eredeti, keleti irányát, a Kis-
patak pedig délnyugatra nyomul be a hegyek közé. Lássuk előbb a Kis-patak völgyét. Ez egy 
szép magányos völgyecske, oly zöld gyeppel, s oly szép erdőségekkel, milyet Albion párkjai 
is irigyelhetnének. A kis csermely gyönyörü egerfa-berkek között törtet le, a völgyecske 
fenekéről pásztortüzek füstje törfel, s kolompzenétől viszhangoznak a bérczek. Világuntnak 
vagy szerelmeseknek mily szép visszavonulási pontul szolgálhatna e kies magány, ezen, az 
ember léptei által alig érintett titokteljes zug; pedig e költői magány mégis lakva volt hajdan. 
A völgy fenekén a Kis-patak kettős árkának összefolyása közt szabályszerü szép kerek domb 
van, mely minden más hegytől elkülönzötten magasul fel. E hegytetőn a hagyomány szerint 
vár, még pedig Pogányvár állott, mely az egerpatakiak által Bodzavárnak hivatik. A várnak ez 
elnevezése azért is figyelmet érdemel, mert az a történelmi adatainkban már a XII. században 
feltalálható Bodza vidékével hozható kapcsolatba. Mint minden régi várnál, ugy itt is rejtett 
kincset hisz a nép, s azért a hegynek csekély kiterjedésü fennlapját egészen felforgatták, 
össze-vissza ásták. Ha kincset nem találtak is, de találtak nagy mennyiségü tégla- és 
cserépdarabokat, ezeket nagyobbjaiból sütőkemenczéket csináltak, de visszamaradt hulladékai 
most is boritják e hegytetőt, mutatva, hogy ott valaha épületek állottak, s tlaáltak nagy vas- és 
rézdarabokat, nagy lovagsarkantyukat, láncsa- és nyilhegyeket, melyek fájdalom, 
feldolgoztattak. 



Továbbá a nép azt hiszi, hogy e várnak a hegybe beépitett oly terjedelmes földalatti termei 
vannak, miszerint vadászat alkalmával egy róka oda bemenekülvén, a szintén utána iramodott 
kopó negyedóráig hajtotta, és kerülte vele a termeket, mig ujra kiszoritotta a napvilágra. Öreg 
emberek azt mondják, hogy gyermekkorukban e vár falai még több öl magasságban állottak, 
de azt a szomszéd helységek lakói lerombolván, szép lapos köveit kútak kirakására 
felhasználták. Én a meseszerü földalatti, s hihetőleg csak képzet-alkotta termeket nem 
találtam fel, de találtam oly sajátságos épitkezést, milyet még sehol se észleltem, t. i. azt, hogy 
a várfal nem a hegy fennlapját, hanem annak alját övezte körül, s az elhantosodott gátony, s az 
azt kivülről környezett mély sáncz vonala még most is határozottan követhető mindenütt. 

Tehát az, hogy itt vár volt, kétségtelen, csak hogy már most az a kérdés, hogy iféle vár 
lehetett? felelet: bajos meghatározni, miután erre vonatkozó adat semmi sincs birtokunkban. – 
Rejtett helyzetéről itélve, mindenesetre valamely búvhely lehetett, de hogy annak, a ki itt 
lakott, jó izlése volt, arról kezeskedem, mert magam is örömest ellaknám itt e kies völgy 
költői mgányában, nem egyedül, hanem hát egy szeretett lénynyel, ki nekem kis világom 
lenne. Már most, miután a Kis-patka titkait leleplezők, menjünk a Nagypatak völgyébe, hol 
szintén fogunk szemlélődésünkre méltó tárgyat találni. 

Kis-Borosnyón fölül, mint mondók, a völy folytatódik; ott a Ladócz lábánál, hol a bodzai ut 
kihág, s hol a vasutnak is át kell szállni, fekszikk Nagy-patak nevü elszékelyesedett oláhoktól 
lakott falucska. De ha nyelvileg elmagyarosodtak is, nemzeti öltözetöket megtarták, s az a 
legfestőibb népviseletek közé sorozható; népe igen szép, főként a nők között igazán festő 
ecsetére méltó alakokat lehet látni; a férfiak arasznyi széles ésbőrrel czifrán kivarrt gyüszüt 
(deréköv) viselnek, hozzá csinos himzett mellényt s nagy, széles karimáju kalapot vagy 
kucsmát. 

A nők öltözete valójában gyönyörü, némileg hasolit a kovásznaihoz, csak hogy itt még egész 
eredetiségében megvan, a mennyiben a kovásznaiak székelyektől kölcsönzött divatos 
rokolyája helyett itt fotát viselnek. Ez egy virágosan szőtt szőrkelme, mely egy darabból van, 
s azt festőileg bonyolitják testök körül; felül szép, ántik szabásu hosszu mellény, mely 
derékhoz simulva, a csipőn arasznyival alól ér, ez himzéssel, vagy aranyos keskeny 
szegélyezéssel van körülfutva, felül pedig (a kebelnél) négyszögü kimetszéssel ellátva. 
Fejékül a menyecskék fehér kendőből kötnek kis kaczér turbánkát, a leányok pedig félrefont s 
virággal ékitett hajokkal tekerik körül fejöket,s bár mihesnap (köznap) bocskort, de 
ünnepnapokon mind sárga kordován csizmát viselnek; kár, hogy természettől nyertszép és 
érdekes vonásu arczaikatezek is mind kipingálják. Azértirtam pedig e viseletet igy részletezve 
le, mert itt is, mint Kovásznán, léleklopóknak néztek, s nem tudtam csak egyet is miden 
utánjárás után rávenni, hogy lefényképeztesse magát, s igy kép helyett csak leirást nyujthatok. 

De hagyjuk a falut és lakóit és haladjunk feljebb, a völgyön, mely a Ladócznál megtöretve, 
délnyugatra irányul. A völgy fenekén félórára a falutól egy több ezer láb magas czukorsüveg-
alaku hegy tornyosodik fel. Ezen a Bagoly patak és Várnicza által körülfolyt hegyet 
Várbércznek hivják; és e büszke csúcstetőt valóban vár koronázta egykoron, a mint azt a nagy 
kiterjedésü, csaknem ezer lépés kerületü fennlapot félköred (oval) alakban körülfolyt falak 
elhantolt gátonya, az azt körülövezett mély sáncz és a hegyoldalba kanyargólag bevésett ut 
csalhatlanul bizonyitják. Egy bemélyülő üreg a várkut helyét jelöli. 

Ezek az itt állott nagyszerü épitkezésnek nyomai. De e nyomok mellett – melyek a vár 
egykori létét kétségtelenné teszik – más történelmi biztosságot nyujtó adattal nem 
rendelkezhetvén, lássuk legalább a titokteljes várnak regevilágát. 



E várat az óriások királya lakta, oly irtózatos nagyságu lény, ki innen egy lépéssel a Brassó 
feletit Czenkre lépett, s oda a hegyfkra akasztva üstjét, ott főzte meg puliszkáját. Ez az óriás 
épitette a brassói templomot is. Azonban az óriások hosszu idő folytán szintén elvénültek, 
fajok veszendőben volt, mert a mostani emberek származni kezdettek. Az óriás leánya egy 
nagyon lement a völgybe, hol a föld uj szülöttjeiből – kik már a földet művelgették – 
felszedett néhányat ökröstől, s kendőjébek ötve felvitte atyjához, de ez rárivalt: vidd vissza, 
honnan hoztad, mert ők következnek utánunk. Végre a haldokló óriás a várban állott nagy 
arany harangokat – melyekkel a többi óriásokat gyülésre össze szokta volt harangozni – a vár 
kutjába temette el. Ott vannak azok most is és ünnepnapokon ugy zúgnak, hogy reng belé a 
hegy, valamint ott vannak a hegy keblében levő pinczében elrejtve roppant kincseik is. Ezen 
pincze ajtaja bizonyos időben kinyilik. Egyszer egy csobány (oláh pásztor) nyitva találván az 
ajtót, bement s glugáját (csuklya) megtöltve aranynyal, kiindult; de az ajtónál két fekete 
kecske őrködött, ezek mekegésére a becsapódott ajtó, a serényen kiugrónak gluga szárnyát 
oda kapta, s bár kiszakitotta, de addig távozni nem tudott, mig a hozott pénzt kinem önté, 
melyazonnal széltől elkapott lapuvá változott át. 

Ezek az e várhoz kötött regék. Már most keressünk ezekben valami történeti czélzást. – A 
Czenkre lépő s ott ebédet főző óriás regéje arra mutatna, hogy itt valami kalandor rablólovag 
lakott, ki a Barczaságra lelecsapott, s ott kereste élelmét, azaz ott rabolt magának élelmet. A 
harang-rege mutatná, miszerint e vár oly régi, hogy még a hir is hallgat róla – az is vele együtt 
földbe temettetett. Az óriások gyülésére való harangozás azt jelentené, hogy e központi fővára 
volt a Bodza-szoros vidékét fedező azon délkeleti vársornak, melyet ez, a Bodza vár, az alább 
leirandó Fergetyüvár, a szacsvai vár és a lisznyói határon levő Török és Barabás vára 
alkották, s mely kisebb váraknak parancsnokai ezen fővár parancsnokától függtek. Ide 
hivattak harcz idején össze a honvédelem feletti tanácskozásra. Az óriás leánya által felszedett 
emberekkeli kiméletes bánásmód regéje aztelölheté, hogy e vár ura a földmüvelő néppel 
szövetségben és jó viszonyban élt, őket kimélte és védte. Végre a brassói templom ezen óriás 
általi épitésének regéje csak azt jelölheti, hogy az órási munkának tünik fel az ily nagyszerü 
épitkezést nem látott nép előtt. – Szerencsénkre Ackner és Philippi urak nem birtak e várról 
tudomással, mert ezen utlsó rege alapján mulhatlanul német lovagok vagy szászok által épitett 
várnak inaugurálták volna e várunkat is, mint tevék a Székelyföld minden általok ismert 
várromjával. 

A várbércz délkeleti szögletén sajátságos alaku sziklacsoport vonja magára a figyelmet; ez 
Ablaksziklának azért neveztetik, mert oldalán egy négyszögü ablak alakját utánzó 
bemélyedése van. A néphit szerint ott van a kincset és aranyat harangokat rejtő földalatti 
termeknek szellemek őrizete alatt álló titkos bejárata. 

Még fel kell az utas figyelmét hivnom a Várbércz nyakán eredő Bagoly pataknak meglepően 
szép, néhol nagyszerü környékére. Ezen meredekről lerohanó csermely több öl mélységü 
medret vésett magának a hegy sziklaoldalába s többhelytt jelentékeny zuhatagokat alkotva, 
nyargal le. Egy helyen mederszélén Büdöskut nevü ásványos forrás buzog fel, melynek 
tejfelszerü fehér lerakodása van. E forrásnak csudaszerü gyógyhatást tulajdonitnak; mondják, 
hogy több elnyomorodott nyerte vissza itt tagjainak rugékonyságát. Ki tudja, mily kincset 
rejteget itt féltékenyen a gondos természet a figyelmesebb jövő számára. 

A Várbérczczel szemben Macskás nevü csúcs magasul fel. Ennek északi aljában árnyas 
egerfa-berkek között fakad fel a Várnicza nevü gyönyörü forrás. Mellette a sziklában egy 
bemélyülést az ide inni lejárt óriás lábnyomának tartnaak. A Macskásfarkánál a Szerede alatti 



Aranyoskutnál, a néphit szerint, arany-csepegés van, honnan kivalók (idegenek) egész teknő 
szinaranyat gyüjtenek és visznek el. Hihetőleg valamely régi bánya van ottan. 

Im elősorolám ezen ismeretlen, soha senki által meg nem járt rejtett völgyeknek 
nevezetességeit, melyeket ismertetni annyival szükségesebbnek itéltem, mert a tervelt 
kolozsvár-bodzai vasut éppen itt a Várbércz oldalán elvonulva emelkedik fel a Ladócztetőre, 
mikor e különben is idyllien szép táj mennyit nyerend érdekben, ha annak mult idők 
emléktöredékei által classicussá vált heyeit és hegyeit ismerjük, ha a természet elragadó 
szépsége mellett, az embekréz alkotásait is bámulhatjuk? 

A hegyek közül térjünk vissza az elhagyott térségre. Ott délirányu utunkat követve, Nagy-
Borosnyón alól a rétyi nyir északkeleti végénél szépen fekvő Egerpatakra érünk. Magában a 
fauban nem sok figyelemre méltót találunk, s multjának virányain szintén kevés emlékvirágot 
gyüjtetünk, – mindössze is legfelebb azt emlithetjük meg, hogy az 1567-ki regestrumban Eger 
pathak néven 21 kapuval találjuk bejegyezve, de ha kutatásainkat kiterjesztjük e flau határára, 
mégis fedezhetünk fel olyant, mi e félreeső falucska iránt érdekeltséget ébreszthet. 

Egerpataktól délkeletre lankás hegylánczolat emelkedik fel, a Bodza vidékét északról köritő 
hegységnek térbe kiszökellő egyik előfoka, mely a Borosnyó pataka és Kurta patak közé ékeli 
be magát; e hegyfoknak legmagasabb csúcsát Fergetyü várnak nevezik, mely elnevezés már a 
XV. században kelt határjáró levelekben is előfordul, s ekként nem uj keletü. A Fergetyü vár 
elnevezés pedig nemcsak képzelet vagy esetlegesség szüleménye, mert ezen ponkon – honnan 
egész Háromszék, Szent-Lélektől Kőkösig, Zágontól Zalánig, sőt még az Olt fennvölgyének 
legtöbb falui is láthatók – egy őrtorony állott, melynek 60 lépés kerülettel biró köridomu 
kiemelkedése közepén levő bemélyedéssel most is tisztán kivehető. Hogy ezen most 
bepástosodott (hanttal benőtt) őrtorony kőépület volt-e? vagy valami forgó fatorony, mint azt 
neve feltételezné*Fergetyü a szekér tengelye fölé helyezett azon mozgó párnát jelenti, melyre 
a szekér kasa van helyezve. ), csak ásatás után lehetne biztosan meghatározni. – Hanem már 
felületes megtekintés után is annyi bizonyos, hogy ezen fekvésileg nevezetes és terjedelmes 
vidékre kilátást nyujtó ponkon egy őrtorony állott, melynek hasonmását feltalálhatjuk a 
szemben levő Eresztevény feletti óriások pinczéjében, az Aldobolyon alól levő Veczel tetőn és 
a hason szerkezetü Bikfalva feletti Csiga várnál is. És midőn egyfelől ezen őrtornyokkal ezt 
összefüggésbe hozzuk, összeköthetjük másfelől a közelében feküdt Bodz vára-, Szacsva vára 
és a Nagy Patak völgyében feküdt fővárral, sőt a lisznyói erdőkben levő Törökvárral és 
Barabás várával is, melynek mindenikével láttani egybeköttetésben látszott lenni, sőt ezeknek 
egy előtolt figyelő őrszeme lehetett a róna felől közelgő ellenség megjelölésére. 

A legközelebb fekvő Bodz vára ugyan nem látszott ide, de ugy tetszik, hogy mégis 
gondoskodva volt arról, miszernt ezen várral is a közelgő vészt tudassa, vagy a kötelező 
önvédelemre fölhivja, mert Fergetyü várán túl a hegyhát egészen lelapul, helyet engedve a 
Szacsváról Kis-Borosnyóra vonuló utnak, de azon túl Bibarcz nevü – a Fergetyü vár 
magasságának szinvonaláig emelkedő – hegygyé csúcsosul. Ennek tetején a Fergetyü várhoz 
hasonló, de kisebb halom van, melyet Orditónak hivnak; ide a Kispatak völgyében fekvő 
Bodz vár oly közel van, hogy egy orditással vagy hangos kiáltással is jelt lehetett adni. Ugy 
látszik, hogy az e pontra csopotositott nagyszámu és fekvésöknélfogva erős, bevehetlen várak, 
a honvédelemnek hadtani ismereteken alapuló, s kellő épitészeti fejlettséget feltételező 
hatalmas védvonalát alkoták, a Fergetyü vár pedig mindezen váraknak figyelő őrállomása 
volt. Ki tudja, hogy a régi viharos századoknak nagy napjaiban, az e várakat lakott hősök, a 
Fergetyü vár jeladásaira hányszor csaptak le, mint bérczi sasok megvédni ellenségtől a 
bérczes kis hazát? ki tudja e most feledett, e most csak romjaikban bámult erőditvények mily 



dicső, nagyszerü eseményeknek voltak tanui, melyekről a történelem homályában tudomással 
nem birhatunk ugyan, de sejteljével mégis, mert egy ly nép, mly ily nagyszerü épitkezéseket 
tudott előállitani, elég hatalmas lehetett arra, hogy dicső, hősies tettekre lelkesüljön; mert az a 
nép, mely a hazát ily féltékenyen körülövezte erőditvényeivel, elég honszeretettel birhatott 
arra, hogy hatalmas karjával meg is védje. a mit a nagy ősök oly féltékenyen őriztek, mint 
másfél ezred év harczviharjain át megvédtek, megtartottak számunkra, azt mi elveszni, 
elidegeniteni engednők-e? Nem a hon határait fedezett hatalmas várak szétomlottak ugyan, de 
él ezen szabadságra méltó, nagyra hivatott székely nemzet, mely az ősöknek szent 
hagyományát nem fogja eltékozolni, hanem azt minden vész és megtámadás ellen meg fogja 
védni, hogy tudódainak akkéntadja át, miként a nagy ősöktől öröklé. 

A Fergetyü várán kivül még van Egerpataknak egy másik figyelemre méltó természeti 
nevezetessége is, – ez a Rétyből Egerpatakra menő ut mellett levő Nyolczforintos tó, mely tó, 
miként Rhoda szigetén volt Nilometr, a vidék termékenységének mérőjeül szolgál. Ugyanis 
ezen tónak több százados éslelésen alapuló azon különös tulajdonsága van, hogy bőv termést 
megelőző őszszel, télen és tavaszon egészen összevonul s vize elapad; szük termést megelőző 
évszakokban – legyen bármily szárazság – annyira kidagad, hogy az utat is átkéli, azért 
példabeszéddé vált, hogy „Midőn tó mellett vizben megyünk, nyolcz forintos buzát eszünk”. 

Egerpatakról a Feketeügy jobb partján fekvő Bitára*Bita nevét Benkő szerint ilynevü 
idetelepült székely őstől nyerte, mások az Eelizabetha röviditéséből származtatják, azt hiszem, 
erőltetett etymologiával. Bita az 1567. évi regestrumban Bytha néven fordul elő 5 kapuval.), 
onnan a rétyi nyir homoksivatagán átgázolva, Rétyre értünk. 

XXVIII. Réty. 

 

Rétynek a Dobolykán levő régi temploma. Réty régi fekhelye, néveredete. Székely, Losonczi, Gazda és 

Antal család. Özönfák. A réyi nyir. A honárka vagy Attila utja, annak vonala, létczélja. Néhány tévedés 

helyreigazitása. 

 

Ott, hol Felvidék (Kézdi, Orbai) a Szépmezővel, Alvidéknek ezen gyönyörü rónájával összeütközik, hol 

Felvidéknek addig széles, nyilt tere egybeszűkül, s hol látszólag a Feketeügy az utját elzárt hegyeken 

erőszakosan tört magának utat, ezen, mondhatnók hegyszorulatban a völgytorkolat köezpén egy, a 

Feketeügy által körülfolyt kerek domb: a Dobolyka emelkedik. E dombtetőn fekszik Rétynek messze 

ellátszó temploma, melynek fénylő tornya mintegy irányoszlopa a Háromszéken utazónak, az ennek 

minden pontjáról látható levén. E templom pedig nemcsak gyönyörü fekvésénél fogva érdekes, 

hanem nevezetes épitészeti tekintetben is, mert az kétségtelenül a Székelyföld legrégibb egyháza. 

 

A templom kicsiny és romladozott levén, 1857-n kiujittatva megnagyittatott, hajója egyik oldalának 

ujból épültével az egész meghosszabbittatott. Ezen lényeges átalakitás után cska szentélye maradt 

meg eredeti alakjában s ez félkör apsisával, mit félkúp fed, s körives diadalívével, mi a törpe szentélyt 

a hajóval egybeköti, cslahatlanul bizonyitja, hogy az tisztán román izlésü épület volt. Az átalakitáskor 

K. S. a Vasárnapi Ujság 1857-ik évi folyama 281. lapján leirja a régi templomot s közli az azon talált 



feliratokat, évszámokat. Ezek nagy része ujabbkori kiigazitások korszakát jelöli, kivéve azon egyet, 

mely az ujraépült déli oldalon a karzat felett volt, s melyet közlő igy értelmezett: 

 

„Az Erheszthei Ekla corusa 1138.” 

 

A hármas szám megforditva. Szerinte Ereszthe, a közel fekvő s Rétytől csak e század elején elszakadt 

Eresztevényt jelenti, mert a hagyomány szernt Réty temploma központi szentegyháza volt e 

vidéknek, s a reformatio előtt Eresztevényen kivül Bita, Komolló és Egerpatak is ebbe a templomba 

járt, s az Eresztvény és Bita felől jövő utat ma is Szentegyház utjának nevezik. 

 

Kár, hogy közlő e most örökre megsemmisült feliratnak nem facsimiléjét közölte, merttudjuk, hogy az 

ily régi feliratoknál néha egy pont vagy vonal is minő változást idéz elő. Mindenesetre a közlött felirat 

értelmezése nem lehet valódi, nem pedig azért, mert az évszám arab számjegyekkel van irva, tudjuk 

pedig, hogy az arab számjegyek használata a feliratokban nálunk csakis a 14-dik században kezdett 

divatba jönni*Az arab számokat 1202 előtt a kereskedők sem ismerték, feliratoknál a 14. században, 

okmányokban a 15. század előtt sehol sem találjuk. Érmen legelőbb 1424-ben Svájczban, nálunk 

1506-ban.), s ha a 12-dik századból való volt volna, akkor római számjegyekkel iratott volna. Ekként 

tehát a második számjegy bizonyára nem egyes, hanem ötös volt, melynek felső szára lekopván 

egyesnek tetszett, de mivel ez nem a templom, hanem csakis a karzatra vonatkozott, azért az egyház 

épülhetett a 12. század első felében, sőt feltehetőleg korábban is, mert annak kifejletlen durva 

művezetü szentélye a román izlés első periodusából való. Ezen korszak Európai többi részében a 9. 

században kezdődik s tart a 12. századig, azonban nálunk, mint távoli vidéken, az épitészeti 

rendszerek meghonosulása közt egy egész század különbség van, s ekként talán a való megközelitem, 

ha Réty templomát a 11. század végén épültnek állitom; és ezen állitásomat korántsem tolom fel a 

valódiság csalhatlan mértékéül, legfelebb figyelemébresztő felszólalásnak veendő az, hogy majd 

szaértőbbek ezen mindenesetre nevezetes régi műemléket megvizsgálják, s arról döntő 

véleményüket kimondva, Réty templomának régi régi műemlékeink között az őt illető helyet 

kijelöljék. A Székely-calád levéltárában Csulai (Czulaji) Gergely ref. püspöknek van egy 1653-ban 

kiadott rendelete, melyben az istenitisztelet sorrendje felett intézkedik, s a templomi ülőhelyek miatt 

felmerült nehézségeket intézi el. Ebben a többek között a szentélyben levő karjás (karos) székeket a 

patronusok és az öregeknek rendeli adatni, de ugy, hogy azok utódaikra ne száljanak, hanem mindig a 

patronusok s öregek számára tartassanak fenn. Székely Mártonnak váltólagosan valamelyik fiával 

szintén helyet rendel, ezután más személyek ülőhelyei iránt intézkedik, elrendelvén, hogy számukra 

karzatot emeljenek s rájuk ne porozzanak (sic!). Végre az istenitisztelet rendére vonatkozólag 

mondja: „Egy vasárnap mint reggel, mint déllyest (sic) Rétyen praedicatio, más vasárnap reggel és 

déllyest Eresztvényen stb.” 

 

Arra is van adat a Székelyek levéltárában, hogy a templomhelyeket elárusiták; igy 1715-ben Székely 

Márton a rétyi templomban levő 4 állóhelyét 2 oroszlányosért adja el Gazda Istvánnak. 1694-ben 

pedig EResztevényi Ferencz, Boldizsár és András esketett*Ezen esketés és perokmány is a Székely 



család levéltárában van eredetiben. ) és perelnek a rétyi templomban volt helyeikért. – A pléhvel 

fedett torony néhány ölnyire a templom délkeleti szögletétől önállólag áll, feltehetőleg Réty 

temploma is; mint minden régi s főként magaslaton fekvő templom, meg volt erőditve, s e torony a 

most eltünt templomkastély egyik bástyájára épült, ezt bizonyitnák alsó részének tömör, vastag falai. 

A toronyban kétszép harang van, melyeknek harmonikus hangja szép csendes időben messze vidékre 

elhallik. Mindkét harangot, mint feliratuk bizonyitja, Rétyi Székely Mózes öntette 1773-ban és pedig a 

kersztyéni buzglaom ellett azon sajátságos indokból, hogy nevezett gazdag ur süket levén, nem 

hallotta a régi kicsiny harangoknak hangját, s azértelőbb a mostani kisebb harangot öntette saját 

költségén, de ennek hangjátsem hallván kellőleg, ugy öntette a nagyobbikat is. A szerződés, melyet 

1773-ban brassói harangöntő Prazsmári Jánossal kötött, megvan a családi levéltárban, annak 

értelmében a harangnak 400 fontosnak kellett lenni, s minden fontért egy mfrt fizetést igér. 

 

Régen a falu templomdombnak (Dobolyka) tetőlapján a szentegyház körül feküdt, s még mostis 

látszanak ottan a régi pinczehelyek. később, mivel oda feljárni alkalmatlan volt, s a vészes Nemerének 

is igen ki volt téve, alább huzódott a hogy déli lonkájár,a hol a Feketeügy partmagaslatán 

szórványosan elhelyezett, egymás fölé aggatott udvarházaival (számszerint 12) főként a Kovásznáról 

jövőnek igen festői képet tár fel. 

 

Réty bizonynyal ősrégi telep s nevétaz ide települt ily nevü őstől nyerhette, bár a hagyomány, – mely 

e vidéken kiválóan a rómaiakkal foglalkozik – Retius nevü római vezértől származtatja. Igen valószinü, 

hogy a pápai dézmák regestruma 740. lapján bejegyzett Reech, melynek papja György az 1335. évre 6 

régi banalist fizet – nem más, mint Réty, mely e szerint már akkor tekintélyes egyházközség volt. Az 

1567. regestrumban Relthy néven 17 kapuval van bejegyezve. 

 

Mint történelmi nevezetességét Rétynek megemlitem azt, hogy 1615–1716-ig kilencezer tartotta 

itten Háromszék közgyüléseit* 

 

Háromszék jegyzőkönyveit a muszkák 1849-ben mind elégették, s igy e gyüléseknek még emléke is 

meg lenne semmisitve, ha Kemény József gyüjteményében és a Ferenczi Jánostól nyert becses 

jegyzetek közt azoknak már 1849 előtt tett kijegyzései még nem mentik a feledékenységtől. Én 

azokból itt egybeállitom e gyüléseket, a határozványok rövid kivonatul odajegyzésével együtt. 

 

1-ső 1615-ben. 

 

2-ik 1668. april 19-én, mikor elhatároztatott, hogy a darabontok és jobbágytalan nemesek is 

tartoznak falubiróságot viselni. 

 



3-ik 1673. máj. 16-án. A mely nemesnek több marhája van, mint jobbágyainak, maga marhájáról adja 

az adót. Ugyanezen gyülés máj. 28-i ülésében Béldi Pál főkirálybiró elnöklete alatt kisnyujtódi Jakabos 

Mihály nemeslevele (Gub. levélt. 11840/772.) kihirdettetik. 

 

4-ik 1687. febr. 1-jén. Ki gyülésen jelen nincsen, nemes és szolga egyaránt fizesse a gyüléspénzt. 

 

5-ik 1698. sept. 7-én. Kinek 10 jobbágya van, udvari birája és szolgái eximáltatnak. 

 

6-ik 1698. oct. 28-án. Oly faluban, hol 12 lófő és darabont van, nemes biróságot nem tartozik viselni, 

de hol ennyi nincsen, ott az 1657 után nobilitáltattak és azok szolgái is tartoznak biráskodni. 

 

7-ik 1700. jul. 26-án. Mikor gidófalvi Jancsó László nemessége kihirdettetett. (Gub. levélt. Continua 

tábla 3134, 1771.) 

 

8-ik 1701. jun. 21. A confiscatio módja határoztatik meg. Főtisztek és azok posteritásai V. Tisztek és 

notariusok a gyöléspénztől immunisokká tétetnek és a potentia, admonitio és certificatio módja 

határoztatik meg. Ezen gyülés fel van emlitve a Ns. Székely nemz. Const. czimü gyüjt. 116. lapján is. 

 

9-ik 1716. febr. 19-én. Ki gyülésre részegen megyen, V. Tiszt 12 forintig dúlassa meg, ha nemes is. 

. Természettani tekintetben nevezetes azon nagymennyiségü özönfa, melyet az áradozó Feketeügy 

minduntalan felszinre hoz. Ezek óriás nagyságu, 3–4 öl átmérőjü fatörzsek, melyek ébenfeketék s a 

kövesülés első stádiumába jutott oly keménységgel birnak, hogy alig faraghatók. E fatörzsek nagyon 

régiek lehetnek, több század, talán ezred év óta vannak ott a homokos száraz talajban légmentesen 

eltemetve s a rothadástól ekként megvédve; ez óriás tönkök (fatörzs) mutatják, hogy Háromszék 

terét – mielőtt az ember irtó fejszéjével odajött – rengeteg ős tölgyerdők borithatták. A föld szine 

átváltozott, a szorgalmas ember most annak minden talpalatnyi helyét hasznositja; de az ős 

tenyészéletnek ezen csudás példányait fel-felmossa az anyaföld kebléből a vizár, hogy felmutassa a 

minden tekintetben törpülő jelennek a föld fiatal korának, erőteljes, csudás, most eltünt, vagy 

elsatnyult növényéletét, melyeket a nép – mivel azok most idegenek a földön – özönfának nevezett 

el. 

 

Alig van a Székelyföldön falu, hol annyi nemesség*Kiváltságos nemesség, mert nemes volt, mint 

tudjuk, minden szabad székely. laknék, mint Rétyen. Az innen származó s ma is virágzó ily nemes 

családok között legnépesebb a Székely család. Hazánkban annyi a Székely család, e néven a multban 

annyi nevezetes ember szerepelt, mint egy családból sem, de mivel az előnév*Volt Székely család 



szentgyörgyi, kilyéni, lisznyói, pávai, rétyi, kövesdi, siménfalvi előnévvel. nem igen jegyeztetett fel, 

nem lehet tudni, hogy a rétyi Székelyek mennyi részt követelhetnek ezen kitünőségek közül; bár 

maguknak követelik azon dicsőséget, hogy a fejedelem Székely Mózesnek, a dicső szabadsághősnek 

ők lennének utódai*Mondják, hogy volt a családi levéltárban a fejedelemnek ezt bizonyitó 

végrendelete, mit ottlétemkor megtalálni nem tudtunk.. A családi levelek bizonyitása szerint Apafi 

korában a rétyi Székelyek közül kettő, Márton és Mózes szerepelt, még pedig mindkettő diplomatikai 

küldetésekben. Igy Székely Mózesnek van egy Brassóban 1684. febr. 9-én kelt nyugtája, mely szerint 

a fejedelem által portai utjára, öcscse Székely Márton által küldött 250 oroszlános tallért átvettnek 

nyilvánitja*Eredeti nyugta a csal. levélt.. Ez a Székely Márton, kiről Csulai fennebb közlött levelében is 

emlités tétetik, Apafi étekfogója s a követeknek pénzthordó bizalmas embere volt; igy 1667-ki oct. 2-

án Drinápolyban Nemes Jánosnak ad át 500 aranyat*Az eredeti nyugta cs. levélt. Ebben Székely 

Márton fejedelmi étekfogónak mondatik.. 1669. jul. 10-én Gyulay Istvánnal Csernován adnak át a 

fejedelem megbizásából bizonyos meg nem nevezett egyéneknek 480 aranyat*Eredeti nyugta 

ugyanott.. 1670. apr. 20-án Mártonunk ujból Drinápolyban van s Bojer Zsigmondnak ad át 300 

aranyat*Eredeti nyugta a családi levélt. Ezen nyugtában Bojer azt is emliti, hogy a küldött pénzt a 

fővezér kijötte előtt megadta a kaimakámnak és a tihajának., s végre 1671. jun. ujból Drinápolyban 

találjuk, mikor Rédey Ferencznek 340 aranyat, 297 tallért és 23 oroszlánost szolgáltatott ki*Eredeti 

nyugta csal. levélt.. Az 1848–9-i forradalomban a rétyi Székelyek mindenike részt vett, a többek közt 

Dávid, Antal, Dénes és Lajos, ki a lengyelek 1863-i szabadságharczában orosz fogságra jutván, 

Sziberiába vonczoltatott, honnan csak most szabadult ki, oly 16 sebbel diszeskedve, melyeket a 

szabadság harczaiban nyert, s melyek minden érdemjelnél fénylőbbek. 

 

Réty másik kiválóbb családa a Losonczi, ebből Losonczi András emelkedett ki, mint a várhegyi 

(háromszéki) várnak 1589 évtájatt szerepelt parancsnoka, kinek hadi érdemeiért Báthori Zsigmond 

Rétyen Simon Bálintról a koronára szállott s a várhegyi várhoz tartozott telket*Ezen adománylevél 

kelt Gyula-Fehérvártt 1589-ki jun. 6-án a fejedelem és Kovachoczy Farkas aláirásával; megvan 

eredetiben a Székely-család levélt. Rétyen., s a mellett Egerpatakon, Besenyőn (Bessenieo), Szacsván 

(Zachiva) jószágokat, melyek mind a várhegyi várhoz tartoztak, adományoz*Ezen adomány 

ugyanazon helyeni kelettel és aláirásokkal; megvan a Székely-család levélt. eredetiben.. A rétyi 

családok közül még felemlitem a Gazda, Salamon és Antos családot. Ez utóbbinak multjáról nem 

sokat tudunk; 1591-ben Antos Györgyöt, 1628-ban Mátét találjuk*Nagy Iván Magyarorsz. családai.. 

Hanem a mult homályában bizonytalanul nyomozható családot annyival fényesebben előtérbe 

hozták a jelenleg élők, mert az 1848–9-i szabadságharczban két Antost, Jánost és Ferenczet találjuk, 

kik mint honvéd törzstisztek szabadsághőseink közt kiválóbb helyet érdemelnek. Meg kell még 

emlékeznem Rétnek forradalom idejebeli papjáról, Biró Sándorról is, ki szóval és mint a „Hadilap” 

szerkesztője irásban is a kedélyek felemelésére s lelkesedés élesztésére hatott s hatva osztakozott e 

nagy napok dicsőségében. De a családi és egyéni érdemeknek hozott ezen köteles méltánylatunk 

után térjünk vissza Rétyhez a Feketeügy virányaira, ott kutatásunkat tovább folytatandók. 

 

A már itten tekintélyes folyóvá nőtt Feketeügy partvidéke igen szép, festői berkek árnyában a 

legviritóbb gyepszőnyeg közt kéjeleg a folyam, mintha szép partvirányaival óvást akarna tenni a 



tovább elterülő sivár pusztaság ellen. Igen, puszta ellen, mert a Feketeügyön túl (balpartján) kezdődik 

Háromszéknek Saharája, a rétyi nyir. 

 

A Feketeügy balpartján Egerpatak, Szacsva és Magyarósig nyuló, közel egy négyszögmérföld 

kiterjedésü homok-sivatag terül el, hol a humust nélkülöző földben csak beteges nyirfák tenyésznek 

sivár homok-buczkák közt, melyeket a Nemere vihara ide s tova hord, minden évben alakit, változtat, 

s fel-felkapva gyakran utazókat, legelő nyájakat temet oda kietlen sötét ölében. A hullámzatos mozgó 

talajban mély üregeket vésett a zúgó fergeteg, s ott az egybegyült s lefolyással nem biró víz büzhödt 

tavakat alkot, melyekből békák – e kietlen táj egyetlen állandó lakói – baljóslatu lihegése és vákogása 

hallszik ki. Az átvonuló utat nem lehet állandósitani, a lerakott kövek besülyednek a homokba, a 

kerék messze bevág, ugy, hogy néha a terhelt szekereket alig lehet átvontatni. Azért az utasok 

gyakran nagy kerülést téve a túloldali főutra, mellőzik e baljóslatu helyet. 

 

Már most az a kérdés, hogy Háromszék közepére, ezen áldásdús Kanaán szivébe, miként fészkelhette 

be magát ezen kietlenség? Én annak megfejtését a geognostákra bizom, s mint olyan kontár nem 

merek véleményt koczkáztatni. – A nép azt mondja, hogy az a hortobágyi pusztával van földalatti 

összeköttetésben, s e tenger homok onnan jött és jön ide. Annyi bizonyos, hogy e homok egészen 

eltérő s más idomu a minálunk előjövő homoknál; ez sötét-sárga, csaknem verhenyeges szinü és a 

puszták homokjának finomságával bir. E mellett nincsenek is itt közelben oly homokkő alkatu hegyek, 

melyekből az özönkori rakonczátlan vizelem ily nagy mennyiségben felolvaszthatott és lerakhatott 

volna. Mindenesetre a rétyi nyír oly természeti jelenség, melynek figyelmes észlelése ohajtandó 

lenne. A rétyi nyirben minden kopársága mellett mégis vannak életszerves lények, melyek e kietlen, 

emberkerülte vidéket kedvelik, s azok a szalonkák, melyek átvonultokkor évenkint kétszer 

meglátogatják a rétyi nyirt. Ilyenkor ezrenkint csapnak oda le, s ekkor megélénkül a máskor elhagyott 

hely, a vadászok mindenfelől, még távol vidékekről is, összesereglenek, van puskaropogás, ujjongatás 

és pezsgő élet e halálszinü homoktenger felületén, s egész irtóharcz az ügyetlen, élhetetlen szalonkák 

ellen, melyek mindennek daczára nem hagyják el e kedvencz tanyájokat. 

 

De a szalonkákon kívűl még van egy más tárgy is, mi a rétyi nyirt látogatásra érdemessé teszi, s ez a 

Hom vagy Honárka. Ezen titokteljes töltés a Réty és Bita közötti Kánátszeg nevü berkek közül (a 

Feketeügy partjától) indul ki, s onnan a gondolható legegyenesebb vonalban huzódik át a rétyi nyiron 

Magyarosnak. Ez nem kimélyülés, vagy árok, mint neve sejtetné, hanem egy szabályszerü aljában 3 öl 

széles, 2 öl magas dombor tetejü töltés, mely mocsáros tavak és sürű nyiresek között vonul tova. 

Mellette sáncz nem lévén, alkotó anyagja (mi fenekéig homok) feltehetőleg a rétyi nyirban, főként a 

Honárka vonalának közelében levő azon számos bemélyülésekből vétetett, melyek egy része most 

tavakká alakult át. Jelenleg – mivel a hátára nőtt fákat Schwarzenberg herczeg itt vadásztakor 

kivágták – hosszu vonalán nemcsak végig lehet pillantani, hanem mi azon a legkényelmesebben 

szekereztünk hosszában, s követhettük vonalát, mely a Magyaróstól nyugatra fekvő Ivánka nevü 

előhegyre kap fel, onnan az ugynevezett Henter Kopaszára, az Ecclesia erdejénél a Heveder patak 

nyilatán leszáll a Lisznyó patakába, honnan a balparti hegyekre kapva fel, a Törökvár és Barabás vára 

közelében átvág a bikfalvi erdőkre, névszerint a Küszürüsre. Itt (nyomról nyomra követtem) vonala 



elvész, de az erdőségekkel ismerős pásztorok azt állitják, hogy az a Piliske (Nyeni) magas csúcs nyakán 

ujból felötlik, s összefügg a Bodzán levő papok sánczával. 

 

A Feketeügy jobbpartján is sokan folytatni akarják; a hagyomány azt mondja, hogy az a torjai 

Bálványos várhoz irányult. Benkő József, Kállay s mások is azt összefüggésbe akarják hozni Rikában 

levő Kakas borozdával, s közvetve a még távolibb Csörsz-árkával; de ez csak sejtelmen alapuló 

tévállitás; én átszálltam Kánátszegnél a Feketeügyön, s figyelmesen felkutattam, minden irányban 

össze-visszajártam a vidéket, s mivel a térség vizáradások s szántás által átalakulhatott, felkutattam a 

szomszédos hegyeket és erdőségeket is, hol fennmaradnia kellett volna, de sehol annak nyomára 

nem akadhatván, határozottan azt kell következtetnem, hogy a Honárka a Feketeügy jobb partjára 

nem ment által. 

 

Már most az a kérdés, hogy mi volt e töltés? Bajos ám erre megfelelni, mert már több század óta nyilt 

kérdés ez, melyek legnagyobb tudósaink se tudtak megfejteni. Miként tudhatnám hát én, nyomaték 

nélküli műkedvelő utas? Miután azonban talán senki oly figyelmesen, mint én, a helyszinén meg nem 

vizsgálta, s nyomozva nem észlelte, hanem többnyire az asztal mellől okoskodtak, talán néhány 

felvilágosító észrevételt mégis koczkáztathatok. 

 

Ha az ember itt a térségen nézi meg felületesen, római utnak hihetné, mely a bodzai szoroson vonult 

ki Moldova felé, s e véleményt támogatná az alább fekvő komollói vár, mely kétségtelenül római 

maradvány, tehát lehetett volna út-védő vigilia vagy castrum. Hanem ha töltésünk vonalát követve, 

bekisérjük a hegyek közé, azonnal meggyőződünk, hogy út nem lehetett, mert oly meredek oldalakon 

vonul ki, hogy ott utat csak bolondok, de az okos és tapintatos rómaiak semmiesetre nem 

csinálhattak. De még jobban meggyőződünk, hogy nem út, ha ásatást teszünk vonalán, mert ott a 

római utnak alkatrészeit*Tudjuk, hogy a római utak három réteggel birtak: Statumen, mely kövekből, 

szikladarabokból rakott alap volt, erre jött a Nucleus, vagy tört kavics-réteg, s végre az Agger, mely 

négyszögre faragott 10–12 hüvelyk átmérőjü s szilárd ragacscsal összeillesztett kőburkolat volt. fel 

nem találjuk, hanem az egy domobor tetejü egyszerü földtöltés, melyet több helyen átmetszetvén, 

mindenütt a rétyi nyír homokjával ugyanazonos homokhalmazt találtam egész fenekig le. 

 

Még lehetne az római Limes vagy határvonal, mellyel a meghóditott tartományt a meg nem 

hóditottól néhol (mint Britanniában, Németországban, s a corinthi szorosnál is) el szokták volt zárni, 

de ez leginkább kőfal volt, s az ily Limesek vonalán vigiliák szoktak lenni, ezt pedig sem itt, sem 

künnebb (Erdővidékén, Udvarhelyszéken az ugyanazonos töltésnél) nem találtam, s aztán a K.-

Vásárhelynél és Bereczknél talált római maradványok arra mutatnak, hogy nemcsak Háromszék alsó 

fele, hanem a felvidék is a rómaiak birtokában volt, tehát ily elkülönitő Limesre semmi szükség sem 

vala. Az elnevezés Hon vagy helyesebben Hun árok és Atilla utja arra mutatna, hogy az hun őseinknek 

műve, irány-sáncza lehetett, mely hóditó vonalukat jelölhette, hogy egész Európát felrázó 

hadmeneteik közben hazájukat, katonai telepeiket, (hol családjok s kincsük hátramaradt,) 

feltalálhassák ezen akkor uttalan rengeteg tömkelegében. Bolond lehet ez eszme, s mondhatná egy 



ellenvéleményü, hogy hát mikor lett volna az itt keveset időző, s mindig hadakozó hunoknak ily óriási 

mű végrehajtására idejök? Nem is mondom én, hogy ők csinálták. Urak, büszke harczfiak voltak ők, 

kik ily földturkálással nem méltóztattak fáradozni, hanem volt hatalmuk alatt elég meghóditott 

rabszolga nép, s ezekkel csináltathatták azt, már csak azért is, hogy elfoglalják, s elméjöket a 

gondolkozás és lázongástól elvonják. Az itten talált arany csákány (Háromszék levéltárában) is azt 

mutatná, hogy az egy oly fényüző ázsiai népfaj fegyvere lehetett, mely a félvilág kincseiben turkálván, 

könnyen csináltathatott magának arany fegyvert; sem a földhöz ragadt szegény rabszolga dák, sem az 

egyszerüséget kedvelő római ily fegyverrel nem élt stb. 

 

Elég az hozzá, hogy én a kérdést bizonynyal végeredményesen meg nem oldom, hanem egy uj – lehet 

téves, nevetséges – véleményt, eszmét csatolok a többihez, s a megoldás helyett még tán bonyolitom 

a kérdést; de a véges emberi ész tulajdona az, hogy tétovázzék s csalódjék. Nem bizarrabb semmi 

esetre a felfejtett eszme se, mint Philippi*Die deutschen Ritter in Burzenl. 44. lap. véleménye, ki csak 

azon alapon, mert azt a Bodzán papok sánczának, itt Honárkának nevezik, azt vonja ki, hogy az a 

német lovagok birtokainak volt védvonala és hogy Háromszéknek e töltésen alól levő része a lovagok 

birtokához tartozott. Hogy pedig a Székelyföld csakis Rétyig nyult le, azt a Feketeügy nevéből akként 

okoskodja ki, hogy Ügy ügyelőt, őrt jelent, Fekete őrt tehát, és pedig e név abból eredhetett, hogy a 

fehér palástos, fekete keresztü lovagok e folyam partjain ügyeltek, őrt állottak. E vélemény ellen 

felhozhatnók, hogy oly roppant munka létesitésére, mint a minő a Hon árka, a kevés számu és itt 

rövid ideig mulató lovagoknak sem idejök, sem munkaerejök nem volt, továbbá az ilynemű erőditési 

sánczolatok nem is tartoztak az ő erőditvényi szokásaikhoz; legalább ilyet sem előbbi, sem későbbi 

telepeiknél nem találunk. Aztán ők Háromszéken nem is birtak egy talpalatnyi földet se, mert ugy a 

behiváskor, mint Kreuzburg és környékének adományozásakor birtokaiknak határvonalát, ugy 

András, mint Béla király tisztán, határozottan kijelölték. Első határvonalok ez oldalról a Tatrang és 

Tömös folyók voltak; Béla király 1222-ben ehhez Kruceburgot (Nyent) csatolja, s ha megengedjük is, 

hogy ők az akkor lakatlan Bodza vidéke felé terjeszkedtek, bajosan feltehető, hogy Háromszéknek 

ezen legszebb részét birhatták volna, mert tudjuk, hogy adott jogaikkal visszaélvén, csakhamar élbe 

álliták magokat királylyal, országgal és a püspökkel. Terjeszkedési vágyuk, hatalmaskodásaik, s a 

kegyelemből nyert területenk ajándékozgatása által csakhamar annyira felingerlék magok ellen a 

királyt, hogy azután őket féken tarták, s nem hogy terjeszkedni engedték volna, hanem a birotkaikon 

épült várakat is leronták, s kiüzték őket az országból. Ekként csak rege az, hogy a német lovagok 

Háromszéket birták. A papok sáncza elnevezés is a Bodzán, a hagoymányok szerint onnan ered, hogy 

egy török beütés alkalmával a papok által vezetett nép ott megállott, s visszanyomta az ellent, s ez 

alkalommal főként a papok igen hősileg viselvén magokat, annak emlékére neveztetett el a régi töltés 

papok sánczának. Hogy pedig a Feketeügy neve sokkal régibb a német lovagoknál, azt bizonyitanom 

felesleges* 

 

XXIX. Szacsva környéke. 
Magyaros. Kuruczhalom. Szacsvai család. Kárhágó. Vadalma pusztása. A szacsvai régi vár, 
mostani maradványai Kilátás. Regék. Az ősvárakra fektetett védrendszer körül való 
tapogatódzások. 



A Bodza szorosát nyugatról körülkeretelő, azt a Feketeügy mellékétől elkülönitő hegysornak 
Háromszékre néző oldalában, több falu fészkelte meg magát, melyek részint egyes 
völgyületekbe húzódtak, részint emelkedett lonkákon kihivó büszkeséggel helyezkedtek el. 
Ilyenek a már fennebb ismertetett Fel-Dobolyon, Nagy- és Kis-Borosnyón s Egerpatakon 
kívűl Magyaros és Szacsva, alább Lisznyó és Bikkfalva. A két előbbi Rétyről leginkább 
kezünk, illetőleg lábunk-ügyébe esvén, innen fogjuk meglátogatni, sőt a Hon árkának 
nyomozása alkalmával önkénytelenül elvezettetünk Magyarosra. 

Magyaros az 1567-ik évi regestrumban Monyoros néven 9 kapuval jegyeztetett be; különben 
Magyaros a kutatóra nézve kevés érdekkel bir, mert a határán áthuzódó már fennebb leirt 
Honárkán, s némi csekély római töredékeken*Ezekről alább a komollói castrummal 
kapcsolatosan. kívűl alig tud mást felmutatni, legfelebb egy gyászos sirhalmot, melyet Kurucz 
halomnak azért neveznek, mivel a labanczok által Lisznyóról kiszorított s leölt kuruczok nagy 
száma van ott, a nép kegyelete által nagyobbitott halom alá eltemetve*Ez az Ivánka és Csiga 
vár közt van, majd alább Lisznyó leirásánál tüzetesebben tárgyaljuk.. 

Több nevezetességet mutat fel, s igy több érdekeltséget költ a szomszédos Szacsva, mely 
Magyaroson felül a Szacsva patak szűk völgyületében rejtőzködik. Hagyományilag Szacsva 
volt azon ős falu, melynek kibocsátott gyarmatai alapiták a szomszéd Egerpatakot és 
Magyarost is, minek következtében említett faluk régebben – még pár századdal ezelőtt is – 
nemcsak egyházközségileg, hanem hatóságilag is Szacsva alá tartoztak*Ezt bizonyitó 
okmányt többet lehet a szacsvai ref. egyházk. levéltárában találni., s csak később lettek 
önállókká. 

Szacsvának mint törzs-helységnek volt régi vára is fenn a bérczek egyik büszke ormán, 
honnan a várőrség lehuzódván, alapitotta a helységet; a régi falunak volt ódon temploma is, 
mely túlélvén magát, ujjal váltatott fel, s igy nyomtalanul eltünt az őskor e műemléke, sőt a 
hivek tovább adtak az ezen egyházból visszamaradt régi harangon is, mert azt kicsinyelvén, 
Eresztevénynek engedték át; felkerestem én ott is, mert oly köriratot reméltem rajta, mely 
talán Szacsva őskorára adatul szolgálhat vala, a mit ugyan nem találtam, de minden 
epigraphicus némasága mellett már hosszukás idomtalan alakja is elégséges arra, hogy a XV. 
századból eredettnek itéljem. 

Mindezek Szacsva régiségére utalnak, bár e helységről való első történeti adatunk csak a 16-
ik század közepe tájaig hatol fel, vagyis az 1567. évi regestrumig, hol Zachwa néven 13 
kapuval jegyeztetett be. Egy 1589-ki adománylevélben Zachiva néven fordul elő*Báthori 
Zsig. adománylevele, melyben Losonczi Andrásra Zachiván s másutt is adományoz; lásd Réty 
leirásánál fennebb.. De az okmányi tudatnál jóval régibbre viszi Szacsva lételét az innen 
származó Szacsvai család, mely nemcsak hogy innen ered, hanem mult időkben itt is lakott s 
innen is irta magát, csak későbbi kitelepedésével vette fel a „léczfalvi” és „esztelneki” 
előnevet. A legelső Szacsvai, kiről történelmi tudomásunk van, Gergely, ki az 1442-ki 
szentimrei csatában tünteti ki magát. A fejedelmi korban Mihály mint Bethlen Gábor 
kapitánya szerepel, s érdemei jutalmául ezen fejedelemtől szablyát tartó oroszlán czimert és 
jószágot nyer Szacsván. Ezen Mihálynak unokái György és András szállnak el Szacsváról, s 
szerzik as léczfalvi és esztelneki ágat*Nagy Iván Magyarország családai.. A mult század 
végén Sándor az irodalom terén emelkedett ki, mint a legelső magyar hirlapnak*Az első 
magyar hirlap a Ráth Mátyás által 1780-n Pozsonyban megindított „Magyar Hirmondó” volt. 
egy ideig szerkesztője*A „Magyar Kurir” alapitását megelőzött időben Szacsvai Sándor két 
évig a „Magyar Hirmondó” szerkesztője is volt, mint az kitetszik a „Magyar Kurir” 
meginditásakor kibocsátott előfizetési felhivásból., azután a második magyar hirlapnak, a 



„Magyar Kurir”-nak és az azzal kapcsolatos első szépirodalmi lapnak, a „Magyar Musá”-nak 
alapitója*A „Magyar Kurirt” és az annak melléklapját képező „Magyar Musát” Szacsvai és 
Tállyai Dániel inditották meg. A pesti muzeum könyvtárában megvan az előfizetési 
felhivásnak egy példánya, melyből az is kitetszik, hogy e lapeszméje Pozsonyban született 
meg s ott is terveztetett annak kiadása, bár az eredeti terv – nem tudni mi okból – változást 
szenvedett, mert a „Magyar Kurir” legelső száma Bécsből indul ki. (Sic!) Emlitett előfizetési 
felhivás igen érdekes, elannyira, hogy annak közlése ohajtandó lenne, mert abban már 
kinyomatát találjuk azon szellemnek, mely a lapot átlengte, s már ott van megkezdve az 
előcsatározás a külföldieskedés s más nevetséges szokások ellen, melyekben a magyar 
értelmiség és főnemesség szenvedett, s melynek hatályos gyógyszerét a „Magyar Kurir” 
szolgáltatta leginkább., s 1787-től 1792-ig szerkesztője. Hirlapja mellett más dolgozatai is 
voltak, miért Szacsvai Sándort ugy kell tekintenünk, mint a kinek nemzeti nyelvünk 
fejlesztése körül nagy érdemei vannak, mint a ki nemzetünk szellemi fölemelkedésének 
előküzdérei között kiváló szerepet játszott, miért mint az eszme apostola a halhatatlanság 
koszoruját érdemli ki*Ő 1753-ban született, s miután Bécsből szabadelvü irányzataért s 
metsző élczeiért elzavarták, Kolozsvárra huzódott, hol 1815. máj. 15-én halt el.. Azonban az 
ujabb korból is tud e család érdemes egyéneket felmutatni, mert a Háromszékről Bihar 
vármegyébe kiszármazott ágból való Szacsvai Imre Biharmegyének 1848-ki országgyülési 
képviselője, ki mint a ház jegyzője szerkeszté a függetlenségi nyilatkozatot, s ki mint a 
zsarnokság boszudühének nemes áldozata a hazafi-vértanu koszorujával sorakozott a 
dicsőülteknek fájdalom! akkortájt nagyszámu seregéhez. De a hazafierénynek e nemes 
áldozata nem egyedül volt, ki a haza szent ügyének szolgálatot tett, mert Háromszék 1848/9-
ki önvédelmi harczának nagyszerü eseményeivel szintén egybefüződik a Szacsvaiak neve, 
mert midőn a családból több lelkes harcznok került ki, egyszersmind e dicső harczok 
lehetőségére két Szacsvai nagy mérvben folyt be. Ugyanis azon korban, midőn Erdély 
elbuktával a magyar elem mindenütt elynomva, sokhelyt könyörtelenül gyilkoltatva 
terrorizáltatott, akkor Háromszék büszkén emelé fel fejét, s elszántan mondá ki a nemzeti 
szabadság oltalmának és területe sérthetetlenségének dicső elhatározását, rettenthetlenül dobta 
oda a keztyüt a zsarnokságnak, elfogadva a harczot a nélkül, hogy annak folytatására a 
szükséges hadkészletekkel birt volna. De a percz nagyszerüsége megteremte mindent; pénz, 
élelemkészlet roppant mennyiségben hordatott egybe, Gábor Áron már önté ágyuit; de 
hiányzott a lőpor, melylyel azokat érévnyesiteni lehete; eziránt mindenkit aggodalom lepett 
meg, midőn a szervezkedés élén álló kormánybiztos, Berde Mózesnél egy székely atyafi azon 
értesitéssel jelent meg, miszerint Esztelneken él az öreg Szacsvai András, ki olyan lőport tud 
csinálni, hogy a medve golyó nélkül is megdöglik attól. Berde azonnal felkereste a 70 évet 
meghaladott öreget, kitől azon örvendetes értesitést nyerte, hogy igen is ő érti a lőporgyártást, 
mert fiatalabb korában mint nagy vadász saját használatra gyártotta azt; ő ugyan öreg és 
beteges, de János fia épp oly jól tudja annak előállitási módját, miként ő, s maga helyett őt 
ajánlja fel a haza szolgálatára. Berde Szacsvai Jánost magával vitte K.-Vásárhelyre, annak 
lelkes polgárai rögtön helyiséget rendeztek be, munkásokat szolgáltattak, a szükségelt 
alkatrészeket egybeszerezték, oly gyorsan, hogy pár nap alatt be volt állitva s minden 
szükségessel felszerelve a lőporgyár, mely kezdetben naponta fél, később egy, sőt több mázsa 
lőport is állitott elő, még pedig oly jó minőségüt, hogy – bár fénytelen s durva kinézésü volt – 
erőre nézve felülmúlta az osztrák hadsereg lőporát. 

Háromszék önvédelmi határozata a szabadságszeretet és hősiesség kifolyása volt; de hogy 
ezen elhatározás érvényre emelkedhetett, hogy a harczot győzelmesen folytathatta, arra igen is 
nagy befolyással volt Gábor Áron genialitása, ki az ágyuöntés mesterségét mintegy 
másodszor találta fel, valamint Szacsvai András és János leleményessége, kik a lőpornak 



mondhatnók ujból való feltalálása által e dicső korszak sikerének főtényezőivé lettek. Azért 
tisztelet adassék a nemzeti dicsőség e hű napszámosainak! 

Azonban az ujabb kor harczi dicsősége ne feledtesse el velünk az őskor harczias emlékeit se, 
a Szacsvaiaknak nyujtott babérkoszoru mellett illeszszünk emlékfüzért Szacsva ős várának 
titokteljesen ismeretlen romjaira is, hisz éppen nem lehetetlen, hogy a lőpor korában szerepelt 
utódoknak elődei a nyíl és tegez korszakában e szétomlott erődnek egykor izmos falai mellett 
a honvédelemnek harczaiban kitünhettek; mert nem tudhatjuk ugyan, de mégis sejthetjük, 
hogy – a haza határának védvonalán emelkedő – ezen erőd szerepelhetett azon távol 
homályba vesző korszakban, midőn a hagyományok szerint Szacsva lakói ezen erőd őrizetét 
alkotva, őrködtek a hon határainak biztonsága felett. Keressük fel tehát a romokat, melyek 
mult időknek elkopott kőtáblája s emlékjeleként tünnek fel a lezajlott hőskor mohosult sirja 
fölött, s melyeknek hantjairól szedhetjük az ujabb kor dicsőségét megillető koszoruhoz a 
cserlombokat. 

Az ősvár, melyhez a sejtelmeknek költői lánczolata füződik, a délről északnak folyó Szacsva 
patakának völgyületében, még pedig a jobbparti hegylánczolatnak egyik önállólag 
felmagasuló büszke ormán feküdt, egy óra távolra a falutól. De mi nem a patakvölgy által 
jelölt uton, hanem a balparti hegység élén vonultunk fel, melyet Kárhágónak, hagyomány 
szerint, azért neveznek, mivel a tatároknak egy e hegy élén táborozott csapatja nagy kárt 
vallott, a mennyiben itteni erőditett táborhelyét – hová a kirabolt vidék zsákmányát s szijra 
füzött lakóit egybegyüjté – egy éjjel megrohanták Szacsva és a szomszéd váraknak jel által 
értesitett őrizetei, s az álomba merülteket meglepvén, nagy részüket levágták, a foglyokat 
kiszabaditva, zsákmányt elszedve, az egész tábort káré (tönkre) tették. Ezért mos ki e helyen a 
zápornak lepatakzó vize nagymennyiségü fegyvertöredékeket, ezért kell tisztelettel lépnünk e 
hegységnek véráztatta hantjaira, mert az itt vivott harczok az ellenre kárt, a fenyegetett hazára 
pedig üdvöt hoztak. 

A Kárhágón felül Vadalma pusztásának nevezett fennsík van, itt tartottak győzelmi ünnepet a 
várőrizetek népei. Különben a Vadalma pusztása éppen szemben fekszik a várhegy csócsával, 
közöttük csak a pataknak e helytt nagyon egybeszükülő völgyülete mélyül be. Azon időben, 
midőn a vár fennállott, a völgy fölibe helyezett függő hidon jártak át a várhegyről a Vadalma 
pusztására, hol a vár védelme alá helyezett katonai telep volt. Ezek itt békés időkben a most is 
felötlő mesgyék által bizonyitott földműveléssel foglalkoztak, midőn pedig vész közelgett, a 
hidon áthúzódtak a várba, melyet a híd egyik részének felvonása által az ellen léptei elől 
elzártak. Ily mesésen csudás dolgokat beszél a költői röptében messze korra visszabarangoló 
monda; s bár mi nem ellenség, hanem barátként közelíténk, azért a híd eltüntével mégis 
elzárattunk a vártól; ott volt az közelünkben, egy kővel átdobhattunk, s mégis lehetlennek 
tetszett az odajuthatás, mert ugy felőlünk, mint túlról függélyes meredek oldaloktól 
szegélyzett örvény tátongott lábainknál; de mint régi dicsőség babérjait gyüjtő elszánt 
kutatókat, az ily látszólagos nehézségek nem tartának vissza, mert mi fák galyaiba 
kapaszkodva, leereszkedtünk a csaknem falmeredek hegyoldal sziklaélein, míg túlról szintén 
felküzdők magunkat a hasonlóan függélyes Várhegy ember előtt tiltott lejtőjén, már fenn 
voltunk a csúcsnak ormán, de itt uj akadályt gördített a hegy fennlapját befogott sürű cziher 
(bokor erdő), melyen át – ily helyekre mindig magunkkal hordott – szekerczénk segélyével 
nyithatánk csak utat. A hogy ezen utolsó akadályt áttörtük, csakhamar ráakadtunk az elomlott 
várfalaknak tekintélyes gátonyára, mely, két ölnyi átméretnél ölnyi magasságban, 
elvitázhatlanul falomladványból alakult, sőt itt-ott a romhalmaz eltakaritásával ráakadhattunk 
az ölnél szélesebb várfalak alaprakatára is, nemcsak, hanem a déli oldalon – hol a sáncz által 
fedezett és kapubástya által biztositott bejárat volt – a várfalak két ölnyi magasságban még 



jelenleg is fennállanak, mutatva, hogy Szacsva vára nem valamely alkalmi védhely, hanem 
rendszeresen épült körerőd volt, mely a mint gátonyának vonala jelöli, köridomu, 250 lépés 
kerülettel biró tekintélyesebb olyféle erőd volt, mely már fekvésénél fogva is, azon távol kor 
hadászati elvei szerint, a megközelithetlenség minden kellékeivel birt. 

A vár belterét ellepő erdőség mély üregekkel tarkázott romhalmazból nőtt fel, s bár az itteni 
kutatás és tájékozottságban az erdő által gátolva voltunk, annyit mégis sikerült kivennünk, 
hogy a beltéren valamely épület – valószinüleg egy közép zömtorony – állhatott. 

A rege e várat is óriások által épitteti, s csak ezek fajának kipusztultával bocsátja azt az ember 
birtokába; a vár alatt rejtőzködő titkos s az óriások kincsével tömött pincze regéje itt is 
megvan, miért itt sem hiányoznak a kincskutatók által mindenfelé felturkált üregek. 

A Várhegy egyik sziklafoka fától szabad levén, gyönyörü kilátást enged, melyet itt nem leirni, 
hanem röviden körvonalozni azért látok szükségesnek, hogy Szacsva várának hadászati 
fekvése s egybeköttetései felötlővé legyenek. Ezen a szomszédos hegyeket uralgó csúcsról 
végig pillantható egyfelől a Feketeügy, másfelől az Olt rónája. Az elsőnek hátterében a Perkő 
felett felmagasuló Nemere, a másik láthatárát a bükszádi Piliske, Csomág, közbül a Büdös és 
Bálványos csúcsa zárja el, míg nyugatra a hegység egy nyilatán feltünik a lisznyói két vár, a 
bikkfalvi Csigavár s az alvidéknek szintén felötlő egyik szöglete felett a Veczernek 
vérkoronázta hegyfoka. Végre keletre Fergetyü, Bodz és a borosnyói másik vár. E szerint 
Szacsva vára a Bálványos, perkői, kovásznai, Borosnyó táji s az alább fekvő Lisznyó és 
Bikkfalva köri ősvárakkal láttani egybeköttetésben levén, egyik szemét alkotá a határszéli 
várlánczolatnak és igy az idő, melyet annak felkutatására, e lap, melyet annak 
megismertetésére szentelénk, valamint az idő is, melyet kedves olvasóm annak átnézésére 
fordit, nincsen elvesztegetve. Mielőtt azonban sok tekintetben érdekes várunkat elhagynók, 
egy általános visszapillantást kell tennünk őseinknek ezen határerődökön nyugvó 
védrendszerére. Ugyanis e várak combinativ vizsgálatánál szemmel látható azon körülmény, 
hogy az ily határszéli várak rendszerint nem a hazába bemenetelt engedő hegyszorosokba, 
hanem inkább benn a lakott vidék közelében épültek. Ezen hadászati elvet látjuk 
következetesen keresztül vive, főleg a háromszéki védvárak elhelyezésénél, mert itten a 
szentléleki várnál és az azzal kapcsolatosan épült Csomortány és Álmos váránál kezdődő 
határfedező erődök mindenike oly elhelyezést nyert, mintha őseink erejük érzetében nem 
kizárni, hanem az ut nyitva hagyása által mintegy beédesgetni akarták volna az ellent, hogy 
ott az erődök gyürüzetéből minden oldalról megrohanják és eltiporják. Mindenesetre az 
önbizalom döntő szerepet játszott a hadászati pontok ily megjelölésére, de még inkább 
szükségelte azt a hadfolytatásnak akkori időben másutt is, de főleg nálunk alkalmazott azon 
modora, miszerint a csatákban a lovasság sokaságának rohamai játszották a döntő szerepet. 
Lovassággal való mozoghatásra pedig a szűk határszéli szorosok tért nem engedvén, az ellent 
be kellett ereszteni a tágabb sikságokra és völgyületekbe, hogy ottan lovassági rohamok teljes 
kifejthetése által azzal előnyösen ütközhessenek. S valójában nem igen lehetett előnyös és 
kedvező helyzete azon ellenségnek, mely Háromszék terén minden oldalról elhelyezett 25 vár 
őrizete és az e várak alatt tanyázott harczosok együttes megtámadásának és körülözönlésének 
volt kitéve; mert hogy a Háromszéket ugy keletről, mint nyugatról és északról körülfutó s 
egymással mind láttani egybeköttetésben levő ős váraknak ily hadműveleti combinatio 
adhatott lételt, azt az, ki az őskor hadászatát csak valamennyire is buvárolta, azonnal fel fogja 
ismerni. 

A lőfegyver feltalálása azonban a hadviselés módját egészen átalakitá, nagyobb értelmi 
befolyást és a strategiai combinatióknak döntőbb szerepet engedő ujabb harczmód jött létre, a 



régi sziklavárak, a magas hegyormokra fektetett sasfészkek nem illettek többé be a 
tudománynyá fejlődött ujabb hadtan keretébe, elhagyták azért azokat lassankint őseink is, 
leszálltak e büszke sziklatrónukból a lakályosabb térségekre, s határvédő várakat künn a 
hegyszorosokban emeltek, hol a lőfegyver segélyével kisebb erő is nagy hadtömegeket 
tartóztathatott fel. 

Az elhagyott ősvárak pedig gondozatlanul omlottak szét, s korunkra csakis azoknak romjai 
jöttek le, de e romok, e szétszórt töredékek egyenkint mind becses adatok, mind egyes 
kőokmányok, melyeknek szakadozott lapjairól, ha nem is tudjuk az ősidőknek homályba 
vesző történelmét biztosan egybeállitani, de azért annak hatalmáról mégis fogalmat 
alkothatunk, s ritkán csaló következtetést vonhatunk a távol kor műalkotásainak ezen 
kőepopéájairól annak hajdani nagyságára, mert ezen romokon nyugszik a mult, ezen romok 
közt gyökerezik a jelen öntudatos hatalmát és a jövő nagyságát biztositó szabadságnak izmos 
életfája. 

XXX. Eresztevény és Maksa környéke. 

 

Eresztevény, néveredete. Óriás nevü hegyfok. Óriások pinczéje. Az e hegyfokon levő erőditvényi 

művek maradványa. Gábor Áron sirja és jellemrajza. Besenyő patak. Maksa, a régi székely gyülések 

helye. Háromszéknek Maksán tartott közgyülései. Maksa régi egyháza és harangja. Ur kútja. Kupa 

köve. Besenyő, régi temploma. Csentetető. Bábolna árka. Angyalos. Forró család. Tatárut. Janka feje. 

Várhányásnál régi erőd. Bálvány. Vaskapu. Dálnok. Dózsa György. Benkő Márton. Dálnoki Mihály. 

Ferenczi János. Dálnoki darabontok. Péter Simon. Albis. Zólyom Dávid. Pánczél Dániel. 

 

Ismerjük már Háromszéknek felvidékét, mely felé midőn bucsupillantásainkat küldjük, akkor 

Háromszék alvidékének disztere, a bűbájos Szépmező csábitgat rezgő délibábjának csalképeivel 

látogatására, de mielőtt e csábnak engednénk, mielőtt az annyi élvhez juttatott felvidéktől végbúcsut 

vennénk, meg kell előbb járnunk a Feketeügy jobbpartjának azon szögletét is, melyet megtekinteni 

mindeddig elmulasztánk. Igen, mert én nemcsak futólagos áttekintését s talán jóval mulatságosabb 

felületes könnyüded leirását, hanem alapos ismertetését akarom adni e vidéknek; figyelmemet azért 

kiterjesztem minden egyes zugra, ki a legigénytelenebb, a legrejtettebb helységre; ki az emberi 

tanyáktól távol eső erdőségekre, hogy felkutatva, felszinre legyen hozva mind az, mit e classicus föld 

ugy történelmi, mint régészeti, ugy népismei, mint szépészeti tekintetben felmutat. Miért ha néha 

részletezek, ha gyakran egy-egy emlék által szentesitett helynél, egy-egy kilátásnál, egy-egy ősromnál 

többet időzöm is, mint talán némely pusztán mulatságos olvasmányok kedvelőinek ínyére lenne, 

teszem azt azért, mert a részletek összege alkotja az egészet, mert annak, ki egy vidék szépségi és 

történelmi kincseit ki akarja aknázni, ki kell térni a göröngyös ösvényekre, be kell hatolni az uttalan 

rengetegekbe, meg kell másznia a félelmes szirtormokat, fellegekig nyuló havascsúcsokat, s főként 

érintkeznie kell a néppel, a hagyományok ezen hű letéteményesével, annak jellemét tanulmányozva, 

bizalmát kinyerni, fáradhatlannak kell lenni, viharnak, zápornak, szélnek, kitéve, minden kényelmet 

nélkülöznie, s csakis igy leend képes egy vidéknek némi maradandó becscsel biró ismertetését adni. 

Erre törekedtem én, ez volt kitüzött czélom, melyet ha csak részben is megközelithettem, akkor 

hiszem, hgoy kedves olvasóm ezen önigazolásomra felhozott érvek alapján elnéző lesz munkámnak 



felmerülhető gyarlóságai, s lehető botlásai iránt is. De vegyük fel kutatásaink megszakadt fonalát, s 

folytassuk vizsgálódásainkat a Rétytől északkeletre eső vidéken. 

 

Rétyen felül a brassó-k.-vásárhelyi utvonal mellett csakhamar Eresztevényt találjuk. Ez igénytelen 

falucskának sajátságos hangzatu nevét különbféleképpen származtatják. Egyik attól, hogy tatárjárás 

alkalmával a sok rabszijra füzött foglyok felett Eresztevény táján tartott szemlét Khánjuk, de látva, 

hogy azok közt sok munkaképtelen öreg is van, kiáltá, hogy: „ereszd a vént”. 

 

Az igy megszabadultak a helyen meg is telepedtek, s telephelyüket a szabadságukat visszaadott 

felkiáltásról nevezték el Ereszd a vénnek, mi később a mostanira módosittatott. 

 

Mások ismét arról, hogy az ős időkben Maksán tartott gyülésekre egybesereglett székely lovagok 

(lófők) e helyen szokták volt legelés végett kiereszteni méneiket, miből a hely neve Ereszd a mént 

lett. Végre abból is származtatják, hogy a Brassóból Kézdi-Vásárhelyre menők itt szoktak volt 

kiereszteni*A székelyek a szekérbe fogott vagy nyeregbe használt lónak megétetését most is 

„kiereszteni”-vel fejezik ki.. Mind ezen névszármaztatások nagyon is mondaszerüek s sokkal 

valószinübb, hogy Eresztevény neve valamely ázsiai visszaemléken alapszik, és ez annyival 

valószinübb, mivel azt Királyhágón túl is pusztára, erdőre és családra alkalmazva már a 13. században 

feltaláljuk*1257-ben Erezteun nevü erdőt. Lásd Fejér Cod. dipl. IV. 2. 419. 1244-ben Hont várm. 

Eresztteven nevü erdő. Ugyanott IV. I. 337. És még 1282-ben ugyanily nevü erdőt. Ugyanott V., 3,144. 

Erestven Péter, Miklós fia Lajos király idejében 1365-ben az udvari főbiró jegyzője. Ugyanott IX. 6, 

154, kit 1385-ben mint Zeck nádor melletti jegyzőt találjuk. Ugyanott X, 8, 193. Eresztevény nevü 

puszta ma is van Abauj vármegyében.. Igen hihető, hogy a háromszéki Eresztevény is nagyon régen 

keletkezett, bár okmányi tudomásunk csak is 1567-ig hat fel, mint a mely évben készült 

regestrumban Erezthwen néven 12 kapuval van bejegyezve. Eresztevényről származik s ott is lakik az 

Eresztevényi család, melyből a multban Eresztevényi András emelkedett ki, mint Erdélynek 1637-n 

continuus oratora a portán*Főkormányszék levéltárában a continua táblák iratai 3134/771.. Az 184 

8/9-ki önvédelmi harczban Antal és László vettek tevékeny részt. 

 

A helységben magában nem sok nevezetest találunk, de környékén már hálásabb tér nyilik a 

kutatásra. Csak futólag emlitem meg a falun alól levő Kápolna nevü helyet*Hol a reformátio előtt 

búcsujáratok által látogatott kápolna állott a hagyomány szerint., s azután az Óriáson levő óriások 

pinczéjéhez vezetem el az olvasót. 

 

Óriásnak az Eresztvénytől nyugatra emelkedő azon kifutványt nevezik, mely az Olt és Feketeügy közti 

hegységnek egyik végfokát képezi. E hegynek tetőlapján 100 lépés kerülettel biró 4–5 öl magasságu 

töltés, vagy jobban mondva körgátony látható, mit – mivel közepe üreges – egy váracs vagy őrtorony 

maradványának tartok. Ettől nyugatirányu 100 lépés távolra másik 70 lépés kerületü ily kisebb 



körgátony emelkedik. Az előbbit óriások pinczéjének, az utóbbit óriások kutjának, s ezekről a hegyet 

magát Óriásnak nevezi a nép. 

 

A rege azt mondja, hogy ott oly roppant óriás lakott, ki innen pár lépéssel a torjai Bálványosra s 

borosnyói várhoz lépett. Az óriásnak azonban minden nagysága s minden hatalma mellett is el kellett 

e vidékről húzódnia akkor, midőn az emberek származásakor a vidék birtoka ezeknek itéltetett oda, 

de távozása előtt roppant pinczét készített a hegy gyomrába*Az említett körgátonyt e pincze 

gátorának = bejáratának tartják., s roppant kincsének elvinni nem tudott részét oda rejtette el, mely 

hit alapján a vidék lakói szorgalmatosan is ásogatnak az itten vélt kincs után. Azonban véleményem 

szerint ezen ily czifra mesékkel felékitett műmaradvány nem egyéb volt, mint egy középkori oly 

figyelő váracs, melynek csak zömtornyai voltak kőből épülve, míg kivülről azt csak karózat és 

földtöltés övezte; ezek el is tüntek nyomtalanul, míg az erőteljes épitészetü zömtornyoknak romjai 

egészen korunkig fennmaradtak. Ezen erőd fekvése itt e hegyfokon, – honnan egész Háromszéken 

annak ugy fel-, mint alvidékén végig lehet pillantani – igen előnyös volt, s mint a rege jelöli, a 

Bálványos és Borosnyóköri várak közti egybeköttetés volt hivatása. Az ember megjelentével 

elköltözködő óriás regéje olyasmit sejtet, hogy azt már a székelyek ide települte előtt e tájt lakott nép 

épitette, sőt még az sem lehetetlen, hogy a középkori várt megelőzőleg a rómaiaknak állott itt egy oly 

vigiliája, mely a komollói és kézdi-vásárhelyi castrumok közt az azon korban szokásos hadi távirdát 

képezte, egybefüggésben egy másik, ugyan e hegyháton hátrább fekvő, ilyszerü és a besenyői Csente 

tetőn levő harmadik ehhez hasonló dombozattal, melyek szintén ily őrtornyok vagy vigiliák 

mradványai lehetnek, azonban az óriás (a római) elvonult az emberek (a gót és hun) megjentekor, 

kiknek e tájra költözött raja a székely telephelyének oltalmára igénybe vehette, s saját erőditvényi 

modorába alakitva, hasznosithatta a rómaiaktól hátramaradt erődöt. Mindezek azonban csak a rege 

homályos mécsének bizonytalan világitásában felötlő sejtelmek, melyeket csak rendszeres ásatások 

nyomán lehetend talán egykor megerősiteni, vagy lerontani. 

 

De az óriások pinczéjénél inkább érdekelt engem egy Eresztevényen levő egyszerü sirhalom, mely egy 

hősnek, egy erényóriásnak fedezi hamvait, hol a honszeretet koronájának legfénylőbb gyémántja van 

elásva, de a mely felragyog e sötét hantok alól, azokat a dicsőség fénysugaraival övezvén körül. 

 

Eresztevény templomkeritésében egyszerüen felhantolt, durva fakorláttal körülvett sir emelkedik. Ez 

Gábor Áron sirja. Elég, azt hiszem, e névnek egyszerü felemlitése is, hogy minden hazafi tisztelettel és 

szent áhitattal közelitse meg az egyszerü sirhantot, mely a nemzet nagy halottját fedezi. 

 

Nem tartozhatik e munka köréhez, hogy itt ezen, a nép kebléből kiemelkedett nagy férfi részletezett 

életrajzát adjam, de azt főbb vonásaiban vázolni azért is szükségesnek itélem, mivel az nagyon 

hiányosan van ismerve, de főleg azért is, hogy e nagy ember ismeretéből eredő öntudatos tisztelettel 

közelithessen az utas e sirhoz, hogy felfoghassa azon szellemi nagyságot, mely hazájának szent ügye 

mellett való lelkesültségében csudákat művelve, – e rideg sirhoz tevé dicsteljes utolsó lépését. 



 

Gábor Áron 1814-ben nov. 21-én született Bereczk határszéli végvároskában. Atyja azon Gábor 

István, kivel mint e város főjegyzőjével már fennebb Bereczk leirásánál találkoztunk*Ő adta ki a 

városnak ottan közlött constitutióit., anyja Hosszu Judith volt. Tanulmányait a csík-somlyói 

gymnasiumban kezdette, s már gyermekkorában nagy hajlamot mutatott a gépészet és technikai 

tudományokhoz, de e tehetségét kifejleszteni nem volt alkalma, sőt tanulmányait – mihez nagy kedve 

volt – sem folytathatta, mert midőn felsőbb iskolákba akart menni, arra az engedélyt a katonai 

kormány megtagadva, visszaparancsolta ezredéhez, honnan néhány más társával Gyula-Fehérvárra 

küldetett, nem azért, hogy tudományos kiképeztetést nyerjen, hanem pusztán azért, hogy a tüzérség 

gyakorlati kezelését megtanulja. Innen – nem tudni miféle magánpártolás utján – Pestre, onnan pár 

hóra Bécsbe ment, hol a genie-corpsnál mint műkedvelő hallgatta a felsőbb műtani leczkéket, s főleg 

az ágyuöntés mesterségét, az érczelegyitési arányt stb. figyelemmel kisérte, arról magának 

jegyzeteket tett nemcsak, hanem több e tárgyra vonatkozó német kézikönyvet szerzett meg magának 

s azokat a legnagyobb szorgalommal tanulmányozta*Mintha ösztönszerüleg érezte volna, hogy e 

tanulmányait egykor hazája javára fordithatja.. E szerint nem áll az, hogy Gábor Áron minden 

tudományos képzettséget nélkülözött volna, mert ha a mgasabb műtani kiképzéstől elvonta is a 

katonai önkény, vele született genialitásánál és természetes hajlamainál fogva, főleg a birtokában 

levő kézikönyvek*Ezen könyveket legdrágább kincsének tekintette, s annyira ragaszkodott azokhoz, 

hogy midőn az oroszok Kézdi-Vásárhelyt bevették s az ágyuöntödével együtt Gábor Áron szállását is 

feldúlva, könyveit minden egyéb holmijával megsemmisiték, a Csikból visszatérő, Nagy Sándor 

segédtisztjével a feldúlt öntődét számba sem véve rohant szállására, hol midőn kézikönyveit nem 

találta, a feldúlt szoba padlatára vetve magát, zokogva kiáltott fel: „Inkább tiz öntődét, mint 

könyveimet pusztitották volna el”. – Ezt a szemtanu Nagy Sándortól hallám. segélyével önmaga 

fejleszté ki tehetségeit. Igen nagy kedve volt műtani tanulmányainak folytatására, de ebben is 

meggátolta az ezredparancsnokság, mely a székelyből az értelmi fejlettség elölésével gépet akart 

alakitani; ez okból visszaparancsolta Gábor Áront is, s ő – miként hibásan mondatott és iratott – nem 

mint tizedes (hisz ez a pulyák szemében túldiszes állás lesz vala), hanem mint határőri közvitéz 

osztatott be ezredébe. A hivatásszerü pályájától ily erőszakosan elvont férfinak szárnyát szegve, négy 

éven át szoriták katonai szolgálatra, minek következtében oly kedélymeghasonlásba jött, hogy 

többszörös őrültségi rohamai voltak, s e miatt aztán mint hasznavehetlent jubilálták. – Ekkor kisded 

jószágára vonulva, asztalosmesterséggel kereste kenyerét, de e mellett természeti hajlamainál fogva 

gépminták készitésével s más találmányokkal is foglalkozott, mivel azonban ezek nem bizonyultak be 

gyakorlatiaknak, vagy inkább mivel azok kivitelére és alkalmazására módja nem volt, ismerősei, 

rokonai gúnyolódtak vele, mint egy olyan eszelőssel, ki valósithatlan dolgokon töri fejét s 

oknélküliségekre fecsérli idejét; mind ez elkedvetlenité, s itthonjában magas reptü lelke táplálékot 

nem nyerhetve, többször ment a szomszéd Dunafejedelemségekbe, de ott sem találván hálásabb 

térre, ujból visszajött hazájába, hol folyton félreismerve, meghasonlott kedélylyel élt bús 

magányában ezen nagy szellem, mely ha kellő kiképeztetést és tért nyer, a lángész egy csudás 

jelenségévé válhatott volna, igy pedig ha a forradalom – mely annyi félreismert tehetséget emele 

felszinre – közbe nem jön, Gábor Áron egy örökre feledett, mi több, kortársaitól lenézett, kinevetett 

egyén maradott volna. 

 



1848 kezdetével Gábor Áron Oláhországban volt; honnan a kedvezőbb fordulat hirére azonnal haza 

jött szülővárosába, innen a mozgalmakat figyelemmel kisérte, de ki nem jött, míg a tett órája nem 

ütött. 

 

A reactio vétkes fondorlatai és fegyveres fellépése önvédelemre szoriták a magyar nemzetet, mely ha 

elején készületlenül meglepetve, visszaszorittatott is, de azután annál nagyobb hősiességgel lépett fel 

szabadsága oltalmára, s az elbizakodott zsarnokság megalázására. 

 

A meglepetés első perczében Erdély is elesett, nemcsak, hanem Erdély fellegvára, a Székelyföld nagy 

része is be volt hódoltatva, de fennállott még a várnak végvisszavonulási zömtornya, s azon magasan 

lengett a szabadság zászlaja. Ezen bevehetetlen zömtorony pedig Háromszék volt, melynek elszánt 

fiai, mint az ős kornak legyőzhetlen hősei, kimondták a semmi áron való meg nem hódolást, s ezzel ki 

az önvédelemnek dicső harczát is, mert az ellen minden oldalról körülözönölte e széket, már minden 

oldalról folytak a határszélen az elszánt guerilla-harczok, Háromszék bizottmányi gyülése 

permanenssé válva folyton együtt volt Szent-Györgyön. 

 

Nov. 16-án a gyülés – melyen Berde Mózes, Dobay, Zsombori, Nagy Imre, s más főtisztek is jelen 

voltak – nagyon lehangolt volt, rosz hirek érkeztek mindenfelől, Udvarhelyszék behódoltatása, Csik 

semlegessége, túlról a gen. commandó feltétlen megadást követelő, s Háromszékre iszonyatosan 

fenekedő röp-lapjai. Gedeon és Heydte ellenséges fellépése, mind oly hirek, mely lehangolólag 

hatottak némely kedélyekre, a vészharangok zógtak, s a belépő futárok csak rosz hirekkel jelentek 

meg. Merültek fel oly hangok is, hogy miután egész Erdély s a többi székely székek megadták 

magukat, mit tehet egyedül Háromszék; felhozatott az is, hogy nincs ágyu, nincs lőkészlet, mi nélkül 

harczot folytatni képtelenség; mikor a terem egyik szögletéből egy czondrába öltözött, izmos, 

középtermetü, kerek képü szakálos férfi emelkedett fel s szót kért: mihez a nagy zúgás miatt bajjal 

juthatott csak, de végre csend állván be, igy szólott: „Uraim! hallom, hogy a főtiszt urak azt mondják, 

meg kell hajolnunk az ellenség előtt, mivel nincs munitio, nincs ágyu. Uraim, ha csak ez a baj, ugy én 

mondom, hogy két hét alatt lesz ágyu, lesz munitio, a mennyi kell”. Mire lelkesült „Éljen Gábor Áron”, 

„Harczolunk utolsó csepp vérig” kiáltások hangzottak mindenfelől; de a zaj csillapultával ujból a 

kétely hangja emelkedett fel, hogy könnyebb azt mondani, mint létesiteni, midőn Gábor Áron 

magasztos egyszerüségében, a lelkesülés és öntudatos hősiesség tüzével szemben előlépve, 

feleletként mondá: „Uraim, kedves polgártársak! semmi mást nem kérek, minthogy a fülei 

vashámorhoz utazhassak azon felhatalmazással, hogy ott dolgozhassak és dolgoztathassak, s ha 

mához két hétre Szent-György piaczán 6 ágyu nem lesz felállítva, s ha azokkal a próbalövésnél czélt 

nem találok, akkor én magam állok 10 lépésnyire az ágyu elibe czéltáblának”. 

 

A felhatalmazást illetőleg rendeletet a bardoczszéki királybiró Dániel Gáborhoz kiállitotta a polgári 

ügyek élén álló Berde Mózes; Gábor Áron azzal egyedül egy páczikóval indult el Fülére, s két hét 

mulva az igért 6 ágyu Szent-György piaczán volt felállitva, nemcsak, hanem azok egyikével az első 

lövésre központba lőtt*Ezen első ágyuk csak vasból voltak, s kinézésük bozontos, mivel az öntéskor 



megtakaritásukra nem volt idő; mindvégig is ily állapotban maradtak, s a nép a későbbi rézágyuktól 

való megkülönböztetés végett varas békáknak nevezte el. De a rút nevü ágyuk azért nagyon jelesek 

voltak, s midőn azok kettejével Nagy Sándor Szeben piaczára első rukkolt fel, ugy megbámulták, mint 

a legkicsiszoltabbakat. Gábor Áron. 

 

A lelkesülés kimondhatatlan volt, ezen bozontos hat ágyu az önbizalomnak oly nagy mérvét fejté ki 

Háromszék népénél, hogy az e percztől fogva legyőzhetetlenné vált. Azonban Gábor Áron nem 

elégedett meg csudaszerüséggel határos módon kiállitott ágyuinak bemutatásával, hanem azonnal a 

jelentkezett tüzérek*Ezen első tüzérek, kik később mind kiváló tüzértisztekké váltak, következők 

voltak: Semsey Tamás (meghalt Málnáson 1866-ban), Bodola Lajos, Nagy Sándor, Gábor Áron 

segédtisztje, most hidvégi ref. lelkész, Bora István, György Tamás, Mihályfalvi. betanitásához kezdett, 

s pár nap mulva (nov. 30-án), midőn Heydte 4000 ember rendes sergével, ágyukkal és 

megszámlálhatlan sokaságu szász és oláh nemzetőrével Hidvégnél előre nyomulna, a kifejlett csata 

folytán Gábor Áron is előrobogott csak félig-meddig felszerelt első ágyujával*Az itt megjelent első 

ágyu a gr. Kálnokyak kőrispataki kastélyából került. Az egy régi fületlen három fontos volt. Gábor 

Áron azt megvaspántolta, felszerelte. Ez tette óranehezékekből egybegyüjtött golyóval az első lövést, 

mely a győzelem jelhangja volt, miért ezen csonka ágyu nagy becsülésben részesült azután is., s 

midőn annak első lövése eldördült, végighangzott a honvédsorokon, hogy: „A mienk nagyobbat szól. 

Győztünk”, s valójában győztek is, mert azok a még soha tüzben nem volt honvédek Áron bácsit és 

ágyuit is megcsókolva, szuronyszegezve rontottak az ellennek, azt elsöpörve Földvárt bevették, s oly 

rémületet idéztek első Brassóban s a megszalasztott hadseregben, hogy küldöttség és futárok 

seregerősitéseket kérve száguldottak Puchnerhez. 

 

Gábor Áron fényesen bizonyitá be nemcsak ágyuöntési tehetségét, hanem tüzérségi képzettségét is. 

Ezen első siker egészen felvillanyozta a népet s az nemcsak harczolt páratlan hősiességgel, hanem 

örömest hordá mindenflől egybe harangjait*A Székelyföldről ágyuöntésre beszolgáltatott összesen 

313 harang, még pedig székenkint a következő arányban: Háromszékről 125, Marosszék 93, Csík 56, 

Aranyosszék 25, Udvarhelyszék 14., hogy azok Gábor Áron kezei alatt szabadságvédő ágyukká 

alakuljanak át, ki a Fülén, Szentkeresztbányán és Kézdi-Vásárhelyen berendezett ágyuöntődékben 60-

nál több ágyut öntött, azokat felszerelte, golyó, lőporral látta el, nemcsak, hanem a legénységet be is 

tanitotta az ágyuk kezelésére. Ekként teremtett ezen egyszerü ember, mondhatni a semmiből, 

tüzérséget nemzete számára. 

 

De Gábor Áron nemcsak ágyukat öntött és szerelt fel, nemcsak tüzéreket tanitott és 

idomitott*Eleinte inkább a kipróbált határőri katonákba helyezte bizalmát, de később átlátta, hogy a 

tüzérséghez intelligentia és fiatal lelkesedés szükségeltetik, s azután leginkább fiatal birtokosokat és 

tanulókat alkalmazott, s sokszor mondá, hogy: „Egy deákot nem ad száz határőrért”. S éppen az 

intelligentiának ezen csoportositása tevé azt, hogy a háromszéki tüzérség oly jeles volt, miszerint 

gyakran vivott ki fölényt az orosz és osztrák képzett tüzérség felett, elannyira, hogy az ellennél el volt 

terjedve azon hit, hogy a székelyeknek franczia tüzérei vannak., hanem maga is tüzérőrnagyi 

minőségben részt vett a csatákban, ott volt ő a legöldöklőbb golyózápor közt, fiatal gyakorlatlan 



tüzéreit bátoritva, a vész között oktatva, hogy azokat kezelési ügyességre és példája által 

rettenthetlenségre tanitsa, hogy a hazának ne csak gépésze, hanem eszményi hőse is legyen. Sőt 

hogy hasznos életének méltó és dicsteljes vége legyen, ott vérzett el a csetatéren, kiérdemelve a 

hősöknek babérkoszoruját. 

 

A magyar nemzet győzelmesen üzte vissza a reactiónak hazánkra uszitott zsoldos hadait, azok 

minden vonalon kiszorittattak a haza véráztatta harcztereiről, mig végre tehetlenségüket belátva, a 

legvadabb zsarnokság hiveivel, az oroszszal szövetkezetten, annak fedezete alatt jöttek vissza a 

szabadság dicső vivmányainak letiprására. 

 

Háromszék ekkor sem rettent vissza, hős népe ekkor is elszántan sereglett határaihoz, a 

vérpatakokkal annyiszor elárasztott kökösi hidhoz, hol jul. 2-án 1849-ben Gál Sándor vezénylete alatt 

6000 székely sorakozott a szabadság szent földjének védelmére; ott volt Gábor Áron is ágyuival, s 

nagyban folyt be arra, hogy a csata győzelmesen végződjék, de midőn a futó ellent kartácsolná, egy 

ágyugolyó leterité s véget vetett dicső s magasztos életének. 

 

A szabadság e nagy vértanujának, a nemzet e legdicsőbb hősének méltóbb „halotti jelentést” nem 

irhatok, mint ha egy folyton vele volt szemtanu hű előadása után e csatát s Gábor Áron végperczeit 

leirom. 

 

A Kézdivásárhelytt meglepett oroszok elől Gábor Áron is Csikba huzódott, s midőn onnan 

viszszatérve, ágyuöntődéjét feldúlva, kézikönyveit elégetve találta, mélyen elkeseredve ment 

ágyuival Maksára. Reggel korán futár jött, jelentve, hogy a kökösi hidnál az oroszok megtámadták a 

székely sereg előörseit. Mire rögtön lóra pattant, s egy czinkanna bort töltetve, miután abból szokása 

ellenére ivott, átnyujtá segédtisztje Nagy Sándornak*Gábor Áron holmijának nagy része Nagy Sándor 

segédtisztje gondozása alatt volt, mint fegyverei, órája, tárczája, melyek nagy részét a főbb tisztek 

kegyeletes emlékül kérték el. Órája és tárczája maradt Nagy Sándor birtokában. Az órától a szebeni 

kaszárnyában fogsága alatt fosztották meg, tárczáját az erd. muzeumnak küldötte fel., mondván: 

„Igyék hadnagy úr, többet ugy sem iszunk, mert ma véres napunk lesz”. Erre felkötötte balról széles 

régi fringiáját, jobbról a tiszti díszkardot*Különben nem csak ez alkalommal, hanem midőn csatába 

ment, többnyire mindig két kardot viselt.. „Ezt – mondá a fringiára mutatva – az ellennek, a másikat 

annak, ki hátrálni mer”, s daczára a mindig vele levő rejtélyes púpos nő*Ezt a titokteljes nőt – kit 

Jókai is csataképeiben megénekelt – Jusztinának nevezték; egy igen igénytelen lény volt, de azért 

igen nagy hatalmat és befolyást gyakorolt Gábor Áronra, kihez oly hűséggel és szeretettel viseltetett, 

hogy soha, még a csatákban sem maradt el tőle. Ezen nőnek volt egy szerelemgyermeke is Gábor 

Árontól, de az elhalt. Jusztina vette magához Gábor Áron egyenruháját, s bár az nem értékeért, 

hanem emlékeért talizmánszerü volt e nőre, Dániel Imre feljelentésére a szegény nőtől az egyenruhát 

s minden egyebet elvettek, ugy, hogy a legnagyobb nyomorba jutott s egy szegény munkáshoz való 

férjhezmenetelre kényszerült. miután az ágyuk legénységének rendeletet adott, hogy a 

legsebesebben utána siessenek – gyors paripáján előre vágtatott. 



 

Mire ő s kevés vártatva ágyui is Uzonba megérkeztek, a csata az Uzon és Kökös közti téren már folyt; 

Gábor Áron is késedelem nélkül sorakoztatta 36 ágyuját, s az oroszok centrumát kezdette lövetni oly 

szünetlenül, hogy e napon 6000 ágyugolyó és kartács fogyott el. Gábor Áron mint hadisten 

rettenthetlenül száguldott most ez, majd amaz üteghez, vezényelve, az irányzást s előrenyomulást 

intézve, biztatva, dicsérve, néhol korholva az irányzókat. A középen folyt legmakacsabban a harcz, ide 

sietett Gábor Áron is s a legsürübb golyózápor közepette lovára hajolva figyeli a lövést, az egyik ágyu 

irányzójának mondja: „lennebb”, s midőn a sikerült lövés felett megelégedését nyilvánitaná, jön egy 

végzetteljes háromfontos ágyugolyó, mely bal karját eltörve*A golyó balkarját egészen elsodorta, ugy 

hogy csak a bőr tartotta, s azután keblébe furódva, szivét tépte szét, minek következtében szó nélkül 

azonnal meghalt., kiszakitá nemes kebléből a hős szivet. Hiába siettek elő az orvosok, mert a drága 

élet menthetlenül veszve volt. Segédtisztje*Fennebb emlitett Nagy Sándor. ekkor teste 

megmentésére gondolt, s azt irodai altisztje Demeter Sándorra*A tüzlelkü és szép készültségü fiatal 

költő, ki azután darabig k.-vásárhelyi segédlelkész volt, honnan magántanitónak ment azért, hogy a 

külföldi egyetemekre való menetelre pénzt gyüjtsön, de éppen midőn czélját létesitheté, elragadta a 

kérlelhetlen halál. Néhány igen szép költeménye maradt vissza, ezek egyike e kötetben is a bodoki 

havas leirásánál közölve van, valamint több lapunk is hozott tőle költői és prózai dolgozatokat. 

Legnagyobb költői műve azon nagyobb versfüzér volt, melyet a k.-vásárhelyi Kazinczy-ünnep 

alkalmával irt, s mely önálló füzetkében is megjelent volt akkor. bizta, azon utasitással, hogy Maksa 

felé szállitsa. Azonban Gábor Áron halálát, mely a hozzá határtalanul ragaszkodó tüzérekre 

mindenesetre lehangolólag hatott volna, tanácsosnak hitte eltitkolni, lováról való lefordultát csakis 

azon üteg legénysége vette észre, hol akkor vezényelt, s Nagy Sándor ezeknek is azt mondá, hogy 

csak könnyü sebet kapott, minek bekötözésével azonnal visszatér; ezen üteg parancsnokát Szabó 

Sámuelt, Semsey őrnagygyal egyetértőleg pedig Gábor Áron nevében azon rendelettel küldé a többi 

ütegekhez, hogy késedelem nélkül előre nyomuljanak. Mire az ütegek felének felváltólagos és 

folytonos tüzelése mellett másik fele előrenyomult, s kartács-záport szórt a kezdetben rendületlenül 

álló, de később felbomlott s rendetlen futásban a kökösi hidon és gázlókon át takarodó oroszokra, kik 

Kököst felgyujtva, hogy a sarkukban levő székely ágyukat elzárják, a hidat felszedték, de két ágyu a 

gázlón mégis áthatolt s oldalállást véve, iszonyu öldöklést vitt végbe a futó ellen közt mindaddig, míg 

az orosz segélysergek fris tüzérsége által leszereltetve, visszavonulásra nem kényszerittetett. A 

kivívott fényes győzelemre Gábor Áron szellemének mindenesetre nagy befolyása volt, s igy még 

halála után is áldásthozólag hatott a nevében kiadott vezényszó. 

 

Azonban a székely sergek a győzelem daczára sem tarthatták meg a kökösi csatatért, mert Lüders 

átlátta, hogy a székelyekkel könnyen nem boldogulhat, miért már Szebennek inditott sergét 

visszaparancsolva, mind a 28,000 emberét személyesen vezette Háromszék ellen. Támadását 

mindkét vonalra, ugy a kökösi, mint az aldobolyi hidhoz intézte. Gál Sándornak csak egy kis 

sergecskéje levén, hogy mindkté vonalra kiterjeszthesse figyelmét és oltalmát, a Szent-György feletti 

magaslatokra huzódott vissza. Ezalatt a tüzérség egy része, mely Eresztevényen állomásozott, az 

atyjukként szeretett vezért temette el e falu cintoromában, s éppen diszlövésekhez készült, midőn 

futár jött azon rendelettel, hogy siessenek Sz.-Györgyhöz, mert az ellen a Szépmezőn nyomul előre. 

Ott hagyták a felkoszoruzott friss sirhantot, rohanva azon csata vészébe, melynek egyenetlen 



küzdelmeiben annyi székely hős vérzett el*E csata ismertetését lásd S. Sz.-György leirásánál e kötet 

IV. fejezetében.. 

 

Míg ők ott harczoltak, azalatt kóbor kozákok felfedezték Gábor Áron sirhantját, s lovaikkal egyenesre 

tánczoltatták azt, igy akarván vad dühökben boszut állni annak hamvai felett, kit, míg élt, féltek, s 

kinek jól ismert nevének hallatára remegtek*Eresztevényi Antal bajtársa azután ujból felhantoltatta a 

drága hamvakat őrző sirt, s azt korláttal vette körül, s hogy oda a nagy halott emlékéhez méltó 

emlékkő nem helyeztethetett, azt a Bach-rendszer gyászvitézei, – kik nem csak az élőket, hanem a 

halottakat is félték – akadályozták meg, kik még egy egyszerü fejfát sem türtek meg a dicsteljes 

napok emlékét védő sir felett.. 

 

Itt van véghatára a hazájának oly nagy szolgálatokat hozott életnek, itt van az egyszerü hant, mely a 

küzdelmes, de dicsteljes pálya végpontját jelöli; ragyogó pont az, a dicsőségben tündöklő, az 

emlékezetben örök időkre fennmaradó legfényesebb élet véghatárinál. Mielőtt azonban a minden 

hazafi által kegyelt hantoktól és a nagy Gábor Áron emlékétől megválnék, szabadjon a hősnek egyéni 

életébe is bepillantanunk, hogy őt valódi egyszerü nagyságában ismerhessük, hogy ezen classicus 

jellem egész szellemi magasságában tünjék fel előttünk. 

 

Gábor Áron ugy egyszerüség, mint vitézségre nézve valódi spártai volt; éhezni, szomjuhozni, 

virrasztani, fázni, s bárminő sanyaruságot türni tudott, de mellett mértékletes, józan életü volt; mint 

tüzér-parancsnok, s mindenki által nagyra becsült ember is soha többet nem evett, mint a mennyivel 

az egyszerü földész élni szokott, szeszes italokat soha sem ivott, legfelebb meleg nyári napokon 

enyhitőül kevés sört, s azt se itta soha más edényből, mint egyszerü cserépkancsóból*Szebenbe 

Debreczenből való visszatérése alkalmával történt, hogy a nagy sörházban sört kérvén, azt ékes 

metszett pohárban szolgálttaták, de ő visszaküldötte azon hozzátétellel, hogy hozzák 

cserépkancsóban.. Modora, bánásmódja mindenki, még alárendeltjei irányában is szelid, megnyerő 

volt; de a mellett a kötelesség teljesitésében követelően szigoru, s főleg ha valaki elhanyagolta hazája 

iránti kötelmeit, akkor könnyen haragra lobbant. Midőn ágyuit öntötte s szereltette fel, éjjel-napal 

talpon volt, s egy iránytüvel járt folyton a munkások között; kit aluva talált, azt kimélytelenül 

feldöfödte. Történt az is, hogy a volt határőrökből valamely kötelesség-muasztásért megpirongatván 

egyet, ez visszafeleselt, hogy tudja ő mit kell tenni, mert a császárt ennyi s ennyi évig szolgálta stb. 

Ekkor aztán dühbe jött s rútul elkardlapozva mondá: „Szolgáltad? Nem szolgáltad, csaltad a császárt, 

de ezzel nincs bajom, hanem hogy most hazádat akarod megcsalni, azt nem engedem”. Azonban 

bármit is eltürtek tőle, s mert mindenki felett kimondhatlan fölényt gyakorolt, s mert mndig s 

mindenben igazságos és részrehajlatlan volt, senki ellene zúgolódni nem mert. A csatában 

rettenthetlen bátorsággal birt, mindig ott volt, hol a legnagyobb vész mutatkozott, s bár elején az 

ágyufelszerelésekkel levén elfoglalva, a hadseregbe nem volt beosztva; azért, hol közelben csata 

folyt, mikor tehette, mindig oda száguldott, s mint műkedvelő elegyedett maga képezte tüzérei közé, 

azokat bátorította, oktatta az irányzásban, s midőn egy hatásos lövés történt, mindig megtapsolta, 

megéljenezte az illetőt. Ilyen volt Gábor Áron, ily nemesen nagy sziv porlik az eresztevényi temető 

egyszerü hantja alatt, s hová dicső emlékjel illenék, ott most egyszerü fejfa sincs*Értsd a Bach-



korszakra, mikor e munka iratott., mert a nemzet bajnokai feledett sirban porlanak akkor, midőn az 

árulás és szolgaság jutalmat és babért nyer; de a történelem szent igazsága – melyet nem lehet 

szuronyokkal elnémitani – bizonynyal meghozandja az elismerés és méltánylatnak adóját; eljövend 

bizonynyal a kor, midőn as nemzet akaraterejének és erkölcsi nagyságának alapján e dicső küzdelmek 

után kiérdemelt szabadságát megnyerendi; mikor bizonynyal hálásan fog megemlékezni azokrók, kik 

e dicsteljes napokban a haza, a szabadság ügyét hűn szolgálva, érdemeket szereztek, s akkor a 

nemzet halottjainak most disztelen, feledett sirjai felett dicső emlékjelek fognak tündökölni*A hogy 

alkotmányos életünk megkezdetével szabadabban lehetett lélegzelni, első gondja volt a lelkes 

háromszékieknek, hogy Gábor Áron emlékkövére pénzt gyüjtsenek. A díszes márványgúla – mely a 

szolnoki honvédemlékhez hasonlit – Gerendai műtermében készen áll a leszállitásra.. 

 

Addig a nemzet kegyeletes tisztelete, a hazafias sziveknek elfojthatlan szent érzete ölelje körül e 

hantokat, s az eldődök dicső tetteinek letéteményese: az azokat követni készséges ivadék védje a 

feledékenységtől s kegyeletlenségtől e sirhantokat, melyek alatt dicsőségünk, jövőnk biztos 

nagyságának élő gyökszálai vannak elásva, a hazafi-elismerésnek könyei öntözzék ezen a dicsőség 

mezején elásott magvakat, hogy azok kisarjadva, jövő szabadságunk viruló s ledönthetlen terebélyes 

fájává nőjjenek s erősödjenek. 

 

Most pedig, miután ekként megjelöltem a nagy Gábor Áronnak sirhantját, s emlékének meghozám a 

kegyelet adóját, áldást adva a szent hantokra, folytatom vándorutamat. 

 

Eresztevényről a nyugatirányból lefolyó Besenyő patak völgyületébe lejt le az út. E völgy torkolatának 

északi oldalán fekszik szép-regényesen Maksa. E falu lételéről első történeti tudomásunk csakis a 14-

ik század elejéig vihető fel, midőn a pápai dézmák regestrumában és pedig az 1332. évi bejegyzésben 

(646. lapon) Moya néven fordul elő; Tamás nevü papja 6 régi és 2 kis banalist fizetvén. Az 1333. évi 

bejegyzésben (683. lapon) már Moxa néven van bevive, s ugyancsak Tamás nevü papja 3 régi banalist 

fizet*Maksa az 1567. évi regestrumban Maxa néven 34 kapuval van bejegyezve.. Hanem hogy Maksa 

ennél jóval korábban alakult, az feltehető s igazolható Benkő Józs.*Specialis Trania Terra Siculor. 

Maksa nevét Kállay makkról származtatja, mivel régi időben nagy cserés erdősége levén, igen sok 

makkja termett. azon állitásával, hogy e falu volt a régi székely gyüléseknek székhelye; itt volt ezen 

köztársasági szerkezettel birt szabad népnek pryteneumja, hol a nép vénei törvénytudói törvényt 

tartottak, s a nemzet közérdekü dolgai felett tanácskoztak, melynek folyama alatt a nép ezen tisztes 

senatorait a harczfiak tisztelet jeléül kivont kardokkal vették körül; egyszersmind határzataiknak s 

végzéseiknek tekintélyt és erőt kölcsönözvén. 

 

A régi nemzeti gyülések által szentesitett e helynek hagyományos tiszteletét még a későbbi korra is 

kihatni látjuk. E helyen gyültek össze 1660-ban sept. 28-án a Barcsai Ákos zsarolása és jogtiprása 

miatt fellázadt székelyek; itt határozták el nemzeti jogaiknak és szabadságuknak fegyverrel való 

védelmét; itt választották vezérüknek Székely Sámuelt, itt mondottak halált a nemzetet zsaroló 

főkapitányuk Donáth István fejére, s innen indultak el, hogy a Cseme rétjén (Baróth mellett) 



vérezzenek el Barcsai Gáspár népgyilkoló fegyverei alatt*Kővári Erd. Tört. V. k. 101–102. lap., sőt 

később is gyakran tartattak Maksán Háromszéknek közgyülései 1630-tól 1793-ig, összesen 31-szer.* 

 

1-ső 1630. dec. 16-án Nemes Tamás elnöklete alatt, mikor Papolczi Kis Mihály nemessége 

kihirdettetett. (Gub. levélt. cont. táblának a dubiosus nemeseket kutató jegyzőkönyvében 1143/771). 

 

2-ik 1636. febr. 6-án, midőn Rákóczi Györgynek Szamos-Ujvártt kiadott szabadalomlevele 

kihirdettetett. (Lásd Benkő Imago incl. nationis Siculicae 76–77. lap.) 

 

3-ik 1640. apr. 10-én Dániel Mihály elnöklete alatt, mikor Török János nemeslevele hirdettetik ki. (U. 

o.) 

 

4-ik 1644. apr. 4-én Basa Tamás elnöklete alatt, mikor Dálnoki Nagy Péter nemessége hirdettetik ki. 

(Ugyanott 11840/772). 

 

5-ik 1667. jul. 1-én Béldi Pál elnöklete alatt, mikor a Csernátoni Feketék nemeslevele hirdettetik ki. 

(Ugyanott 1143/771). 

 

6-ik 1676. márcz. 11-én Nemes János elnöklete alatt, mikor Lisznyai Incze Gergely nemessége 

hirdettetik ki. (Ugyanott 11840/772). 

 

7-ik 1676. máj. 11-én, mikor Árkosi Mihály Kelemen nemessége hirdettetik ki. (Ugyanott 3134/779). 

 

8-ik 1677. dec. 1-én. Azon közgyülése Háromszéknek, melyből Kolozsmegye rendeihez átirtak, közli 

ezen átiratot Kovács István Nemz. Társ. 1836. évf. 248, 250. lapjain. 

 

9-ik 1679. máj. 2-án, midőn Hilibi Osváth János nemeslevele hirdettetik ki Mikó Ist. elnöklete alatt (U. 

o.) 

 

10-ik 1686. márcz. 8-án, mikor a novizálás módja határoztatott meg. (Ferenczi kijegyzése és a Ns. 

Székely nemz. Const. 115–116. lap.) 



 

11-ik 1696. oct. 22-én, mikor a káromkodók ellen hoznak kemény büntetéseket, pénzbirságot, mely a 

hatodszor vétkezőknél 12 forintra ment, ezentúl is vétkezőkre halált mond. Kinek pénze nincs, 

pelengérre állittassék. Itt mondatott ki, hogy: „a ki dohányt sziv, 12 forintig dulassék meg”. 

 

12-ik 1697. august. 9-én. Határozatok az egyházi nemesek és szolgák adózásáról. 

 

13-ik 1697. dec. 30-án. Ki birót, polgárt megtámad, ha nemes lenne is, 12 ftig dulassék, a jobbágy ily 

hibáért fogságra jut. 

 

14-ik 1699. márcz. 11-én. Lopott marha árába pap, deák és jobbágyos nemes nem tartozik fizetni, 

esztenát 100 juhon alól nem lehet állitani, idegen juhot bevenni tilos. Ez évben máj. 1-jén tartott 

gyülés van bejegyezve a Székely Const. 116. lapján, de mivel annak végzései össhangzók a mrácz. 11-

én tartott gyülés határozványaival, igen valószinü, hogy itten dátum-hiba van. 

 

15-ik 1700. sept. 30-án. Uj rendszabályok a káromkodók ellen. 

 

16-ik 1702. sept. 13-án, A continuus szolgák az extraordinarius szolgálatoktól mentesek. 

 

17-ik 1709-ik jun. 7-én. Hogy Kézdi és más székbeliek fassiója irásban elfogadtassék. 

 

18-ik 1709. oct. 31-én. Hogy a közönséges gyülésről kimaradó nemesek 12 frtig büntettessenek. 

 

19-ik 1712. sept. 19-én. Ki borát árulásra kikezdette, míg el nem fogy, mást ne kezdjen, hacsak meg 

nem romlik, mit V. tiszt itéljen meg. 

 

20-ik 1714. szept. 24-én. A hidakat, utakat minden falu a maga határán reparálja. 

 

21-ik 1715. febr. 13-án. Mikor militia költözik, annak szállitásában a jobbágy is (kettő mint egy 

szabad) résztvegyen. 

 



22-ik 1717-ik jan. 16-án. Az extraordinarius serviciumokat, calculust, postálkodást marhaszám szerint 

tegyék. 

 

23-ik 1717. jun. 8-án. Más falu határán füvet – ha militia számára is – prédálók büntettessenek. 

 

24-ik 1718. jul. 13-án. A káromkodók, nős paráznák ellen inquisitorok rendeltetnek, gyermeket ha 

káromkodik, atyja az inquisitor előtt vesszőzze meg. A potentiosus jobbágyokat, ha ura forumán 

törvényt nem látott – a V. tiszt captiválja és büntesse. 

 

25-ik 1720. febr. 19-én. A gubernium parancsa szerint, káromkodók, éjente dorbézolók, ha nemesek, 

24 forintig büntettessenek, ha lófő, darabont vagy jobbágy, kézi kalodába tétessék. 

 

26-ik 1720. apr. 8-án. Az erdőégetők keményen büntetendők. (Eddig Ferenczi kijegyzéseiből 

kivonatilag.) 

 

27-ik 1725. jul. 27-én b. Apor Péter elnöklete alatt, mikor Almási Kelemennek nemessége 

kihirdettetett. (Gub. levélt. cont. Tábl. 1143/771.) 

 

28-ik 1753. jul. 21-én, melyen a Bálintok nemeslevele kihirdettetett. (Gub. levélt. Cont. 11840/772.) 

 

29-ik 1763. sept. 11-én, melyen Krizbai vagy Dezső Mózes nemessége kihirdettetett. (Ugyanott 

3234/771.) 

 

30-ik 1791-ben márcz. 21-én, hol az országgyülési követek jelentést tettek, s Miklósvárszék követét, 

Donáth Györgyöt letették, mely ellen Miklósvárszék önállóságát biztositó szabadalmaira hivatkozva, a 

Guberniumhoz óvást teszen. (Ez óvás a Gub. levélt.) 

 

31-ik 1793. pünköst hava 2-án gr. Nemes János elnöklete alatt, mikor koronaajándékban és lovak 

árában 1359 rfrtot, hadiköltségekre pedig 7485 rfrt 11 krt szavaz meg Háromszék közgyülése, s annak 

felhajtására bizottságot nevez ki. (Gub. levélt. 421/793.). 

 



Ezen gyülések pedig nem valamely teremben, hanem Isten szabad ege alatt a templom melletti téren 

tartattak, hol ülőpadokul szolgáló nagy lapos kövek voltak sorban elhelyezve. Alig félszázada, hogy e 

kövek, a nemzet tanácskozásának ezen emlékszentesitette ülhelyei, megvoltak, az 50 évvel ezelőtt 

Maksán tartott presbiteri gyülés még ezen classicus köveken ülésezett, ma azonban széthordattak, 

felépittettek s a régi kor tisztes emlékeit kutató utas hiába keresi azokat, de ezeket keresve, egy 

másik tisztes régiségre talál, s ez Maksa ódon egyháza. Ez pedig az átmeneti korszakból való (13. 

század) tisztes épület, mit bizonyit már az is, hogy oldalajtaja csúcsives, míg hátulsó főportáléja 

körives. És igy a fejlődő gót és hanyatló román izlés egyaránt képviselve van. 

 

Az ismert modoroktól eltérő sajátsága e templomnak az, miszerint a hajóval hasonszélességü 

szentélynek nincsenek meg a szokásos diadalive, valamint az is, hogy e szentély egyenesen záródik. 

Ily egyenes záródást a kora gót épitészetnél láttunk, itt-ott nagyon kevés példáynban, a mi 

Némethonban 1230-ban kezdődve 1300-ig tart, s mivel nálunk csaknem egy század időköz van, tehát 

Maksa templomát a XIII. század végén, vagy a XIV. elején épültnek kell hinnem*Az ily záródás a kora 

gót épitészetben virágzása, valamint kivételesen hanyatlása korában is néha előjön, csak a cistercita 

szerzet többnyire egyenesen záródó egyházainál jön szabályszerü alakitásként elő. Ipolyi Csallóköz 

műemlékei 123. l.. 

 

E templomot – most is várnak nevezett – köridomu várkastély környezi, melynek izmos falai jelenleg 

is 2 1/2 öl magasak; de régen magasságuk a templom fedéltetejéig ért, s vívófolyosókkal voltak 

ellátva. A torony e templomkastély keletre néző kapubástyájára épült. E toronyban a kisebbik harang 

szintén érdekes régiség, ezen körirat levén felső ormán (egy sorban): 

 

(Soli Deo Gloria 1537). 

(Soli Deo Gloria 1537). 

 

Maksát 1704-ben felgyujtották és egészen leégették a labanczok*Apor Péter Synopsis Mutationum. A 

Magyar tört. emlékek 11. köt. 137. lapján.. 

 

De Maksán nemcsak e régi templomot, hanem környékén még más figyelmet érdemlő tárgyakat is 

talál a régész. 

 

A falu alatt egy terecskét Elővölgynek neveznek; e helyen régi épületnyomok mutatkoznak, főként 

nagy mennyiségü cserépdarabokat forgat fel az eke. Itt a hagyomány szerint pogány falu állott, 

melynek neve feledékenységbe ment. 

 



Maksa és Dálnok között a Besenyő patakával párhuzamosan folyó Csobot pataka törtet le; e patak 

fennvölgyében egy sziklából gazdag forrás buzog fel, melyet Urkútjának neveznek; e forrásról az a 

hagyomány, hogy őseink a kút mellett áldoztak régen hadurnak, miért e forrásnak főfájásokat 

gyógyitó erőt tulajdonitottak. A forrás mellett óriási bükkfa állott, melynek ágaira – miután 

megmosakodtak a szent forrás vizében – bogot kötve, mondani szokták, hogy: „akkor fájjon fejem, 

mikor a bog kioldik” és e hit alapján a vidék népe gész búcsujáratokat tartott az Urkútjához. Sőt e régi 

szokás még most is fennmaradt, a mennyiben áldozó csütörtökön nemcsak a Maksáról, hanem a 

szomszéd falukból is összeseregel a nép, s zeneszóval vonul az Urkútjához. A főfájósok most is 

mosakodnak, a fiatalság pedig gondtalanul tánczol és mulat, s legtöbbnyire a szivszövetségek itten 

köttetnek meg, sőt megtörténik az is, hogy főfájás helyett szivfájdalmat cserélnek. 

 

Az Urkútja felett egy sziklás ponkot Kupa kövinek neveznek a hagyományok szerint azért, mert Kupa 

vezérnek ott volt régen lakása. 

 

Alább pedig, hol a Csobot pataka a Dálnok közt lefolyó Nádas patakával egyesül, Veresmart nevü 

omladványos helyen sok tégladarabot, edénytöredéket s elporlott falmaradványokat találnak; mivel 

pedig ezen téglák némelyikén állitólag feliratok is voltak, azt lehetne sejteni, hogy ottan valami római 

telep vagy Necropolis volt; rendszeres ásatások leginkább kiderithetnék a valót. De térjünk vissza a 

Besenyő patak völgyébe, hol még szemlélődésünkre néhány méltó tárgyat találhatunk. 

 

Maksán felül – az északról Daraszon, délről a Zádogos lánczolata által határozott – Besenyő pataka 

még jó darabig megtartja nyugati irányát, később azonban megtöretve, északi irányt veszen. E 

völgyhajlitás szögletében levő magaslaton a Csente aljában fekszik szép-regényesen Besenyő. 

 

Kállay s mások is azon véleményben vannak, hogy Besenyő, valamint Felső-Volál, Peselnek, 

Szárazpatak, Oroszfalu és Sz.-Lélek egy része is idetelepült besenyők vagy bissenusok átlal 

alapittatott; ezen véleményt látszik erősiteni Besenyő neve is. Én historiai vitatkozásokba e egyedni 

jelenleg e kérdés felett nem akarok, s bármely eredetüek voltak is Besenyőnek hajdani lakói, azok 

most mind derék ref. vallásu székelyekké változtak át. Hogy régi telep, az tanusitja az is, miszerint a 

XIV. század elején előfordul már, mert a pápai dézmák regestrumában és pedig az 1332-ik évi 

bejegyzésben (649 lapon) előforduló Besenczed és a 741. lapon bejegyezett Besendzd a kézdi 

Archidiaconatusba levén sorozva, alig lehetne más, mint Besenyő. Régiségét e mellett bizonyitja 

temploma is, mely az átmeneti korszak első szakából, tehát a XIII. századból való, mit kétségtelenné 

tesz a körives ablakoknak uralgása. Körives a hátulsó főkapu, körives a diadaliv, valamint körives a 

szentély egyetlen ablaka is, a gót idomot egyedül a szentély poligon záródása képviseli. A csak 9 lépés 

hosszu szentély boltivezete igen kezdetleges és kevéssé emelkedett, ívgerinczei párkányos téglából 

valók, s azok nem nyugosznak gyámköveken, hanem egyszerün az oldalfalból szökellnek ki. A hajó 

eredetileg szintén bolitves lehetett, de ezt most 1689-ben készült koczkás deszka-fölep (plafond) 

helyettesiti; oldalfalain a vakolás alól régi fresco-festménynek még élénk szinezetü alakjai tünnek ki. 

Magas fedelét kupás cserepek borítják; ujabb épitészetü tornya a templom északi oldalához van 



támasztva. E templom képét melléklem már csak azért is, mert az – nagyon hasadozott és a 

szükséglethez kicsiny is levén – maholnap leszedetik; miért illő, hogy annak emlékét legalább e 

lapokon megvédjük. Besenyőt feltaláljuk az 1567. évi regestrumban is Bessenyev néven 28 kapuval. 

 

A falu feletti Csente tető vég-előfokát képezi azon hegy-háromszögnek, mely Csík déloldali 

hegytömegéből (Büdös, Csomág, Nagy-Haram, Bálványos stb.) lenyulva, az Olt és Feketeügy közé 

ékeli magát, s egészen a Szépmező északi felén fekvő Angyalosig*E hegység hossza négy mfd, 

szélessége fenn tövénél meghaladja a két mfdet. lenyulik. Az e hegység végcsúcsát képező Csente 

tető háromszék középpontján feküdvén, talán az egyedüli pont, honnan az minden irányban látható. 

Itt ütközik össze Al- és Felvidék térkoczkája, itt van Háromszék legnagyobb szélessége, mely Zágontól 

Árkosig 4 mfdet teszen, itt van azon pont, melyről a Feketeügy és Olt terén le és fel lehet pillantani, 

honnan Sepsi, Kézdi és Orbai székek csaknem minden egyes falui megszámlálhatók, s ott a hegy déli 

aljában terül el a Szépmező, e csaknem két mfd széles láz (fenntér), mely az Olt és Feketeügy ragyogó 

vonalától körülölelve s minden oldalról gyönyörüen fekvő faluk sorától szegélyezve, határainak 

különböző szinvegyületü szalagai által változatossá téve, s gyakran a lengő délibáb csalképei által 

diszitve, egyikét tárja fel a legnagyszerübb és legszebb síkságoknak, melynek párját még Kis-Ázsia 

nagyszerü terei sem képesek felmutatni. 

 

A besenyői régi templom északoldali látképe. 

A besenyői régi templom északoldali látképe. 

 

És e kép mily elragadó lesz, ha pillantásainkat annak pompálkodó környezetére vetjük. Ott a távolnak 

elmosódó leple alatt, hol az egymáshoz hajolt két folyó (Olt és Feketeügy) összeölelkezik, gyönyörü 

tölgyes és záldog berkek hullámzatos vonalán túl felötlik Brassó fellegvárával s a hosszan elnyuló 

Hétfalu tündöklő tornyaival; felettök pedig azok a roppant, azok az alakzatban és szinezetben 

páratlanul szép havasok, a határszéli Kárpátoknak azon hatalmas zöme, melyeknek sziklatömegei 

közé határszorosaink három legszebbike (törcsvári, tömösi és bodzai szorosok) nyomul be, könnyen 

védhető utjai ez elzárt hazának, melyeken át a szomszéd országokkal és a nagyvilággal 

közlekedhetnénk, ha rosszakarat azoknak zsilipjeit zárva nem tartaná. 

 

A természet valóban remekelt e vidék alakitásában; talán azt akará, hogy legyen e hon véghatárainál 

egy bűbájos vidék, mely szépségével lelánczolja, természeti kincseivel lekösse az itt lakót, valamint az 

ide jövőt, hogy ez innen tovább ne kivánkozzék, hogy az innen meg ne válhasson; vagy ha távoznék is, 

e táj bűv látványként örökösen előtte lebegve, a honvágy és visszakivánkozás érzetét ébreszsze a 

honfikebelben. Mert hon! te oly szép és dicső vagy, hogy távol a te virányaidtól nincsen számunkra 

hely: 

Áldjon vagy verjen sors keze, 

Itt élnünk, halnunk kell! 



 

A megható kilátást nyujtó Csentetetőt a rege költészetével is felékiti a nép, mert itt lakott – a rege 

szerint – Bábolna király, az óriásoknak hatalmas fejedelme; leánya, a bűbájos tündér pedig a 

szomszéd Hegyes tetőn, onnan beszélgettek egymással, s ott a tetőn, hol most egy szabályszerü 

embercsinálta tumulus van, állott sarkon forgó arany vára, mely most nyomtalanul eltünt. Ott alább a 

hegy déli aljánál fekvő Angyalos fölött (mely az angyallá változott tündér királyleánytól nyerte nevét) 

van Bábolna árka; ide rejtette el, a rege szerint, Bábolna király az arany napot és az arany bárányt, 

melyet két fekete agár és egy czifrán felszereszámozott fehér mén őriz s csak az tudhatná e kincset 

kivenni, ki a tüzet fuvó mént kézre keritve, azzal Bábolna árkát megkerülni tudná. 

 

A rege költészete által ekként ékitett Bábolna árka pedig a valóságban nem más, mint egy vizmosások 

által megszakgatott oldal, hol régi épitkezéseknek semmi nyoma, hanem hogy itt mégis kellett 

valaminek lenni, azt mutatja az itten talált római bronz szobrocska*Mely Besenyőben lakó Forró 

Ferencz birtokában van. s számos hamvvedertöredék, miből azt lehetne következtetni, hogy itt egy 

római necropolis, talán a közeli komollói castrum temetkező helye volt. A tetőn levő tumulus lehetne 

egy római specula maradványa; mert egy ily had-távirdai toronynak ennél alkalmasabb helyet alig 

találhattak volna*A rómaiaknál szokásban volt, hogy a magasabb hegycsúcsokra egymással láttani 

összeköttetésben levő, speculának nevezett őrtornyokat épitettek, honnan tüz, fáklyafény, vagy füst 

által jeleztek egymásnak és a környékbeli őrizeteknek, s ezek ekként a távsürgönynek első elméleti 

fogalmát képezték. Ily rendszeres láttani elvek szerint épiték székely őseink is váraikat, mint azt e 

munka folytán többször bebizonyitani igyekeztem.. 

 

Ily közel levén, nem tehetjük, hogy Angyalosra be ne tekintsünk, mely falu Szépmező északi szélén 

nem messze fekszik Bábolna árkától. Bár régen odább feküdt a Kútpataka mellett, hol most is nagy 

mennyiségben található cserépdarabok jelölik egykori fekhelyét. Nem messze oda Káolna nevü hely 

is van. Azonban falunk mostani fekhelyét is már régóta foglalhatta el, mert fölötte van egy Remete 

nevü hely, hol a hagyomány szerint az első odatelepülő remete lakott. Ennek közelében volt 

Angyalosnak régi temploma, melyet csak e század elején szállitottak le a falu közé. E templom a 

katholikus korban sz. Györgynek vagy sz. Mihálynak lehetett szentelve, s e harczias angyalok 

valamelyikétől nyerhette a falu nevét, de ez is régen történhetett, mert a pápai dézmák regestruma 

1332. évi bejegyzésében ott találjuk már Angelus, és az 1334. évi bejegyzésben Angekus néven. Az 

1567. évi regestrumban Angjalosnak van irva 30 kapuval. Angyalosból származik a Forró család, 

melyből régibb időben is sok jeles katona került ki; az 1848/9-iki harczokban pedig Forró Elek tünt ki 

mint honvédezredes s szabadságharczunk egyik legkiválóbb bajnoka. De a jelen dicsőségétől a multra 

visszatérve is találhatunk Angyalos környékén még más régi harczemlékeket, mert ott vannak 

erdőségeiben Jankafeje és Tatárut nevü helyek, melyekkel a hagyomány régi harczias kor emlékét 

védő ily történetet hoz kapcsolatba. Vad tatárcsapat dúlta Háromszéket, mely elől a nép felmenekült 

az angyalosi erdőkbe. Élelmök fogyatékán levén, egy Janka nevü bátor hőst küldöttek le megnézetni, 

ha a tatárok távoztak-e? A lesbe állott tatárok üzőbe vették a kiküldöttet, s miután serény lovát 

lenyilazták, a Janka fejénél hősies önvédelem után levágták fejét, s azután nyomait követve, 

felnyomultak az erdőbe, hogy az elmenekült népet lemészárolják; de ezek Janka kiáltásai által 

figyelmessé tétetvén, résen állottak, s midőn a vad csorda egy mély uton nyomulna, megrohanták, s 



fejeikre zúditott szikladarabokkal nagy részét elzúzták, ugy, hogy csak kevesen menkülhettek el. E 

győzelem emlékére nevezték el a mélyutat Tatárutnak, s a helyet, hol hős Janka elvérzett, Janka 

fejének. De térjünk vissza Besenyőbe. 

 

A völgy, melyben Besenyő fekszik, az Olt és Feketeügy közti hegységnek legjelentékenyebb s 

leghosszabb völgye, mely Besenyőnél északi irányt véve, messze felnyulólag ágyalja be magát az 

erdőövezte hegyek közé, ez erdőségek legmagasabb csúcsáig, a már ismertetett doboki havasig 

hatolva*Fennebb már elmondók, hogy a bodoki havas egyik közeli kifutványán van Kincsás vára, sőt e 

vár leirását is adók, azt azonban néveredetét érdeklőleg el feledők mondani, hogy igen könnyen 

lehetne azon Hincza vára, mely Háromszéken fekvő várat Gohány és Bormező praediumokkal I. Lajos 

1370-ben Bebeknek adományoz. Annyival is inkább, mert mint e munka 59. lapján felfejtők, Gogány 

pataka s ily nevü praedium emlékezete most is megvan M.-Ujfaluban. Bormezőnek pedig a közelben 

levő bodoki borvizes mezőt nevezhették. És igy valószinü, hogy a Kincsás vára a már I. Lajos korában 

megvolt Hincza vára elferditéséből lett, mely Hincza vára a mongolok által feldúlt várak sorában – 

Háromszéken fektének határozott megjelölésével – fordul elő. Erre vonatkozólag láss többet Archiv f. 

d. Kenntn. v. Siebenb. stb. Kiadja Schuller I. B. 1841. 62. lap, hol Lajos király eredeti adományl. 1593-

ki átiratára történik hivatkozás.. E völgyben a leirtakon kivül több falu (bár néhány elférne) nincsen; 

de azért mégsem egészen néptelen, mert számos malom van ott, hol a szomszéd faluk őrölnek, s hol 

a molnárok a földmivelésre is gondot forditnak. Az utas pedig nem egy a festő ecsetére méltó 

molnárleánynyal találkozik, ki a kerepelő kis malomnak környékét virágos kertté alakitja át, s 

zengzetes énekével viszhangoztatja a bérczeket; de nem csak ezen csendélet vonzó képei, hanem egy 

más nevezetesség is vonzerőt gyakorolhat az utasra, mert két órányira Besenyőtől a balpartilag 

beszakadó Várhányás pataka és a Dereka szakadt völgye közt egy hegyhát van, melyet Várhányásnak 

hivnak. Hagyomány szerint ott pogány vár volt; szemben van vele a Bálvány nevü magas hegycsúcs, 

hol – hagyományilag – pogány ősök nemzeti istenöknek áldoztak; túlfelől pedig egyik Háromszékre 

néző magas csúcsot Nézőhegynek, másikát Vaskapunak nevezik. Mindezen elnevezések arra 

mutatnának, hogy e most elhagyott rejtett völgyben régen emberek laktak, talán egyik utolsó 

menhelye volt e hely is a keresztyénség által leszoritott ősök vallásának; a Bálvány elnevezés ezt 

engedi sejtetni, valamint a hagyomány is ezt látszik igazolni. 

 

És hogy az itten lakók e menhelynek védelmére is gondoltak, mutatja a Várhányásnak most is 

észlelhető erőditése. A Várhányás minden oldalról csaknem megmászhatlan meredek, kivéve a keleti 

oldalt, hol egy roppant átmetszés zárta el az ezen oldalról való közelitést. Ezen átmetszés most is 8–

10 öl széles, 5–6 öl mély, s a hegyhátat egész szélességében átfogván, a hegyoldalokon is jó darabig 

folytatódott. Az átmetszésen belül magas dombosodás van, hol valamely zömtorony állhatott; itt 

kincs után ásogatnak most is a minden régi vár helyén rejtett kincset hivők. 

 

E szerint a Várhányás nem valamely rendszeresen épült erőd, hanem inkább alkalmi menhely 

lehetett, mely fekvésénél fogva, s az emlitett roppant átmetszés által védve, a lőfegyver előtti korban 

tisztességes védhely volt. A Várhányástól a Vaskapuhoz kihágva, szép kilátás által megjutalmazottan 

lehet a Maksán felül fekvő Dálnokba belejteni. 



 

Miként a háromszéki tér túlsó, kárpátalji oldalán, ugy itt is (nyugati szélén) a helyésgek a Nemere 

dühe ellen védett völgytorkolatokba húzódtak be. Egy ilyen, a Rigó helyből eredő Dálnok patakától 

átfolyt, völgy torkolatában fekszik Dálnok, nagy és igen szép székely falu, melynek 1332-ben való 

lételéről adatot találunk a pápai dézmák regestrumában*A regestrum 645. lapján az 1332. évi 

rovatban ezt találjuk: „Dyco Sacerdos de Dabunk solvit pro se et sociis 40 banales antiquos”. És ismét 

a 730. lapon 1334. év rovatában: „Dyco Sacerdos de Dalank solv. 6 grossos”. Hogy pedig ezen kézdi 

archidiconatusba sorozott egyházközség nem lehetett más, mint Dálnok, azt a helyneveknek e 

korban szokásos átalakitásából s főként a magyarul nem tudó olasz dézmaszedőknek mindenütt 

észlelhető helynévferditéséből következtethetjük, annál is inkább, mert Háromszéken egy falu sincs, 

mely a regestrumban előforduló Dábunk és Dalánknak csak annyira közelitőleg is megfelelne, mint 

Dálnok. Az első tételbe fizetett összeg nagyságából s a „pro sociis” kitételből azt kell 

következtetnünk, hogy Dálnok akkor is esperesi székhely volt.. Még tekintélyesebb volt a XVI. 

században, mert az 1567-ik évi regestrumban 42 kapuval fordul elő. 

 

A nagy, de tévutra vezetett s szerencsétlen véget ért Dózsa György – előbb horvát bán, később az 

Ulászló alatti pórlázadás vezére – Dálnok szülöttje volt. 

 

A Dálnokról származottak közt megemlitem még Dálnoki Benkő Mártont, m.-vásárhelyi tanárt és irót, 

ki 1702-ben adta ki L. A. Florusnak magyarra forditott római történelmét, továbbá Dálnoki Mihályt, a 

kolozsvári unitárium collegiumnak 1648-ban elhalt hires lectorát*Láss ezekről többet Bod Péter 

Athenása 54-ik lapján. és végre Dálnoki Jánost, a 13 kiadást ért „Troja veszedelme” czimü hős 

költeménynek hirnevesi iróját*Dálnoki Jánosról láss többet Toldi „Magy. Költészet tört. ” czimü 

munkájában I. k. 137. lap.. De a régiek mellett illő emlékeznem dálnoki reformatus lelkész és esperes 

Ferenczi Jánosról is, ki fejlődő irodalmunknak e század első tizedeiben tevékeny munkása volt, ki a 

„Hon és külföld”, a „Társalkodó”, s más folyóiratokban sok jeles czikket közölt, s kinek egy 

nagyobbszerü, a Székelyföld történetét tárgyazó munkálata kéziratban hever a feledés poros polczán, 

mert nincsen vállalkozó, ki ezen feltehetőleg jeles munkát nyilvánosságra hozná. Ferenczi 

szivességéből én is sok, Háromszékre vonatkozó érdekes jegyzetet és utasitást nyertem, melyért itt 

nyilvános köszönetet mondani kötelességemnek ismerem. 

 

Dálnok erdőségei közt egy helyet Darabonterdőnek neveznek azért, mert azt Báthori István 

fejedelem adományozta az őt Lengyelországba elkisért dálnoki darabontoknak*Az adománylevél 

megvan Dálnokon Ferenczi esperes úr birtokában. Ugy látszik, hogy Báthori a lengyel trón 

elfoglalására Háromszéken és Moldován átment. Apor Péter Lusus Mundi Magyar Tört. emlékek 11. 

k. 19. lapján emlékezik egy régi iratról, melyben az áll, hogy Báthori István, midőn lengyel királyságra 

ment, egy éjet K.-Vásárhelytt töltött. Ezt támogatná az is, hogy dálnoki darabontok kisérték.. E csapat 

vezetője dálnoki Péter Simon volt, kiről sok hagyomány él a nép száján. Ő a fejedelemnek nagy 

kegyeiben volt, s mert ügyes, talpraesett feleleteivel s mulatságos beszédeivel a fejedelmet 

gyönyörködtette, többnyire közelében lovagolt, s annyira kedvelte a fejedelem, hogy ha jó órát akart 



magának szerezni, csak Péter Simont szólitotta elő. Midőn a lengyel trónt elfoglalni ment 

fejedelmünk, akkor is kiséretében volt Péter Simon hiressé vált darabontjaival. Krakkóhoz érve, 

midőn látta, hogy az utczák posztóval vannak bevonva, Simon vitézhez fordulva, kérdé: „Simon! hát 

itt már hogy megyünk?” „Mentül sebesebben uram királyom” felelt ez, s a fejedelem szót fogadva, 

sebes vágtatva ért Krakkó piaczára stb. Dálnok határának a térségbe eső egy részét Depső rétjének 

hagyomány szerint azért nevezik, hogy Depső hires székely vezér ottan táborozott népével. Még 

felemlitendő az is, hogy a falu közeli Nádas gödörben sok timsó jön elő. 

 

Dálnokon felül van az egy magaslaton szépen fekvő Albis*Albis az 1567. regestrumban Albys néven 

13 kapuval van bejegyezve., hol az I. Rákóczi György korában szerepelt székelyek kapitánya, s később 

fővezér Zólyomi Dávid született*Ki később túlmerészsége s engedetlen feszengéseért a kővári vár 

fogdájába került, s ott is végzé életét 1649-ben.. Ugy Albis szülöttje Pánczél Dániel, nemzeti 

irodalmunknak ezen szorgalmas uttorő munkása is, ki 1793–98-ig a „Magyar Merkurius” kiadója, 

attól fogva Décseivel együtt a „Magyar Kurir”-nak közös, azután végperczeig (1827) egyedüli 

tulajdonos szerkesztője volt, s kinek nemzeti irodalmunk fejlesztésében és kifejtésében nem csekély 

érdeme van. 

 

Albison sok gyümölcs, kiválóan sok szilva terem, s azért a magyar absynthet, az oly kedvelt 

silvoriumot itt nagyban főzik, s főzték még az egyedáruságot behozott Bach-rendszer alatt is, mert a 

finánczok nem igen mertek e faluban mutatkozni, mivel az albisi székely menyecskék többször 

leforrázták. A székelynek, még a szelidebb asszonynak is vérében van, hogy jogtiprást és elnyomatást 

nem igen tűr, s az absolut kormány által hazai törvényeink ellenére behozott mindennemü 

egyedáruságok sok emberáldozatba kerültek; s midőn a vagyonbiztosság (mely sehol sincs ugy 

tisztelve, mint Székelyföldön), őreit (a csendőröket) respectálták és félték, akkor a gyiknak, szaglónak 

gunyolt finánczokat számba sem vették nemcsak, hanem a hol lehetett, agyon is koppantgatták. Nem 

volt év, melyben hallani nem lehete, hogy itt ennyi s ennyi finánczot akasztottak fel, vertek agyon, 

zsákba varrtak, keverésbe, kutba öltek. Hozzájárult még az is, hogy ezek a pénzőrök, illetőleg 

jogosabban pénzzsarolók többnyire söpredék, gyáva, gyülevész csapat volt, mely bár fülig volt 

fegyverkezve, még egy asszony forrázó csupra előtt is félénk nyúlként megfutott; magam tudok 

esetet, hogy egy szántó székely legény csupán kis esztekéjével (sártakaritó, végén vas lapátkával 

ellátott pálczikó) négy szuronyt szegezve rohanó finánczot nemcsak lefegyverzett, hanem ugy elvert, 

hogy elnyúltak belé. 

 

Albison felül van Csernáton, melyet már ismerünk, s igy innen visszatérünk központunk Réty felé; 

hanem hogy utunk egyhanguságán változtassunk, nem az országuton megyünk, hanem a térség 

rónáján, hogy az ott levő néhány falu felett is legalább futólagos szemlét tarthassunk. 

 

XXXI. Háromszék közép falui és forradalmi szerepe. 

 



Matisfalva, Markosfalva, Martonfalva, itt tartott gyülések, s a forradalmi kroszaknak e faluval 

egybefüződő dicsősége. Háromszék önvédelmi harcza és az oroszok elleni csatározása. Léczfalva. 

Gyárfás család. Léczfalvi országgyülés. Visszapillantás a székelyek multjára. Léczfalván tartott 

székgyülések. Telek. Makó György. Horváth Károly. Szörcse. Petőfalva. Mikes Kelemen emlék-kelyhe. 

 

Albissal szemben künn a térségen három igénytelen falucska fekszik. Ezek elseje Matisfalva. Itt semmi 

megjegyezni valót nem találván, a szomszéd Márkosfalvára tértünk át, mely Villa Marci néven 1333-

ban már mint önálló egyházközség szerepel*Hogy ezen község a 14. században már létezett, kitetszik 

a pápai dézmák regestrumából, hol a 730. lapon az 1333. rovatban ez áll: „Johannes Sac. de villa 

Marci solv. 2 grossos”. Az 1567. évi regestrumban Markosfalwa 21 kapuval fordul elő.; valamint az is 

felemlitést érdemel, hogy Háromszék vándor közgyüléseiből itt is tartott egypárt; igy 1712-ben jun. 2-

án Márkosfalván tartatott Háromszéknek azon közgyülése, melyen kimondatott, hogy közönséges 

szolgálatok ellen a praerogativák nem használnak. És ujból itt tartatott 1744-ben Apor Péter 

elnöklete alatt azon közgyülés, melyen Baka Áron nemessége kihirdettetett*Főkormánysz. levélt. A 

continua tábl. munk. közt. 1142/771. 

 

Márkosfalván alól Ikapatakának a Feketeügybe ömlésénél fekszik K.-Martonfalva, hol 1700-ban apr. 

17-én Háromszéknek azon közgyülése tartatott, mely határozatilag mondá ki, miszerint a pénteki (?) 

és házi szolgák a bodzai szorosban való szolgálattételtől mentesittetnek*Ezen székgyülésekről 

Ferenczi jegyzetei közt vannak Háromszék jegyzőkönyveiből kiirt hiteles adatok. – Martonfalva az 

1567-ik évi regestrumban 12 kapuval jön elő.. De látott Martonfalva ennél nevezetesebb gyülést is, 

mely férfiasan merész s hősiesen bátor határozványaival a haza ügyére döntő behatással volt; 

azonban, hogy a Martonfalva nevéről egybefüződő események megérthetők legyenek, szükségesnek 

itélem itt, bár röviden, de együttesen előadni Háromszéknek az 1848/9. jogvédelemharczában való 

részvételét. Egyes episódokat, egyes megragadó eseményeket, egyes határtalan dicsőséggel vívott 

csatákat, mintegy kikapva az érdemnek gazdag tárházából, e kötet folytán ugyan itt-ott 

felemlitettem, azoknak illustratiójával kiemeltem azon dicső szerepet, mely Háromszék 

történelmében örök időkre kihatólag felragyogó fénypontot alkot; de ez eseményeket, s az azok 

folytán felmerült fényes fegyvertényeket egybefüggő sorozatban mindeddig nem mutattam fel. Miért 

illő és méltányos, hogy azok itt kellő rövidséggel, de szabatos egybefüggésben elősoroltassanak, azért 

is, hogy mit Martonfalvát érdeklőleg mondandó vagyok – megérthető legyen; de főleg azért, hogy 

azon korszaknak nagyszerü eseményei minden vidék népe, minden egyes hazafi előtt követendő 

példaként felmutatva és felfejtve legyenek. Mert a népek sorsa az, hogy szabadságukhoz drágán, 

roppant áldozatok árán juthassanak, talán azért, hogy azt azután többre becsüljék, vagy mintha az 

eszmének, a korszellemnek az emberiség roszabb része által feltartóztatni szándokolt menetét, jobb 

részének küzdelmeivel, véradója által szentesitett pályatéren lehetne csak mozgósítani. Mintha az 

első emberre mondott szigoru ítélet valójában befolyással lenne a későbbi ivadék törekvéseire, hogy 

csak véres veritékével kereshesse meg szellemi előhaladásának táplálékát. 

 

Vannak azonban korszakok, midőn a hivatásszerü előrehaladásnak egyidőre feltartóztatott s helyhez 

kötni szándokolt mozdonyát az események hatalma kiszabaditva visszatartó kötelékeiből, az 



mulasztásait helyrepótolni igyekvő sebességgel rohan; midőn, mit századok rontának, azt egy éven át 

helyreigazitja az emberi tökélyesedésnek nemesebb irányzata. Ily korszak volt 1848, midőn minden 

nemzet mint egy égi szózat által felrázatva megalázó szolgai helyzetéből s gyáva önmegadással 

határos szunnyadozásából, rohanva sietett a kitűzött czél felé: a leigázott test és szellem szabadgának 

kivívásához. 

 

A magyar nemzet, mely idetelepülte óta mindig a szabadság és polgárosodás előharczosa volt, mely a 

kor eszméi s az emberiség nemesebb küzdelmeiben mindig egyenlő lépést igyekezett tartani a többi 

művelt és jóravaló népekkel, ez alkalommal sem maradhatott közönyös szemlélője, annál inkább 

nem, mert bilincsei még rozsdásabbak és nehezebbek valának a másokénál. Felemelkedett tehát s 

lerázva magáról mindazon büzhödt iszapot, mi a zsarnokság mocsáraiból ráragadhatott, férfiasan 

erős karjaiba raadta az előrehaladás szövétnekét, s feltünt ujból azon nagyságban, melyben egykor 

Európa népei őt látták és bámulták. 

 

Az emberiség roszabb része azonban itt sem hiányzott, s mert a sebesen indult mozdonyt 

feltartóztatni nem tudta, nem merte, engedékenységet mutatott. De csal-visszavonulás volt az csak, 

mert nemsokára legundokabb szövetségeseivel, a reactio ördögeivel jelent meg, a jók műveletét 

megakasztandó. Igy történt, hogy 1848-ban a föld legloyalisabb, legbékésebb nemzete, a magyar, oly 

annyira féltett s annyi századok mostoha viszonyai közt megvédett nemzeti önállóságában s 

szabadságát biztositó alkotmányában megtámadtatván, miután politikai életerének elmetszése a 

reactióval szövetkezett zsarnokság által czélba vétetett, a különben türelmes nemzet az önvédelemre 

s nemzeti szabadsága elszánt oltalmára szorittatott. 

 

Készületlenül s fegyvertelenül volt meglepve, miért kezdetben tért veszitve, visszaszorittatott, hogy 

azután annál nagyszerübb győzelmek által győzze meg az ellent, valamint Európa testvér-nemzeteit 

életképességéről, szabadságszeretetéről s oly kevéssé méltányolt erejéről és hatalmáról. 

 

A készületlenség, a meglepetés ez első korszakában Erdély is elesett, rémletes gyilkoltatások s 

néhány vesztett csata után Erdély magyarsága meghódolt; a népsöpredékkel szövetkezett zsarnokság 

tombolt, mindenhol engedve, sőt felbátoritva, nemcsak, hanem tervszerüleg rendezve és vezetve a 

védtelenek, nők, aggok és gyermekek oly tömeges lemészárlásit, minőt a legvadabb századokban 

török, tatár nem müvelt. Erdély szép virányait a szabadság s saját édes anyjuk, a haza ellen fellázadt 

oláh és szász táborok barangolták be, szabadon rabolva, rombolva mindent, gyáván futva mindig, hol 

a legkisebb ellenállás volt, de könyörtelenül s eskütszegőleg giylkolva ott, hol védtelen népre 

találtak*Példa erre Nagy és Kis-Enyed, Zalathna, Abrudbánya, Felvincz, Hegyalja s több más helysége 

Erdélynek, hol nem is az egykor talán őket sanyargatott földesurat, ki vagy táborban volt, vagy 

idejében elmenekült, hanem a városi polgárságot, mely csak jót tett vele, és a magyar jobbágyságot, 

mely sorsának osztályosa volt, gyilkolta. Vad tribunjai, s mi még szégyenletesebb, császári tisztek 

vezetése alatt, kormánytól nyert fegyverrel, attól kapott titkos rendeletekkel ellátva.. És ezen 

nagymérvü cirkusi kegyetlenségeket azok, kik a rend és hatalom embereinek nevezték magukat, 



nemcsak hidegvérüleg nézték, hanem éppen ők rendezték saját mulatságaikra, ördögi gunyorral 

gyönyörködve abban, hogy Kain hogyan gyilkolja Abelt, hogy a haza fiainak jótéteménynyel 

elárasztott, szabadsággal, szabad földdel megajándékozott egyik része miként pusztitja azon másik 

részt, a mely javait, áldásait, szabadságát testvéri szeretettel megosztá vele. 

 

A zsákmányul esett honban csak egy pont volt, hol a tüzzel-vassal pusztitott magyarság biztonságban 

lehetett, csak 50 négyszög mfdnyi kis terület maradt fenn a szabadság ujraszülemlésére, s ez a dicső 

Háromszék volt. Hova a szerencsétlenül végződött m.-vásárhelyi csata után*Hol a vezetők 

képtelensége, s a népnek fegyelmetlensége miatt a székelyek hadereje, mely egész Erdély 

megmentésére elégséges lett volna, szétszóratott. a 12. honvédzászlóalj töredékeivel egy osztály 

Mátyás-huszár*A későbbi Kossuth-huszárok. s a vármegyéről bemenkültek ezrei, mint a haza határán 

levő végső menhelyre behuzódtak. 

 

Háromszék hős népe a menhely szentségét hűn meg is védte, mert bár az Erdély felett rendelkező 

General-Commando részint erőszak, részint csel által*Hirdetve koholt lapjai által, hogy a Királyhágón 

túl a forradalom teljesen le van győzve, stb. a Székelyföld többi részét is behódoltatta, s bár 

országszerte mindenütt elcsüggedés és kétségbeesés uralkodott, ennek daczára is Háromszék 

önérzete nem csökkent, sőt éppen akkor ébredt az ősi hősiesség emlékével erölcsi nagyságának 

becsérzete, s mintha Spártának soha nem hátráló fiai ujra születtek volna, mintha Leonidás és hős 

társainak szelleme szállt volna meg minden háromszéki kebelt, ezen kis területnek maroknyi népe, 

ezen nyilt s majdnem semmi természeti védpontot fel nem mutató vidék lakossága elhatározta 

magát fel nem adni, hanem utólsó csepp vérig, utólsó lehelletig oltalmazni a haza szent földét és az 

azon menhelyet keresett testvérek biztonságát. 

 

Azon a történelemben páratlan esetet látjuk itt felmerülni, hogy egy 100,000 lelket számláló kis 

terület népe bátran, elszántan dobja oda a keztyüt a hatalomnak; fegyver, pénz, ágyu és lőkészlet 

nélkül szállva szembe rendezett hadseregei mellett a fellázitott testvérnépek százezernyi vad 

tömegével rendelkező zsarnoksággal. Néhány ezer elszánt, harczot alig próbált hőst látunk a 

szabadság küzdterének sorompóiba lépve elkezdeni egy harczot, nem a siker és győzelem hitével, 

hanem harczolva, miként Leonidás és Zrinyi a hősies halálért, hősies halálban keresve a szabadságot, 

a szabadság védelmében való önfeláldozásban akarva magasztos példát adni. 

 

Valójában a Szentgyörgyön nov. 23-án (1848) tartott gyülést – hol ezen határozat kimondatott – 

Athén azon népgyüléséhez hasonlithatjuk, melyben az őskor legműveltebb, de kicsiny népe kimondá 

a harczot az Ázsiát uralgó roppant perzsa birodalom ellen. Háromszék rögtönzött hadsergét pedig 

azon 10,000 athéneihez hasonlithatjuk, kik Marathonhoz mentek a hazáért, szabadságért, 

polgárosodásért küzdve meghalni, de a kik e nemes elszántságukban, e dicső önfeláldozásukban 

késziték elő az őskor legdicsőbb győzelmét; azon harcztéren, hol a felfuvalkodott zsarnokság 

zsoldosainak tengernyi sokaságával erőtelennek bizonyult be, a szabadság fennkölt érzetével, s ezen 

érzetből fakadott önérzet és lelkesedéssel sezmben. 



 

Mit Marathon hősei tettek, azt pár ezred mulva ismételték Háromszék hősei, pedig as 

háromszékieknek nem voltak Miltiadesei, nem Callimachusai, kik a csata elfogadását javallva, attól 

tették volna függővé a hon nagyságát, vagy ellenesetben elsülyedését, sőt ellenkezőleg polgári és 

katonai vezetői – mert emberileg a harczfolytatást lehetetlennek, a véráldozatot sikertelennek itélték 

– inkább a meghajlás eszméje felé vonzódtak, és igy az elhatározásnak, mint a népfönség nagyszerü 

kifolyásának, még bámulatosabb nagyságában kell feltünni. 

 

Az elhatározás nagyságából folyó lelkesedés ihlettsége mint varázsütés hatott át minden szivet; nem 

volt fegyver, lőkészlet, ágyu, Háromszék mondhatni a semmiből mindent teremtett*Mit Gábor Áron, 

Szacsvai, Turóczi s mások vezetése alatt leginkább K.-Vásárhely teremtett elő.; nem volt pénz, 

élelemkészlet, öltözék: Háromszék áldozatkészsége azt mind előállitá*Azt a nép önként a legnagyobb 

áldozatkészséggel adta.; nem volt harcznok: Háromszék minden fegyverfogható férfia síkra szállt, s 

igy a hősöknek egy legyőzhetlen legiója termett elő, mely megvédte minden ponton a szabadság ez 

utolsó menhelyének szent földét; mely megmutatta a vad erőszakra támaszkodott hatalomnak 

tehetetlenségét szemben a szabadság szellemétől áthatott néppel, mely tényleg bizonyitotta be a 19. 

századnak, hogy a kicsiny Athén és Spárta nagysága és legyőzhetlensége nem rege, hanem 

Háromszék által megujított valóság volt. 

 

Azonban az igazság érdekében azt is be kell vallanunk, hogy a vezetők, kik, ha a nemzet megkimélése 

tekintetéből kezdetben tétováztak is, midőn egyszer az önvédelem határozata kimondatott, egész 

lélekkel állottak az ügy élére, s kötelmeiket hűn teljesiték. 

 

A polgári ügyek élén a Batthyány Lajos által kormánybiztosi minőségben leküldött Berde Mózes állott, 

kinek ugy a rend és egyetértés fenntartásában*Pedig kezdetben voltak, kik roszul felfogott 

democraticus hajlamaiknál fogva osztálygyülöletet hintettek, de az ilyeket Berde erélyesen fenyitette 

meg, s a rosz – mi a feloszlás magvát hintheté vala el – gyökerében kiirtatott., mint a hadkészletek s a 

hadviseléshez szükséges mindennemü kellékek előállításában kétségtelenül nagy érdemei 

vannak*Különben a nép örömest áldozta nemcsak vérét, hanem vagyonát is, ugy, hogy egyetlen 

felszólitásra pár nap alatt több ezer forint, 4000 köböl gabona, fehérnemü, fegyver s az óranehezékek 

ezrei voltak a raktárakban felhalmozva.. Különben a nép őszinte ragaszkodással viseltetett a kebléből 

kiemelkedett jeles férfi iránt, s eljárása oly tapintatos, ügykezelése oly erélyes volt, hogy daczára az 

elgondolható roppant izgatottságnak és a kedélyek forrongásának; daczára, hogy voltak, kik 

osztálygyülöletre izgattak, mégis az egyetértés s főleg a személy- és vagyonbátorság soha nagyobb és 

biztosabb nem volt, mint éppen e válságos korszakban. Nagy segélyére volt Demeter József, S. Sz.-

György országgyülési képviselője, ki a miniszterium által Berdével együtt küldetett le, s ki mint 

élelmezési biztos és raktárgondnok nagy tevékenységet fejtett ki a végett, hogy a sereg szükségletei 

fedezve legyenek. Valamint Kovács Gábor szentgyörgyi főbiró, ki nemcsak a szervezésnél és 

lelkesedés-ébresztésénél fejtett ki nagy tevékenységet, hanem a rendnek is hű őre volt. A mily üdvös 

irányban hatottak ezek Alvidéken, akként működtek Felvidéken Hankó Dániel, ki lőpor és 



fegyvergyártásra ügyelt fel, Kovács János, ki a nép lelkesedésének volt élesztője és Cseh Ignácz 

Kézdiszéknek lelkes királybirája. Azonban a szent ügynek senki oly sokoldalu szolgálatot nem tett, 

mint Vida Dániel. Ő forradalom előtt a kézdi-vásárhelyi katonanöveldében tanári minőségben volt 

alkalmazva, azután Zuba, később Dobay hadsegédévé lett, mivel nála a felsőbb katonai műveltséggel 

tisztán lángoló hazafiasság párosult; mint Felvidéknek egyideig térparancsnoka, az ottani hazafias 

szellem élesztésére és annak fenntartására senki többet nem tett, mint ő, e mellett mint képzett 

katona a csatákban nemcsak hősileg harczolt, hanem a harcztervek készitésébe való befolyása által is 

nem kis részben osztakozott a kivívott győzelmek dicsőségében. – E mellett Dobaynak ő volt jó 

szelleme, ki által ezen rideg katonára lehetett hatni, s hogy szivében a katonai reglement és 

hazafikötelmek közti küzdelemben a mérleg ez utóbbi előnyére hajolt, azt leginkább Vida áldásos 

befolyásának lehet feltudni. 

 

De Vida nemcsak ekkor érdemesité magát, hanem a későbbi harczokban is a „szabadsághős” 

legdicsőbb czimét nyerte el*Bem beérkeztével a hétfalusi magyarokból alakitott zászlóalj őrnagyává 

neveztetett; mint ilyen Fogarasnál volt állomáson, még pedig Bem rendeletének elfogása miatt oda 

rekedve, a muszkák egész tábora özönölte körül, s visszavonulási vonalát elvágván, csapatjának nagy 

része utolsó lehelletig küzdve vérzett el. Őrnagyuk méltó akart hozzájuk lenni, s bár egyedül maradt, 

magát meg nem adta, hanem addig harczolt, míg 30 sebet kapva, össze nem esett. Mint haldoklót 

vitték börtönbe, s hogy a boszu első dühében ki nem végezték, annak lehete köszönni, hogy sebei 

miatt képtelen volt a felakasztatásra, de a börtönt – bár nyomorék, magával tehetetlenné vált – el 

nem engedték. Szenvedte azt 1856-ig. 1867-ben Háromszék főjegyzőjének választatott, s bár csak két 

ép ujja van balkezén, mégis a tollat épp oly jelesen forgatja, miként a kardot forgatá a szabadság 

dicső harczaiban.. Felemlitem még a számosok közül b. Rauber Nándort, ki az erdővidéki 

szervezkedés élén állott, táplálva a hazafi-lelkesedésnek szent Vesta-tüzét, s nemes példával menve 

elől a hazafi-kötelmek teljesitésének terén. Felemlitem a tüzlelkü Pap Mihályt, kivel K.-Vásárhelynél 

tüzetesebben foglalkoztam; de nem mellőzhetem Nagy Ferencz gidófalvi ref. lelkészt is, a classicus 

jellemű öreget, kinek keblében fiatal szenvedélylyel lángolt a honszerelem szent érzete. Ő volt, ki a 

szentgyörgyi gyülésen, midőn az önmegadás szóba hozatott, egy lelkes beszéddel felvillanyozá a 

sziveket, s Leonidás példájára hivatkozva, felkiáltott: „ha kell, mind meghalunk, de meg nem adjuk 

magunk!”. A nép szivében viszhangra talált e szó, a fegyverek erdejének hullámzása közt 10,000 

ember felelte, hogy: „meghalunk, de nem hódolunk! ” mire az önvédelem határzata kimondatott. 

Kora nem engedte meg, hogy a harcztérre lépjen, de mint a honvédelmi bizottmányt helyettesitő 

székbizottmány egyik tagja, annak lelke, valamint a rendületlenség, a hazafias szilárdság hű őre volt, s 

hogy a kimondott harczban kitartók is voltak, abban nagy érdeme van Nagy Ferencznek, ki a 

békülékenységi hajlamoknak hajthatatlan ellenőreül lépett fel. 

 

Érdemeinek legékesebben szóló bizonyitványa az, miszerint forradalom után halálra itéltetett, mi 4 

évi fogságra lett átváltoztatva*A 65 éves öreg Erdély minden börtönében meghurczoltatott, s ott is 

férfiasan türt, kitartásra buzditva fogolytársait. Kiszenvedte a 4 évet utolsó napig, mert abból mitsem 

alkudtak le. Kiszabadultával gidófalvi hivei visszakövetelték, s minden hivatalos fenyegetés daczára 

vissza is helyezték lelkészi állomására, mi egyetlen eset volt a maga nemében. Pár éve csak, hogy a 



közbecsülésben részesült öreg elhalt. Béke és áldás poraira!. Lelkésztársai közt kiválóbbak voltak Biró 

Sándor, Dáné István, Vitályos György; e két utóbbi mint tábori lelkész szerepelt. 

 

A katonai ügyek élén Dobay Károly határőri ezredes állott; mellette egy serege a hősöknek, mint 

Zsombori Sándor lovasezredes, Gál Sándor ezredes, Nagy Imre lovas alezr.*Ki ekkor tisztességesen 

viselte magát, később azonban átpártolt a császáriakhoz, hol tábornokká lett., Szabó Nándor alezr., 

Szabó Károly őrn., Szilágyi Samu alezr., Cseh Sándor alezr., Cseh Imre száz., Eresztevényi testvérek: 

Antal nemzetőri őrnagy, László egyik legkiválóbb lovasszázados, Székely Lajos huszárszáz., Horváth 

Ignácz lov. alezredes, Sárossy Ferencz őrnagy, Móricz Sándor száz., Nagy Dani őrn. orbaiszéki 

nemzetőri parancsnok, Pap Károly őrn., Mara Gábor őrn.*A fiatal hős, ki hadfiból vitézsége s 

képessége által rövid idő alatt őrnagygyá lett s Kökösnél Gábor Áronnal egykorulag lelte hősi halálát., 

gr. Kálnoky Dénes, ki egész önodaadással és lelkesedéssel igyekezett az ügynek szolgálatára lenni, s 

egy önmaga által szervezett önkénytes lovas csapatnak élén harczolt. Nemes példáját követték a 

többi Kálnokyak is, Pál ugyan más harcztéreken, de Imre Háromszék harczaiban mint nemzetőri 

csapatvezér. Továbbá kitünt Gábor Áron tüzérőrn., Semsey Tamás tüzérőrn., Nagy Sándor tüz. hadn., 

Bonk Zsiga huszár száz.*Ezeken kívűl hány háromszéki szerzett érdemeket más harcztéreken, mint a 

S. Sz.-Györgyön született s K.-Vásárhely katonai tanodájában növekedett Aschermann Ferencz, ki 

előbb Kis Ernő bánáti sergében szerepelt, azután ezredesi minőségben komáromi várparancsnok a 

forradalmi hadsergünk egyik legképzettebb katonája volt; jelenleg osztálytanácsos a 

hadügyminiszteriumban. Kis Sándor ezredes, a tömösi szoros Leonidása, kiről e munka VI. kötetében. 

Tuzson János őrnagy, ki kezdetben más harcztéreken, de az oroszok beütésekor Háromszéken is 

kiváló szerepet játszott. Forró Elek ezredes, az erdélyi hadsereg egyik legképzettebb katonája. Mikes 

Kelemen ezredes, kikről e kötet XXII. fejezetében. Pap Lajos és Vilmos ezredesek, Antos testvérek, 

Dobay József, Kálnoky Sándor őrnagy, gr. Kálnoky Pál őrnagy, a hős Bethlen Gergely segéde. Apor 

György, ki Sárosnál a székelyek első csatájában vérzett el s számtalan mások. s sok más, ugyannyira, 

hogy ha itt névsorát akarnám adni mindazoknak, kik kitüntették magukat, akkor 10–20,000 nevet 

kellene feljegyeznem, mert kik Háromszék hadsergét képezték, nagyrészt mind hősök voltak. Ez teszi 

megérthetővé azt is, miszerint a kis sereg lelkes vezetői alatt egyremásra vivta ki a győzelmeket. 

 

Előörsi csatározások s kisebb ütközetek naponta folytak, melyek közül a Bodza-szorosban nov. 23-án 

vivottat emlitem fel, hol – az őrséget lefegyverzett – Stáva oláh határőri százados támadó csapatját a 

Kossuth-huszárok szétszórták. Legelső és legnagyobb horderejü győzelem azonban a Hidvég és 

Árapatak közt nov. 29-én vivott volt, hol a még tüzet alig látott székely haderő Heydte 4000 főnyi 

rendes serege, tüzérsége s 20,000 oláh-szász nemzetőrével állott szemben. Itt szólalt meg Gábor 

Áron első ágyuja és ez első csata sikere tette e kis serget győzhetetlenné*Lásd e csatát 

részletesebben e kötet 26-ik lapján és Gábor Áron életrajzánál az ezt megelőző fejezetben., pedig 

Heydtevel egykorulag Gedeonnak Hermánynál álló tábora is előnyomulóban volt, miért a dobolyi és 

kökösi hidhoz is kellett a véderőből juttatni, hol hogy kisebb előörsi csatározásoknál más nem fejlett 

ki, annak köszönhető, hogy Heydte legyőzetésének hirére Gedeon is megszaladt. Másik döntőbb 

jellegü csata az volt, melyet dec. 13-án Gál Sándor a Rikában vivott ugyan Heydte ellen, mi az ő 

legcsúfosabb megszalasztásával s a cserben hagyott oláh-szász nemzetőrök érzékeny 

megdézmálásával végződött*Lásd e csatát részletesebben e munka I. k. 232-ik lapján.. Sőt ezt 



megelőzőleg dec. 5-én a háromszékiek az önvédelmet támadó-harczczá változtatták át, mert a 

Barczaságra benyomulva, harczvonalukat Földvár, Sz.-Péter és Hermányba tették át*Még pedig 

Hermányt heves harcz után foglalhatták csak el, mert az ott állomáson levő császári katonaság azt oly 

kitartóan oltalmazta, hogy a falu bevétele után az erőditett templomkastélyba huzódva, ott is védte 

magát. A székelyek ezt rohammal vették be s a bennszorultakból sokat hánytak kardra., Brassót s az 

ott levő Gedeont egész hadosztályával oly rémületbe hozva, hogy Puchner jajveszéklő jelentéseikre 

dec. 9-én Schurrter dandárát lélekszakadva küldötte segitségükre. 

 

Igy folytak a diadalmas harczok, s a hatalom emberei, a rideg gépies katonák, kik eddig e népet 

lenézték, kik szurony-rendszerükkel hitték kormányozhatni, most számbavenni, mi több, félni 

kezdették. Túlról már Bem is kezdette éreztetni a magyar fegyverek sulyát, győzelmei az osztrák 

haderők egybevonását tették szükségessé. De Háromszéket győzelmesen itt hagyni, szintén nem volt 

tanácsos, azért, mivel az erő gyengének bizonyult, más eszközhöz, a cselhez folyamodtak. Ugyanis 

álhirlapokat nyomattak, melyekben előadatott, hogy a magyar sergek minden ponton leverettek s a 

fegyvert letették, hogy a magyar kormánn tagjainak egy része elmenekült, más része kézrekerülve 

várja kiérdemlett büntetését, s mindezt oly részletekkel, a valószinüség oly szinezetével, hogy kiknek 

béke hajlamát addig is inkább a néptől való félelem s Balázs őrnagy példája*Balázs Manó határőri 

századosból honvéddé levén, a 12. zászlóalj őrnagyává lett, s mint ilyen Erdővidék parancsnoka. De 

vipera volt, ki saját hazája szabadságára tört, egyik szörnyneveltje a katonai despotismusnak. – Ő 

máj. 16-án már levelet irt a General-Commandónak, hogy kész nemzetiségét megtagadni, csak hogy a 

magyar ellen sikeresebben felhasználhassák. Kijelenté előlegesen, hogy csak azért lépett át a 

forradalmi seregbe, hogy azokat elárulja. Mint erdővidéki parancsnok titokban levelezett Heydtevel 

és az azt vérei ellen vezető Daniel Imrével, de leveleit saját honvédei felfogták, sőt magát is elfogva, 

kisérték Sz.-Györgyre. Itt a biróság egybeült a hazaáruló felett itélni, éppen nov. 28-án, midőn 

Háromszék népe fegyveresen sereglett önvédelmi határozatának nyomatékot adni. Árulása nyilvános 

volt, s a törvényszék mégis halasztotta itélete kimondását, midőn a nép hivatkozva ősi szokásaira, 

melyek szerint a hazaáruló feldaraboltatott, kiragadta a tétovázó igazságszolgáltatás kezéből a 

bünöst s azt összevagdalta éppen akkor, midőn Gábor Áron a székház mögötti magaslaton 

kétségbevont ágyujával czélpontot lőtt. A népnek ily szigoru igazságtétele sok kétkedőt tett 

határozottá, sok ingadozót hőssé. tartotta vissza, ujból emlegetni kezdették a czéltalan vérontás 

esztelenségét; de a nép rendületlenül állott. Berde kormánybiztos, hogy a terjesztett hirek mibenléte 

felől bizonyosságot szerezhessen, s egyszersmind a magyar kormánynyal való egybeköttetés 

létrehozását megkisértse, a háromszéki eseményekről kimeritő jelentést fogalmazott s azt 3 

példányban, három kölönböző uton inditotta el. Egyiket Béldi Gergely által Brassó felé*Ki Brassóból 

azonnal vissza lett téritve., másikat postán, végre a harmadikat Macskási Antal és Gyárfás Károly által 

vitetve Csik-Gyergyó felé. 

 

Ez időben Bem diadalmasan nyomult előre, már több csata nyerve volt*És e győzelmek sikerére nem 

kis mértékben folytak be a háromszékiek, kik Gedeon Heydte 5–6000 embere mellé még Schurrter 3–

4000-et számitó hadtestét is elvonták és visszatartották a nyugati és északi harczterekről., de erről a 

teljesen elszigetelt Háromszék mitsem tudott; de jól tudták a Háromszéket ostromzároló osztrák 

vezérek, kik egyszersmind azt is átlátták, hogy gyorsan kell működni, s a véröntözést megadni az 



álhirlapok által elhintett egyenetlenség magvainak kicsiráztatására, azért a hogy Schurrter – 5 

zászlóalj, aránylagos lovasság és tüzérség által képezett – dandárával 18-án Brassóba megérkezett, 

Gedeon*Gedeon az Erdélyben működött osztrák vezérek legképzettebbje volt, s mint sokáig a székely 

határőrezredeknél szolgált egyén, a helyi visznyoknak teljes ismeretével birt. azonnal egybevonta 

minden erejét, s dec. 24-én Hidvég felől nyomult elő. Hidvég és Árapatak közt – hol egy hóval azelőtt 

Háromszék első fényes győzelmét vívta – találkozott a két sereg, elszánt csata fejlődött ki, as 

székelyek most is oly hősileg harczoltak az ellen kétszeresen túlnyomó számával szemben, de a csata 

hibás intézkedések következtében mégis elveszett, a mennyiben a csatatért az osztrákok tarták meg; 

azonban hogy az mind a mellett sem volt valami fényes döntő győzelem, már csak az is mutatja, hogy 

Gedeon békére szólitotta fel a háromszékieket. Békeajánlat azok részéről, kik eddig csak feltétlen 

önmegadást hangoztattak, valójában bámulatosnak tünik fel, s mégis azon csudaszerüséggel határos 

eset adta elő magát, hogy az a hatalom, mely az országgyülés békeajánlatait visszalökte, sőt mi több, 

az ország békekövetét – népjog-ellenesen – elfogatta és kivégeztette*Gr. Batthyány Lajost., itt ezen 

kis terület népével, mint hatalommal egyezkedett, s mint hadviselő féllel szabályszerü 

békeszerződést kötött. 

 

Mert a háromszékiek a folytonos harczokban kimerülve, s főleg lőkészleteikből teljesen ki levén 

fogyva, de leginkább időnyerés kedveért az alkudozások terére léptek; mindkét részről békebiztosok 

neveztettek ki és pedig osztrák részről az annyiszor visszariasztott Heydte, Háromszék részéről a 

következő személyekből álló bizottság: Béldi Gergely elnök, Bialis Ferencz, Gyárfás Dávid, gróf 

Kálnoky Imre, Cseh Imre, Varga Mihály, Gödri Ferencz, Jancsó Elek, Székely Dávid és Papp György. 

 

Dec. 28-án Földváron jöttek egybe, hol hoszszas alkudozások után megszülemlett az ugynevezett 

pacificatio, mely, mivel az okmányok jan. 2-án Árapatakon cseréltettek ki, „árapataki szerződés” 

nevet kapott, s melyet Gedeon is ratificált azon megjegyzéssel, hogy érvénybe akkor fog lépni, midőn 

a szék katonai és polgári főbb emberei, valamint a községek előljárói is a hűségesküt le fogják Heydte 

kezeibe tenni. 

 

A békeszerződés pontjainak lényege az volt, hogy a háromszéki volt határőri katonaság 

fegyverszünetet köt ugyan, de fegyverét le nem teszi, s idegen fegyveres népet, akár rendes sereget, 

akár nemzetőrséget, vagy felkelt népet területére nem bocsát; ugy cs. parancsnok Gedeonnak a 

mozgalomban résztvettek közül bárkit is elfogatni, vagy felelősségre vonni nem lesz hatalmában. 

Viszont a háromszékiek kötelezték magukat, hogy Ferencz József hűségére esküt tesznek, s az 

önkénytesek fegyvereit, lovati és az ágyukat kiadják stb. 

 

Tehát valóságos kétoldalu szerződés, minőt két hadakozó fél szokott egymással kötni. Zsombori 

néhány tiszttel 5-én tette le a hűségesküt; Horváth Albert főkirálybiró pedig 10-re hivta egybe Sz.-

Györgyre a bizottmányi gyülést eskületétel végett. Azonban hogy a népnek a kötött béke mennyire 

nem volt inyére, mutatja az is, miszerint a megjelölt napon nagyon kevesen jelentek meg; a kik 

megjelentek is, békéről tudni nem akarva, óvást emlegettek. Ekkor Horváth Albert*Horváth Albert 



ekkori ingadozó politikáját később is igazolta, mert a Bach-rendszer alatt bezirkvorsteheri 

minőségben szerzett érdemeiért báróságot és érdemjeleket nyert. rémszinekkel festé le, hogy 

minden veszve van, a magyar seregek mindenütt legyőzve, segélyt sehonnan várni nem lehet; s a 

további ellentállás csak vészt hozhat, mert makacskodás esetében a szék 5 oldalról 5 sereg által lesz 

megtámadva, s akkor aztán kegyelmet senki sem nyer stb. Ilyen s hasonló capacitatiókra az eskü 

letétetett, de ezt a kevés jelenvoltak közül is nagyon kevesen hangoztatták; a fegyveres nép éppen 

mitsem akart arról tudni, az önkénytesek fegyvereiket ki nem adták, az ágyukat a tüzérek Nagy 

Sándor és Bodola Lajos tisztjeik vezetése alatt, s csaknem életük veszélyeztetésével ellopták Sz.-

Györgyről, jobb idők előérzetében K.-Vásárhelytt rejtvén el, minek következtében 11-én a kökösi 

hidnál, mint a fegyverek kiadására jelölt helyen, az osztrák biztosoknak csak két ágyu, néhány béna 

ló, s alig százra menő hasznavehetlen kovás puska lett kiszolgáltatva. 

 

A fegyveres nép haza oszlott, az önkénytesek, a XII. zászlóalj hősei és Kossuth-huszárok a falukra 

széledtek el, még pedig lelkes tisztjeiktől nyert azon utasitással, hogy az első izenetre azonnal a 

megjelendő helyre csoportosuljanak; sőt Sárosy Ferencz csapatját szétmenni sem engedte, hanem 

mint figyelő őrcsapatot együtt tartá. Hogy pedig ilyenre szükség volt, pár nap megmutatta, mert az 

osztrákok a békepontokban kikötött területsérthetetlenség ellenére ráütöttek a fülei vashámorokra, 

s az ottani ágyuöntődét szétrombolták. Sárosy ezen szószegést azzal torolta meg, hogy beütvén a 

Barczaságra, Hermányt bevette s felprédálta; a brassai commendans Schurrter kénytelen volt szemet 

hunyni, mert Gedeon a Bem által szorongatott Puchner segélyére ment, s Brassóban kevés erő 

maradt rendelkezésére. 

 

Azonban csakhamar nagyobbszerü események fejlődtek ki, melyek igazolták a háromszéki népnek 

békétől való idegenkedését, mert néhány nap mulva, a jelentéssel elküldött Macskási Antal és 

Gyárfás Károly havasi ösvényeken visszaérkeztek Bem diadalairól hozott biztos hirekkel, a magyar 

vezérnek Kolozsvárról kibocsátott kiáltványaival s M.-Vásárhelyről kiadott azon rendeletével, mely 

által az agyagfalvi gyülésen alkotmányra esküt tett, most azonban Csíkban hazaellenes állást foglalt 

Dorschnert hivatalától felfüggeszti s haditörvényszék elibe hivatva*Dorschner et comp. azonban 

jónak látta egy éjjel Csíkból megszökve, a császári seregekhez csatlakozni., helyébe csíki parancsnokul 

Gál Sándort nevezi ki. 

 

Az események ily nagyszerü fejleménye Háromszéket meglepte ugyan, mert Bem győzelmes 

benyomultáról ez volt első hire, de ha meglepte is, a hazafias kötelmek teljesitésének terén 

hátrányba nem, sőt tettkészen találta, mert a hir beérkeztének estvéjén Gál Sándor több 

tiszttársaival Martonfalván Horváth Ignácz honvédőrnagy házánál jött össze, hol azonnal kimondák a 

harcz ujbóli megkezdését annál is inkább, mert az ellen a békepontok többszörös megsértésével 

ugyis megszegte és felbontá a békekötést. A hogy itt ezen néhány elszánt hős ujból felemelé a 

szabadságnak már-már lehanyatlott zászlaját, Háromszék azonnal előbbi hősiességéhez méltóan 

sereglett az alá, mert még azon estve a készen tartott lovas futárok minden irányban 

szétszáguldottak azon rendelettel, hogy a honvédek és Kossuth-huszárok következő hajnalban K.-

Vásárhelyre gyülekezzenek. 



 

Jó hajnalban indult a felkelésre jelt adott tiszti kar K.-Vásárhely felé, s minő felemelő látvány, midőn 

egy magasabb ponkról széttekintve a hóboritotta táj minden irányából egyes kisebb-nagyobb fekete 

pontokat láttak a faluk magányából kibontakozva, mint munkás méheket egy központ felé, a 

hazafiság mézével telt K.-Vásárhely felé huzódni; örömtelten szemlélték ezen egy pontra törekedő 

rajt, mert azokban az önkénytesek, honvédek és huszárok jókor kelt s a hazafiság tiszta aranyát 

meglelt csapataira ismertek. 

 

K.-Vásárhelyt alig öltöztek át, hogy a piaczon már sorakozva találták a 12 zászlóaljat, Kossuth-

huszárokat, s a lelkes város önkényteseit, pár szétszedve eldugdosott ágyu is egybe volt már állitva. 

Megzendült a Rákóczi-induló, lelkes éljenek közt fellobogtak a kibontott nemzeti zászlók, s 

Háromszék kilépett a meghunyászkodásnak ráerőszakolt, abban magát sehogy feltalálni nem tudó 

teréről, s lelkesülten sietett a szabadságnak küzdfövényére, melyen oly otthonosnak találta magát. 

 

A csapat innen az őrtanyára ment, hol az őrizeten levő határőrök egy rövid beszédből megértvén az 

ügy állását, „Éljen a haza” kiáltással csatlakoztak, miután a csatlakozni nem egészen kész vagy 

vonakodó néhány tiszttől semlegességi kötvényt vettek. A csapat egyik része Háromszéken oszlott 

szét a többi harczosokat is felkölteni, míg másik részével Gál Sándor jan. 20-án Csikban sietett, hogy 

állomását elfoglalva, a reactiónak lidércznyomásától az ottani népet felmentse. Ott gyorsan 

végzett*Csíki működését lásd e munka II. kötete XXXII fejezetében., s midőn 10,000-re szaporodott 

sergével Háromszékre visszatért, itt már ugyanannyi harczvágytól lelkesült harczost talált Sz.-

Györgyön, hol a bizottmányi gyülés az ellenfél által annyiszor megszegett békét felmondotta. Mire 

Brassóban oly rémülés állott elő, hogy Schurrter csapatjával Oláhországot közelebb kapandó, 

Törcsvárra huzódott, a sárga galléros oláh tribunok Bukarestig szaladtak, a brassaiak pedig 

békekövetséget küldöttek Sz.-Györgyre, kijelentvén, miszerint ők a magyarral tartanak, s testvéri jó 

egyetértésben kivánnak élni. S Háromszék azon városnak, mely neki annyi bajt, annyi romlást 

okozott, nagylelküen megkegyelmezett akkor, mikor az út nyitva állott a jogosult visszatorlásra. 

 

Ezen gyönyörü episódot, a népfönség e megható jellenségét itt elmondani érdekesnek és 

szükségesnek itéltem, itt Martonfalvánál, hol Háromszék önvédelmi harczának legszebb, 

legfelemelőbb jelenete történt, s ha szent volt a görögök előtt a triarsi tér, hol Pelopidás tizenketted 

magával kimondá a Thebae elleni harczot, melylyel hazáját fölszabaditá, ha szent és tisztelt a svájczi 

előtt Rütli, hol 1307-ben a 33 élni-halni kész polgár összeesküdött az idegen zsarnokság 

megbuktatására, miért ne lenne szent és tisztelt előttünk Martonfalva, hol néhány bátor hazafi 

elhatározá a honvédelem harczát. Martonfalva ezen eredményeiben nagyszerü mozgalmat előidézett 

összebeszélgetés helye, Martonfalva, mely a fennebb leirt dicső s magasztos jelenetnek kiindulási 

pontja volt! 

 



Előadók röviden Háromszék önvédelmi harczának azon első szakát, mely alatt e széknek hős fiai az 

osztrák hadsereg és annak szövetségesei, az oláhok és szászokkal vivtak. De még hátra van azon 

második, talán még dicsteljesebb szaka, midőn az osztrák előbbi szövetségesei mellé Európa 

legnagyobb birodalmának kancsuka alatt növelt vad zsoldos hadát is fölvette. A zsarnokság ezen 

fagyos vitézeivel szintén Háromszék mérte össze legelőbb fegyverét. 

 

Ugyanis azon időtájt, midőn Háromszék ujból felvillogtatá győzelem-koszoruzott fegyvereit, érkezett 

vissza a Bem által Szelindekről hazabocsátott, azon székely zászlóalj, mely a Bánátban már régóta 

harczolt. A vezér ily gyöngéd figyelmével szemben Háromszék erkölcsi kötelességének ismerte az 

elbocsátottak helyét ujakkal pótolni, sőt mivel arról is értesültek, hogy a Szeben alól visszaszoritott 

magyar sereg szorult helyzetben van, Gál Sándor vezénylete alatt minden itthon nélkülözhető erőt 

Bem táborába inditottak. Febr. 4-én indult el a segédcsapat; azonban a mint az aldobolyi hidnál a 

Barczaságra átlépett, a regg ködéből ágyuhang fogadta. Sergeink, mivel Schurrter elmenekültével 

ellent nem véltek, meg voltak ugyan lepetve, de megfélemlitve nem, azért harczvonalt képezve, a 

csatát elfogadták; ágyu és apró fegyverrel már régóta folyt az, s még mindig nem tudták kivel, mert 

az ellen ködbe burkolódzott, mintha szégyelte volna azon attentatumot, melyet a szabadság ellen, a 

szabadságra törő XIX-ik század népeinek szemeláttára elkövetett; már patakzott a vér s székely 

harczosaink még mind nem tudták, hogy minő fegyverek ontják azt; csak később egy lovassági roham 

kifejlődtével látták kevés számu ujoncz huszáraink, hogy nem szaladó osztrák dragonyosokkal, hanem 

helyükön megálló orosz kozákokkal van dolguk*Mert az orosz invasio, melyet sokan a függetlenségi 

nyilatkozat által előidézettnek mondanak, már febr. 2-án megtörtént Erdélyben. Az mintegy 

előkisérlet volt, hogy valjon mit mondanak a népjog ily lábban tiprásához a kabinetek, s mivel 

vétkesen elnézték az elsőt, azután nyugodtan nyomultak előre a szabadság megfojtására. 

 

Azoknak szokatlan pika-erdeje, roppant sokasága s vad harczorditása visszahökkenté az ujoncz 

lovasságot, de őrnagyuk Horváth Ignácz egymaga közibök vágott, s többnek halált osztva, 

sebterhelten harczolt, mignem egy oldalba került székely zászlóalj sortüze szétszórván a megdézmált 

kozákokat, kimenték a hőst a halál torkából, valamint megmenték a szintén vész fenyegette ágyukat, 

melyek mellől 15 tüzérünket lőtték el*Jancsó a lelkes k.-vásárhelyi polgártüzér s még egy más elhalt, 

a többiek, azok közt Nagy Sándor hadnagy is megsebesült.. 

 

Végre sergeink – mert az 5 órai folytonos harcz nagyon megviselte, s főleg mert lőkészletük elfogyott 

– visszahúzódtak, az oroszokkal, ha nem is győzelmesen, de becsülettel és hősi bátorsággal vívott 

ezen első csatájukból. 

 

Megtériték ugyan útjokból, de nemes szándékuktól, hogy Bem sergének segélyre annál inkább 

szükség volt, mert a bejött orosz segélyhad Brassót és Szebent megszállván, az osztrákok minden 

erejüket öszpontosítva vihették harcztérre. Gál Sándor azért Udvarhelyszék felé vette utját s 

Segesvárhoz éppen jókor érkezett (febr. 25-én), hogy Szeben bevételét, valamint az orosz-osztrák 

sergeknek Erdélyből való kiverését lehetővé tegye, és ezen páratlanul nagyszerü hadjárat 



dicsőségéből a székelyeknek is osztályrészt juttasson. Valamint Háromszék kezdte meg a harczot, ugy 

az ő harczosai végezték be a tömösi szorosban, hol a futó ellent (márcz. 21.) Szabó Nándor 

székelyeivel csufosan szalasztá ki a hazából. 

 

Csend következett be, mindenfelől kedvező hirek érkeztek, a győzelmeket, melyek Erdélyben 

vivattak, Királyhágón túl még nagyobbszerü győzelmek követték, melyekbe Bem is befolyt, az erdélyi 

seregből 10,000 emberrel menvén a Bánság kitisztitására. 

 

A szabadság, a jogvédelem harcza csudaszerü eredményeket mutatott fel. Egy nagy birodalomnak 

roppant hadserge s a félrevezetett testvérnépek lázongó tömegei mindenütt le voltak verve, a 15 

oldalról jött támadás mindenütt visszaüzve, az ország fővárosa visszahóditva, s az osztrák hadsereg 

harczképtelenné téve, elannyira, hogy természetes ellene, a muszka segélyét kérni kényszerült. 

 

Észak colossának roppant sergei meg is indultak a szabadság megfojtására, s Európa népei vétkes 

közönynyel nézték, hogy a barbárság miként rombolja a szabadság és polgárosodás végvárának 

mindnyájuk biztonsága felett őrködő védfalait. 

 

Erdély támadtatott meg legelőbb a kiüzött muszkák erősitett tábora által, s Háromszék volt most is, 

mely velök először megmérkőzött. A tömösi szorosban Kis Sándor vezénylete alatt 4000 székely 

küzdött 28,000 oroszszal, harczolva ugy, hogy Leonidás halhatatlan dicsőségét korunkban felujitá*A 

tömösi szoros nagyszerü védelme e munka VI. kötetében részletesebben lesz előadva.. A 

vélehelletökig küzdő hősök hulláin tört át a vandalismus árja; de Háromszék a kökösi hidnál még 

egyszer feltartóztatá*A kökösi csatáról láss többet az ezelőtti fejezetben Gábor Áron jellemzésénél, 

valamint e kötet IV. és XXXIII. fejezeteiben., hogy a szentgyörgyi vesztett csatát*Lásd e csatát 

részletesen leirva e kötet IV. fejezetében 45–47. lapon. Szemeriánál való viszont győzelmével 

ellensulyozza*A szemeriai csatát lásd e kötet III. fejezetében, 30. lapon.. Azonban e győzelmek gátot 

vetének ugyan, de meg nem akadályozhatták, hogy a barbarismus árja le ne tarolja a szabadságnak 

diszlő vetéseit. Segesvár harczterén elseperte a fergeteg a székely hősök nagy részét s Világosnál 

felteritették az eltermetett szabadságnak bús torához az asztalt, melynek abroszát a nemzeti 

szabadság ravatalleple alkotá. 

 

Háromszék s vele a haza siralom völgyévé változott át, hol a gyáva kegyetlenség véresen üzte 

boszujának galád szenvedélyét, a dicsőség fénylő terén börtönök, békók s az erényhősök bitófái 

tüntek fel, melyek alatt a bűn és fertelem tartá ördögi tivornyáit, s melyeken az emberiség 

legszentebb vértanu dicsőiték még halálukban is az eszmét, melynek létesitése küzdelmeiben 

magasztossá lettek. 

 



Évtizedek multak el azóta s a szent vértanuknak, a szabadságért vívott harczoknak emléke szent most 

is a nemzet, szent az emberiség nemesebb törekvéseit felfogott népek előtt, szent a történelem 

igazságot szolgáltató itélőszéke előtt, míg a zsarnokság bérenczeitől s vértigriseinek emlékétől 

undorral fordul el az emberiség, s a történelem lapjára véres árnyékuk csak szégyenfoltot vet. 

 

De ideje megválnunk a dicsőségnek ezen diszlő kertjétől, melynek örök életü virágait könyeinkkel, s 

ha kell, mindnyájan vérünkkel is megöntözzük, hogy azok hervadástól óva legyenek, mert a mult 

dicsőség e termékeny talajba esett magvaiból tenyészik a jövő nagyságának és szabadságának 

életfája. 

 

S most a nagyszerü eseményeknek ezen kisszerü vonaásokban vázolt képétől megválva, folytassuk 

kutatásunkat tovább népéletünk észlelésében, s a tájakhoz kötött emlékekben keresve fénysugarakat 

ecsetelt képünk kiszinezésére. 

 

Martonfalván alól találjuk Léczfalvát, mely a várhegyi dombozat északkeleti végénél a Feketeügy 

jobboldali partmagaslatán igen festőileg fekszik. Léczfalva nevét Benkő József onnan származtatja, 

hogy az ős telep régen léczezettel, talán fa-pallisadokkal, vagy karózattal volt erőditve. A 14. század 

első felében tünik fel legelőbb Léczfalva neve, még pedig annak igen sajátságos változataival, mert a 

pápai dézmák regestruma 1332. évi sorozatában (646. l.) Villa Beze, az 1333. év bejegyzésében (683. 

l.) Lezofalva, az 1334. év rovatában (716. l.) pedig Lezafalva néven találjuk. Továbbá az 1567. évi 

regestrumban Leczffalwának irva 28 kapuval, végre az 1635. évi lustrális könyvben Leszfalva néven 

fordul elő. 

 

Léczfalváról származik s onnan irja is magát a Gyárfás család, melyből Pál tünik ki mint Kézdiszék 

ülnöke, később Bethlen Gábor portai követe*Nagy Iván Magyarország családai.. Ez a Pál 1629-ben 

fejedelmi beleegyezés alapján Réthy Istvánnal teszen jószágcserét*Kállay a Ns. Székely nemz. 116, 

249. lap.; István II. Rákóczi Ferenc kapitnya volt, s mint ilyen 1704-ben Szeben alatt esve el, nyert hősi 

babért. Utódai közül szintén találhatunk olyakat, kik a szabadság és jogvédelem harczaiban szereztek 

érdemeket; ilyen Lajos, ki határőri százados, Samu, ki határőri hadnagy volt; 1848/9-ben mindkettőt 

a hazafias kötelmek terén találjuk, az elsőt mint honvédőrnagyot, az utóbbit mint honvéd 

lovasszázadost. 

 

Léczfalva a régész előtt érdektelen ugyan, de a történetnyomozó már hálásabb téren halad, mert a 

most igénytelen falucskában egykor az ország rendei is tanácskoztak, mivel 1600-ban oct. 25-én itt 

tartatott azon táborból rögtönzött országgyűlés, mely a töbek közt a székelyek megfékezését tűzte ki 

feladatául. 

 



Egy futólagos pillantás az akkori eseményekre talán nem lesz felesleges már csak azért is, hogy a 

székelyeknek e korban viszásnak tetsző állását lehetőleg indokoljuk. 

 

A ki a székelyek jellemét ugy a mult eseményeiből, mint a jelenben tanulmányozta, fel kell ismernie e 

népnek a jog és nemzeti szabadsághoz való rendületlen ragaszkodását, minőt Európa egy népénél 

sem találunk fel. A székely, mint hun ivadék, e hazának régibb lakója, a mayarnak bejöttekor 

szerződésileg szövetkezett a testvérnéppel, mely szerződésben biztositá magának democraticus 

elveken nyugvó ősi alkotmányát, melyben a nemzeti egyenlőség, az egész székely nemzet nemessége 

s adómentessége megállapittatott, s csakis önkénytesen felajánlott ököradó (a trónörökös 

születésekor és koronázáskor) s tömeges hadviseletben voltak a közös haza iránti kötelmeik 

megszabva. És a katonai szervezeten nyugvó eme kiváltságaikat s önkormányzati függetlenségüket a 

magyar királyok – kiknek annyiszor volt a székely erős karjára szükségük – nagyrészt tiszteletben 

tartották, s ha sértették, a szabadságára nagyon féltékeny székely nép még fegyverrel is 

respectáltatta azt. 

 

Ez történt János Zsigmond alatt is, ki önkényileg kezdvén a székely földön rendelkezni s a nemzet ős 

jogait csorbitani, a székely nép fegyvert ragadott kiváltságai védelmére, de meglepetve (a vajai téren) 

szétveretett. A segesvári országgyülésen szigoru, a nemzet ős szerkezetét felforgató, a székely 

köztársasági elveken nyugvó kormányzatot megváltoztató törvények keletkeztek, melyek adó alá 

vetették a népet, osztályokra szakgatták, az addigi lovas és gyalog rend (mely inkább a hadszolgálati 

felosztáson és nem előjogokon alapult) fölibe a primori rendet alkoták, s a Székelyföldön addig 

ismeretlen királyi jogot is behozták. Vérengző kegyetlenséggel, sokaknak orra, füle levágása s 

kivégeztetése által előidézett terrorismussal hozattak létre ezen uj intézvények; a legyőzött székely 

meg volt döbbenve, de kibékitve, lecsendesitve nem volt, s midőn Báthori Zsigmond szabadságaik 

visszaállitását, a jobbágyokká lettek felszabaditását igérte, feledve sérelmeiket, 20,000-en gyültek 

Feketehalomhoz a fejedelmi táborba, s azon fényes győzelmeket, melyeket Báthori Szinán Psha felett 

kivivott, – a székelyek fegyvereinek lehet feltudni. 

 

Az ezt követett 1596. esztendőben, míg a fejedelem Prágában járt, addig a székelyföldi nemesek 

összegyülvén a székhelyeken, elhatározták a fejedelem távollétét felhasználva, volt jobbágyaikat, kik 

a szolgálatot a fejedelmi ígéret alapján megtagadták, megfenyíteni, s azt azon kor vad szokásai 

szerint ugy eszközölték, hogy éjjel kiszállván, azon szerencsétleneket összefogdosták, s százanként 

huzták nyársba; midőn pedig a kegyetlen öldöklésben kifáradtak, akkor orrát, fülés metszették el a 

szerencsétlen népnek, s ekként ujból sajnos jobbágyságra veték e szabad nemzet egy részét. (Erd. 

Tört. ad. I. k. 46, 47. l.) Csuda-e, ha e harczias szellemü nép elégületlen volt s boszus a kormányzat és 

a kegyetlenkedő nemesség ellen? 

 

Sőt annyi századokon át sértetlenül fentartott jogai és szabadságainak tiprása által ezen – Erdély 

szerepében mindig döntő befolyást gyakorló – hős nemzet, a haza kormányzatával szemben élbe lőn 

állitva; nem lehet azért csodálni, hogy ezen állapot tovább is fenntartatván, a székelység 



elégületlensége tovább is tápláltatván, a boszus, a jogvesztés által érzékenyen sértett székely nép 

Mihály vajda bejöttekor, midőn ez csatlakozásáért ős jogai és szabadságai visszaadását, jobbágyság 

eltörlését igérte, ők, az elnyomottak, benne egy szabaditót vélve, hozzá csatlakoztak, s ha az 

oláhoknak ezen – annyira magasztalt, de magát aljas gyilkosságok és rablás által beszennyezett – 

ideális hőse győzhetett s magát fenntarthatta darabig, azt csakis kizárólag a székely fegyverek 

támogatásának lehet felróni. 

 

De mihelyt a székelyek kitombolták magukat s mihelyt a vajda törekvését s irányát átlátva, 

visszavonultak, s részben a hazafiak táborához átmentek, a kegyetlen honduló Mihály vajda 

könynyen legyőzhető és kiüzhető volt. 

 

A vele czimborált székelyek megfenyitésére összejött a léczfalvi országgyülés 1600. oct. 25-én. 

Hatalmas hadsergek fedezték a tanácskozókat. Basta zsoldosaival Uzonban, Csáki István a megyei 

hadakkal Léczfalván, Székely Mózes vitézlő népével Nagy-Borosnyón tanyázott*Mikó Ferencz Hist. 

Lásd Magyar Tört. emlékek VII. k. 149. lap.. Ezen országgyülés szigoru rendszabályokat hozott; a 

székelyek fékezésére épült várhegyi és udvarhelyi várak, – melyeket a székelyek leromboltak volt – 

ujbóli felépitését elrendelte, s a székely népet a fegyverviseléstől is eltiltotta. (Ez országgyülés 

végzései közöltettek Erd. Történettára I. k. 245. s. köv. lapjain.) 

 

De végre mégis szüksége volt a hazának a székely fegyverekre. Bocskai és Bethlen Gábor visszaadván 

legalább részben a nemzet jogait, kibékitették a kormányzattal, s a székely örömest feledé a 

bántalmakat, feledé a segesvári és léczfalvi országgyülések ildomtalan szigorát, s a hazának 

leghatalmasabb védője és oszlopa lett, mint volt minden időben le egészen korunkig. 

 

S ennyi érdem, történelmünkben felragyogó annyi hősiessége és a közjónak tett nagy szolgálatokkal 

szemben el kell felednünk, meg kell engednünk egyetlen botlását, midőn a haza ellensége által 

elcsábittatni engedvén magát, a közös haza ellen forditá fegyverét; de a szenvedélytől elvakitott nép 

csakhamar önkénytesen tért a kötelesség utjára, s ez egyszeri tévelygését régen helyrehozta, s azért 

a történelem itélőszéke is fel fogja menteni. 1707-ben Acton Schram vezetése alatt serget küldött 

Háromszékre, mely csapat Léczfalvát körülárkolva, oda helyezkedett el, s onnan féktelenkedett a 

szegény népen*Apor Péter Synops. mutationem 150. lap. A Magy. Tört. eml. 11. kötetében.. 

 

Léczfalván szintén gyakran tartotta Háromszék közgyüléseit és pedig összesen 12-er* 

 

1-ső 1643. sept. 16-án Basa Tamás elnöklete alatt, mikor Dálnoki Veres Péter nemeslevele 

kihirdettetett. (Gub. levélt. a Cont. Tábl. munk. 3134/771.) 

 



2-ik 1708. jan. 27-én. Az aufigáltak adóját falu fizeti. E gyülés a Székely nemz. Const. 116. lapján jan 

22-re van téve; valószinü, hogy 22-én kezdődött és egész 27-ig huzódott. E gyülésen esküdt fel Apor 

Péter a főkirálybiróságra, mint ő maga Synops. mutationem 152. lapján mondja. 

 

3-ik 1709. jun. 15-én. a háromszéki fortalitiumban a jobbágyság ezután szolgálni nem fog. 

 

4-ik 1709. aug. 12-én. Ki császár szolgálatában opponál, marháját fogja a biró. 

 

5-ik 1710. sept. 15-én. A káromkodókat nem büntető birók tálion maradjanak. 

 

6-ik 1711. aug. 28-án. Kinek három jobbágya van, capitalisba jobbágya fizet. A Ns. Székely nemz. 

Constit. 117. lapján. 1712. sept. 19-re van téve egy Léczfalván tartott gyülés, de mivel annak 

határozmánya ugyanaz, azért ott dátumcserének kellett történni. 

 

 

7-ik 1714. febr. 26-án. Aufigáló ember adóját falu fizesse. Ezen gyülésről emlités van a Ns. Székely 

nemz. Const. 117. lapján is. 

 

8-ik 1714. jun. 6-án. A szolgálók fizetése szabályoztatik, s hogy székülés után 60 nappal a nyertesnek 

az ítélet kiadattassék, rendeltetik. 

 

9-ik 1714. jul. 11-én. Kártételt és potentiát, akár falu, akár privátus tegye, keményen büntessék. 

 

10-ik 1716. febr. 16-án. Megyebirák és egyházfiak falubiróságot nem tartoznak viselni. Ezen gyülésen 

hirdettetett ki komollói Andor Ferencz nemeslevele. (Gub. levt. 11840/772.) 

 

11-ik 1716. dec. 22-én. Az adósság megvételében a Comp. Cons. P. IV. T. 15. A. 1. observáltassék. 

 

12-ik 1721. apr. 30-án. B. Apor Péter elnöklete alatt, mikor szemeriai (sz.-marjai) Bora Dávidnak 

Báthori Kristóftól 1576. máj. 19-én nyert és VI. Károly által 1720-ban megujitott nemeslevele 

kihirdettetett. (Gub. levélt.). 



 

Léczfalvától északkeletre még két a téren künn fekvő falu van, Telek*Thelek néven találjuk az 1567. 

évi regestrumban 14 kapuval. és Szörcse*Szörcse az 1567. regestrumban Zeorche csak 6 kapuval, az 

1635 lustrális könyvben Szeorczie néven van bejegyezve.; mindkettőnek nevét ős előidőkre vihetjük 

fel, mert a Telek-nem egyike volt az ős székely törzseknek, s több mint valószinü, hogy helységünk e 

törzs névemlékét őrzi. Telekről származott Makó György, ki egyike volt kora legjelesebb harczosának, 

s bár ő is kezdetben eltántorodott a kötelesség utjairól, későbbi érdemei és hősies halála által azt 

helyrehozta. Ugyanis Makó György Báthori Endre által küldetett az akkor barátnak hitt Mihály 

vajdához, kinek egyik kitünőbb csapatvezére volt, s mert a székelyek felszabaditójának vélte, 

Sellenbergnél mellette harczolt, s mint a centrum vezetője, székelyeivel a győzelemre nagyon 

döntőleg hatott. Ha itt első volt a küzdők között, első volt, ki a magyar fajt pusztitani kezdő kalandort 

nemcsak elhagyta, hanem a barczai táborban levő székelyeket is a Tordára sereglő hazafiak táborába 

vitte, hol oly nagy volt a megtérte és megérkezte feletti öröm, hogy Csáki s a főurak a 

Keresztesmezőre elibe menve, zenével fogadták*Kővári Erd. Tört. IV. köt. 109. lap.; ott van 

Miriszlónál, hol a sereg zömének egyik vezére s főindoka annak, hogy a még Mihály vajda mellett levő 

székely lovasság is átjövén, a győzelem biztosittatott; azért a léczfalvi országgyülés érdemeit, melylyel 

a haza megmentését oly döntőleg eszközölte, okmányilag is elismerte, melyben teleki Makó 

Györgynek fennebb körvonalazott érdemei jutalmául a várhegyi várhoz tartozó bölöni, laborfalvi és 

szent-iváni jószágokat adományozzák az uralkodó beleegyezésével*Ezen adománylevél megvan 

eredetiben a rétyi Székelyek levéltrárában. Kelt a léczfalvi országgyülésen 1600-ban oct. 12-én; az 

ország rendei nevében aláirják s pecsétjeikkel látják el Csáky István, Sennyey Pongrácz, Bornemissza, 

Alárdy Ferencz, Toldi István, Bodoni István, Mindszenthi Benedek.. Makót ezután mindig a nemzet 

ügye mellett látjuk buzgólkodni, 1603 n Székely Mózes egyik csapatvezére, s mint ilyen Basta hajduit 

Beszterczénél szétveri*Fundgrube I. 184.. Ez év juliusában szintén őt küldötte Imecs Mihálylyal a 

Barczára beütött Radul vajda ellen. Rosnyónál harcz fejlődött, mely 1500 székely, valamint Makó és 

Imecs életébe került*Bethlen Farkas V. 371.. 

 

Telekről származik Horváth Károly, a szent emlékü vértanu is, kiről e munka IV. kötetében 

tüzetesebben. 

 

Telek és Kovászna között feküdt Borczfalva nevü falucskáról emlékezik Benkő (Milk. I. 72.), melyet 

szintén tatárok dúlnak fel, de e feldúlatásnak nagyon régen kellett történni, mert az 1567. évi 

regestrumban nem találjuk bejegyezve. De bármily régen történt is, a hagyomány fenntartá emlékét, 

s a kovásznai határba eső fekhelyét még ma is Borzfalvának nevezik. 

 

Már most lássuk Szörcse néveredetét. Az Upor Sándor által sz. István királyhoz követségbe küldött 

nemes, egyenesszivü férfiak közt ott látjuk első helyen Szörcsét, ez lehetett e falu alapitója, mely 

helységben ma is Háromszéknek legnépesebb nemes családja, a Szörcsei lakik. – A Szörcseiek közül 

Ferencz tünt fel, mint a ki Székely Mózessel harczolt a haza szabadságaért Brassónál, azonban Basta 

kezeibe esvén, ez őt annyi nemes honfival együtt vérpadra küldé*Bethlen Fark. Hist. V. 411, 498.. 



 

Szörcse és Zabola közt még két falucska van, ezek Tamásfalva és Petőfalva*Ha kicsinyek most, hajdan 

sem voltak jelentékenyebbek, mert az 1567. évi regestrumban Thamasfalva 10, Peteofalwa 4 kapuval 

van bejegyezve. Nevöket a legelőbb idetelepülőktől Tamás és Petőtől nyerhették. Különben Petőfalva 

volt Háromszéknek egyetlen faluja, melyet csaknem kizárólag jobbágyok laktak, ezek a zabolai Mikes-

jószághoz tartoztak s 1848-ban szabadultak fel., Tamásfalváról és az onnan származott 

Tamásfalvaikról Imecsfalva filiája – épp oly érdektelen, mint kicsiny, s kutatásaim nemcsak kopár 

téren történtek, hanem a mellett még csalodásnak is voltam kitéve, mert régiségek után 

puhatolódzva, azon értesülést nyertem, hogy egyházi szentedényei között van egy Mikes Kelementől, 

a törökországi levelek feledhetlen irójától ajándékozott kehely. Rendkivüli volt örömem, mert a 

szabadság e nemes martyrjának egy hazánkban levő emlékét hittem felfedezhetni, azonban a minő 

nagy volt előzetes örömöm, épp oly nagy volt utólagos csalódásom, mikor az igénytelen, semmi 

műbecscsel nem biró ezüst kelyhen e feliratot olvasám: 

„Anno Domini 1685 

Mikes Kelemen Ur”. 

 

Miből azonnal meggyőződhettem, hogy azt nem a számüzött nagy Mikes Kelemen, (ki 1690-n 

született), hanem az Apafi korában szerepelt másik Mikes Kelemen csináltatta. 

 

Most pedig ezen rónatáji falukban tett szemlélődésünk után térjünk vissza Rétyre. 

 

XXXII. Rétytől Uzonig. 

 

Komolló. A komollói vár. Camillus vezér. Laborfalva. Rézhid. Husz Bencze jóslata. Római épitkezések, 

pénzek. Verestorony, római vizvezetés. Római telep. Szépmező. Aratás. Laborfalva. Sz.-Ivány. Kupán 

tava. Béldi sürüje. Béldi tava. Béldi Pál emléke. 

 

Ujból Rétyen, e vidéken tett kirándulásaink központján vagyunk; ezuttal azonban Felvidéktől 

végbúcsut veszünk, hogy a Szépmező keleti oldalán levő faluk felett tartsunk szemlét. 

 

Rétyen alól negyedórára Komolló, a Fekete-ügy partmagaslata alá rejtett igénytelen kis falucska 

következik, melynek a Szépmező szélén haladó országutról alig látszik dombon fekvő szerény kis 

temploma; de azért az igénytelen falucskát*Régen is kicsiny volt, mint az 1567. évi regestrumból 

kitetszik, hol mostani nevén 12 kapuval fordul elő. nem melőzi el azon utas, ki a mult nevezetességeit 



és emléktöredékeit kutatja, mert e falu közelében oly Várhely van, mely ezen csekély kitérést 

megérdemli. 

 

Komolló alsó végénél a (60–70 láb magasságu és a Szépmező szélét alkotó) partmagaslat egy előfoka 

széles-mély sánczolatok által van elkülönitve, ezen elkülönitett önálló ponkon régi várnak látszanak 

nyomai. E vár alakja köritett szögletekkel biró szabálytalan négyszög, melynek északi és déli hosszabb 

oldala 160 lépés, keleti és nyugati rövidebb oldala 140 lépés. Hogy e várnak kettős fala volt, azt 

elvitázhatlanul mutatja az oromzatnak kettős gátonya; most ugyan fal a földszine fölé sehol sem 

emelkedik, de annak alaprakata mindenütt követhető, s a vár egész belterét ragacs és téglatöredékek 

boritják. Öreg emberek emlékeznek arra is, hogy a vár izmos falai még ölnyi magasan állottak; de az a 

brassó-ojtozi országut készültekor leromboltatott a végett, hogy köveit az utrakáshoz felhasználják. 

És e vandal rombolás, e tisztes műemléknek megsemmisitése, egész hivatali tekintélylyel oly egyének 

által vitetett végbe, kiknek hivatásuk lesz vala annak megmentését eszközölni, sőt ha más rombolta 

volna is, meggátolni. A barbárnak nevezett magyar századok hosszu során át tiszteletben tartá ezen 

ősromokat, s a művelt Németország fiai jöttek el, hogy irtó kapáikat a multnak ezen s annyi más 

tisztes és tisztelt emlékei ellen mozgásba hozzák. És a honfikebel ne jajduljon-e fel, visszagondolva 

azon sötét korszakra*Értsd a Bach-rendszert., midőn a nagy, a magában becsülendő Németországnak 

e honba özönlött érzéketlen proletárius serge, söpredéke osztozkodék e szerencsétlen haza javai 

felett, midőn irtó harczot kezdett és folytatott nemcsak ezredéves alkotmányunk szent temploma 

ellen, hanem megsemmisitni törekedett mindazt, mi műemlékként, mi történeti kőbetüként a 

multból fenmaradt, mintha a jelennek akkortájt korlátlan urai levén, a multat is hatalmukba akarták 

volan keriteni, mintha megsemmisiteni törekedtek volna mindent, mi e nemzetet nagy multjának 

dicső korára emlékeztette volna. Az ily eljárást a történeti igazság szigorával megróni kötelesség, mit 

teljesitve, folytassuk vizsgálódásunkat a komollói várnál. 

 

A körvonalazott fővártól délre egy másik elkülönitett ponk van, melyen szintén az emberi kéz 

idomitásának látszanak nyomai, s melynek tetőlapján szintén épitkezések homályos nyomai 

észlelhetők. Itt vagy a római várak közelében szokásos victoria-templom, vagy egy a váraktól 

elmaradhatlan meleg fürdő állhatott. A ponk aljában számos hamvvedret, cseréptöredéket találnak, 

mi azt sejteti, hogy a vár és közeli telep necropolja vagy temetője itt volt. Most pedig e vár idomzata 

és környezete iránt tájékozottak levén, ideje, hogy a fennmaradt romtöredékeket észleletünk 

tárgyává teszük a végett, hogy ez észlelet alapján ha multja iránt biztos tudatot nem is, de legalább 

némileg okadatolható sejtelmeket állithassunk fel. 

 

E várnak lapályos fennsíkon való fekvése, valamint négyszög alakja, de kiválóan a várterületen és 

környékén talált nagymennyiségü római érem és a talajt ma is boritó téglatöredékek elvitázhatlanul 

mutatják, hogy az egy római álló tábor (castrum stativum) volt, mely feltehetőleg a K.-Vásárhely 

helyén feküdt coloniához, s onnan az ojtozi szorosra vezetett római hadi-utat fedezte. Ezen út 

feltehetőleg Kilyén vagy Szotyor felől jőve, a Szépmezőt szelte át azon irányban, hol most az 

ugynevezett „szászok utja” jön. Ez utnak most a már annyi századokon át szántott s szorgalmasan 

tisztogatott helyen semmi nyoma sincsen, de a Laborvölgyében*A Szépmező közepetájatt egy Kilyén 



felől Laborfalvának irányuló völgyületszerü bemélyedés van, ezt nevezik Laborvölgyének. A talaj 

nagyon forrásdús, s főleg esős időben kis csermely is keletkezik ottan. elsülyedt rézhid regéje némileg 

jelzés lehetne ezen út irányának kipuhatolására, mert a hagyomány azt állitja: hogy azon elsülyedt 

rézhidat Camillus vezér, a komollói vár ura csináltatta azon utra, melyen Kilyénben levő szeretőjéhez 

járt. Ezen mesés rézhid pedig igen könnyen lehetett egy római rézsasokkal ékitett egyszerü híd is, 

mely az esős időben vizenyős Labor völgyén vezetett át. 

 

Különben e rézhiddal Husz Benczének egy régi jóslatát is kapcsolatba hozzák, mely azt mondja, hogy: 

Csikban a Nagy Mezőn*Nagy-Mezőnek Alcsík terét nevezik. Láss arról többet e munka II. kötete 37. 

lapján. csetepaté kezdődik, s azután itt a Szépmezőn oly véres harcz lesz, hogy a patakzó vér 

elúsztatja a csákókat, s a száguldó harczmének patkói felrugják a rézhidat. Ezen iszonyu harcz után 

következik csak jóllét, szabadság és oly béke, hogy a székely egy kis páczikóval átmehet az országon. 

Ezen jóslat ugy Csíkban, mint Háromszéken nagyon el van a nép között terjedve, s azt nemzetünknek 

bizonynyal bekövetkezendő szebb jövőjével hozzák kapcsolatba. De azt, hogy ki volt az a rejtélyes 

Husz Bencze, mikor és hol jósolt, azt kipuhatolnom nem sikerült; ugy a véres napok után 

következendőnek igért szép napok mikor lennének eljövendők, azt sem határozá meg a jós; hány 

csata vivatott már eddig is a Szépmező virányain; azok a téren felötlő tumulusok (Uzon és Laborfalva 

közt, Kilyén mellett) hány ezer elvérzett hős porait fedhetik? hányszor patakzott is a honfivér, 

hányszor vivott itt elszánt csatát kunnal, besenyővel, törökkel, tataárral, labanczczal és oroszszal a 

székely? a régen és a közel multból hány dicső küzdelem emléke van e térhez kötve. A térnek arany 

kaszálai honfivér-áztatta földből nőnek ki; a vérpatakok többször usztatták el a csákókat, s a 

harczmének patkói még sem rugták fel a bűvös rézhidat, mely szabadságot és szabadságbani jóllétet 

igér a sokat szenvedett népnek! Hát még más nagyobb küzdelmek várnak e népre? hát még nem 

patakzott elég honfivér? hát mikor tárul fel az a rejtélyes rézhid? Avagy e titokszerü jóslat csak 

allegóriai képlete lenne azon történelmi igazságnak, hogy a népek csak roppant véráldozatok árán 

lehetnek szabadok, s a mesés rézhid csak jelképes fogalma lenne ezen oly nehezen kivívható, ezen 

oly bajosan elérhető hivatásszerü jövőnek? Oh gyakran a népregéknek homályos burkolatában nagy 

erkölcsi és és történelmi igazságok rejlenek. 

 

De folytassuk vizsgálódásunkat Komolló váránál, s lássuk az ehhez kötött hagyományokat. Ezek 

szerint e várat Camillus vezér vagy fejedelem épitette és lakta, honnan a Komolló név. Alább a 

mostani Laborfalva helyén laktak a vár munkásai, rabszolgái, s a Labor névtől vette volna nevét e falu 

stb. E hagyományok szintén igazolni látszanak fennebbi feltevésemet, hogy e vár csakugyan római 

castrum volt, Róma hatalmának egy hatalmas védbástyája, mit a hagyományoknál még inkább 

igazolnak az e vár környékén talált és most is naponta felmerülő római érmek, és ezek oly nagy 

mennyiségben jöttek elő, hogy Komolló lakói*Komolló lakói, mint mondják, eredetileg oláhok voltak, 

azonban ennek ma semmi ismeretetőjele fel nem maradt, mert azok ma egytől egyik református 

vallást követő székelyek., bár nagyrészt urbéresek voltak, még 48 előtt mind megváltották magukat, s 

bár határuk kicsin,y mégis általános jóllétnek örülnek. 

 



A római érmek ily nagy mennyiségben való előjövetele arra mutat, hogy itt nemcsak castrum, hanem 

a castrum védelme alatt egy római telep (colonia) is létezett, és ezen telep nemcsak a Feketeügy 

jobbpartján nyult el, melynek a rabszolgák által lakott Laborfalva egyik külvárosa lehetett, s 

necropolja a fennebb leirt Bábolna árkánál és a vár alatt volt, hanem az átrúgott a Feketeügy 

balpartjára is: legalább arra mutatna az, hogy a magyarosi határon Komollóval szemben Furuzs 

cseréje nevü helyen*Furuzs cseréje most kaszáló, de 60 évvel ezelőtt még rengeteg csereerdő volt 

ottan, honnan sajátságos neve, melyben az Ikafalvánál emlitett Furuzs vagy Furuzsina nevü rejtélyes 

istenség nevét ismétlődni látjuk. egy ponkot ma is Verestoronynak neveznek, s e helyen jelenleg is 

nagy mennyiségü tégla-darabokat, cserép-töredékeket találnak. Itten tehát valami téglából épült 

emplom vagy torony, vagy valami más épület állott; téglából pedig tudjuk, hogy régi korban inkább 

csak a rómaiak épitettek. Nem messze a Verestoronytól nagymennyiségü vizvezető csöveket ástak 

ki*Ezen vizvezető csövekből a szentgyörgyi székház padlásán több példány van. S ugy e csövek, mint 

a Verestoronynál található téglák elvitázhatlanul római korból erednek. Béyleget felfedeznem nem 

sikerült., mi egy oly vizvezetésre mutat, mely az ivóviz megválasztásában kényes rómaiak számára a 

hegyek tiszta forrásvizeit vitte a coloniába; de ezen vizvezeték csakis a Feketeügy balpartjára 

mehetett, s ebből azt kell következtetnem, hogy a telep vagy a balparton feküdött, vagy legalább oda 

is átrugott. 

 

Mindezek homályos sejtelmek, homályos hagyományokra, egyes romtöredékekre fektetett állitások; 

rendszeres ásatások valószinüleg oly bélyeges téglákra és feliratokra vezetnének, melyek a multnak 

titkaira világot derithetnének. E romokat ily figyelmesen azért körvonalozám, a környéken felmerülő 

régi nyomokat azért jelölöm meg ekként részletezve, hogy majd midőn a nemzeti régészetnek 

alkalma és módja leend itt rendszeres ásatásokat, tudományos kutatásokat tenni, ezen leirásom s a 

feledéstől megmentett hagyományok utmutatása után tájékozhassa magát. 

 

A komollói várfokról két ellentétes táj merül fel a szemlélő előtt. Egyik felől az arany kalásztengerként 

lengő Szépmező, a temékenységnek ezen gyönyörüen-vonzó képe; míg túlról a kietlen, az emberi 

igyekvés és szorgalmat viszszautasitó rétyi nyír terül el beteges nyirbokraival, sötét mocsáraival. A 

milyen elhagyott, baljóslatu e sivatag, oly vonzó, oly élénk a túloldali térség! Munka idején ezer meg 

ezer ember nyüzsög ott, a szép székely leányok, menyecskék s daliás termetü férfiak takaritják össze 

Istennek szorgalmuk által szerzett áldását; s minő szép, emberies szokás az itt Háromszéken, hogy 

termésüket megosztják a szegénynyel. Ugyanis betakaritáskor, török búza (kukoricza) szedéskor a 

falu szegényei, nyomorék, munkaképtelen egyénei, birtoktalan özvegyek, árvák és öregek kiülnek 

sorba a falu végére, s minden ott bemenő szekér vet nekik-egy-egy kéve gabonát, egy-egy kosárka 

török buzát, s ezen önkénytes alamizsnából, ezen szives adózásból begyüjt a szegény, földbirtoktalan, 

munkaképtelen annyit, hogy gyakran egész télen van mivel kitartsa magát. Ezen emberbaráti szép 

szokást Székelyföldön is csak itt láttam, hol legmegoszlottabb a föld, s hol aránylag kevés gabonája 

terem a népnek, s igy annál nagyobb érdemül kell felrónunk e felebaráti nemes érzetét; főkétn még 

ha hozzáveszszük azt is, hogy a székely gabonával fizeti papját, éneklőjét, harangozóját, 

iskolatanitóját is, s ekként szorgalma gyümölcsének felét kebli szükségek*Az egyház szolgáinak 

kepéje mellett biró, jegyzőfizetés s más egyéb költekezések. emésztik fel, míg másik felének nagy 

részét a nagy adó és rovatalok fedezésére kell adni, ugy, hogy életfentartására vajmi édes kevés 



marad meg abból, mit terhes munkája által termelni tud. Valójában ideje lenne a szegény túlterhelt 

népet ily nyomasztó helyzetéből kiemelni, s legalább a kepének elviselhetlen terheitől 

megmenteni*A mint az a szászoknál s vármegyéken is legtöbb helytt megvan, hol a dézmaváltságért 

nyert állami kárpótlásból kapják a lelkészek fizetésüket. Míg a székely terményének harmadánál 

többet – kinek 10 keresztje terem, hármat papnak, egyet kántornak – ád az egyház szolgáinak, míg 

más részről adója által a dézmakárpótlásba is befolyván, a szászok s megyeiek papjainak fizetéséhez 

is járul. Oly anomalia ez, melyet mihamarabb meg kell szüntetni addig, míg e szegény nép 

túlterheltsége alatt össze nem roskad., mert hisz a lelkészek fizetéséről minden rendezett államban 

az ország gondoskodik. 

 

Komollón alól negyedórára az egybeépült s a Feketeügy partmagaslatán hosszan elnyuló Laborfalva 

és Szent-Ivány következik. Ugy látszik, hogy a régibb község, vagy legalább anyaközség Szent-Iván 

volt, mert a pápai dézmák regestrumának 1332. évi rovatában csakis Sz.-Ivánt találjuk S. Joannes 

néven*A 647-ik lapon igy: „Joannes Sac. de S. Joanne soiv. 16 ban. ant. ” Ugyanily néven a következő 

két év rovatában., míg Laborfalva hihetőleg mint filia mellőzve van; az 1567. évi regestrumban 

azonban már mindkettő külön községként szerepel és pedig Laborfalva jeleni nevén 22 kapuval, 

Szent-Iván pedig Zenthjwannak van irva ugyanannyi kapuszámmal. 

 

Háromszék azon korban, midőn állandó székhelye nem volt, Szent-Iványon is tartotta párszor 

közgyüléseit és pedig 1667. apr. 15-én Nemes János főkapitány elnöklete alatt azon közgyülését, 

melyen nyujtódi Kovács, másként Csüdör Mihály és testvéreinek nemeslevele 

kihirdettetett*Főkormányszéki levélt. 11840/772.. 

 

És 1681. febr. 7-én egy másik közgyülés, melyen a szolgák fizetése szabályoztatott, kimondatván, 

hogy ha a szolga többet kérne, vagy a gazda többet igérne a megszabott bérnél, viczetiszt mindkettőn 

felvegye a többletet*Háromszék azon évi jegyzőkönyvéből kijegyezve Ferenczi János által.. 

 

A két testvérfalu népe két hitfelekezet közt oszlik meg, mert mig Laborfalvát unitáriusok lakják, addig 

Szent-Iványon katholikusok vannak, s valójában bámulnunk kellene, hogy a protestáns vidék 

közepette hogyan maradhatott meg a katholikusok e kis töredéke, ha okmányilag nem tudnók azon 

minden jogot és emberi méltóságot lábban tapodó eljárást, melylyel az ottani erőszakos katholizálás 

végrehajtatott. Minden üldözés, minden szabadságtiprás, minden zsarnokság, legyen az akár 

politikai, akár vallásos: gyülöletemmel találkozik; minden szenvedés, mi nemes ügyért történt, és 

történik, szent előttem, s mert a bűnt, a vétket mult és jelenben sujtani, az erényt felemliteni s 

méltánylata által jutalmazni kell, azért itt elmondom röviden azon vad erőszakoskodást, mit a mult 

század elején a szentiványi unitárius hivek lelkiismeretén s jogain elkövettek, s melyhez hasonló 

esetek országszerte előfordultak azon korban, midőn a kormányzatba döntő befolyást gyakorló 

jezsuitismus és a mindenható katholikus hierarchia czimeket, jószágokat, hivatalokat osztogatott 

azoknak, kik valamely protestáns templomot elfoglaltak, kik valamely községből az eretnekeket – 



mint nevezék a protestánsokat – kiirtották, s ily istent diőitő műveletekre az illetőknek nemcsak a 

kormányzati részrehajlás, hanem még a katonai erő is rendelkezésükre állott. 

 

Az ily középkorba illő türelmetlenségi eljárások éppen Erdélyben, melynek törvényhozása már a 16. 

század kezdetén beczikkelyezte a lelkiismeret szabadságát, valójában megbélyegzők lennének 

nemzetünkre, ha azok a nemzet ellenére idegen kormányzat s átkos jezsuita befolyások által nem 

gyakoroltattak volna, miért annak szégyene és felelőssége nem minket sujt, hanem bélyegzi azon 

kormányzatot, mely a barbárnak kiáltott magyart ekként akarta civilizálni. Korrajzi illustratióként már 

több ily templomfoglalási esetet érinték e munkában, s nem tehetem, hogy a mult e sötét lapjának 

kiszinezéséhez a szentiványi esetet fel ne használjam; a történethűn előadandó eset ez: 

 

Sepsi Szentivány népe mind unitárius vallást követett, alig volt néhány a b. Henterek udvarában levő 

cseléd s odatartozó jobbágy katholikus hiten*Ezek is idegenek, másunnan betelepitettek voltak.. A 

Henterek mint buzgó katholikusok udvari kápolnát s ahhoz katholikus papot tartottak, mi ellen 

senkinek kifogása nem lehete, azonban az akkor élő Henterek, Dávid, Elek és János nem elégedtek 

meg háboritlanul élvezett vallásgyakorlatukkal, hanem a község templomát, melynek épitésében 

őseik is segédkeztek, követelték, s mivel az unitárius hivek azt, mi sajátjuk volt, másnak engedni nem 

akarták, nevezett Henter urak és csernátoni Kálnoki Mihály 1725. karácson első napján egy század 

dragonyost hoztak, s az imádkozó hiveket kikardlapoztatták a templomból; azután a gondnokot 

megkötöztetve, mnden egyházi vagyon kiadására kényszeriték, papot, mestert szállásaikról kiüzve, 

gabonájukat kiszórták, a hiveket pedig összefogdosva, kinzás- és halállal való fenyegetéssel 

kényszeriték oly kötelezvény aláirására, melyben ezután a kepét a katholikus lelkésznek igérik adni; 

mit mint erőszakkal kicsikartat nem akarván teljesiteni, a plébános marháikat elkoboztatta, a 

gondnokot többekkel együtt fogságra vettette stb. 

 

A lelkiismeret szabadságának ily megsértése, a tulajdonnak ily szenteskedő elsajátitása ellen elég 

óvást tettek s eleget perlekedtek az unitárius hivek*Ezen esetet felvilágositó több rendbeli feleltetés, 

esketés és folyamodvány van ugy az unit. egyházközségi, mint az esperesi levéltárban, valamint a 

főkormányszéki levéltárban is, honnan közleményeim adatait vettem. Az eset főleg egy 1762-ben 

véghezvitt feleltetés és esketésből tünik ki minden részleteivel, melyeknek csak kivonati rövidletét 

adtam., de eredménytelenül, mert templom, papilak s minden egyéb odaveszett, a hivekből is 

ajándékozás, szép módokkal, hol ez nem használt, minden kigondolható pressiókkal sokakat 

áttéritettek. Azon kevesek pedig, kik rendületlenül megmaradtak őseik hite mellett, alkalmi 

imaházban tartják istentiszteletüket. 

 

De hagyjuk az emberi jogérzelmet sértő e sötét műveleteket, s térjünk át a természet üditő keblére; 

de im ott is oly helyekre találunk, melyek nemes szenvedés s méltatlan üldöztetés emlékével 

füződnek össze; mert Szentiványnak Feketeügyön túl, balról eső határában gazdag vizi Florával 

ékeskedő tavakat találunk, a feneketlennek hitt Kupán tava*Igy neveztetve hagyomány szerint arról, 

hogy Kupán vezér ottan táborzott. mellett egy másik kisebbet Béldi tavának, odább egy dülőt Béldi 



sürüjének*Nem rég ideje, ottan nagy szálas erdő volt, azonban az kiirtatván, most bár kaszáló, de 

azért erdő neve megmaradt. neveznek. Ezek néveredetére nézve az a hagyomány él a nép között, 

hogy mikor az üldözőbe vett nagy Béldi Pál menekült, akkor előbb a sürű erdőbe huzta meg magát, 

de üldözői nyomában levén, a tó mocsárjai közé rejtőzködött, honnan az éj sötététől segitve, a 

Bodzán át Törökhonba menekült. 

 

A népnek irott történelme nem levén, az eseményeket akként örökiti meg, hogy bizonyos tárgyakkal 

egybecsatolván, azt mintegy testesiti, s ekként századokra kihatólag biztositja a feledénység homálya 

ellen. Igy menté meg itt is az ártatlanul és jogtalanul üldözött Béldi Pál emlékét, azt tóval és erdővel 

hozván kapcsoaltba. Az erdő kipusztult, a tó kiszáradhat vagy lecsapoltathatik, de azért azoknak ős 

elnevezése, s azzal Béldi Pál emléke két egész századon át fennmaradt s enn fog maradni hosszu 

századok során, mert a nép a helyelnevezéseket változtatni, ujakkal felcserélni nagyon ritkán szokta. 

 

Előadtam mindazt, mit az egybefogódzott két falut érdeklőleg a mult felett őrködő történelem lapjain 

feljegyezve találtam; de hogy ezen átnézetem kiegészitett legyen, meg kell még néhány – ezen 

falukból származó – családdal azoknak jelesen szerepelt egyéneiről emlékeznem. A Henter család 

nem ide való, csak ide származott*Szegedi és Okolicsányi (Decr. vit. reg. Hung. II. 163.) azt mondják, 

hogy a Henter-család egyeredetü az Aporral, két testvér levén Lukács és István, az utóbbi Bálványos 

várában maradt. Lukács Szentiványra telepedvén, ott alapitá a Henter-családot; különben a Henter-

család Csík-Szentimréről irja magát., s azért azt mellőzve, a Berde családot emlitem fel, s mivel e 

család multjára nincsenek rendelkezésemre adatok, itt csak a jelenleg élőkkel foglalkozom, miután 

azok életében is elég érdemet találok figyelmem jogosultságára. A Laborfalvi Berdék között találom 

Áront, ki a tudományoknak nálunk még tövises pályáján szerzett érdemeket, ki vegytani munkái, s 

publicistai dolgozataival egyaránt kitünt, s főleg a nevelésügy terén szerzett és szerez jelenleg is 

hervadhatlan babérokat*Hosszasan tanárkodott a kolozsvári unitárium collegiumban, most a 

kolozsvári jogegyetem igazgató tanára.. 

 

Találom idősebb Berde Mózsát, a lánglelkü öreget, kinek honszerelme oly nagy, hogy Háromszék 

önvédelmi harczakor hajlott kora daczára is részt vett a csatákban, szóval, jó példával lelkesitve, s 

midőn ismerősei mondák, hogy miért teszi ki magát a veszélyeknek, felelete az volt, „hogy csak nem 

maradhat otthon az assznyokkal, midőn a hazát vész fenyegeti”. Ily apa csak lelkes fiat nevelhetett, s 

nevelt is, mert ifjabb Berde Mózsa oly jeles férfi, kinek neve a szabadságharcz történetében ritkitott 

betükkel van bejegyezve, ki Háromszék önvédelmi harczának dicsőségéből méltán részt követelhet 

magának, s ki bizonynyal megérdemli, hogy közhasznu életének itt pár sort szenteljünk. 

 

Már fennebb, hol Háromszéknek dicsteljes önvédelmi harczát habár vázlatilag ismertettem, meg volt 

jelölve azon fontos állás, melyet Berde mint tényező elfoglalt, körvonalozva volt állása, melyet ő 

nemzete s szülőföldje előnyére töltött be, azonban még sem látom feleslegesnek életrajzához pár 

adattal járulni már csak azért is, mert azok azon nagyszerü események feltüntetésére szolgálnak, 

mert előttem az egéyn becsértéke csak annyi, a mennyivel hazája iránt érdemesiteni tudja magát, 



előttem nagy csak az, ki a hazának nagy szolgálatokat tett; ily nagyság előtt, jött legyen bárhonnan, 

származott legyen fényes palotából avagy szerény kunyhóból, hódolatteljesen hajlok meg. 

 

Ifjabb Berde Mózsa forradalom előtt ügyvéd volt a kir. főkormányszéknél. A márcziusi napokban 

daczára annak, hogy Királyhágón túli részben mulatott, Sepsi székben közfelkiáltás utján 

országgyülési képviselőül választatott ugy a kolozsvári, mint a pesti országgyülésre. Már régóta fájt 

lelkének azon vasjárom, mely alatt a székelyek határőri szolgálatra szoritott része nyögött, Mádéfalva 

vészes emlékei lelkébe voltak kiolthatlan betükkel edzve, hazafias szive vérzett, midőn nemzetét – 

mely minden időben a szabadság zászlói alá sorakozottan harczolt szabadság és polgárosodásért – 

egy oly elerkölcstelenitő kormányzat és nevelés alá rendelve látta, mely a polgári önérzetet – mi 

minden nemesnek rugója – igyekezett a nép lelkéből kitörölni, s a szabad székelyt, a nemzeti 

biztonság e hű előörsét, oly lélektelen géppé törekedett átalakitani, melyből tetszése szerinti eszközt 

idomithasson, mely a szellemi előhaladás utját is eltorlaszolá, a mennyiben a katona-családok 

fiatalságát a polgári iskoláktól, s igy a tudományoktól elvonta vagy legalább azok ily irányu nevelését 

– mi a szabad szellemet emelhette volna – nagyon megnehezité. 

 

Berde életczéljául tüzte ki ezen vészes hydrának fejét venni s nemzetét a szolgaságok 

legnyomasztóbbja, a katonai szolgaság alól felszabaditani. Miért, a hogy tér nyilt, azonnal hallatá 

szavát s inditványozta a törvény és nemzetellenes határőri intézvény megszüntetését, minek 

eltörlését – Gál Dani inditványára – már az uniót alkotó kolozsvári országgyülés is komondotta volt. 

Az inditvány átment s Batthyány Berdét küldé le kormánybiztosi minőségben annak proclamálása és 

Háromszéknek szervezésére. Berde nem késett rombolva-épitő tervének keresztülvitelével, s gr. 

Mikó Imrével egyetértőleg már oct. 7-én proclamálta a határőrezredek keretének felosztását, s 

ezáltal a székely nép egyik részének egyiptomi fogságát eltörlé; de midőn a nemzetellenes katonai 

szervezet vasbilincsét széttörni segitett, egyszersmind az eőt, melyet az képviselt, a nemzet és 

szabadság érdekében igyekezett érvényesiteni, azért megjelenve földiei közt, megérteté, hogy szabad 

nép csak az, mely fegyverét kezéből ki nem adja, megérteté, hogy a katonáskodás megszünte nem 

azt teszi, hogy a fegyveres szolgálatról teljesen lemondjanak, hanem jelenti azt, hogy katona legyen 

az is, ki addig nem volt de nem idegen hatalom zsoldosa, hanem a nemzetnek szabadságát védő 

harcznoka. A nép átérté szavait, a katonai zsarnokság hydrájának mind hét feje elesett; s ennek lehet 

főleg köszönni, hogy Háromszék fegyveres népe, midőn a tett percze elközelgett, nem engedte magát 

– mint Csikban történt – a katonai reactio által behálóztatni, hanem eltántorithatatlanul állott a 

szabadság zászlói alá, ezredévek sem fognak elfeledni, melyekre egykoron akként fog hivatkozni a 

késő ivadék, miként hivatkoznak most a Termopilék, Marathon és Plateára. 

 

Im itt van Berde nagyságának talapja, melyet a katonai önkény romjaiból emelt magának, s melyre 

felszabaditott nemzetének letört bilincseit aggatá ékitmény gyanánt. 

 

Berde különben higgadt gondolkozó fő volt, ki lelkesülni tudott, de a lelkesülés hevétől elvakittatni 

nem engedte magát. Az agyagfalvi gyülésen, midőn a székelység könyörtelenül gyilkolt megyei 



testvéreinek oltalmára és a szabadság védelemesküjét letenni sereglett; midőn a lelkesüléstől 

elragadottak a rögtöni tömeges indulsát ajánlották, Berde volt, ki azon józan tanácsot adta, hogy 

haza oszolva rendezzék, szervezzék és fegyverezzék előbb magukat s csak azután menjenek a 

testvérek és haza megmentésére. 

 

A bölcs tanács nem lett követve, s bekövetkezett, mit előre lehetett látni, a rendezetlen és 

szervezetlenül kiindult roppant hadtömegek használhatatlanságának bizonyitványa a m.-vásárhelyi 

vesztett csatában. Berde nemis csatlakozott, hanem Agyagfalváról rögtön hazatérve, otthon készité 

el a talajt, s szervezé Alvidék védképességét, miként szervezék Felvidékét Pap Mihály, Hankó Dániel, s 

mások, ugy hogy mire a vert had megtért, otthonjában oly háttért talált, hol nemcsak 

megállapodhatott, hanem erkölcsi érzetének ujbóli megedzhetése által a csakhamar bekövetkezett 

dicső harczokra képesité magát. 

 

Midőn Puchner hódolatot, feltétlen önmegadást parancsolva átirt, Berde erélyesen felelt viszsza, 

hogy Háromszéken csend és rend van, s azért minden erőszakoskodást visszautasit, s annak 

következményeiért a beavatkozót teszi felelőssé; mikor az önvédelem határzata kimondatott, arra 

ugyan nem tüzelte a népet, de midőn egyszer az ki lett mondva, erélyesen állott az ügy élére, 

gondoskodva a rend, egyetértés fenntartása és a hadviselést lehetővé tevő hadkészletek, pénz, 

élelem előteremtéséről; midőn végre a fennebb előadott fényes győzelmek és a harczban való 

kitartás után Bem egybeköté magát Háromszékkel, s Csányi Német Lászlót és Berde Áront is 

leküldötte segéd-kormánybiztosokul, Berde minden vészt elvonultnak s missióját betöltve látván, 

elindult, hogy képviselői helyét elfoglalja Debreczenben, de Kolozsváron Csányi lefogta, s maga 

helyett hátrahagyva, Szebenbe ment a szászok rendezésére, onnan azonban, nézetei Bemével 

ellentétesek levén, csakhamar visszatért, s Berdét küldötte csaknem erőszakkal*Nem akarván menni, 

Debreczenből gyorsfutár által Csányi rendeletet hozatott. Szebenbe kormánybiztosi minőségben, hol 

mindaddig ült, míg az oroszok bevették, de akkor is pénztárt, levéltárt elszállittatott s maga az utolsó 

perczben gyalog hagyta el a várost, menve a fehérvári táborba, hol, midőn az ügy elbuktáról értesült, 

Magyarországon bujkált, mignem Szalárdon elfogatván, halálra és vagyonvesztésre itéltetett, mi 4 évi 

várfogságra változtattatott át. Kiszabadultával hazájába visszatérve, a gazdászat terén hasznositá 

magát, mignem a kolozsvári és pesti országgyülésekre is Sepsi képvisleőjéül megválasztatván, a 

magyar miniszterium szervezésekor osztálytanácsossá neveztetett a belügyminiszteriumhoz. 

 

Meg kell emlékeznem a Szentiványi családról is*Ugy a Berde, mint a Szentiványi család unitarius, 

kivéve az utóbbinak egyik ágát, mely a templomfoglalás után némely hivatalért tért át.. Hazánknak 

ugy Királyhágón inneni, mint túli részében számtalan Szentiványi család van, sőt magában a 

Székelyföldön is nagyon el vannak terjedve, s igy nem lehet biztosan tudni, hogy a már 1250-ben 

csapatvezérként felötlő Szentiványi Péter, valamint a Mátyás király korabeli (1461–1465) Szentiványi 

György Erdély alvajdája melyik Szentiványi családhoz tartozott, bár a sepsziszéki Szentiványiak 

magoknak követelik*Azonban okmányilag kimutatva nincsen.. Az alvajda fia volt az a Zsigmond, ki 

1500-ban a Nyárád Gálfalván pár év előtt átalakitott ősi curiát épitette; Sebestyén, mint I. Rákóczi 

György vitéz kapitánya Füleknél esik el*Kemény Ján. önéletleirása 430. lap., Sámuel, mint a fiscalis 



ügyek igazgatója, Apafitól jószágokat nyer, másik Sámuel 1794-ben Kolozs vármegye alispánja. 

György 1848-ban országgyülési képviselő. 

 

Mielőtt falvainktól megválnék, még érintenem kelle a jeles művésznőt, Laborfalvi Rózát – Jókai Mór 

nejét, ki származásával Laborfalvánkat dicsőiti*Jókainé családi neve Benke Róza, atyja Laborfalváról 

költözött Miskolczra, hol mint tanár volt a nőnöveldénél alkalmazva, ottan született művésznőnk is.. 

Kiről oly jellemzőleg mondá egyik életirója (Hölgyfutár-Albumban), hogy: „tragoediánk szemefénye”, 

és hogy: „Ajkairól hallván Vörösmarty jámbusait, könnyen elhiszszük, hogy a magyar nyelvnek alig 

van párja e világon”. E két igaz mondat eléggé jellemzi Magyarország legnépszerübb, leggenialisabb 

művésznőjét, Magyarország legnépszerübb, leggenialisabb irójának frigytársát, ki az igénytelen 

Laborfalva nevét a hazában mindenhol ismertté tette. Ki érdemkoszorui közül bizonynyal juttat 

származási helyének is, melynek neve az ő diadalaival egybe van füződve. 

 

XXXIII. Uzontól a kökösi hidig. 
Uzon, néveredete, templomkastélya. Béldi kastély. Trenodia Uzonról. Tatrangi Sándor. 
Lisznyó. Temploma, harangja Lisznyai Pál és Kálmán. Törökvár. Barabás vár. Hon árka, 
Bikfala, temploma, harangja. Csigavár, Szerelem padja. Kilátás. Dobolló. Lüdercz pataka. 
Décse köve, regéje. Kökös. Kökösi híd, csaták. Búcsu Háromszéktől. 

Szentiványon alól szintén a Feketeügy jobb partján fekszik Uzon vásárokkal biró csinos 
helység*Uzon sokadalmainak rövid története ez: 1808-ban a szomszéd Lisznyó 
sokadalomjogért folyamodott. Ezt megtudván főkormányszéki tanácsos és uzoni birtokos gr. 
Mikes János, értesitette az uzoniakat, hogy ők is folyamodjanak, s igen valószinü, hogy mint 
országut mellett fekvő központibb hely, előnyt fog kivívni a félreeső Lisznyó felett. Az 
uzoniak e tanácsot követve, késedelem nélkül beadták folyamodványukat, s Mikes hathatós 
közbenjárására 1809. dec. 23-án kiadatott Bécsben az uralkodó által azon vásárszabadlom, 
mely Uzonnak három országos sokadalmat (József, Orbán és sz. Miklós napon tartandókat) és 
szerda napra hetivásárokat engedélyez. A hálás uzoniak felajánlották nyert sokadalmuk 
jövedelmének felét tanácsadójuk és közbenjárójuk gr. Mikes Jánosnak, de a nemeslelkületü 
gróf azt a községi iskola számára engedte át, s ez alapon az uzoni ref. egyház ma is élvezi fele 
részben e sokadalmak haszonvételi jogát.. 

Uzon nevét Benkő*Spec. Trania Sed. Háromszék. Ausonio nevü római prefectustól 
származtatja, s azt mondja, hogy Uzon helyén ezen prefectus által épitett hasonnevü római vár 
állott, melynek aztán romjaiból épült a Mikes udvar; de ezt bizonyitó semmi rom vagy adat 
nem levén, valószinübb Kállay*A Nemes Székely nemz. eredete. 81. lap. azon állitása, hogy 
Uzon neve Árpáddal egykoru ily nevü vezértől származik. 1332-ben már önálló egyházközség 
és a pápai dézmák regestrumában (647-ik lapon) Vzmi, (a 667. és 740-ik lapon) Uzun néven 
fordul elő*A 647. lapon ekként: „Stephanus Sac. de Vzmi solv. 7 ban. ant. et 2 parv. ” 667. 
lapon: „Stephanus Sac. de villa Uzun solv. 1 gros. ” A 740. lapon: „Stephanus Sac. de Uzun 
solv. 1 verencensem et 4 chulaqueos. ”. Az 1567-ki regestrumban Wzon-nak irva 68 kapuval, 
mi akkori tekintélyes voltára enged következtetni. 



Uzon téres piacza közepén a mellékelt kép által bemutatott (lásd a 202. lapon), ódon 
templomkastély van, mely némi szerepet is játszott, a mennyiben a Báthori Gábor alatti 
polgárháboru alatt Géczi ostromolta, Weiss brassai királybiró bevette. 

1706-ban a Rákóczi-mozgalom folyama alatt, a brassai német parancsnok – mitsem tudva 
arról, hogy Csáki András 2000 kuruczczal Háromszékre becsapott – néhány száz rácz zsoldost 
küldött ki portyázni. Ezek egész Eresztevényig nyomultak, de itt Csáki reájuk ütvén, egész 
Uzonig üzte s 24-et levágott közülök; a megmaradottak az uzoni templomkastély egy résén 
behuzódván, a templomból kihodott padokkal eltorlaszolták a rést, s magukat étlen, szomjan 
48 óráig oltalmazták a kuruczok ostroma ellen, mignem a brassói parancsnok 
segédcsapatjainak közeledtére a kuruczok elvonultak, a ráczok pedig nagy örömmel és 
diadallal vonultak be Brassóba*Uj nemz. könyvt. Cserey Mih. 369–370. lap.. 

Az ostomot látott ódon falak köridomu 250 lépés kiterjedésben köritik a templomot, s még 
most is 5–6 öl magasságban állanak. 

Uzonból származik s innen is irja magát a Béldi család, azon nevezetes ős székely család, 
mely a multban annyi kitünő honfit s oly sok jeles hőst adott a hazának. Csak néhányat 
emlitek fel itt a kitünőbbek közül. 

Béldi Benedek Zsigmond király alatt a haza egyik legnagyobb hőse, fiai Albert és Péter 
Hunyadi alatt Sz.-Imrénél és a Vaskapunál harczolnak a törökök ellen; testvérük Márton 
Báthori Istvánnal és Kinizsivel a Kenyérmezőn. 

Albertnek fia Pál 1509-ben az Erdélybe becsapott oláhországiakat veri ki, és 1514-ben a 
parasztlázadás elnyomásában szerepel. Kelemen és Bálint János Zsigmond, Báthori István és 
Zsigmond uralma alatt szerepelnek. János az étekfogók főnöke, tanács úr 1595-ben, sa 
tatárokat veri ki Gyrgyóból, és 1599-ben két fiával Pállal és Kelemennel a Sellenbergi 
csatákban (Mihály vajda ellen) részt vesz és a bibornok-fejedelemmel menekül. János váradi 
kapitány, másik Kelemen Székely Mózessel van Ferencz testvérével 1603-ban; Székely 
buktával kibujdosik, de Báthori trónraléptével visszatér s ugy Báthori, mint Bethlen Gábor 
uralma alatt tanács úr és főkapitány. János I. Rákóczi főasztalnoka, egy Pál II. Rákóczi 
György lengyelhoni táborozásakor esik el, az Apafi által üldözött másik Pál Kelemennek 
Bánfi Zsuzsától született fia, ez legnagyobb és legdicsőbb volt minden Béldiek közt, kivel 
majd Bodolánál a maga helyén még foglalkozunk*E munka VI. kötetében. A Béldi családra 
vonatkozó adatok Nagy Iván Magyarország családaiból vannak meritve.. Jó-József 1771-ben 
kap grófságot. Utódai megoszoltak a hazafia és nem hazafiasok közt, mert míg Ferencz 
rendületlen lelkületü derék hazafi, addig testvére György 20 évig volt a Bach-korszak s azt 
követett mindennemü zsarnoki kormányoknak hű zsoldosa, még pedig a hazafiakat végletekig 
gyötrő főadószedője. Valójában a dicső ősök nyomdokában ezen sötét árnykép nagyon sérti a 
hazafi-önérzetet*Főleg mikor az ily hazaárulást 8000 frt évi nyugdijjal látjuk jutalmazva és 
felbátorítva.. 

Mivel pedig mindennemü erkölcsi és szellemi sötétségtől undorral fordulok el, most is a sötét 
bünnek ellentétét, világosságot és erényt keresve, Uzon keletkező iskoláját keresem fel, 
melyre Tatrangi Sándor és neje Benke Juliána 12 ezer ezüst huszast adományoztak; de ez 
összeg nem levén elégséges az iskola kiállítására, 1856-ban ugyancsak Tatrangi Sándor és 
neje egy csinos bennvalót épületestől és 27 hold szántóföldet ajándékoztak ujból az iskola-
alapnak. És e tett annál nagyszerübb, annál dicsőbb, mert Tatrangi szegényen kezdett az 
élethez, vagyonát önszorgalma által s nagy nélkülözések közt gyüjtötte, s midőn azt 



nemzetének hagyta, midőn nagymérvü áldozatai által a jövő nemzedék szellemi 
előhaladásának nyitá meg pályáját, akkor nevét a nemzet jóltevői, a nemzet gondos atyái közé 
igtatta s magát halhatatlanná tette. 

Én örömmel, a legbensőbb lelki örömmel emlitem fel itt nevüket s adom át a nemzet 
elismerésének és hálájának, mert az ily dicsők megérdemlik, hogy emléktáblájuk a nemzeti 
Pantheonban tündököljön, hogy nevük s nemes tettüknek emléke soha feledve ne legyen. 

Végre ide igtatok egy a mult század elején készült siralmas krónikát, mely Uzonnak s 
általában Háromszéknek akkori gyászos állapotát hűn rajzolja. Sikerült nekem ezt régi, 
csaknem egykori kéziratban feltalálni, s azt hiszem, hogy nemzeti irodalmunk s a székely 
történelemnek némi szolgálatot teszek közlése által: 

Trenodia hungarica Uzonról. 

Ezer hétszáz felett tizenhetedikben 

Háromszéki népség esék rémülésben, 

Mert bűn sokasodván nemzetünk testében, 

Az isteni szentség öltözék fegyverben. 

Kiszálla ellenünk mint erős ellenség, 

Haragjának tüze pusztit, sebesen ég, 

Reánk támadának föld, Aer és az Ég, 

Reszket a melyektől főrend és a község. 

Az ég bezárlaték szép pünköst havának 

Harmadik hetében, midőn pogányságnak 

Jövetele miatt bódulva valának, 

Mindenütt lakosi e szegény hazának. 

Valamig tizenhét holnapok telének, 

Eső s’síros harmat földre nem esének, 

Iszonyu hévsége a szép nap fényének 

Mintegy ábrázatja vala tüzözönnek. 

Az Aer megvesze a szörnyü hevekben, 

Nyugoti, száraztó szél fúva szüntelen, 

Az apró port látod Aer melegében, 

Vélnéd e világ ég iszonyu szertelen. 

A föld megszáradva minden gyümölcsivel, 

Fa, fü és gabona-beli terméséve, 

Meghervadt a mező minden zöldségével,  

Miként idétlent szült anya sinlésével. 

Tók, mocsáros helyek mind kiszáradának 

Források s folyások igen apadának, 

Cserék s nádas helyek hévségben gyulának, 

S gyökerekben akadt tüzzel pusztitának. 

Ezekben az idő két nagy gonoszokat 



Fogada méhében, de szülé azokat 

Tizenkilenczedben embert és barmokat. 

Éhséggel és döggel megölvén sokakat. 

Mert múlék a bővség, következék szükség, 

Mind embert, mind barmot szédite az éhség, 

Megrémült a község s reszket a nemesség, 

Száradoz a szép szin s omlik az erősség. 

Sok ezren éhségben széllyel bujdosának, 

Ékes lakóhelyek pusztán maradának; 

A szükségben sokan éhen meghalának, 

Mert a táplálók is szűkösök valának. 

A mely része pedig népünknek marada, 

Záldog hajjal, rűgygyel s gyökérrel él vala; 

Vagy galagonyából gyúrt pogácsa vala, 

A laboda kenyér igen bütsüs vala. 

Sőt a nagy éhségben ugyan megdühödtek 

Némelyek, és kinél gabonát éreztek, 

Erőhatalommal elprédálták, vitték, 

Sem fegyver, sem törvény nem levén előttek. 

Éjszaka erősbek egybe esküvének, 

Gyengébbet, hogy adjon, hév vassal sütöttek, 

Tüzes parázsával szörnyen égettenek, 

Mirigygyel holt ember-tetemet is ettek. 

E nagy csapás után más is következék, 

Mert hogy a természet éhen hitvánkozék, 

A pusztitó pestis közinkbe érkezék, 

Mely mia’ hullának vének, ifjak, szűzek. 

Némelyek kenyeret keresni kimenvén – 

Azonban a pestis testökben érkezvén – 

Ismeretlen helyen megholtak, feldőlvén, 

Hideg tetemeken az ebek legelvén. 

Hát mennyin holtanak uton-utfeleken, 

Erdőn, mezőn, kertben, kaszáló réteken, 

Csűrben, ott benn és künn, puszta telekeken, 

Nincsen száma, kiki rémülhet ezeken. 

Siratják, hol szülék kedves magzatjokat, 

Siratják magzatok atyjokat, anyjokat, 

Siratják sok szűzek kedves mátkájokat, 

Mások jóakaró kedves barátjokat. 

Keserüség lakja a mi házainkat, 



Szörnyü nagy siralom járja utczáinkat, 

Uram, halld meg immár nagy kiáltásinkat, 

Szándd meg egetverő sok jajgatsinkat. 

Viseltük e csapást mi is Uzonostól, 

S részünk volt ezekben mind egész falustól, 

Nem volt itt exemptus, de nyulat bokrostól 

Isten keserite mind atyafiastól. 

Készáz harminczhárman széllyel bujdosának, 

Kinjától rémülvén az éhhel halásnak. 

Kétszáz hatvannégyen pestisben halának, 

Kétszáz harminczegyen, kik megmaradának. 

Uram szándd meg immár Sionod romlását, 

Enyhitsd hiveidnek sulyos próbálását, 

Kötözd be népednek ily nagy szakadását, 

Nyujtsa szent Felséged hozzánk bőv áldását. 

Benne levén régi időknek vizsgálásában, felemlitendőnek vélek itten egy oly sajátságos 
jogtörénelmi adatot, mely Erdély nemzeti fejedelmeire, s azon korszakra, melyben azok éltek, 
azon népre, melyet vezettek, az előrehaladottságnak igen szép nymbusát terjesztik. Értem 
pedig itten azon szabadalmakat, melyekkel a Rikán belőli protestáns székely papságot – mint 
a szellemi élet munkásait – a nagy Bethlen gábor kiemelte, s melyek által a papok és iskola-
tanitókat s azok maradékait is nemességre emelte*Bethlen Gábor nemesitő levele kelt 
Medgyesen 1614-ben aug. 10-én a fejedelem és Pécsy Simon korlátnok aláirásával.. 
Megerősitette és helyben hagyta ezt I. Rákóczi György*I. Rákóczi György megerősitő levele 
kiadatott a fogarasi várból, 1647. máj. 10-én, aláirva a fejedelem és Szalárdy János titoknok 
által. és utódja II. Rákóczi György is*II. Rákóczi György helybenhagyó okmánya kelt Gyula-
Fehérvártt 1654. jul. 13-án a fejedelem aláirása alatt. Mindezek megvannak eredetiben az 
erdővidéki ref. egyházkör levéltárában, a későbbi confirmationalisokkal egyetemben. Az 
okmányokban a Rikán belül eső Felső-Fehérmegyéhez tartozó községek papjaira is 
kiterjesztetik a nemesség., azon clausulát tevén hozzá, hogy a papok és tanitók maradékai – ha 
atyjuk nyomdokait nem követik, tartoznak jó lóval, fegyverrel, mint a többi nemesek, ország 
és fejedelem védelmére mindenkor felkelni. Ezen szabadalmakat helybenhagyták Apafi, az 
osztrák házból való uralkodók közül Lipót és Károly is; Mária Terézia alatt azonban már irtó 
fejszét kivántak vetni a prot. papok ezen kort tisztelő jogaik ellen, de a vallásos farizeismus 
miatt arra csak alattomban törtek, míg a merészebb József császár egy törvénytelen rendelete 
azt hatályon kivülivé tette. De daczára ennek, az gyakorlatilag mindig életben volt, s ez uton 
nemcsak a Székelyföldön, hanem a vármegyéken is számtalan protestáns papoktól származó 
nemes család keletkezett, melyeknek keletkezését korántsem aristocraticus ömlengésből 
kiindulólag méltánylom – mert én csak egy nemességet, a szivét, becsülök – hanem azért, 
mert ez által az intelligentia és a magyar elem terjedésének voltak sorompói megnyitva, s 
talán a „noblesse oblige” elv alapján történik ma is, hogy protestáns papjaink, bár nagyrészt 
nagyon szegényesen vannak ellátva, még napjainkban is mindent elkövetnek – gyakran a 
legszebb önfeláldozással – hogy gyermekeiknek kellő neveltetést adjanak, elannyira, hogy ha 
az erdélyi részek intelligentiáját és a tanulók számát tekintetbe veszszük, ugy ott, mint itt 
legalább is a fele rész protestáns papok utódaiból, fiaiból áll; míg túloldalról a gazdag 
katholikus clerus e tekintetben mitsem tesz, s csak a műveletlen proletariusok csapatját 



szaporítja. E szerint a nagy Bethlen Gábor czélt ért, mert nemesitő okmányával valódilag 
nemesité a protestáns papoknak maradékait, unokáit és dédunokáit is. 

 

Uzon piacza ódon templomkastélyával. 

Ha a mult eseményeire világot deritő régi krónikákat, okmányokat felkutatjuk, nem szabad 
hallgatással mellőznünk azon tényeket is, melyek a közel multat és jelent világitják meg. 
Azért itt egy Uzonnal egybefüződő oly eseményt kell elbeszélnem, mely nemcsak Háromszék 
önvédelmi harczát mutatja fel uj világitásban, hanem egyszersmind a székely népnek egyik 
szebb jellemvonását tünteti elő. Ugyanis 1848-ban a gen. commandó kezén keresztül azon 
rendelet ment Háromszékre, hogy a székely határőri gyalogezred egyik zászlóalja induljon ki. 
Balázs Konrád*Testvére Manónak, kinek gyászos esetéről már fennebb szóltunk. vezérlete 
alatt Szent-Györgyre vonatott a zászlóalj éppen császár születése napján, s megindittatott 
Uzon felé, de kiséretében elindittatott 29 szekér fegyver is a raktárból. A katonaság – bár az 
mondatott, hogy csak Brassóba viszik garnisonba – nem örömest ment, mert visszaemlékezett 
arra, hogy valahányszor törvényellenesen kivitték a hazából, mindig azon csellel inditották, 
hogy valamely közel városba viszik állomásra, hogy a rendes katonaság onnan mehessen s 
aztán mégis mindig erőszakkal, néha vérlázitó kegyetlenkedéssel a magyar haza érdemei és 
szabadságellenes harczokba sodorták*Például 1779-ben is azon ürügy alatt inditották ki a 
háromszéki határőrezredet, hogy M.-Vásárhelyre viszik, hol, midőn megérték, hogy tovább, 
mint rebesgeték, a lengyelek szabadsága elnyomására akarják vinni, felmondták tiszteiknek az 
engedelmességet s visszatértek békésen, minden kihágás nélkül tüzhelyeikhez. Tehát csakis 
egyszerü fegyelmetlenségi vétség volt, s mégis a legiszonyubban büntették, mert hatot az 
inditók közül kezeiknek levágása után kerékbe törtek, 50-et halálra vesszőztek, 214 ember 
egyenkint 50 botot kapott, 30-nak minden javait confiscálták, a mint ez kitünik a K.-
Vásárhelyen 1779-ki nov. 16-án kimondott vandai itéletből. Igy bántak azon nemzeti 
katonasággal, melyet csak határvédül állitottak fel, mely törvény szerint az ország határán 
kívűl szolgálni nem tartozott, mely fegyvert, öltönyt, lovat maga állitott ki és semmi fieztést 
nem huzott. Hasonló erőszakoskodással s törvénytiprással szoriták rá a székely 
határőrezredeket franczia köztársaság elleni harczokban való részvétre, mely harczok alatt 
több ezer székely vérzett el. Csoda-e, ha ezen s hasonló viszemlékek nem lelkesiték 
székelyeinket a kimenetelre, főleg akkor, midőn a gen. commando beleelegyedése némileg 
igazolhatá a gyanut, hogy Olaszországba akarják kicsempészni.; most is felmerült az eszme, 
miszerint csak cselfogás azon ígéret, hogy a hazában maradnak, hanem az olaszok szabadsága 
elleni harczra akarják kicsempészni; s főleg a hazafiakat aggasztotta azon körülmény, hogy 
annyi fegyvert visznek magukkal, bár arra ismét azt mondták, hogy azok rosz, 
hasznavehetetlen fegyverek, melyeket kiigazitni, átalakitni fognak, s azután visszaküldeni; de 
ezen indokolás még gyanusabb szinezetbe állitá a dolgot, mert mindnyájan tudták, hogy azok 
jó fegyverek. A kedélyek ily hánykódása, ily kételyek felmerülése közt indult el a zászlóalj s 
ment Uzonig, hol Dobay és Zsombori ezredesek szemlét tartottak felette. 



 

Háromszéki népviselet, falusiak és városi polgárok. (Rajz. Jankó.) 

Már érzékenyen búcsuzkodott a legénység övéitől, midőn ilyefalvi Gál Dániel és Német 
László*Mindkettő halálra volt itélve, mi 20 évi fogságra változtattatott át; mindketten 
Ilyefalva szülöttjei voltak. utánok menvén, Gál egy beszédet tartott, melyben felhivá, hogy ha 
Olaszországba akarnák vinni, ne menjenek egy testvér, egy velünk együtt gyötrött nép 
elnyomására. E beszédre aztán a zászlóalj kinyilatkoztatá, hogy nem indul, s fegyverét gulába 
rakva, szétoszlott. 

Azonban a vármegyéken is már mozogtak az oláhok, a Bánátban is megkezdék vad 
dúlásaikat, gyilkolásaikat a szerbek, s mert a megyéken nem volt megbizható katonaság, a 
kormányzó gr. Mikes Jánost, Zeyk Károlyt és Berde Mózsát küldötte be, hogy a székelyeket 
kimenetelre birják. Berde Uzonban, Dálnokban és Kézdi-Vásárhelyen egy-egy beszédet 
mondott, felfejté, hogy nem szabadság elleni harczba, hanem éppen a szabadság és a 
vármegyei testvérek oltalma végett van szükség fegyvereikre, s midőn a czélt megérték, 
önkényt szó nélkül egybesereglettek s mentek a vármegyékre, s onnan a bánsági táborba, 
elszántan harczolva a zsarnokság zsoldosaival. E szerint Háromszéknek főereje önvédelmi 
harcza alatt távol volt, miért a felmutatott eredmény és a kivívott harczok még 
nagyobbszerüeknek kell hogy feltünjenek. 

Már közelgünk Háromszék véghatáraihoz, s még mindeddig nem érintettem a háromszéki 
népviseletet, azért midőn annak képét melléklem (lásd a 203. lapon), egyszersmind 
magyarázatul pár szót idecsatolok. A háromszékiek népviselete Alvidéken sokban hasonlit a 
már közlött udvarhelyszéki népviseletekhez, csakhogy a férfiak ujjasa valamivel hosszabb, 
inkább kabátszerü; Felvidéken – főleg a Szentföldön – már inkább a csiki népviselethez huz. 
Télben hosszu irhabundát, fejükön hosszu fekete báránybőr-kucsmát hordanak, mibe szükség 
esetén követ helyezve, fegyver helyett is használják. A nők öltözéke azonos az 
udvarhelyszékiekével. A városi polgárság szederjes posztóból készült bővebb szabásu magyar 
nadrágot s ilyszinü ujjast visel. Mellékelt képünk a vásárhelyi piaczon vásár alkalmával 
csoportositott helyzetben mutatja be ugy a falusi, mint városiak népviseletét. De ideje Uzontól 
búcsut vennünk, hogy Háromszék déloldali határfaluit is szemléletünk alá vegyük. 

Uzonnal átellenben egy a hegyek közé bemélyedő kies völgy torkolatában fekszik Lisznyó, 
nagy székely falu, hová az ujabb időben nagyszámu oláh is telepedett, kik azonban el vannak 
egészen székelyesedve. Lisznyó már a 14. század elején önálló egyházközség Lizno és Liznov 
néven*A pápai dézmák regestruma szerint, hol Lisznyóra vonatkozólag ezt találjuk 
bejegyezve, az 1332. évre vonatkozó 647. lapon levő rovatban: „Petrus Sacerdos de Lizno 
solv. 5 banales ant. 2 parv. ” Az 1333. évi rovatban a 667. lapon: „Petrus Sacerdos de Liznov 
solv. 4 ban. ant. ” és az 1334. év rovatában a 740. lapon: „Petrus Sacerdos de Lizno solv. 1 
ban. ant. et 3 chulaqueos. ”, az 1567. évi regestrumban Lyznyo néven 31 kapuval van 
bejegyezve. 



A reformátusoknak van egy igen csinos ujabb épitészetü temploma; nevezetes pedig e 
templomban az, hogy toronygombján a nap és félhold (a székely czimer) tündököl. Van egy 
régi harangja is (a kisebbik), melyen latin betükkel e körirat ovlasható. 

Felső sor: 

„Jesvs Nazarenus Rex judeo-verbum domini manet in aeternum.” 

Második sor: 

„Eclaesi Lisnyaensis – Rvm natus in Betlehem – curavit fudi”. 

A felső sorból az alsóba áthozatal levén, igy értelmezendő: „Jesus Nazarenus Rex Judeorum 
Natus in Betlehem. Verbum domini manet in aeternum. Ecclaesia Lisnyaensis curavit fudi”. 

Oldalán pedig ez van: 

„Heinrich Lampen fudit me in Corona Anno 1603.” 

Lisznyóban született a külföldi egyetemeken végzett hires debreczeni tanár Lisznyai Kovács 
Pál, ki több jeles munkát irt, s ezek között a magyarok krónikáját 268-tól 1464-ig 1196 
énekben (megjelent Debreczenben 1692-ben), ezenkivül egy másik hires munkát a 
kronologiáról. (Láss többet róla Bod Péter Athenása 162. lapján). Valamint Lisznyóról 
származik a Damó család is, melynek a 17. század végén Magyarországra Nógrád megyébe 
kiköltözött*Damó Sámuel 1680-ban telepedett Nógrádba, utódai Nógrád, Pest megyék és 
Nagykunságban terjedtek el. A Damó család különben jelenleg is létezik Háromszéken. 
Közülök Damó József 1810-ben e szék levéltárnoka volt. (Láss többet Nagy Iván Magy. 
Családai.) ágából származott jeles, termékeny phantasiáju költőnk, boldogult Lisznyai Damó 
Kálmán, ki székely származására mindig büszke volt, valamint Lisznyó is méltán büszke lehet 
a nevét széles Magyarországon ismertté tett költőre. 

1706-ban Lisznyón kuruczok táborozván, a brassai őrizet egy éjjel reájok csapott s sánczaikat 
bevévén, az erdő felé menekülőkből sokakat levágott.*Ujabb nemz. könyvt. 371. lap. Cserey 
M. emlékiratában. Az itt elvérzettek nyugosznak a fennebb emlitett kuruczdomb alatt.. 

Ennyi, mit e falu körében találunk, de itt nem kell megállapodnunk, mert e falu határán még 
más figyelmünket kiérdemlő dolgokat is észlelhetünk; de hogy ezeket szemügyre vehessük, 
fel kell hatolnunk a Lisznyó pataknak völgyületébe. Ezen a Bodza előhegyei közé messze 
felnyuló völgynek baloldalán a falutól egy jó órányira a Borzos patak és Vár árka között 
czukorsüveg alaku hegy csúcsosul fel, ezt Várbérczinek hivják, a tető lapján levő várat pedig 
Török várának. 

A Várbérczre csak nagy kerületet téve, s ekkor is igen fáradalmas mászás után lehet feljutni; 
ez az ottan talált még tekintélyes romok kárpótoltak e fáradalomért. A Várbércze egy keskeny 
hegynyak által függ össze a hátrább levő, s ennél jóval magasabb Borzossal; e hegynyak volt 
az egyedüli pont, honnan a többi oldalakról megmászhatlan meredek Várbércztetőt meg 
lehetett közeliteni, s azért e gyengébb oldalnak megerőditésére volt a főfigyelem forditva; az 
emlitett hegynyakot kettős sáncz metszette át, melyek közül főként a belső még most is 
jelentékeny mélységgel és szélességgel bir. Ezen belső sáncz belső ormán, egy száz lépés 
hosszu, s vagy két öl széles gátony vonul el, az összedült várfalnak elvitázhatlan 



maradványaival. Ezen egyenesen ment fallal egyenes szögletbe egy másik fal ütközik, mely 
észak irányu félkörben vette körül a várbércz tetőlapját. E fal 200 lépés és igy az egész várnak 
kerülete öszvesen 300 lépést tett. Északi bütüjében egy mesterséges dombozat (motte) 
emelkedik, a középkori várak zömtornyának szokásos talapzata. A zömtorony azonban eltünt 
s csak romhalmaz jelöli egykori lételét. A vár belterén kincs után kutatók nagy mennyiségü 
kopjavaslat, lánczos buzogányokat találtak, melyek fájdalom, mind a kovács műhelyébe 
kerültek. E várat is a rege óriások által épitteti, s a vár közelében elvonuló Hon árkát az idejárt 
óriások utjának mondják lenni. 

A Várbérczczel átellenben a Lisznyó patakába jobbpartilag beszakadó Heveder patakának 
lapályos nyilata felett Háromszék Felvidékének egyik szöglete tünik fel. K.-Vásárhely a 
Perkővel, s Torja hegyei a Bálványos vár hegyes csúcsával, melylyel e vár láttani 
összeköttetésben volt. Legközelebb a szacsvai és borosnyói várral volt összefüggésben, 
délfelé azonban magasabb hegyek zárták el láthatárát, s azért a Borzos bérczének egyik 
csúcsán egy őrtornya állott, melynek alapfalai most is kivehetők, s melyet Barabás várának 
hiv a nép. Ezen uralgó pontról már messze kilátás nyilik. Látszik innen nemcsak Háromszék 
nagy része, hanem délfelé a Barczaság is, és ekként ez őrtorony eszközlé Törökvárnak 
Háromszék és a Barcza minden váraival való egybeköttetését. Hagyomány szerint Lisznyót e 
vár őrsége alapitá. 

A Lisznyó patak völgyében, nem messze a vártól – Széppatak beszakadásánál – kénköves 
fürdő buzog fel, melyet régen nem csak belföldiek, hanem oláhországi boérok is nagy 
számmal látogattak; de Előpatak felemelkedésével ez lehanyatlott s most nagyon kevés 
látogatója van. Pedig gyógyhatásáról csudaszerü dolgokat beszélnek; vegytanilag észlelve 
persze hogy még nem volt. 

Lisznyón alól a Csigavár patakától átfolyt hegykebelben fekszik Bikfalva*Nevét Bikáról 
származtatják s mondják, hogy az eredetileg Bikafalva volt, s csak röviditése által idomittatott 
Bikfalvává. Mások eredeti nevét Bükfalvának mondják s a közelében volt nagy bükkerdőkről 
származtatják. A pápai regestrum az első leszármaztatást támogatja., Háromszéknek ez 
oldalról végfaluja. A 14. század elején villa Sitka és villa Bycha néven fordul elő mint önálló 
egyházközség*A pápai dézmák regestrumának 1332-ik évi rovatában a 646. lapon: „Petrus 
Saeerdos de villa Sitka solv. 6 ban. ant. ”, és az 1334. év rovatában a 716. lapon: „P… us 
Sacerdos de villa Bycha solv. 4 denarios”.; az 1567. évi regestrumban pedig Bykfalwa néven 
54 kapuval szerepel. Bikfalva egyike a legcsinosabb székely faluknak, népe igen szorgalmas, 
munkás, a férfiak nagyrészt posztóruhában járnak, mely szokás a Székelyföldön faluhelyt 
sehol sem látható, mert másutt mindenütt háznál készült szőrkelmékből kerül ki e nép 
öltözete, s posztóruhát csak a birtokosok és városi polgárok hordanak. 

Bikfalvának magasalton fekvő várkastély környezte régi temploma volt. E templom már a 
felszaporodott hivek befogadására igen kicsiny és romladozott vala, s az orgona teremtett 
nekik egy uj, igen szép és nagy templomot. Igen, az orgona teremtette a templomot, s ez 
állitás bár milyen nevetségesnek látszassék is, mégis igy van. Hogy megfejtsem tehát e 
talányt, elmondom as sajátságos történetet. Ugyanis mint emlitém, kicsiny volt a templom s 
bár az ecclesiának és falunak is sok jövedelme volt, ugy hogy az uj templomépités költségeit 
nagy áldozatok nélkül fedezhették volna. Hanem azért a lelkésznek mégsem sikerült hiveit uj 
templom épitésére birni. „Ebben imádkoztak őseink, s mi is megférünk benne”, feleltek ők 
unszolására. Végre az eszélyes lelkész átlátván, hogy szép móddal nem boldogulhat, cselhez 
folyamodott, s előlegesen hiveit rábirta, hogy legalább a már használhatlan régi orgona helyett 
ujat csináltassanak. Ebben megegyeztek, s annak megcsináltatását a tiszteletes urra bizták. Ő 



tehát oly nagy orgonát rendelt, melyet a régi kis templomban felállitani semmiképpen nem 
lehetett. Elkészült az orgona, de be nem fért a régi kis templomba. Hogy tehát a költséges 
orgona kárba ne menjen, végre is rászánták magukat, az orgonát befogadható uj templom 
épitésére. Ekként épült a mostani szép, izléses nagy templom, melynek kevés párja van a 
Székelyföldön. És behelyezték a szép nagy orgonát, mely szintén a Székelyföld legszebb és 
legnagyobb orgonái közé méltó joggal sorozható. 

A templom tehát uj, de megmaradt a réginek tornya, ez pedig tekintélyes épitmény. Az alján 
kifelé hajló torony oldalhossza 6 öl, a toronycsarnokban még a régi boltozat is meg van tartva, 
melynek a késő gót kor modorában tagozott gerinczei arra mutatnak, hogy e torony a 15. 
század elején épült. 

E toronynak tisztes ódonsága mellett még más nevezetessége is van nagyobbik harangjában, 
melyen e körirat olvasható: 

Első sor: 

O REX GLORIE JESV CRISTE VENI CVM 

PACE IOHANNES NEIDEL BRAS. 

Második sor: 

BIKFALV: AZ ISTENNEK DICZRETIRE 

CZINALTATVNK ES (ez) HARANGOT. 1640. 

A körirat egymással egybeolvasztott latin betükkel van kivive. 

E harangnak nevezetessége pedig nem nagy régiségében, hanem abban áll, hogy az második 
magyar felirat, mely a haragokon a 17. században előfordul. S bár az a latinnal párositva s 
hibás betükötéssel van fogalmazva, mégis nevezetes kezdeményezésnek kell tekintenünk azt, 
mint a mely egy századdal előzte meg nemzeti nyelvünknek a harangfeliratoknál való 
győzelmét. 

Bikfalva háta mögött a Csigavár pataka és Csuklyon pataka összefolyása között egy magas, 
meredek hegyfok emelkedik. Ezt hivják Csigavárnak; azonban a név feltételezte vár nem 
felel meg a várakozásnak, mert as hegy ormán fekvő vár nem egyéb, mint egy jelentéktelen 
őrtorony. A felső ormán 40 lépés kerülettel biró, közepén üreges romhalom vagy 3 ölnyire 
emelkedik ki, s a körülte heverő meszes kövek bizonyitják, hogy az kőépület volt, s bár 
kicsiny, a nép mégis óriások által épitteti; ezeknek ott elrejtve hitt kincseiért sokat is áskálnak. 
Az ősvárainknál mindenhol ismétlődő óriások regéje mutatja, hogy népünk az óriás név alatt a 
történelmi kor előtti embereket érti, kikről tudomása nem levén, mythoszi mesés szinben 
állitja elő képzelme. 

Csiga várán felül egy más üreg van; ezt az óriás kutjának hiszik, melyben arany lánczon 
függő sarany vedret hiszenk elrejtve. Fennebb egy helyet Szerelem padjának neveznek, hol az 
itt lakott óriás a Veczeltetőn lakott tündérrel összejöveteleket tartott. Ez utóbbi rege 
kétségtelenül mutatja, hogy Csiga vára egybeköttetésben volt a Veczeltetőn levő (Erősd 
leirásánál ismertetett) hason szerkezetü vigiliákkal, melyek ismét az Eresztevény feletti 



Óriások pinczéje nevü és az azzal szemben levő Fergetyü vár nevü vigiliákkal függve össze, a 
hadi távsürgönynek egy lánczolatát alkoták. 

Csiga várától egyike tárul fel a legnagyszerübb körlátványoknak. Egy ködös napot követett 
szép őszi reggelen voltam itten, midőn az egész vidék a zuzmara ezüst ragyogványába volt 
burkolva*Az ily téli disznapot a csíkiak himes időnek nevezik, mivel ilyenkor ablakok és fák 
himzésszerü fagyékességgel vannak boritva., a fák zuzmarától fedett, s azok terhe alatt lehajló 
ágaikkal mint ezüst lombu szomoru füzek néztek ki, melyek a tenyészet halála felett látszanak 
szomorkodni. A nap kitörő első sugarai a határszéli Káprátok roppant tömegére estek, s szép 
hazánknak ezen hófedett sziklafalai ezüst bérczekként ragyogtak. És e nagyszerü havastömeg 
az Ósáncztól egész a Verestorony nyilatáig feltünt. Végigpillantva e megdöbbentő 
sziklahalmaz változékony során, láthatók egymás után egymással vetélkedve honunk 
legmagasabb csúcsait; ott tört fel büszkén égre meredve a Negói, déli Kárpátaink e büszke 
királya, a törpébb Szurulra mint ezüst trónra ereszkedve. Idább egészen közelünkben a 
Bucsecs emelte fel 9000 lábat megközelitő roppant tömegét, mely szépen eredzett 
falmeredekségü sziklaoldalával az eget látszott támogatni, sőt a közelség által nagyitva, 
győzelmi diadalt látszott ülni a nagyobb, de a távolság miatt kisebbnek tetsző Negói felett. 
Kétfelől pedig ott állottak – czifrán kicsipkézett ezüst palástban – fényelgő udvaronczai, a 
Királykő, Keresztyénhavas, Nagykőhavas, valamint keletről ott ívesült e csudás látványnak 
cziczomás kapuzata a Csukás, mely a felette ragyogó nap sugárözöne előtt kitárta fényes 
márvány kapuszárnyait. 

És e varázslatszerü látványnyal, e roppant havastömegekkel szemben emghunyászkodva 
törpültek el a székely havasok fel a bükszádi szorosig, mely felett a támogatásra felhivott 
Hargita, a székely bérczek ez ősatyja versenygőleg kihivó büszkén emelte ki három csúcsát; 
de látva, hogy azok a fiatalabb származásu bérczóriások túlszárnyalják, arany felhővel 
burkolta be szégyenpir lepte homlokát. 

Ezen körvonalozott nagyszerü havasok alján ott terült el a Barczaság déloldalán szerénykedő 
Czenk alján megfészkelődött Brassó, és a Nagykőhavas alján heverésző Hétfalu; idább a 
Barczaság csaknem minden faluja, még közelebb Hermány és Prázsmár tölgyberkein innen, a 
Feketeügy és Olt fényszalagától körülölelt Szépmező, szélein festőileg elhelyezett faluival, 
ezek közt: Uzon, Ilyefalva, Sz.-György harczok viharjait átélt ódon kastélyaikkal. 

Hanem a bűvös, túlvilágian szép látvány nem tarthata soká, mert a szél egy fuvalmára a 
hátunk mellett való hegyekről az addig bámulat miatt leszegzett köd előtérbe nyomulván, 
ködfátyollal vonta be a vidéket, s megfosztá szemeinket és lelkünket a tovább 
gyönyörködhetés szellemi élvétől. Azért leszállva, Csiga vártól visszatértünk Bikfalvára. 

Bikfalvának kiegészitő része Doboló vagy Doborló, egy predium, mely Bikfalván alól (Nyen 
völgyével párhuzamos) a hasonnevü pataktól átfolyt kies völgyben fekszik, s nagyrészt 
oláhok lakják. Doboló völgyében a balpartilag beszakadó Lidérczpatakával (hol a néphit 
szerint lidérczek laknak) szemben egy szép idomu sziklaszál emelkedik; ezt Décse kövének 
hivják. – E sziklával pedig sajátságosan élczes rege van összekötve, melyet, mint a népregék 
hű registrátora, ide igtatok. 

Régi előkorban, midőn e még emberléptektől nem érintett hazában óriások laktak, egy 
roppant óriásnak még roppantabb lova volt. Ez hátulsó lábaival a bodoki havason állott, 
előlábait a Décse kövére helyezte, honnan fejével benyult Oláhországba, s ott a dústermésű 
kölesben kedve szerint legelt. Azon ország lakói pedig megpillantván a vetésökben 



praevaricálót, összegyültek sok ezren, hogy letartóztassák; bele is kapaszkodtak földig érő 
nagy sörényébe, húzták, czibálták. Ekkor azonban egy légy a ló hátuljára szállván, azt 
érzékenyen megcsipte, a ló hozzákapott, s a sörényébe kapaszkodott oláhokat beszórta 
Erdélybe. Ezek aztán itt megtelepültek, felszaporodtak, s lettek az erdélyi oláhságnak ősei. 
Décse szikláján még most is mutatják az óriás lovának lába nyomát. 

Doboló pataka alkotja itt Háromszéknek határát; de mielőtt azt átlépnők, visszatérünk 
Uzonba.  

Uzonon alól az országuttól kissé jobbra a Szépmező végszögletében fekszik Háromszék utolsó 
faluja Kökös*Mondják, hogy régen Kökös vármegyéhez tartozott, azonban az nagyon régen 
lehetett, mert az 1567. regestrumban Sepsiszék falui közt fordul elő 34 kapuval Keokeosnek 
irva. 1578-ban Báthori Kristóf Kökös egy részét donálja; de ez legfelebb azon rész lehetett, 
mit a segesvári országgyülésen János Zsigmond által jobbágyságra vetettek birtak. Ezt 
mutatná az is, hogy Kökösön egészen 1848-ig sok jobbágy volt, nagyrészt elszékelyesedett 
oláhok., hol négy vallásfelekezetnek levén szentegyháza, a vallási uniót képviseli. Innen 
néhány ezer lépésnyire folyik a délirányból nyugatra kanyarodó, s Háromszék déli határát 
képező Feketeügy, melyen a kökösi híd vezet át. 

Itt állunk Háromszék véghatáránál, állapodjunk meg azért itt, búcsut venni a szép Székelyföld 
legszebb, legdicsőbb vidékétől, tisztelettel érintsük e hantokat, hisz, szent a hely, hová most 
értünk, mert honfiaknak a hon védelmében kiontott vére öntözte e helyeket, azért le a 
mindennapiság saruival, hogy áldozzunk néhány ihletett szót e szent, e dicső emlékeknek. 

Háromszék önvédelmi harczában a kökösi híd volt az a pont, hol az ellenség legtöbbször 
kisérté meg a betörést, s bár annak semmi természetes védvonala nincsen, hősök keble alkotta 
ott, mint hajdan Spártának, ledönthetetlen, megvívhatlan falait; azért az ellen e hidat át nem 
léphette soha, s a győzelmesen előtörő Bem szűzen, sérthetetlenül találta Háromszéket, 
melynek hős népe a szabaduláson nemcsak örült, hanem a hazának ellenségtől való 
kitisztitására hathatósan közre is működött. 

De rövid volt az ezt követett nyugalom, a Tömösnél és Beszterczénél betört oroszok már a 
haza szent földjét tapodták, már csaták vesztek, le volt verve a hon bátorsága, a győzelem 
reménye eltünt, már K.-Vásárhely – Háromszék ezen Párisa – két oldalról*Hasford 
tábornoknak Brassó felől vezetett hadserge és a jun. 25-én Ojtoznál betört Lein ezredes 
hadcsapatja által. meglepetve bevétetett, hadszertárai, lőszergyárai leromoltattak, a fegyveres 
nép Csíkba menekült. 

De ez csak pillanatnyi megfélemlés volt, mert Háromszék még buktában is méltó akart lenni 
dicső önvédelmi harczához. Az oroszok alig kezdtek Szeben felé vonulni, hogy Gál Sándor a 
Csíkba menekült sergekkel ujra becsapott Háromszékre, s Brassót fenyegette. Már a kökösi 
hidnál van, midőn Lüders jul. 2-án Jessauloff tábornokot 12 ágyuval s feles sereggel 
visszainditja. Gál Uzonnál várja elszánt 6000 székelylyel, tüzérségét annak teremtője Gábor 
Áron, jobb szárnyát Szilágyi Sámuel, bal szárnyát Szabó Nándor vezénylik. – A csata 
megkezdődik s mindkét részről elszántan, kitartással folytatódik, mignem egy ágyugolyó 
Gábor Áront leteríti. Ez érzékeny vesztés a székelyek lelkesedését boszuvá változtatja, 
oroszláni rohamuk az oroszokat elsepri, kiknek nagy veszteség után alig marad idejök a 
felgyujtott Kökös lángjaitól fedezve, a kökösi hidon átmenekülni, hol tartalékukat felvéve, 
elvonultak. 



Fényes, de eredménytelen győzelem, mert az erre visszafordult Lüders egész hadtestével 
nyomul Háromszék ellen. Gál feladva a kökösi hidat, Sz.-Györgyhöz vonult, hol csatát 
vesztett. De jött Bem, a székelység ujból lelkesült, Sz.-Györgyről kiverték a muszkákat, kik 
eszeveszetten menekültek a kökösi hidnak, hol midőn utolsó csapatuk a híd felszedésével 
foglalkoznék, a székelyek által utóléretett, s a leöltek vére veresre festé a Feketeügy 
hullámait*Lásd e harczokat részletesebben e kötet III., IV., XXX. és XXXI. fejezeteiben.. 

Most az annyi harczot látott, az annyiszor hősileg védett híd ott áll hallgatagon; de minden 
észlelő, míg a hidfőnél – hol kartács-zápor özönle – megnyugtatja fáradt lovait, visszagondol 
az itt vivott csatákra, s szent ihlettel lép a hősök vérétől áztatott földre; mivel pedig a haza 
elismerésének nem volt mindeddig módja, hogy ide a hősök emlékét örökítő emlékkövet 
emeljen, emlékkövet, mely e dicső napokat megvédje a feledékenységtől, az itt átutazó 
keblében kell, hogy a szentelt fájdalom emlékét felépítse, s e puszta, elhagyott, de oly dicső, 
magasztos tettek által szentesitett földön a hősök dísztelen, de dicsőség koszoruzta sirjánál 
áldást és békét esdjen a hősök itt nyugvó szent poraira. 

Itt állok véghatáraidnál szép és dicső Háromszék. Még felötlenek előttem szép bérczeid, 
melyek mindenike ismerős nekem, még látom arany embereket és arany kalászokat termő 
szép tereidet, még búcsut intőleg tekint felém a hatalmas, a gyakran félelmes Nemere, 
Bükszád és Kászon szép havassora. Elhagylak most; idegen, legalább e hazához, ez annyi 
áldást nyujtó édes anyához lélekben idegen nemzet által lakott vidékre lépek át (Szászföldre). 
De keblemben viszem a tőled nyujtott élményeknek s dicső, magasztos tetteknek lelketemelő 
emlékét, s eltávozva is, mindig kedvesen fogok visszagondolni azon vendégszerető, testvéries 
fogadtatásra, melylyel mindenütt találkoztam, melylyel minden léptemen felkaroltatok, 
szeretett népemnek jó lelkü fiai; azon szives részvétre, melylyel fáradságos kutatásaimban 
mindenütt segitve voltam, azon nemes gyöngédségre, mely e napok emlékét örökre kedvessé 
tevé előttem. 

Én távozom most, de nem örökre, még visszatérek s akkor: 

Boldogulva hon! hadd lássam 

Népemet virányidon. 
 

MAROSSZÉK. 

Marosszék előismertetése. 
 
FEJEZETEK 

Marosszék népességi táblázata 
Sorszám Városok, faluk, telepek 

neve*1 
Református Gör. 

egyes. 
Katholikus Unitárius Görög 

nem 
egyesült 

Zsidó Lutheránus Idegen Összes 
népesség 

1  Abód 480 – – – – – 3 – 483 



2 (Kis) Adorján 30 – – 90 – – – – 120 
3 (Nagy) Adorján 263 2 – – – – – – 265 
4  Agárd 46 156 11 – 8 – 1 – 222 
5  Ákosfalva 510 25 96 39 66 14 3      – 753 

6 (Ny.) Andrásfala 197 35 – 14 260 – – – 506 
7  Atosfalva 360 – – 30 – – – – 390 
8  Bálintfalva 7 139 – – – – – – 146 
9 (Mező) Bánd 1260 380 100 3 559 30 2 18 2352 

10  Bárdos – 340 – – – – – 2 342 
11  Bazéd 9 350 5 25 – 3 – 6 398 
12  Bede 258 4 7 26 – – – – 295 
13  Bergenye 564 5 4 – 376 6 1 – 956 
14  Bere 385 – 3 – – – – – 388 
15 (Hagymás) Bodon 229 89 30 – – – – 2 350 
16  Bóós 199 49 15 3 – – – – 266 
17  Bőő 119 – 109 4 – – – – 232 
18  Búzaháza 75 – 79 183 – 4 – 2 343 
19 (Mező) Csávás 546 383 16 4 – 6 – 3 958 
20  Csejd 303 14 12 – – – – – 329 
21  Cserefalva 417 11 39 15 13 – – – 495 
22  Csiba 216 9 16 – 2 – – 6 249 
23  Csikfalva 97 29 25 365 – – – 1 517 
24  Csóka 359 10 – – – – – – 369 
25  Csokfalva 272 40 92 582 15 – – – 1001 
26  Demeterfalva 97 2 24 29 – – – – 152 
27  Deményháza 12 3 492 – – – – 6 513 
28  Egerszeg 26 9 10 – 100 – – 2 147 
29  Ehed 5 – 494 – – – – 6 505 
30 (Nagy) Ernye 569 269 420 59 – 20 – 11 1348 
31  Fele 490 16 19 15 – 5 – – 545 
32  Fintaháza 265 152 62 9 – – – 5 593 
33  Folyfalva 440 31 25 – – 3 2 3 504 
34  Gyalakuta 765 – 58 – 16 36 – – 875 
35  Galambod 307 170 11 – – – – 2 490 
36 (Nyárád) Gálvalva 75 30 119 600 6 – – 13 843 
37  Geges 640 – – – – 6 2 – 648 
38  Göcs 248 19 9 8 – – – 10 294 
39 (Kis) Görgeny 403 6 5 6 – – 6 4 430 
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Ezen táblázat készült a ref., unitáriusok és katholikusok 1868-ik évi névkönyvei 
(Schematismus) alapján, azok többnemű tévedéseinek helyszinén való kiigazitása, s az egyévi 
századlék hozzáadásával. A többi vallásfelekezetüekre nézve az 1856-ki hivatalos kimutatást 
használtam, a százalékok hozzászámitásának elvét itt is szem előtt tartva. 
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40  Harasztkerek 595 136 12 19 – 5 – – 767 



41  Harczó 152 30 10 12 – – – 1 403 
42  Havad 420 – 20 – 3 – – – 443 
43  Havadtő 509 12 68 5 – 35 – – 629 
44  Hidvég 30 60 25 4 28 29 – 32 208 
45  Hódos 4 7 630 3 – – 2 7 653 
46  Ikland 125 22 50 139 – – – 5 341 
47  Ilenczfalva 419 5 6 – – – – 2 432 
48  Ilyésmező 

(telep) 
34 135 4 – 2 – – – 175 

49  Iszló 22 106 130 98 – – – 5 361 
50  Jedd 520 79 85 15 – – 12 6 717 
51  Jobbágyfalva 90 150 149 190 – – 2 – 581 
52  Jobbágytelke – 17 890 – – – – – 907 
53  Káál 170 25 245 343 – 13 – 4 800 
54  Kakasd 335 3 9 3 – – – – 350 
55 (Nyárád) Karácsonfalv

a 
187 209 3 5 – – – 5 409 

56  Kebele 109 79 24 3 56 – – 5 276 
57  Kelementelke 519 7 129 8 – 17 – – 680 
58  Kendő 259 – – 15 – – – – 274 
59 (Bere) Keresztur 284 – 19 – 2 – – – 305 
60 (Maros) Keresztur 233 11 19 10 339 – – 4 616 
61  Kibéd 2500 55 25 6 – – – – 2586 
62  Koronka 503 22 45 – 245 – – 10 825 
63 (Mező) Kölpény 659 269 22 6 – – – 2 958 
64  Köszvényes 15 69 1079 3 – – 2 – 1168 
65 (Mező) Kövesd 450 157 – – 9 – – 2 618 
66 (Kis) Lekencze – 145 6 20 – – – 5 176 
67  Lőrinczfalva 379 6 11 – – – – 7 403 
68  Lukafalva 673 5 15 9 – 8 – 4 714 
69 (Baczka) Madaras 612 257 59 19 – 1 – 11 959 
70 (Mező) Madaras 1169 922 50 – – – – 30 2171 
71  Magyaros 903 4 59 29 – 5 – – 1000 
72  Mája 369 – 19 6 – – – – 394 
73  Makkfalva 1500 11 65 9 – – 3 – 1588 
74  Malomfalva 109 3 – – 325 – – 5 442 
75  Márkod 603 – 30 12 3 – – – 648 
76  Medgyesfalva 30 19 25 – 485 – – 11 570 
77  Ménes 86 193 11 4 – – – 2 296 
78  Mikháza – 7 439 – – – – – 446 
79  Moson 136 8 45 – 192 – – – 381 
80  Náznándfalva 

Kisfaluddal 
130 31 116 15 585 57 2 17 953 

81  Nyárádtő 90 674 115 – – – – 22 901 
82  Nyomát 59 72 32 319 47 – – – 529 
83  Panit 1199 195 23 6 – – – 9 1432 
84 (Köszvényes)

) 
Remete 6 150 1160 – – – – 9 1325 

85  Remeteszeg 15 10 – – 150 – – – 175 
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86  Rigmány 343 – 16 – – – – – 359 
87 (Mező) Sámsond 650 870 100 25 – 29 – – 1674 
88  Sárd 83 205 56 3 – – – 14 361 
89  Selye 516 – 309 9 – – – – 834 
90  Seprőd 109 – 14 – – – – – 123 
91 (Székely) Sóóspatak 6 220 7 – 7 – – 1 241 
92  Sóvárad 1403 67 30 – – – 5 – 1505 
93  Somosd 866 13 9 – 5 – – – 893 
94  Süketfalva 59 45 69 16 15 – – – 204 
95  Szabad 9 665 15 – 7 – – 1 697 
96  Szabéd 76 37 26 903 – – – 1 1043 
97  Száltelek 49 175 28 – – – – 3 255 
98  Székes 463 – 32 25 – – – 3 523 
99 (Maros) Szent-Anna 173 467 30 16 2 – – 1 689 

100 (Nyárád) Szent-Anna 333 7 29 6 – – – – 375 
101 (Ny.) Szent-

Benedek 
283 4 12 25 260 – – 10 594 

102  Szent-
Gericze 

453 13 9 683 – – – 5 1163 

103 (Maros) Szent-
György 

79 537 245 – 323 – – 17 1201 

104 (Erdő) Szent-
György 

663 35 119 30 607 160 12 6 1632 

105  Szent-
Háromság 

176 172 603 409 – – – 10 1370 

106 (Ny.) Szent-Imre 450 – 10 – – – – – 460 
107  Szent-István 570 22 19 15 – 5 – – 631 
108 (Csit) Szent-Iván 625 175 9 7 8 8 – 14 846 
109 (Kebele) Szent-Iván 12 132 7 – 2 – – – 153 
110 (Maros) Szent-

Király 
169 32 173 40 270 100 – 13 797 

111 (Ny.) Szent-
László 

110 90 56 353 2 – – 9 620 

112 (Ny.) Szent-
Lőrincz 

15 183 7 12 – 10 – 1 228 

113 (Csík) Szent-
Márton 

49 50 14 279 – – – 2 394 

114 (Káposztás) Szent-
Miklós 

519 70 7 – – – – 4 600 

115  Szent-
Simon 

226 – 4 – – – – – 230 

116 (Ny.) Szereda 
mezőv. 

336 7 36 39 – – 5 – 423 

117  Szovátha 130 137 1229 10 – – 2 – 1508 
118  Szövérd 509 – 16 4 185 – 3 – 547 
119  Tófalva 11 185 – – – – – 1 197 
120  Tompa 200 18 80 22 – – – 7 327 
121  Torboszló 290 – 15 9 – – – – 314 
122  Udvarfalva 390 75 25 – – 16 – 7 513 
123  Vadad 19 – 22 393 20 – – – 454 
124  Vadasd 449 25 9 20 17 – – – 520 
125  Vaja 603 117 63 19 – 16 – 17 835 
126 (Maros) Vásárhely 6693 410 3753 150 68 297 215 300 11886 



kir. vár. 
127  Vecze 15 27 – 150 – – – – 192 
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Marosszék a Székelyföld nagy zömének leginkább északra eső részét alkotja, mert ez a 
központi székely anyaszék (Udvarhely) északi oldala mellett hosszan nyulik el, ugy hogy 
keleti felső végével egészen a Gyergyószéli havasokig hatol fel, míg északon és délen a 
vármegyék, nevezetesen a Mezőség területére messze beszögellik; s valamint a keleti szélen 
fekvő székek gyakran fedezték a hazát külmegtámadások ellen, s gyakran tarták fel a 
hóditóknak hazánk felé nyuló karját; ugy Marosszék és az annak előtolt előörseként künnebb 
fekvő Aranyosszék nem egyszer volt küzdtere a szabadságnak, fedezve a Székelyföldet oly 
támadások ellen, melyek kivülről jöttek, de védve oly hatalmi túlkapások ellen is, melyek 
elnyomással fenyegették a székelység ős szabadságát. Ama küzdelmek a nemzet életét, 
emezek a székelyek ős alkotmányát védték, kik ott és itt elvérzettek, egyiránt hősök és dicsők 
voltak, mert mind eszmeért, jogért és szabadságért küzdöttek. Azért Marosszéknek vértől 
gyakran áztatott terére szintén lelkesedéssel és meghatottsággal léphet az utas. Valamint én is 
– ki e szék beutazásánál útmutatóul ajánlkozom – a legjobb akarattal párosult lelkesedéssel 
kezdek az ismertetésnek – bevallom, nem könnyü – munkájához. Azonban mielőtt Marosszék 
részletesebb vizsgálatát megkezdenők, mielőtt annak kies völgyületeibe s annyi ős emlékek 
által érdekesitett tájaira behatolnánk, szükségesnek itélem e széknek egy oly előismertetését 
adni, mely az utazónak némi előtájékozást nyujtson, oly kiindulási pontot szolgáltatva, 
honnan a beutazandó vidéknek – ily tájékozottságra szükséges – előtanulmányával kelhet 
útra. 

Marosszék nevét kétségtelenül a Maros folyótól vette, pedig éppen nevezett folyam 
völgyében van e széknek legcsekélyebb része, mert midőn a kis Küküllő völgyének 5 mérföld 
hosszu vonala tartozik Marosszékhez, s midőn a Nyárád eredetétől*Azon ponttól kezdve, hol 
az a Nyárád nevet fölveszi. egészen a Marosba szakadásáig, (tehát 71/2 mfd 
hosszaságban*Kanyarulatait nem számitva, mert akkor 8 mérföldnél is hosszabbra kellene 
tennünk folyását. Marosszék területén folyik, akkor a Maros alig érinti 2 mfd hosszaságban e 
szék területét s alig lépi át Nagy-Ernyénél annak határát, hogy azt Nyárádtőnél már ismét 
elhagyja. Ugy látszik, hogy Marosszék névadásánál nem annyira a folyamkörnyék terjedelme, 
mint inkább a folyam nagysága vétetett tekintetbe; mert ha a vidék és térnagyság lett volna 
döntő, akkor nem Maros-, hanem Nyárád-széknek kell vala elnevezni. 

Marosszék 5 törvényhatósággal határolódik, és pedig keleten Gyergyó egy kis szögletével és 
Udvarhelyszék parajdi járásával. Délen Udvarhelyszék etédi és bözödi járásával, alább 
Küküllő vármegye nádosi, zágori és teremii járásával. Nyugatról Küküllő vármegye radnóthi, 
valamint Torda vármegye maros-bogáthi és pagocsai járásával. Végre északon ujból Torda 
várm. pagocsai, vajda-szentiványi, marosjárai és görgényi járásával. 

Az ekként körülhatárolt Marosszék fekszik az északi szélesség 46° 22´ 30˝ – 46° 40´ 30˝ és a 
keleti szélesség 41° 53´ 20˝ – 42° 54´ 0˝*Leng geogr. Lex. közt. Térfoglalatja 241200/1600 trig. 
nsz. mfd, sa meridián négyszög-méret szerint 25 geogr. nsz. mfd.*Ennyire teszi Lenk, míg a 
k.-fehérvári csillagda igazgatója Andrási István 1859-ki felmérése szerint 21 nsz. mfdet talált. 
A térrajzi és földszinti állás közt ezen szembeötlő különbséget a szék területén elvő 
hegységek idézik elő.. 



Ha már most Marosszéknek hosszusági és szélességi terjedelmét tekintjük, annak hossza 
keletről nyugatnak, vagyis a gyergyószéli Felesziászatetőtől*Hol Gyergyó, Tordavármegye, 
Maros és Udvarhelyszék határai egybeütköznek. Székely-Soóspatakig*Hol Marosszék 
legszélsőbb nyugati határszéle van. 81/4 folyómfd, míg kis Küküllőmenti hosszusága – a 
Felesziászától Kelementelke határszéleig – 7 folyómfd, és igy déli része 11/4 mfddel rövidebb 
északi szélénél. 

Szélessége északról délnek nagyon váltakozik, mert míg alsó nyugati végénél as Feketéknek 
Pagocsa határával egybeütköző szélétől Teremiig 4 mfd, addig közepetájatt, Nagy-Ernyétől 
Kelementelkéig 31/4 mfd, fennebb Remetétől Szolokma határszéleig 3 mfdnél valamivel 
kevesebb, mig fenn keleti végénél Torda várm. és Udvarhelyszék havasai közé csaknem 
hegyesen ékeli be magát*Andrási István szerint térrajzi hossza 93/4, legnagyobb szélessége 41/2 
mfd.; minek következtében Marosszék alakja leginkább oly szabálytalan háromszöghez 
hasonlit, melynek északnyugati szögletéhez félköridomu területecske van csatolva*Ez Bánd 
és a Feketék vidéke.. 

Miként fennebb emlitém, Marosszéket három folyam, a Maros, Nyárád és kis Küküllő szeli 
át*A két utóbbi ugyan nem más, mint a Marosnak mellékfolyója; azonban azok Marosszéken 
még önálló, s a Marosétól teljesen elkülönitett és önálló vidékkel birnak., még pedig mindenik 
keletről nyugat irányban folyva*A Maros Ernyétől M.-Vásárhelyig inkább csak délnyugati 
irányt tart, itt azonban határozottan nyugati irányt veszen fel., mindeniknek számos 
mellékfolyói s ezeknek a fővölgyekkel egybeolvadó mellékvölgyületei vannak, melyeket – 
legfelső havasos vidékének kivételével – mindenütt lankás, lomberdőkkel árnyalt 
hegylánczolatok választanak el. Ezekből mindenfelől vizdús, földtermékenyitő csermelyek 
törtetnek le, miért Marosszéknek ugy orografi, mint hydrografi viszonyai kedvezőknek 
mondhatók, ugy hogy azt az egész Székelyföld legenyhébb égalju s legterményképesebb 
területének tekinthetjük, hol Ceres aranykalászait Bachus szőlőfürteivel lehet csaknem 
mindenütt koszoruba kötni; hol a talaj ugy a földmívelésre, mint a bortenyésztésre hálás tért 
nyújt. Majd alább és e munka folytán is bővebben fogjuk Marosszék nemzetgazdászati 
viszonyait fejtegetni, itt most e szék folyamait és azok völgyületeit tekintjük át, miként illik, 
az elsőséggel a névadó Marost tisztelvén meg. 

A Maros*A Marosnak nevét Szigethi Gy. Mihály (Nemz. Társ. 1831. évf.) arról származtatja, 
hogy partját és az azon lévő épületeket mardossa, azonban ezt erőltetett és nem alapos 
névszármaztatásnak itélem, annál is inkább, mert e folyam Marisus nevét már Pliniusnál is 
feltalálhatjuk; miért a Marosnak ily nevét római vagy dák eredetünek kell tartanunk. – miként 
e munka II. kötetében körülirtam – a Csíkot Gyergyótól elválasztó Geréczesen a Fekete Rez 
nyugati alján fakad fel, hol északi irányt véve, Gyergyószéket egész hosszában folyja át, míg 
Topliczánál Torda vármegye területére érve, irányát is azonnal megváltoztatja, mert elhagyva 
az eddig követett hazából csakhamar kivezető északi irányát, nyugatra fordul s vagy 5 mfd 
hosszuságban nagyszerü havasok keretébe foglalt szoroson hömpölyög át, míg termékeny 
tágabb völgyébe kijut, hol azonnal jövő nagyságának s folyamkirályi méltóságának öntudatára 
látszik emelkedni. Azonban mielőtt országot átszelő, annak folyóit elnyelő hosszu utjára 
kelne, még egy utolsó látogatást akar tenni szeretett szülőföldjén, melyet oly hamar, oly 
ifjonta elhagyott, visszakivánkozik oda, hogy egy utolsó istenhozzádot mondjon, hogy ott 
végtávozta előtt nevét örökítse, emlékét hátrahagyja. Azért a hogy a havasok korlátai közül 
kibontakozhatik Galonyánál, azonnal irányt változtatva, délre kanyarodik s vágygyorsitotta 
folyással 6 mfdnyi futás után Nagy Ernyénél ujból a kedves Székelyföldre, szülőföldjének 
szép virányaira ér; annak azon területére, mely folyamunk e gyöngéd figyelmét, ezen áldásos 



visszatérését azzal hálálta meg, hogy a folyam nevét vette föl önmagára is, nevezve magát a 
Marostól Marosszéknek. 

Azonban a végzet utati a folyamoknak is követni kell, nagymérvű országos hivatása a Marost 
is a szülőföldtől való elválásra utalá. Ez elválást lassitandó, eddigi irányát ujból nyugatira 
változtatja, nagy kanyarulatokat tesz, többfelé elágazik*M.-Vásárhelynél négy ágra.. 
Szigeteket alkot, ide-oda tétováz, hogy az elválás fájdalmas perczét minél továbbra 
elodázhassa; de elvégre is hullámoktól tolatva válnia kell a kedves szülőföldtől, mely 
könyzáporát a Nyárádban patakoztatja le. 

Rövid két mfdnyit időzhetett tehát folyamunk szülőföldén, s azzal tovasiet kietlenül redős 
kopár hegyek közt. Felvett nyugati irányát azonban továbbra is megtartja azért, hogy a 
szülőföldnek egy távolibb gyarmatát érinthesse, hol Aranyos övvel diszítik fel, hogy teljes 
pompájában fogadhassa el a Székelyföldnek azon küldötteit (a két Küküllőt), melyek 
nagyságának tetőpontján hozzák meg a szülőföldnek végüdvözletét. 

Mi sem követjük tovább a távol homályába vesző folyamot, vizsgálatunk körén kívűl eső 
messze pályáján, hanem inkább visszatérünk azon közelünkbe eső vidékére, mely Marosszék 
közvetlen területéhez tartozik. Ezen 2 mfdnyire terjedő rövid pályáján számos patak vizével 
gazdagodik, balpartilag legelőbb a nagyrészt határt képző Káál vagy Ernye pataka szakad be, 
melynek völgyületében Káál, Ikland torkolatjában Nagy-Ernye fekszik. Kevéssel alább a 
Dana vagy Székes pataka szakad be, melynek völgyületében Csejd, Székes és Tófalva 
rejtőzködik, torkolatján alól pedig Maros-Szentgyörgy pompálkodik. 

Ezen alól csakhamar a M.-Vásárhely közt beszakadó Poklos patakát találjuk, melynek sokfelé 
elágazó völgyületeiben alább részletesen leirandó száos falva fekszik Marosszéknek. 

A baloldalról még csak két jelentéktelen patak szakad be, a Medgyesfalvánál Marosba ömlő 
Szilas patak, melynek völgyében H.-Bodon, és a Kakasdi patak, hol Kakasd rejtőzködik. 
Innen nem messze van Nyárádtő, hol Marosszék legtekintélyesebb mellékfolyója, az annak ez 
oldalon határát jelölő Nyárád a Marosba ömlik. 

A jobbpartilag Marosba siető patakok közt első a Várhegy közt lefolyó határképző Galambos 
pataka. Alább Szabad pataka, melynek völgyében Marosszék Marostúli részének számos falui 
rejtőzködnek. Még felemlitem as Vásárhelylyel szemben levő hosszu faluk alsó végénél a 
Paniti patakot s végre Malomfalván alól a határképző Soos patakot. 

Ezeknek háta mögött fut le a Marossal párhuzamosan folyó Lekencze pataka, melynek tavakat 
képező partjain Marosszéknek mezőségi része rejtőzködik. Az itt fekvő számos faluk e munka 
folytán részletesen levén ismertetve, itt mellőzendőknek hiszem; azonban azt mégis 
felemlitendőnek itélem, hogy ezen hosszu folyásu patak völgyének csak is közép része 
tartozik Marosszékhez, mert felső része Torda és Kolozs vármegyék területéhez tartozó 
falukkal van népesitve, míg Mező-Bándon alól eső része, egészen Radnóthnál levő 
torkolatjáig, Torda vármegyéhez sorozott községek által van megszállva. 

A Marosnak Marosszékre eső völgyében és abba szakadó mellékpatakok völgyeiben összesen 
1 kir. város (M.-Vásárhely) és 47 falu helyezkedett el, melyek közül a város 19 faluval a 
balpartra, 19 falu a jobbpartra s 9 falu a szintén Marosba folyó Lekencze völgyében van 
elhelyezve, mihez ha hozzáveszszük a szintén Marosba ömlő Nyárád és Küküllővölgyi 



területét Marosszéknek, akkor szorosan véve Marosszék mindkét városa s 125 helysége a 
Maros folyamvidékén fekszik. 

Azonban a Marostól ez alkalommal bucsút véve, a Nyárádhoz térünk át. 

A Nyárád*Szigethi Gy. Mihály a Nyárád nevét attól származtatja, hogy az a nyárszakon is 
gyakran szokott áradozni, miért mondták nyárad (t. i. vizet) azonban én ezen 
névszármaztatást is erőltetettnek hiszem, s valószinübb, hogy az a partjain most is tenyésző, 
de régebb még nagyobb mennyiségben tenyészett nyárfaberkekről vagy nyárasd-tól nyerte. 
Nagy- és Kis-Nyárádból származik, a kettő Szeredánál egyesül, mely egyesülés után 
előneveinek elhagyásával az egyszerü Nyárád nevet veszi fel. 

A Kis-Nyárád jóval kisebb és rövidebb folyásu. Eredete a Bekecs déli alján van, hol 
kezdetben Sugó pataknak hivják, a közeli Magyarosnál azonban már a hangzatos Kis-Nyárád 
nevet ölti fel. Két mfd hosszuságu folyása alatt felveszi jobbpartilag a Bere és Egres vagy 
Kendő patakait, balpartilag a Nyires és Seprőd patakait. 

A Nagy-Nyárád ily előnevét jogosan megérdemli, mert az jóval vizdúsabb amannál, s 
folyamhossza az 5 mfdet is megközeliti, bár ezen terület nem mindenütt tartozik 
Marosszékhez, s bár egész pályáját nem mindenütt teszi Nagy-Nyárád néven, mert a Nagy-
Nyárád Köszvényes-Remetén felül mintegy fél mfdnyire a Várhegynél kétfelé ágazva elveszti 
Nyárád nevét, mivel ezen felül Nagy- és Kiság-ra van elkeresztelve. Ugy a Nagy-, mint a 
Kiság a már Torda vármegye területéhez tartozó Mezőhavason veszi eredetét, azon roppant 
bérczóriásból*A Mezőhavas 931 öl magasságu., melynek túloldalán a Szovátha, Sebes és 
Juhod vizei erednek, s melynek roppant terjedelmű rengeteg erdőségei a megközelithetlenség 
által vannak a jövő számára meggazdálkodva. 

A Kiság felfelé jódarabig Marosszék és Torda vármegye határát különiti el, összefolyásuk 
után vagyis a Nagy-Nyárád keletkezésétől kezdve le egészen Marosba szakadásáig mindenütt 
Marosszék virányait öntözi, sőt lenn torkolatja felé Fintaházától egész Vidrádszegnél való 
Marosba ömléseig Marosszéket Küküllő vármegyétől különitve annak határvonalát alkotja, 
ugy ott lenn, mint itt fenn. 

A Nagy-Nyárád jobbpartilag felveszi a Szato, Hodos és Dióság patakait, melyek közül a 
Hodos patakának messze elágazó völgyében, valamint a fővölgyben is számos, alább 
részletesen elősorolandó falu helyezkedett el. 

A két Nyárád Szeredánál, ezen völgy központi mezővárosánál folyik össze, s innen kezdve, 
mint emlitém, egyszerü Nyárád néven oly tekintélyes terjedelmű völgyen folytatja utját, mely 
a Maros völgyével nem csak hogy mérközik, hanem az itt-ott, főleg szélességben, még túl is 
szárnyalja. 

A Nyárád völgyébe mindkét oldalról faluk által sürűn beépitett mellékvölgyek nyilnak, 
ezekből letörtető számos patak gazdagitja vizével a Nyárádot. A jobbpartiak közül 
nevezetesebbek a Szeredán alól beszakadó Tompa pataka, a Sz.-Lászlónál lefolyó Nyomát, az 
Akosfalvánál beszakadó Tekenős, s végre a Szent-Miklósnál betörtető Göbecz és Bancsi 
patakai. A balpartiak közt legnevezetesebb a Ny. Szent-Annánál Szereda irányában kifolyó 
Verőfény pataka, mert ez egyszersmind kiindulási pontja a Véczke árkának is. Ez egy régi 
időben készült, később többször megujitott oly csatorna volt, mely a gyakran áradozó s 
kiöntéseikkel sok kárt okozó balparti patakokat felfogva, egészen Fintaházáig levezette, s ott 



vitte be a Nyárádba. Azonban fájdalom, ezen csatorna most betölt, s azáltal a Nyárádnak a tér 
két oldalán való kettős folyása megszünvén, völgye ujból a gyakori áradozások veszélyeinek 
van kitéve. A régebb Véczkébe, most azonban egyenesen Nyárádba folyó balparti patakok 
nevezetesebbjei a Szent-Háromságnál kijövő Lutson pataka, a két Adorján közt lefolyó Dorna 
pataka, a Vajánál beömlő Göcs pataka, a Somosdról jövő Eger és a határt képező Kis-Teremi 
patak. Végre a Küküllő vármegye területéről jövő*Tereminél lefolyó. Tejeskerek és Cserged 
patakai. 

A Nyárád fővölgyében és annak itt csak futólag felemlitett mellékvölgyületeiben oly sürűn 
vannak elhelyezve az egymást követő faluk, hogy az alig 7 mfd hosszu folyamvölgyben 
Marosszéknek 68, és Küküllő vármegyének 6 faluja van elhelyezve, miből az tünik ki, hogy a 
Nyárád völgyén van Erdélynek, sőt talán az egész magyar birodalomnak is legsürűbben 
benépesitett része.  

A Nyárád völgyének ezen számos falui, valamint az azokban és azoknak határain levő sok 
érdekes régiségek, és az e vidéket lakó nép is ezen kötet folytán kellő figyelemmel lesz 
ismertetve, azért az ismétléseket kerülendő, nem is időzöm ez alkalommal többet a Nyárádnak 
különben vonzó és kies vidékén, hanem átmegyek Marosszék harmadik folyamvidékére, a kis 
Küküllő völgyébe. 

A kis Küküllő*A Küküllő nevet Szigethi Gy. M. kikelő vagy áradozó természetéből 
származtatja, azonban valószinübb, hogy az Kékellőből (kék szint játszó) ered, annyival is 
inkább, mivel alföldön a Kékellőt most is Kikellőnek mondják. Lásd Szabó Károly értek. a K. 
Tarcsay helynevekről M. Muzeum 1851. évf., miként már másutt is emlitém*E munka I. k. 
XXIV. és XXV. és a II. kötet XXXIII. fejezetében., a gyergyószéli Putna-tetőn ered, nem 
messze a Maros és nagy Küküllő eredetétől. Az eredeténél azonnal nyugati irányt vevő folyó 
ott még jelentéktelen kis csermely, de a hogy gyors eséssel*A Bucsin tető, mely a Putnával 
egy magassági szinvonalon állhat 671° magas, Parajdnál a folyamvölgy már cak 262°, 
Szováthánál 216 ölre száll, és igy a Küküllő 3 és 1/2 mfdnyi havasi pályáján 455 ölnyit száll. 
az eredetétől 2 1/2 mérföldnyire fekvő Parajdnál kibontakozik a havasok közül, csakhamar 
tekintélyes folyókkal gyarapodik, minő a balpartilag beszakadó Parajd és Korond vize, hol az 
addig szerényen Nagyág vizének nevezett folyam a hangzatos kis Küküllő nevet veszi fel. 

Ezen a Korondvize és a parajdi sóhegyek komasága alatt végrehajtott megkereszteltetése, s 
zengzetes névnyerése után északnyugati irányt változtatva, csakhamar Marosszék területére 
siet, hogy ott átvegye őt nagykoruságra juttató azon gazdag örökségét, melyet Szovátha táján 
a Mezőhavas, a Juhod*A Juhodról e munka I. kötete XXV. fejezetében elmondók, hogy a kis 
Juhod, Szilas és Tekerős Juhodból alakul, mindezek a Mező havassal egybefüggő Cserepes 
kőből erednek., Sebes és Szovátha vize*A Szovátha pataka szintén fenn a Mező havas déli 
alján fakad fel, s a Szakadát bérczén eredő Viszszafolyó patak vizével gazdagodva s később a 
Sebest is felvéve ömlik Szováthánál a kis Küküllőbe. hullámai képében küld neki. 

Itt rövid, alig 3 1/2 mfdnyi futása után már teljesen kifejlődve s havasias jellegű sebes futását 
meglassitva, a meglett folyam komoly méltóságával hömpölyög tovább, még pedig 
változtatott nyugati irányban, párhuzamosan a szomszéd Nyáráddal, melytől csakis 1 1/2 mfd 
távolság választja el, s egyenközüleg a testvér nagy Küküllővel is, melytől 3 mfdnyi köz 
különíti el. 

A miként folyónk vizbőségben gyarapodik, akként nyer terjedelemben is völgye, mert az 
addig szűk, sziklás hegyek által korlátolt s földmívelésre kevés tért engedő völgy Szováthán 



alól azonnal kiszélesedik, s termékeny virányain egymást érik a szépen elhelyezett, csinos 
faluk, melyekből mindazok, melyek a jobbparton vannak, Marosszékhez, mindazok, melyek a 
balparton, de leginkább a Küküllőbe siető mellékfolyók völgyületeiben feküsznek, 
Udvarhelyszékhez tartoznak, mivel a kis Küküllő képez itt határt a két szék között, ugy hogy 
Marosszék minden Küküllő-menti faluja – mint emlitém – annak jobbpartján helyezkedett el, 
s elgfelebb határának egy részével hatol át a Küküllő balpartjára. 

Az Udvarhelyszéken eredő, de Marosszék területén a Küküllőbe szakadó balparti patakok 
közül mint nevezetesebbeket felemlitem a Siklod patakát, Vár patakát, Cseje patakát és Ászo 
patakát, Külsmöd vizét, Rava és Zsákod patakát. A jobbpartilag beömlők közül a fenn 
elősorolt havasi folyókon kívűl a Sóváradon alól lefolyó Köves és Szénégető patakot, a 
Kibédnél lefolyó Uron és Tabika patakját, a Sz.-Istvánnál beszakadó Ore patakát, az Erdő-
Sz.-György közt letörtető Kalandos patakot, a Havadtőnél kifolyó Havad patakát és a 
Gyulakutánál lefolyó Tormás és Bikás patakát. 

A kis Küküllő Szováthánál lép Marosszék területére s Kelementelke határszélénél hagyja azt 
el; ezen alig 5 mfd hosszuságu folyamvölgyében s mellékvölgyületeiben 18 
Marosszékhez*Ezen faluk alább egyenként és részletesen levén ismertetve, itt 
megnevezésüket is feleslegesnek itélem. és 14 Udvarhelyszékhez tartozó falu*Ezen faluk e 
munka első kötetének XXIX., XXX., XXXI. és XXXII. fejezetében vannak ismertetve. van 
elhelyezve, mi annak sürű népességét eléggé jelöli. Az elősorolt folyamok mellett van 
Marosszéknek főleg mezőségi részén néhány tava is, legnevezetesebb a Feketéknél levő Isten 
tava, melyet a maga helyén tüzetesen fogok tárgyalni. A Lekencze patak mentén a Mezőséget 
jellegző tavak szintén előfordúlnak, ezekből Marosszék területére 4 esik, a sámsondi, m. 
madarasi és a bándi felső és alsó tó. Ezekben nagymennyiségű nád mellett sok hal is 
tenyészik, főként az igen nagyra fejlődő csuka, melynek sajátszerű halászatát majd ismertetni 
fogom. A Maros- és Küküllőben 30–40 fontra növő harcsák mellett pozsár, márna és más 
halak is fordulnak elő. A Szováthaköri patakok, valamint a Nyárád is a havas közt pisztráng- 
és galóczával bővelkedik. 

Im rövid vázlatban ismertetve vannak Marosszék folyamai, átnézetét adám azok 
völgyhálózatának annyiban, a mennyi előtájékozottságunkra szükséges, most ezt 
kiegészitőleg elkerülhetetlenül szükségesnek itélem Marosszék – folyamrendszerével 
szorosan összefüggő – orografi viszonyait bármily rövidre vonva is tárgyalni, mert ez 
átnézetünk csak ekként lesz kiegészitettnek tekinthető. 

Emlitém már e munka ezt előzött köteteiben, hogy a Székelyföld közepe tájatt a Hargita és 
kifutványainak hatalmas cserkő (trachyt) lánczolata huzódik keresztül északról délnek. Ezen 
hatalmas, egész Európában páratlan ős sziklahegység különiti el Udvarhelyszéket Csíktól, 
valamint Marosszéket is legalább részben Gyergyótól. E havas legmagasabb csúcsai, mint a 
Bucsintető, Cserepeskő, Mezőhavas, Keresztes*Melyek az 5000 láb magasságot tul haladják. 
kívül esnek ugyan Marosszék keleti határvonalán, de nyugatra lesarjadzó kifutványaiknak 
egyik hatalmas zöme Marosszék keleti részébe is áthatol; miért Marosszék ezen része havastáj 
jellegét viseli. 

Ezen havastájnak legmagasabb csúcsa*Marosszék területén. a két Nyárád közé ékelt Bekecs, 
mely a lankásabb Szakadát bércze által függ egybe a gyergyószéli és görgényi havasok 
zömével. Ugy tekinthetjük azért a Bekecset, mint gyökét a Marosszéket minden irányban 
behálózó hegylánczolatoknak, mert midőn az a két Nyárád közt egy – 2 1/2 mfd hosszu, 
talpánál 1 mfd széles – hegy-háromszöget bocsát ki, melynek végcsúcsa a két Nyárád 



összefolyásánál van, akkor két oldalt más két, amannál jóval hosszabb és terjedtebb hegykart 
ereszt ki. Egyiket, mely a Nyárád völgyét a kis Küküllő völgyétől különiti el, s mely 
hegyhálózatát előbb a nevezett két folyó, később a Küküllők és Maros közt, egészen a Tövis 
melletti O.-Csesztvéig lenyujtja. 

Másika pedig az, mely a Nyárád jobb oldalán (a Nagy-Nyárádtól csak egyetlen helyt szelve 
át) a Nyárád és Maros közt 6 mfd hosszan ágazik le s végcsúcsa Lőrinczfalvánál, vagyis a 
Nyárád és Maros összeömlése közt van. 

Ezen kifutványok egyike sem tömör, hogy az emberi lakást és földmüvelést kizárná, de sőt 
ellenkezlőleg oly termékeny és lakályos völgyületek által áthálózott lankás terület, mely több 
száz falunak enged elhelyezkedési helyet, s mely termékeny üde virányaival több százezer 
embernek nyújt táplálékot és életet. 

Marosszék e hegyei több helyen erdőséggel boritvák, s bár a Bekecsen, Szovátha vidékén és a 
Nyárád felvidékén nagy terjedelmű erdőségek vannak, lomb-, sőt a széleken fenyves erdők is, 
s bár Szováthán felül roppant közös erdősége van e széknek, mégis a faszűke több helyt 
érezhető, mert a távolibb, főként Maros túli helységek a távolság miatt nem igen 
érvényesithetik beerdőlési jogukat, s leginkább piaczról vett fával, a mezőségi részben náddal, 
szalmával, kukoricza-csuszával, ganéjjal, giz-gazzal pótolják a tüzelő anyag szűk foltát, miért 
ideje lenne az ott több helyen*Mező-Madarason, Felében, Szabédon, Ménesen, Köszvényesen 
s másutt is. mutatkozó kőszénfekveteket felkutatni s művelet alá venni, valamint a Marostúli 
hegyekben bőven előforduló gipszet is üdvös lenne a kiélt föld trágyázására forditani, 
valamint szükséges lenne a meglevő havasi erdőket czélszerübb erdőszeti szabályok 
alkalmazása által a jövő számára megkimélni. 

A keletszéli havasok erdőkincsök mellett ásványokban is bővelkednek. Vaskő Szovátha 
határán, arany- és ezüsterek Köszvényesnél, Sz.-Istvánnál mutatkoznak*Bár művelet alá 
mindeddig nem jöttek., de legdúsabb e vidék sóban, mi Szovátha környékén egész 
hegyalakban emelkedik ki*A mint azt a maga helyén részletesen fogjuk ismertetni.. Hogy e 
sótelep mily terjedt, mutatják a fennebb levő parajdi és korondi sóhegyek, a M.-Bándnál, 
innen 7 mfdre, mutatkozó tömör só, valamint Marosszék több helyein*Ily sóskutak vannak 
Andrásfalván, Seprődön, Tompán, Nagy-Ernyén, M.-Bándon, Kölpényen, M.-Madarason, 
Sámsondon, Bazédon és Soospatakon. felbuzgó sósforrások. De fájdalom, ezen 
országgazdagitásra hivatott kincs tilalom alatt és használatlanul hever ottan, elzárva még az 
ott lakók élvezetétől is. 

Ásványos vizekben nem oly gazdag Marosszék, mint a Székelyföld többi része, mindössze is 
két, hajtó tulajdonsággal biró ásványos forrása van, egyik Csávás, másik Sámsond határán. 

Marosszék éghajlata – éppen azért, mert havasa kevés s hegyei lankásak – nagyon enyhe, ugy 
hogy a gabonát mindenütt, még felső havasos részén is megtermi, a szőlőt egyfelől a 
Bekecsalji Mikházáig, másfelől a szintén havasközeli Makkfalváig fel mindenütt megérleli. 

Marosszék talaja azonban csak részben, inkább a folyók mentin, és a Mezőségen mondható 
termékenynek, havastájain nagyon köves, az oldalokon többnyire agyagos, ugy hogy nagyon 
szorgalmas müvelés s szakadatlan trágyázás által lesz termelővé, sőt vizenyős években igy is 
meghiusitja a gazda reményeit. A gabona minden hazánkban szokásos nemeit tenyésztik itt, e 
mellett Marosszék lakói nagy mérvben üzik a szőlőmüvelést, mely csak a 7 havasalji faluban 
szünetel, másutt a verőfényes hegyoldalokat mindenütt szőlőültetvények ékitik. Bora 



egyáltalában jó, zamatos és erős, legkitünőbb a malomfalvi*Mely gr. Teleki Sámuel által 
Bécsbe vitetvén, már 1820-ban első osztályba soroztatott., versenyez vele a szentgericzei, 
valamint jó hirben áll as szentháromsági, baczkai és mező-madarasi, szabadi, kölpényi, 
fintaházi és kelementelki. 

A szőlőmüveléssel kapcsolatos a gyümölcstermesztés is. Ki ne ismerné a költők által 
megénekelt s a szék czimerébe is felvett marosszéki piros párizst*Párisalmát., mely sokhelyt, 
de legkiválóbban Abod, Geges, Rigmány, Havad, Bere és Kibéd vidékén terem, e mellett 
hires Marosszéknek hólyagos cseresnyéje, főleg a kis-görgényi. folyfalvi, kibédi, valamint 
körte, szilva, meggy s más gymölcsöt is nagy mennyiségben termelnek, s leginkább 
Gyergyóba – hol gyümölcs nincsen – árusitanak el. 

Gyümölcs mellett a veteményeknek is kiváló hazája Marosszék, főleg hires dinnyéje, mit 
künn a mezőn egész nagy dülőkkel termelnek, s ugy a görög, mint a sárga dinnyék igen 
nagyra nőnek és zamatosak. Dinnye-szüretkor aztán azt országszerte széthordják, valamint az 
utak mellett emelt kalibákban s árnyas lombsátrak alatt is árulják az utazóknak kellemes és 
jutányos hüsitővel szolgálván; a legjobb minőségű dinnye Vásárhely körül és a Nyárád 
mellett terem. 

Kerti veteményt (zöldséget) saját használatra mindenütt, a Vásárhely vidéki és mezőségi faluk 
eladásra is termelnek, legnagyobb mérvben Ilenczfalva és Lukafalva Nyárád által öntözött 
határain oly bőségben, hogy azt az ország minden részébe széthordják, s azzal nagy 
kereskedést üznek. 

Régebben nagy hasznot hajtó, főtermelési és kereskedési czikke volt Marosszéknek a dohány, 
melylyel egykor nemcsak országszerte, hanem külföldre is üzérkedtek, most azonban az 
egyedáruság behozatala óta annak termelése nagyon korlátolva s csak néhány falura van 
szoritva. Miáltal a dohánytermelés hanyatlásnak indult, s igy Marosszék főjövedelmi 
forrásától fosztatott meg elannyira, hogy az itt volt általános jóllét helyébe lépett 
közelszegényedésnek a túlterhelő adó mellett bizonnyal másik előidézője a törvényellenesen 
behozott dohányegyedáruság. Most legkitünőbbet Panitban termelnek, a Vajában Filepék és 
Balláék által termelt muskotály dohány a legkitünőbb török dohány mellett sem hátrál, de 
meglevén szoritva a termelés és eladás, az, miként ohajtandó lenne, sem nem terjedhet, sem 
érdemlett hirre nem juthat. 

A gyáripar még pólyáiból sem bontakozott ki, mert az csak néhány szeszgyárra, malom- és 
téglavetődére szoritkozik. 

A műipar is kiskoru állapotban van, leginkább Vásárhelyt foly s csak a kebli szükségletre 
szoritkozik. Harasztoson és Vajában inkább házilag kezelt gyékényszövés, Felében 
szatyorkötés foly, a makkfalviak, kibédiek és szentistvániak edényt gyártanak, az ákosfalviak 
nagy mennyiségü cseréppipát készitnek, a Hodos vidékiek szalmakalapot kötnek, míg 
Sóvárad és Kibéden szekereket, osztovátákat, szuszékot (gabonatartó ládák), bölcsőket, 
butorokat, s más gazdasági eszközöket faragnak, de mind ez csak házilag, kezdetlegesen 
kezeltetik. Hisszük azonban, hogy a rövid időn M.-Vásárhelyig eljutó vasút elhanyagolt gyár- 
és műiparunknak előnyös lendületet fog adni. 

Az elősorolt mesterségeket is csak a földmívelés szünetelésekor üzik, mert Marosszék népe, 
ugy férfi, mint nő, leginkább földmíveléssel foglalkozik, télszakon a nők kenderből, lenből 
vásznat, gyapjuból szürke posztót szőnek, leginkább saját használatra, keveset eladásra. A 



kevés mívelhető földdel rendelkező havastáji faluk marhatenyésztéssel, fakereskedéssel, 
szénégetéssel is foglalkoznak, a szováthaiak és remeteiek deszka- és zsindelymetszéssel, s 
azzal való kereskedéssel pótolják hiányaikat, a kis Küküllő-mentiek Borszék savanyuvizének 
széthordásával hasznositják a munkaszünetelés időszakát. Szóval a székely itt is, mint 
mindenütt, szorgalmas, tevékeny, életrevaló, férfiasan megküzd helyzete nehézségeivel, rend, 
béke- és szabadságszerető, de midőn az veszélyeztetve van, akkor a földmívelés eszközei 
fegyverré válnak kezében, vagy azzal cseréli fel, s ha kell, hősileg harczol, mint harczolt 
minden időben, midőn a hazát és szabadságot vész fenyegette, midőn polgári erénye a 
jogvédelem harczaira vezérelte. 

Mert régi korban a marosszéki székelyek is mind katonák, az ország katonái voltak s tartoztak 
fejenként felkelni. A nemzeti fejedelmek eseménydús korszakában Marosszék fegyveres ereje 
igen jó hirben állott, ugy hogy a fejedelem mellett másod sorban jobbról mindig a 
marosszékiek álltak*Hogy pedig ezen nemzeti fegyveres erő mily jelentékeny volt, kitetszik I. 
Rákóczi György 1635. évi lustrájából, mely eredetiben Marosszék levéltárában van, itt a 
falunkénti és osztályok szerinti részletes kimutatás végére az utolsó előtti lapra a főösszeg igy 
van bejegyezve: „Equites sunt nr. 1316. Pedites 2600” a mi egy egész hadserget alkotott. 
Rákóczi ezen lustrája azért is nevezetes, mert szövege magyarul van., s Marosszék kék 
darabontjai minden időben hiresek voltak. Ennek emlékére a marosszéki székely még most is 
világos-kék posztóval szegélyezi körül zsinóros magyar szabásu ujjasát, ily posztóval diszíti 
ujjassa, zekéje gallérját. 

A fegyvertények, miket tagadhatatlanul végbevittek, a székelyek dicsőségével vannak 
egybekapcsolva, hol ezek hősileg viselték magukat, abban osztályrésze van a 
marosszékieknek is. Majd alább látni fogjuk részletesen a Nyárád fennvidékén a tatárok ellen 
Zsigmond idejében (1417-ben) vivott győzelmeket. Ott vannak Zápolyának az erdélyi trón 
alapitása által Magyarország lételét biztositó harczaiban, ott vannak Báthori Zsigmonddal 
Tergovistnál, ott Miriszlonál Mihály vajda, Székely Mózessel Básta ellen, ott II. Rákóczi 
szerencsétlen lengyelországi hadmenetében, midőn a sanyaru rabságban Marosszék sok fia 
pusztult el, ott II. Rákóczi Ferenc alkotmányt védő dicső forradalmának vészteljesen 
nagyszerű harczaiban, de e mellett részt vettek mindazon nemzeti mozgalmakban is, 
melyekben a székely megtámadott alkotmányát fejedelmével szemben is védni kész volt. Ott 
vannak Vásárhelynél 1506-ban Tomori ellen harczolni, ott 1562-ben a vajai réten János 
Zsigmond hadaival szemben, midőn a marosszéki darabontok egy része székely szabadságától 
megfosztatván, a görgényi várhoz rendeltetett, mi alól csak is az 1607. évi jul. 10-ki 
törvényczikk menté fel s helyezte vissza régi szabadságukba*Lásd App. Cons. 5. rész 56. 
hird.. Később a sorezredekben tüntek ki. 1801-ben és 1808-ban az insurrectióban vettek részt 
Marosszék nemesei. 

1848/9-ki szabadságharczunk történelmében egy fényes lap van fenntartva Marosszék hőseinek 
emlékére, kik a székely névre fényt és dicsőséget árasztottak. E nagy korszak Marosszéket 
érdeklő eseményeinek majd a maga helyén egy külön fejezetet szentelek, midőn ki fog tünni a 
dicsőségnek azon nagy osztaléka, mely Marosszék hős fiait méltán megilleti. 

Marosszék régi czimeréről – mely győzelmek felett lengett zászlóit ékité – nem sokat tudunk; 
ugy látszik, hogy régebben e szék az általános székely czímert használta; mostani czimerét 
Mária Ter. királynétól nyerte 1753-ban*A czimer-okmány meg van eredetileg Marosszék 
levéltárában. Kelt Bécsben 1753 julius 2-án, aláirva. Mária Terézia, korlátnok gr. Gyulai 
László és Kozma József által. Közhirré tétetett 1754 aug. 31. a szebeni országgyülésen. Ebben 
emlitve van az is, hogy Marosszéknek egész odáig külön czímere nem volt, miből azt lehetett 



következtetni, hogy régebben a székely czimert használta.. Az egy négy részre osztott paizs; a 
jobboldali felső osztályban veres mezőben fegyvercsoportozat, az alsó osztályban kék 
mezőben páris-almafa, egy a kis Küküllőt jelölő fehér vonallal. A baloldali felső osztályban 
kék mezőben három aranyozott buzaszál, az alsó osztályban veres mezőben zöld dombról 
emelkedő gerezddús szőlőtő, a dombon két fehér vonal, mi a Marost és Nyárádot jelképezi. A 
díszes paizst korona födi, az egészet szalag futja körül, ezen körirattal: 

„Sigillum Sedis in Transilvania Siculicalis Marus Anno 1753 collatum.” 

A mi Marosszéknek közigazgatását illeti, az a székely alkotmány módosulása mértékében 
korszakonként nagy változásokon ment át. Első királyaink idejében a rabonbáni csaknem 
független nemzeti kormányzat alatt állott, a köztársasági elveken nyugvott székely alkotmány 
védszárnyai alatt, később azonban királyaink a pogány emlékekkel kapcsolatos rabonbánok 
helyére székely ispánokat neveztek, kiknek tiszte elgtöbbször az erdélyi vajdákra volt 
átruházva. A vajdáknak azonban csak a főfelügyelet volt fenntartva, mert valamint az 
időnként tartott nemzetgyülések a székely nemzet belügyeiben, ugy a székgyülések is az illető 
törvényhatóság belkormányzatára nézve független rendelkezési joggal birtak. A vajdák csak 
időnként jelentek meg itélettételre a székely székekben s ekkor sem működtek önállólag, 
hanem az illető szék hadnagy és biróval 12 személyt adott melléje, kik nem csak szavazattal 
birtak a vajda törvényszékén, hanem a bejött birságból fele részben osztakoztak. Az ily 
vajdaszék minden székben 15 napig tartott, Szentgyörgynap és pünkösd közt, s az illető szék 
ezen 15 napi törvénytétel ideje alatt a vajdának 40 lóra élést tartozott adni*Lásd Kállay Hist. 
ért. a Székelyek stb. 178. lap.. 

Sőt a magyar királyok, nevezetesen Lajos, Zsigmond és Mátyás bennjártokkor, királyi 
személyeseket küldöttek a Székelyföldre, hogy ott a nép panaszait kihallgassák, igazságot 
szolgáltassanak, s a fontosabb ügyekben ítéletet hozzanak, mint ezt Kászon és 
Miklósvárszékek esetei bizonyitják; de valamint a vajdák, ugy az ily kir. biztosok 
törvénytételén is jelenvoltak az illető szék kapitányai, királybirái, székülői, mint ez kitetszik a 
nyárádtői Zél-családnak 1461-ben leányág ellen folytatott peréből, midőn Losonczi Dezső, 
székelyek ispánja, Udvarhely és Marosszék kapitányaival és biráival egyetértőleg mond 
itéletet Karácsonfalvi Péter (Mihály fia) ellen, azon sajátságos végzéssel, hogy megnevezett 
az esküt Székely-Vásárhelyen, az e végre kiküldött biztos előtt egy harangszónál (et sub 
sonito unius campanae) letenni tartozzék*Lásd Husztit Vajv. et Duces Trans. p. 118 és Kállay 
ért. 179 lap.; de ugy az ily rendkivüli biztosok, mint a vajda székéről az itéletet fellebbezni 
lehetett a kir. udvar elibe, hová a három frton felüli pert székelyeinknek joga volt 
felvinni*Verbőczi Trip. p. 3. t. 4.. 

A nemzeti fejedelemségnek Erdélyben való megalakitásával változván a viszonyok, a vajdai 
táblák helyébe a fejedelmi vagy királyi táblák léptek, honnan a fejedelem személyéhez 
lehetett fellebbezni*Lásd az 1565. kolozsmonostori országgy. végz.. Az 1561-iki 
országgyülés végzéseiből az is kitetszik, hogy régen augustusban volt a kir. táblán a székelyek 
törvénytartása, mit ekkor az aratás miatt Mária születésnapjára tettek át 32 napi tartammal; az 
1570-ik évi tordai országgyülés pedig oda módositá, hogy a székelyeknek a fejedelmi táblán 
Vizkereszt 8-ik napjától legyen 40 napig tartó peridejük. Az 1578-ki kolozsvári országgy. a 
székelyeknek évenkint két octavalis terminust enged, mi 1674-ben május hónapra tevődött 
át*Kállai 179–181 l.. 

A mi már most Marosszék törvénykezését illeti, ott első forum a falusi elüljáróság volt, mely 
3 frtig érvényesen itélt, miből kitünik, hogy a községi rendszer a Székelyföldön régen is 



megvolt. A dulló 6, az alkirálybiró 12, a főkirálybiró 24 frtig végrehajtó hatalommal birt, 
nagyobb bűnügyi és polgári keresetek a szék al- és derékszékein láttattak el, honnan a 
fejedelmi táblára és a fejedelemhez, később a leopoldi kötlevél után a kir. tábla- és udvari 
kolátnoksághoz fellebbeztettek. Az alszéken az al-, a derékszéken a főkirálybiró elnöklete 
alatt bizonyos számu választott ülnökök voltak. Marosszéknek állandó törvényszékei mellett 
az igazság könnyebb megközelithetése tekintetéből czirkáló törvényszéke is volt, ezt az 
alkirálybiró 4 ülnök és jegyzővel alkotta; ezek lopás, hatalmaskodás, adósság, kezesség s 
külső birtok (házhely felett nem) felett hoztak a szék elibe fellebbezhető ítéletet. A czirkálásra 
választott emberek 24 gyra birság alatt voltak megjelenésre kötelezve*Lásd Benkő Károly 
Marosszék ismertetése 60 lap.. Hogy Marosszéken a XVII. századig a hadnagyságot és 
biróságot nemek és ágak szerint viselték, – arra szintén elvitázhatlan adataink vannak*Lásd 
Erd. Tört. adatok I. k.. 

Marosszéken, rendes és czirkáló törvényszékei mellett, hetenkint egyszer, sőt ha szükséges 
volt, többször is tartottak tiszti üléseket, hol a panaszok elláttattak, s a közügyekben 
intézkedések tétettek. Minden évben négyszer, ha szükség kivánta, többször is tartottak 
székgyüléseket (gyrás gyülések), melyen minden szabad székely szólási joggal birt. Ezen 
közgyülések intézkedtek a belkormányzat minden ágai felett, ezzel közöltettek a más 
törvényhatóságok átiratai és a kormányi rendeletek, s a gyülés jogosult volt azt vita tárgyává, 
sőt ha törvényekbe ütközött, félre is tenni. Ezen közgyülések választották és látták el 
utasitással az országgyülési képviselőket*Ebből kitünik, hogy nem mindig egyforma számu, 
de gyakran változtatott követet küldött a szék az országgyülésre, továbbá kitünik, hogy a 
választásnál tekintettel voltak a nemzet-osztályzatra is, primorok, primipilusok és 
pixidariusok, polgári tisztviselők és katonaiak is választatván; végre a rovatalokból azt látjuk, 
hogy az igy választott képviselőket a szék maga díjazta.*, tehát befolytak a törvényhozásba is, 
s végre ezek választották 3 évenként a szék minden politikai tisztviselőit, s időnként a birákat 
is. Ezen közgyüléseket 1848-ban a bizottmányi gyülések váltották fel mint mindenütt, ugy 
Marosszéken is. 

Marosszék tisztségét 1848 előtt a következő hivatalnokok alkották: egy főkirálybiró vagy 
helyettese, ki szintén választatott*App. Cons. III. r. 76. cz. 1. p. Volt Marosszéknek 
főkapitánya is, ez tisztán katonai főnök volt, s azért, míg a főkirálybirák választattak, ezeket a 
fejedelem nevezte ki. A székelyek közti főkapitányságot VI. Károly az állandó katonság 
felállitásakor törölte el.; kezdetben két, később három alkirálybiró, egy fő-, két aljegyző, két 
pénztárnok, két jegyzőkönyvvivő, nyolcz dulló, 8 adóiró, két állomási, egy faraktári biztos. A 
törvényszéknél 12 fizetéses derékszék-, ugyanannyi al- vagy fiókszéki biró. Főorvos, 
árvabirák, szegények ügyvéde s 8 utbiztos. Ezen berendezés a politicumokra nézve 1867 után 
is fenntartatott, a törvényszékek azonban más berendezést nyertek, valamint a pénztárnokok 
és adószedők állása is – miután az adókezelés a székektől elvonatott – szintén 
eltöröltetett*Csak egy pénztárnok van most, ki a tisztség fizetését gondozza.. 

A mi Marosszék politikai felosztását illeti, e tekintetben is a régi felosztás tartatott meg, a 
melynek azon kiváló sajátsága van, hogy e szék nem oszlik, mint a többiek, fiuszékekre, 
hanem csakis két kerületre, alsó és felsőre. Mindenik kerület ismét négy járásra oszlik és 
pedig a felső kerület járásai következők:  

     1.     Abodi járás, melybe következő 17 helység van sorozva: 

Abod, Bede, Csoka, Fintaháza, Geges, Göcs, Harasztkerék, Havad, Ilenczfalva, Kis-
Görgény, Lőrinczfalva, Lukafalva, Somosd, Sz.-Gericze, Sz.-Háromság, Szövérd, Vaja. 



     2.     Jobbágyfalvi járás, melybe következő 16 helység van sorozva: 

Buzaháza, Csíkfalva, Csík-Sz.-Márton, Deményháza, Ehed, Hodos, Jobbágytelke, 
Jobbágyfalva, Iszló, Kendő, Köszvényes, Markod, Mája, Mikháza, Köszvényes-Remete, 
Vadad. 

     3.     Selyi járás, melybe következő 16 helység van sorozva: 

Ny.-Andrásfalva*Az Ny. mindenütt Nyárád-ot, az M. Marost, az Sz. Szentet jelent, a Me. 
Mező-t., Bere, Berekeresztur, Demeterfalva, Kis-Adorján, Magyaros, Nagy-Adórján, 
Rigmány, Selye, Seprőd, Süketfalva, Ny.-Sz.-Imre, Sz.-Simon, Ny.-Szereda (mváros), 
Ny.-Sz.-Anna, Torboszló. 

     4.     Szováthai járás, melybe következő 13 helység van sorozva: 

Atosfalva, Csokfalva, Erdő-Sz.-György, Gyalakuta, Hadadtő, Ilyésmező, Kelementelke, 
Kibéd, Sóvárad, Makkfalva, Sz.-István, Szovátha, Vadasd. 

Az alsó kerület járásai következők: 

     1.     Gálfalvi járás, melybe következő 16 helység van sorozva: 

Ákosfalva, Bálintfalva, Baczka-Madaras, Cserefalva, Csiba, Folyfalva, Ny.-Gálfalva, 
Hagymás-Bodon, Kakasd, Káposztás-Sz.-Miklós, Ny.-Karácsonfalva, M.-Keresztur, 
Medgyesfalva, Nyárádtő, Ny.-Sz.-Benedek, Ny.-Sz.-László. 

     2.     Kááli járás, melybe következő 20 helység van sorozva:  

Agárd, Bőő, Bóós, Csejd, Jedd, Ikland, Káál, Kebele, Kebele-Szent-István, Koronka, M.-
Sz.-György, Moson, Nagy-Ernye, Nyomát, Sárd, Székes, Sz.-Lőrincz, Tófalva, Tompa, 
Vecze. 

     3.     Mezőbándi járás, melybe következő 15 helység van sorozva: 

Bergenye, Csitt-Sz.-Iván, Egerszeg, Harczó, Kisfalud, Malomfalva, Me-Bánd, Me-
Kövesd, Me-Madaras, M.-Szent-Király, Náznánfalva, Panit, Sóospatak, Száltelek, 
Székely-Uraj*Székely Urajt, csakis a történeti emlékek iránti tiszteletből s jogfenntartási 
czélból sorozzuk Marosszékhez, mert a még pár századdal ezelőtt Marosszék kiegészitő 
részét képezett helység ma Torda vármegyéhez van kapcsolva.. 

     4.     Mező-sámsondi járás, melybe következő 15 helység van sorozva: 

Bárdos, Bazéd, Csávás, Fele, Galambod, Mekölpény, Kis-Lekencze, Me-Ménes, 
Remeteszeg, Hidvég, Me-Sámsond, Szabad, Szabéd, M.-Sz.-Anna, Udvarfalva*A két 
utóbbi járásba Marosszéknek Marostúli része van beosztva.. 

Maros-Vásárhely mint szab. kir. város önálló hatóságot képez, csak 32 nemesi telke tartozik a 
székhez, ez a kááli járáshoz van sorozva. 



A mi Marosszék nevelésügyét illeti, e téren még nagyon sok a teendő, van ugyan a 
reformátusoknak M.-Vásárhelyen egy virágzó főtanodájuk jogi tanfolyammal, ugyanott van a 
katholikusoknak is egy gymnasiumok, Makkfalván pedig a Wesselényi-féle elemi iskola, 
Nyárád-Szeredán egy keletkezőben levő másik*A két utóbbi járásba Marosszéknek Marostúli 
része van beosztva., de mind ez még nem felel meg a 100 ezret meghaladó lakosság szellemi 
szükségleteinek, főként azért nem, mert a népnevelés tere csaknem teljesen parlagon van 
hagyva, s a kezdetleges s mostani alakjukban már régóta czélszerütlenekül bizonyult falusi 
iskoláknak özönviz előtties állapotukból való kiemelésére, tanitói képezdék alapitására, a 
tanitói állás biztositására, reáltudományok fejlesztésére mindez ideig még mi sem történt, 
pedig Marosszék s főleg M.-Vásárhely már központi fekvésénél fogva is arra van hivatva, 
hogy nemcsak a Székelyföld, hanem az egész erdélyi rész cultur-mozgalmainak fáklyavivője 
legyen, s valamint e szék és város az, mely gyorsan készülő vasutja által legelőbb jön a 
művelt Europával közvetlen érintkezésbe, ugy annak kellene elsőnek lenni abban is, hogy 
századunknak nagy eszméit zászlajára irva, azzal induljon a szellem hóditó hadjárataira. Mert 
csak igy foglalhatjuk el és tarthatjuk meg továbbra is azon állást, mely nyugat és kelet közti 
közvetités alapján cultur-történelmi és politikai tekintetben egyaránt kinálkozik számunkra; a 
szellem régóta elhanyagolt terének szorgalmas művelése, s népünk erkölcsi becsérzetének ily 
módon való felemelése által jöhetünk oly helyzetbe, hogy a világhaladásnak sebesen rohanó 
áradata áldásos és ne romboló legyen édes hazánkra és nemzetünkre nézve. 

Marosszék népe bir mindazon tulajdonokkal, melyek egy nép szellemi és erkölcsi 
fejlettségére szükségesek, mert a tanuláshoz van hajlama s azon kevesek, kik tudományos 
pályára, vagy mesterség, kereskedésre adják magokat, természetes éles eszüknél fogva gyors 
előhaladást tanusitnak; de az ilyenek száma nagyon kevés, mert tudatlan, többnyire durva 
falusi kántorok által vezetett falusi iskoláink az önművelés teréről inkább visszariasztják, mint 
oda vonzzák a fiatal nemzedéket. Székelyeink a tanulástól részint ez okból, részint a 
földmívelés szükségletei által hamar elvonatnak, s igy marad ezen nagyra hivatott népnek 
lelke parlagon. 

A mi a marosszéki nép testalkatát illeti, a havasaljiak és Kis-Küküllő-mentiek szálas, magas, 
másutt inkább izmos középtermetüek, erősek, kitartók, fáradhatlan szorgalmuak, mindenben 
csin- és tisztaság-kedvellők. Arczuk nyilt, megnyerő, a hősies bátorságnak nemes 
kinyomatával. Öltözéke a marosszékieknek hasonlit az udvarhelyszéki népviselethez, azon 
különbséggel, hogy mig az udvarhelyszéki férfiak öltönygalléra és szegélyzete inkább zöld, a 
marosszékieké világos-kék, különben ez – miként emlitém – a régi hadi öltözék és zászló 
emlékét tartja fenn. A nők öltözéke teljesen ugyanazonos az udvarhelyszékiek viseletével, s 
ugy ez, mint a férfiak öltözéke nagyrészt – a székely nők szorgalma által – háztól kerül ki. 

A mi Marosszék lakóinak vallását illeti, itt is mint Csík kivételével, a Székelyföld többi 
székeiben a protestáns vallás az uralgó, katholikusok csak itt-ott szórványosan, nagyobb 
tömegben a havasalji néhány faluban jönnek elő, miért azt ők Szentföldnek is nevezik. 

Marosszék összes lakóinak száma a m.-vásárhelyiekkel együtt 91,008-at teszen, miből 
kitünik, hogy az eddigi hivatalos kimutatások – melyek Marosszéknek 73,868, M.-
Vásárhelynek 10,000 lakost adtak – 7240-et sikkasztottak el. 

Ezen lakosság nagy része székely, mert a mi református, kath., unitarius, luth., zsidó és 
megtelepedett idegen van, az nemzetiségileg mind magyar. A keleti vallásuak igen nagy része 
ismét annyira el van magyarosodva, hogy szót se tud más nyelven, miért papjaik is 
kénytelenek egyházi szónoklataikat magyarul tartani*Leginkább Sámsondon a Feketékben, 



Szálteleken, Bándon és Malomfalván.. Oláhoknak tehát ezeket – kik magok sem akarnak azok 
lenni – nem tarthatjuk, hanem keleti vallásu székelyeknek, mert a vallás nemzetiséget nem 
képez. Vannak azonban a mezőségen benn eső falukban oly keleti vallásuak, kik oláhul is 
beszélnek, sőt nagyon kevés számmal olyak is*Tudok egy uj, Balázsfalváról jött papot, ki 
oláhul kezdett a nyárádmenti egyik falu templomában szónokolni, de hivei ezen oly dühbe 
jöttek, hogy a szószékről lehúzták, s csúfosan kövekkel dobálva üzték ki a községből., kik a 
magyar nyelvben kevéssé jártasak, ha már most engedékenységünk oly nagy, hogy ezeket 
oláhoknak nézzük, akkor is ezek száma 6200-nál semmi esetre többre nem megyen, miből 
kiviláglik, hogy Marosszéken van 84,808 székely és 6200 oláh. 

Ha Marosszék 24 négysz. mfd területére lakóinak számát felosztjuk, egy nszög mfdre 3792 
lélek esik; de mivel Marosszéknek legalább is 4 nsz.-mfdje lakatlan erdőség, ezt levonva, egy 
nszög-mfdre 45504/10 lélek jön, ha csak a legsürűbb népességü Nyárád vidékét vesszük, akkor 
egy nszög-mfdre legalább is 5000 lélek esik. 

Marosszék lakossága vallás felekezetek szerint igy oszlik: 

Református összesen   48,034 lélek 

Gör. egyes. összesen    12,641 lélek 

Róm. kath. összesen    15,697 lélek 

Unitárius összesen     7116 lélek 

Gör. n. egy. összesen 5520 lélek 

Zsidó összesen       944 lélek 

Luteránus összesen  285 lélek 

Idegen összesen       771 lélek 

     Összesen: 91,008 lélek 
 

Ezek pedig 1 királyi városban, 1 mezővárosban, 125 faluban és 1 telephelyen, a következő 
táblázatból kitetsző arányban oszlanak el. 

I. Szovátha és környéke. 
Bel- és Kül-Székelyföld. Székely nép és földmívelése, a Székelyföld természeti gazdagsága. 
Só. Marosszék határa. Szovátha. Földvár és Amenus. Római maradványok. Szovátha 
alakulása, néveredete. Székhavasa, Szovátha, Sebes és Juhod pataka. A szováthai sóhegy. A 
parajdi sóhegy és sómüvelet. Rabsonné utja vagy az Óriások árka. 

E munka előbbi kötetei felmutatták a Belszékelyföldet, vagyis ezen országrésznek azon három 
székét, melyek hazánk keleti határszélének közelében helyezkedtek el; de e mellett van a 
Székelyföldnek egy kiebb eső másik része is. Ha amazt Belszékelyföldnek nevezők, ezt 
tájiratilag Külszékelyföldnek nevezhetjük, a mennyiben ezen rész a határszéltől nem csak jóval 
bennebb esik, hanem messze kinyulólag Erdély közepébe ékeli be magát, annak mintegy 
életerős vértől lüktető szivét alkotva. A Székelyföld ezen külső részét Maros és Aranyos 
székek alkotják. Itt az elsőt fogjuk vizsgálatunk alá venni. 



Elmondók fennebb azt is, hogy a határszéli Kárpátoknak félkör karaja köríti keletről a 
Belszékelyföldet, oly féltékenyen zárva azt el, hogy a közeledésre alig marad pár hegyszoros 
fenn; ezek is mind könnyen védhető oly vonalok, hol kevés erővel lehet a hazát háborgató 
ellent feltartóztatni és hóditási vágyát visszautasitani. 

A hont fedező határszéli Kárpátokkal csaknem párhuzamosan egy másik roppant 
havaslánczolat tömbösül, a Hargitának és kifutványainak hatalmas trachyt tömege, mely a 
Székelyföld közepén huzódik le, azt égaljilag és tájrajzilag két különböző részre osztva. Ezen 
trachyt lánczolat keleti és déli alján terül el Csik és Háromszék; nyugati alján, az ez irányban 
messze leágazó kifutványainak gazdag vizerekkel öntözött völgy-nyilataiban helyezkedett el 
Udvarhelyszék és Marosszéknek tekintélyes része. E vidék, kevéssé termékeny talajának szűk 
termékeivel, táplálja az életerős székely népet. Minden más nép megfogyott, szolgaságba 
sülyedt s elpusztult volna ez oly kevéssé előnyös vidéken, csak a vastermészetű, 
hangyaszorgalmú székely tudott itt megélni, szabadságát annyi századokon át, annyi hóditó 
vágyak ellenére fenntartani, s a hazának reá bizott határát folytonos küzdelmeknek nagyszerű 
véráldozataival megoltalmazni. 

A mily szivós és sajátlagosan életerős e nép, épp oly sajátságosan nagyszerű az annak 
lakhelyet nyujtó havastáj. A fellegekig emelkedő havas-csúcsok csudás alakzatú sziklaormait 
sötét fenyvesek koronázzák, míg az alantibb hegységeket ős bükk- és tölgyrengetegek 
árnyalják; ezen hegységek völgyeiben, sőt a fenyves- regiókba felhataoló fennsíkokon is a 
földmivelés küzdelmeivel találkozunk, mert bár a sziklás talaj kevés termelő erővel bir, azért 
mégis kierőszakolja hasznát a székely elannyira, hogy mindenhol gabnaföldek (zab és 
burgonya) nyulnak fel a havasoknak azon pontjáig, hol a borsika megjelöli a földmívelés 
lehetőségének véghatárait. 

Az alantabb fekvő völgyek, az azokat határoló lankásabb hegylánczolatok agyagos talajának 
minden hantja mívelet alatt van, csak itt-ott hagyatott meg a hegyek díszkoszorújaként egy-
egy erdőfolt, utófoszlánya gyanánt azon ős erdőségeknek, melyek a földmívelés irtókapája 
alatt tüntek el, másutt a hegyoldalokon a vulkanikus képződmények közé beágyalódott 
molassképletek, mésztuff s más dús változatú kőzetek közül ásványos források buzognak fel 
oly nagy mennyiségben is oly jeles minőségben, mint sehol e világon; míg másutt 
kiaknázhatlanul gazdag érczerek rejtőzködnek. A kopár sziklák között a díszkövek roppant 
tömegei a legmeglepőbb választékban mutatkoznak; nagyrészt oly heverő kincsek, melyekre a 
földmíveléssel foglalkozó nép mindeddig kevés figyelmet forditott, s melyek mint feledett 
kincsek a jövő figyelmesebb kutatására várnak. 

A természet ugy látszik, hogy az égalj ridegségeért, a talaj silányságaért belbecscsel akarta 
kárpótolni e táj lakóit, mert a fennérintett adományok mellett el van árasztva e föld az élet 
fenntartáshoz nélkülözhetlen sóval oly nagy mértékben, mint a világ egy tája sem. Más 
országokban ahhoz csak terhes munkával jutnak, nagy erőfeszitéssel hatolna be a föld 
gyomrába, vagy mesterségen állitják elő, míg a Székelyföldön egész hegylánczolatokat 
alkotva emelkedik a föld szintje fölé, de mi másutt az ország gazdasgság-forrása lenne, az a 
mi szerencsétlen nemzetgazdászati és politikai viszonyainknál fogva még mindig heverő 
kincs, melynek élvezetétől az ott lakók is el vannak tiltva. 

Csak most bámultuk Parajdnál ezen nyiltan előtérbe nyomuló kincseket, a Sóhegységnek 
csudáit. Nemsokára még bámulatosabb jelenségeit fogjuk látni Marosszéknek e tájjal 
érintkező felső részében, hová most lépteinket intézzük; mert mellőzve itt e szék főfolyamát a 
Marost, és e folyam viztartalmának előnyeit, jelenleg egyik tekintélyesebb mellék 



folyamvölgyén, a Kis-Küküllő völgyén indulunk le, már csak azért is, mert éppen ezen folyam 
által függ össze Marosszék a központi anyaszékkel (Udvarhelyszékkel), mivel a Kis-Küküllő 
fennvidéke még Udvarhelyszékhez tartozik, Parajd, az anyaszéknek véghelysége még e 
folyam völgyében, a két Sófalva és Korond ennek egy mellék völgyében helyezkedett el nem 
csak, hanem még alább menve is, oly négy mellékfolyó szakad*Mind balpartilag. a Kis-
Küküllőbe*U. m. a Szolokma pataka Szolokma és Siklód falukkal, Küsmöd vize Küsmöd, 
Etéd, Körispatak, Bözöd-Ujfalu és Bözöd falukkal, Rava pataka, hol a hasonnevű falu fekszik, 
végre Zsákod pataka, melynek völgyében a két Zsákod, Véczke, Székelyszállás, Csöb, Bordos 
és Sz.-Demeter helyezkedett el. Ezek e munka I. kötetében részletesebben levén tárgyalva, itt 
csak megemlítem., melyeknek vidéke még mind az anyaszékhez tartozik. 

Az anyaszékből erre utazó a hogy Parajdot elhagyja, csakhamar Marosszék területére lép, hol 
rosz köves uton döczögve félóra alatt annak ez oldalról való első helységébe, Szováthába ér. 

Szovátha tájatt három jelentékeny havasi folyam szakad jobbpartilag a Kis-Küküllőbe; a 
juhod vize, melynek völgyébe a nem rég keletkezett Ilyésmező rejtőzködik*Ilyésmezeje egy 
havasi telep, mely alig 80 éve, hogy keletkezett, ma már 80 család lakja. Ezek nagyrészt 
elszékelyesedett oláhok, a területért – mi a széké – minden telekbirtokos 4 frt évi taxát fizet. 
Ilyésmezejét e munka I. kötete 139–140. lapjain részletesebben tárgyaltam, oda utasitom az 
olvasót., a Sebes vize és Szovátha pataka. A havasoknak e vizdús kristály erei gazdagitják fel 
as Kis-Küküllőt, mely ezenfelül maga is jelentéktelen havasi csermely, s csakis a nevezett 
folyókkal való egyesülése után növi ki magát tekintélyes folyóvá. Hol a Sebes vizének és 
Szövátha patakának gyönyörű völgyületei a Kis-Küküllő völgyével egybeölelkeznek, részint 
a két folyó által körülfolyt hegyfok fennlapályán, részint a Szovátha pataka völgytorkolatába 
is felnyulva fekszik szép regényesen Szovátha. A nevezett két folyó által körülzajlott s az 
országut által is érintett lapályos hegyfokot Földvárnak, hátrább pedig – hol hegygyé növi ki 
magát – Amenusnak nevezik. 

Ugy Földvárnál mint az Amenuson régi épületnyomokra, tégla- és cserép-töredékekre 
akadhatni, minek következtében kincs után turkál főleg az Amenuson a nép, s nem ritkán 
találnak ily alkalmakkor római érmekre. Az Amenus neveit is a római korral hozzák 
kapcsoaltba, oda ily nevű római fejedelem (valószinüleg sótiszt) várát helyezve. Hogy pedig a 
szováthai sótelepek a római uralom korában mívelet alatt voltak, arra a most is feltáruló 
aknaüregek, római bányász-eszközök s főleg a kissé alább fekvő sóváradi római castrum elég 
bizonyitékul szolgál, sőt még többel a Nyárád mellett felmenő s Mikházáig követhető római 
út, melynek – mint alább látni fogjuk – más létczélja nem lehetett, mint a szováthai és a 
szintén mívelet alatt állott parajdi sóbányákkal való egybeköttetés. Miért mindezekből nem 
alaptalanul következtethetjük, hogy a három folyótól körülölelt, s hadászatilag is erős fektű 
Földváron a rómaiaknak egy telepük, vagy talán állandó táborhelyük volt, mely a hadút és 
sómivelettel foglalkozott telep felett őrködött. E táborhelynek egy vigiliája fennebb az 
Amenusok feküdhetett. Az idő vasfoga, a föld szinét átalakitott eke elegyengette annak helyét, 
de azért az időnként felszinre jövő római érmek, tégla- és cserép-töredékek homályos 
útmutatókul szolgálnak ily sejtelem támogatására, melyet csakis rendszeres ásatások 
segélyével lehetend egykor történelmi érvényre emelni. Szováthától kellett – bár biztosan 
nyomozni nem tudjuk – a római útnak a homoródmenti sóaknákhoz áthuzódnia, mivel az 
enlaki és martonosi castrumok létezéséből erre lehet következtetést vonni; ugylátszik 
azonban, hogy a rómaiak elvonultával za itteni sómívelettel teljesen felhagytak, a telep romba 
dült s vadon rengeteg lakatlan mágánya terült el ezredéven át e tájon, mert a most ottan fekvő 
tekintélyes helység a tárgyalásunk alatti Szovátha, ujabb korban alakult, mivel az 1567-ki 
regestrumban – hol a legcsekélyebb marosszéki helység is pontosan be van jegyezve – 



Szovátháról semmi emlités nincsen téve; s hogy keletkezési törétnelmét felderithetjük, azt egy 
csak mult évben felfedezett okmánynak lehet köszönni*Ezen magyar szövegű folyamodvány 
eredetije a gr. Rhédey-levéltárban van, hol a Tört. társulat bizottsága za 1868-ki kolozsvári 
gyülés alkalmával fedezte fel. Gr. Lázár Miklós lemásolván, érdekes jegyzetek kiséretében 
küldötte fel a Tört. társulatnak. E másolatból közlöm itt kivonatilag., mely e falu 
keletkezésére s keletkezésének viszontagságaira igen érdekes adatokat nyújt, ez pedig 
szentpáli Kornis Mihálynak 1581. szent Jakabhó 13-án fehérvári börtönéből Báthori Istvánhoz 
irt folyamodványa. E folyamodványban az a korban szokásos hálálkodások, áldáskodások s 
hűségigéretekkel illustrált hosszadalmas bevezetés után Kornis felemliti, hogy a Békéssel való 
trónfeletti harcz alkalmával ugy ő, mint többi rokonai hűk és áldozatkész támogatói voltak a 
Báthori ügynek, miért jutalomképpen a sókamaraispánságot nyerte, de midőn utódja (Báthori 
Kristóf) Udvarhelyt*Itt az udvarhelyi vár értendő. Báthori Istvánnak*Báthori Endre fia, ki 
egyideig udvarhelyi várparancsnok volt. adományozta*A várhoz tartozó jószágok értendők itt, 
azonban nem lehet bizton tudni, hogy azok mint várparancsnoknak hivatala tartamára való 
használatra adattak-e át? vagy pedig valójában adományoztattak. Én az első esetet hiszem, 
mivel ezen jószágok legtöbb esetben a várparancsnokság járulékát képezték, s csak később, 
midőn a vár maga is inscribáltatott, Kornisok- s másoknak mentek magánkézre., akkor a 
kamaraispánságot visszavéve, fejedelem kezére adta, ki arra Váradi Kis Pál deákot nevezte ki. 
Ez Kornist folytonosan boszantotta s a többek között a sóhoz tartozó havasra, – honnan a 
székelyek s Kornis jobbágyai is fát, hordódongákat stb. hordtak, miután éltek és adóztak – az 
ugynevezett Szovátha mezejére, hol azelőtt falu soha sem volt, 1580-ban lakosokat telepitett; 
„hiszem – mond Kornis – hogy magának való kedvkeresésében ugy vagyon, hogy fejedelem 
számára inditotta sé kezdette volt. ” 

Ezen megszállás ellen többszörösen óvást tettek és folyamodtak ugy a székelyek mint maga 
Kornis, mire a fejedelem válasza az volt, miszerint ha a tiszttartótól megérti, hogy a 
megszállás a székelység nyomorgatásával történik: be fogja tiltani. Isméti folyamodásukra 
Bánffi Farkashoz*Ki udvarhelyszéki királybiró és kapitány volt. rendelkezett, hogy az ügyet 
vizsgálja meg, ha valójában jogsérelem forog-e fenn; de mivel a megtelepültek 16 családra 
szaporodtak, s hovatovább terjeszkedtek, Kornis 1581-ben reájok menvén, a népet szekerekre 
rakva elköltöztette, falunak nevezett lakjaikat pedig szétdúlatta, miről azonnal maga jelentést 
tett Fehérvárra a tanácsuraknak; de a fejedelem nevében öcscsével Kornis Farkassal*Kornis 
Farkast Báthori István 1571. jun. 9-én nevezte ki udvarhelyszéki főkirálybirónak. E hivatalt 
viselte 1580-ig, midőn Bánffi Farkas váltotta fel. s több rokonával együtt Fehérvárra 
rendeltetvén, ott letartóztatták és fogságra vetették. Ezen fogságából irt levélben, illetőleg 
folyamodványában adja elő Kornis Mihály a fennebbieket, kinyilatkoztatva, hogy tettét 
megbánta, hogy azt nem engedetlenségből, se nem magán haszonvágyból, hanem a községek 
és végelszegényedésre jutott jobbágyai kérésére és javáért tette stb., miért esdekelve kéri a 
fejedelmet, hogy mint hű szolgáját a gyalázattól, mely rajta esett, védje, s fogságából 
kiszabaditva engedje meg, hogy személyesen fejthesse fel az ügy állását stb. 

Ez rövidre vonva Kornis folyamodásának értelme, melyet midőn ő börtöne sötétében irt, 
korántsem sejtette, hogy három század mulva egy történelmi homály eloszlatására fog 
világositólag hatni. Hogy Kornis kérelmére mi volt a fejedelem válasza, nem tudjuk ugyan, de 
hogy a fogságból hamar kiszabadultak, azt abból láthatjuk, hogy Kornis Mihály nevével nem 
sokára a közügyek terén találkozunk, arról pedig, hogy az általa feldult telephely benépesitése 
ujból foganatba vétetett, s elüzött lakói s mások is telepedtek oda*Ugy látszik, hogy lakói 
leginkább a Nyárádmenti Szentföld katholikus faluiból települtek ide, ebből magyarázható ki, 
hogy bár alól-felül mindenütt protest. népesség környezi, Szovátha lakói egészen napjainkig 



megmaradtak a kath. hitben., Szovátha helysége kezeskedik, mely 3 század alatt az első 15 
családról 400 családra gyarapodott, most házszáma 326. 

Igen valószinű, miszerint a Kornisok szabadságukat oly feltét alatt nyerték vissza, hogy a 
feldúlt falut ujból felépitsék; ezt következtethetjük abból is, hogy 1597-ben már mint falu 
szerepel, mely év december 19-én Báthori Zsigmond a Báthori Boldizsárról visszaszállott 
szováthai jószágot és nemesi curiát, valamint a Gerendi Jánosról visszaszállott curiát, 
valamint a Gerendi Jánosról visszaszállott nagyajtai részjószágot Apafi György, Ferencz, és 
Miklósnak adományozza*Lásd Kemény József Trans. Pos. kiirva a fisc. levélt. 370. B.. 

Szováthát szabad székelyek lakták és lakják ma is, csak azon kis része volt jobbágy, melyet 
fennebb Báthori által eladományozni látunk. Ezt adományozza 1609-ki oct. 17-én Báthori 
Gábor Zowatka néven Balássy Ferencznek*Az okmányt lásd Andrásfalvánál.. Ezt adja el 
1610-ben Kereszturi Pál fejedelem udvari embere Szöverdi Gáspár Jánosnak, Marosszék 
főkirálybirájának 50 forintért*Kemény Józs. Ugyanott C., mi a jószágrész csekélységét 
mutatja. 1630-ban mart. 4-én Toldalagi Mihály Gáspár János özvegyét, Bethlen Zsófiát a 
kolozsvári országgyülésre evocálja, a meghalt fejedelem által törvényes utak mellőzésével 
átadott szováthai, vadasi és sz.-miklósi jószágokért*Ugyanott 370 E., 1741-ben pedig a fiscus 
perelt II. Apafi szováthai birtokáért, de mivel az székely jus volt s mivel Apafi annak 
tényleges birtokában nem is volt, a pert elvesztette. 

Ennyi, mit Szovátha multjára vonatkozólag kipuhatolhaték; a mi néveredetét illeti, az, mint 
fennebb láttuk, a megszállott hely korábbi nevétől Szovátha mezejétől eredett, azonban mivel 
az ős székely felosztásban az Örlecz nem sorozatában ott találjuk a Szovát ágot, igen 
valószinű, hogy arról neveztetett a hihetőleg ezen ág vagy nemzetség birtokában volt 
havasrész Szovát mezejének. Különben a jeleni Szovátha egyike Marosszék 
legterjedelemesebb és legcsinosabb faluinak, népe katholikus hitet követ, öltözék és 
szokásokban inkább huz az Udvarhelyszék havasalji, mint a marosszéki néphez. A helység 
maga igen csinos, s az idegen előtt felötlők lesznek bizonynyal a lakok előtt pompálkodó 
rendszerint élénk szinekkel kifestett galambbúgos kapuk, melyek köríves nyilatuak, s 
díszkeretükben a növényvilágból vett díszművezettel vannak elöntve; különben az ily alakú 
kapuk a kis Küküllő völgyén mindenütt előfordulnak. 

Szováthának kevés művelhető földje*Szántója összesen 1136 hold 565 négysz. öl., de annál 
több erdősége van, mely a Küküllőbe rohanó emlitett három folyó messze felhatoló 
völgyületei mellett egész Gyergyó széléig felnyulik. Ez erdőségek 24,332 hold kiterjedésüek s 
bár fele részben a szováthai határba osztattak be, azért azok mégis Marosszék közös 
tulajdonát képezik, miért Székhavasának is neveztetnek. Régebb e havast csak a bekecsalji 16 
falu birta, hogy minő jogalapon, nem lehet tudni; bár a hagyomány mondja, hogy azt Székely 
Mózestől nyerték vitézségük jutalmául; jelenleg azonban e havasok birtokjoga ki van 
terjesztve Marosszék összes faluira, de ugy, hogy mindenki az onnan szállitott fáért valami 
csekélységet fizet, miből a kezelési és erdőőrzési költségek fedeztetnek. E havasok vidéke 
valójában nagyszerű, s ki nem restel a Szovátha, Sebes és Juhod vizének messze felhatoló 
völgyületeibe felmenni, az gazdagon lesz kárpótolva a távoli magánynak minden lépten 
felmerülő nagyszerüsége által; egyáltalában e havastáj – mivel éghajlata enyhe, és talaja 
termékeny – igen alkalmas lenne a gyarmatositásra, mit már az is támogat, miszerint rövid idő 
alatt két helységet látunk ott keletkezni (Szovátha és Ilyésmező), de ott a folyamok áldásos 
hullámaitól öntözött völgyekben még sok falu elhelyezkedhetik akkor, midőn czélszerübb 
gazdászat létrejöttével, s főleg a most pangásban levő sómívelésnek europai versenyt és 
kereskedést megengedő emelésével és azzal kapcsolatos gyáripar fejlesztésével, – mire e 



vidék fagazdagsága és sebes folyamaival oly annyira hivatva van, – e vidék kinálkozó előnyei 
tekintetbe vétetnek. Azonban mig ez óhajtott kor elkövetkezik, addig meg kell elégednünk a 
táj vadon nagyszerüségével, idyllien szép havasaival, festői sziklaidomzataival, melyek az e 
völgyekbe felhatolót gazdagon jutalmazzák fáradaimaiért; de ki visszariad a fáradságos hahasi 
úttól, az Szovátha közvetlen közelében is találhat oly nevezetes természeti tüneményekre, 
minőknek Europában nincsen párja, ezek pedig a falutól rövid negyedórára eső Sóhegyek. A 
világközlekedéstől számitásszerüleg elzárt Királyhágón inneni része hazánknak a természet 
soknemü áldásai mellett oly sódús, hogy annak e földön hason párját nem tudjuk feltalálni; 
párhuzamosan futó, északról délnek irányuló két roppant sótelep futja át ez országrészt; egyik, 
mely Dézsaknától kiindulva Kolozson, Tordán át egész Maros-Ujvárig nyulik 10–12 mfd 
hosszuságban; a másik, mely Görgyén, sőt Vécstől kezdődve a Székelyföldet 18 mfd 
hosszaságban szeli át, s mely a Rika cserkő (basalt) és mészkő szikláinak kiszárnyalása által 
van ketté metszve vagy inkább eltéritve, mert az Oláhországban levő oknai sóbányák e 
sótelepnek csak folytatásai lehetnek. 

Ezen sótelep csekélyebb vagy vastagabb földréteggel van eltakarva, de a vonalán eső 
sósforrások mégis követni engedik irányát, két helyt azonban nagyszerű sóhegyek tömegébe 
tör ki a földből, ezek egyike Parajdnál van*A parajdi sóhegy 280 lábra emelkedik a Korond 
vize szinvonala fölé, területe 1000–1200 öl hosszú, 900–1000 öl széles., a másik itten 
Szováthánál mutatkozik. 

A Szovátha vize jobb oldalán egy annak szinvonala fölé 208 lábnyira emelkedő 940 öl 
hosszú, 314 öl széles (295,160 négyszög öl területű) hegy emelkedik ki, hegy, mely egészen 
tömör kősóból áll*Hauchard József. Vázlatok a székelyföldi sótelepekről. Megjelent a magyar 
orvosok és természetvizsgálók 1865-ki évk. 193–194. lap.; itt van e roppant sótömegnek 
göbe, honnan különböző irányban a sóképletek ágazatai kiindulnak, itt van felhalmozva az 
emberi ugy mint állati és növényi életre egyaránt nélkülözhetlen adománya a természetnek, 
oly nagy mennyiségben, oly roppant halmazban, hogy fél Europát lehetne vele ellátni; de azon 
szerencsétlen politikai balfogás által, mely szabadságra vágyó népünket tervszerü 
kiszegényitéssel akarta a szlogaság jarmába hajtani, bérezes kis hazánk el lévén zárva a 
világkereskedési egybeköttetéstől, ott hever használatlanul e roppant kincsforrás, s Erdély az 
anyatermészetnek annyi felhalmozott áldása mellett alig termel annyi sót, mennyi a 
belfogyasztásra elégséges. Csak négy sóakna van jelenleg kismérvü művelet alatt, a többi s 
azzal a szováthai sóbérczek is ott hevernek használatlanul; pedig hogy itt hajdan, valószinüleg 
a római uralom alatt nagymérvü sómivelet folyt, annak csalhatlan nyomai mutatkoznak, mert 
a sóemelkedések közti szabályszerű bemélyedések – melyeket iszappal töltött be a víz – az ott 
levő sótócsák és nagyobb tavak is mind régi bányák helyein keletkeztek, főleg ott, hol az 50 
öl hosszu, 24 öl széles és 10 öl mélységü nagy tó van, valószinüleg egy nyitva mivelt római 
sóakna van elboritva. Ezen korábbi sómíveletre mutatnak továbbá a talaj-alakzaton kívűl a 
földből naponta kikerülő régi bányászati eszközök, de legfelötlőbben a kétfelől ide irányuló 
(Sóvárad és Mikháza felől) római útak, melyeknek vonalán épültek a sóváradi és mikházi álló 
táborhelyek (castrum stativumok). 

Ezen sóhegy pedig mozgó, naponta átidomuló sajátságos talaj, mely átalakulást leginkább 
néhány csermely eszközli, mert ezeknek vize betünik (beszivárog) a sóhegy keleti részén, s 
azon átsürődve, déli alján szökell ki a földből. Miként a vizek aláássák, kinyalják a hegy 
keblét, akként omladozik, sülyedez annak felülete, a tetőkön levő földrétegbe fák 
kapaszkodnak, az oldalokon törökbuzát mivel a szorgalmas székely, de ím egy napon hiába 
keresi földjét, mely táplálta, hiába az erdőt, melynek árnyában munka után fáradtan annyiszor 
megpihent, eltünt az, elnyelte a föld, helyén pedig roppant örvény vagy szép tó támadott, vagy 



varásszerüleg előállott sósziklák meredeznek fel. Hol van az a két roppant tó, mely bár 
egymás közelében volt, egyiknek vize jéghideg, míg a másiknak vize (csak 1 1/2 lábnyira is a 
vizfelület alatt) égető meleg volt, s melyben annyit fürödtem én is gyermekkoromban? 
Elfakadtak azok 1850-ben, helyökön pedig azon roppant örvények keletkeztek, melyeket 
csudás idomú sósziklák vesznek körül, mint a jeges tengernek uszó jégtömegei; amott szép 
lombos erdő közül más sószálak emelkednek fel, mint elrejtett imaházak fellövellő tornyai, 
odább díszgúla idomu alakok, mintha heliopolis kertjeibe tévedezne az utas, im ismét másik, a 
nap sugaraiban tündöklő tó mellett nagy tömegű átlátszó sószikla emelkedik, mintha Svájcz 
jégcsúcsai lennének ide varázsolva. Hát azok a hegyormokra akgatott, oly festőileg fekvő, a 
táj szépségére oly lényegesen beható házikók mik? talán a gyönyörű táj, a természet e csudás 
nagyszerüségében gyönyörködni jövők kényelmére épültek, vagy talán magányt kereső 
zárandokok kies visszavonulási helyei? vagy éppen imolák, hol az ember hálát ad istenének, 
hogy ennyi áldást halmozott itt egybe számára? Nem, azok őrházak, hol felvont fegyverrel 
őrködnek azért, hogy az ember a természet ezen élvezetére rendelt áldását ne használhassa. 
Innen van, hogy a szegény székely sóhegyei mellett sótalan kenyeret eszik, vagy 
életveszélylyel közelg az éj sötétében tolvajként lopni azt, mit a gondos anyatermészet 
számára letett, s melynek élvezetéhez törvényszerüleg is joga van. 

Mit fennebb elősoroltam, az inkább a tájismészet és szépészet szempontjából ismerteti a 
valójában csudásan nagyszerű sóhegyeket, azok által inkább csak a föld felületének vannak a 
látérzékre ható szépségei ecsetelve, oly gyenge szinezetben, mint szóval festeni tudhat az oly 
műkedvelő, minő én vagyok, kire korántsem alkalmazható Jules Janin azon jellemző 
mondata, mit Sandeauról monda: „Hogy a toll ecsetté válik kezében, melylyel ugy fest, mint 
Claude Lorraine vagy Schäffer.” Jól tudom, hogy a lángész ily eszményitő tulajdona meg 
lévén tőlem vonva, mit előmutatok, nem egyéb szintelen vázrajznál; azért hogy annak számos 
hiányai kiegészitve legyenek, kénytelen vagyok idegen szineket s más ecsetét kölcsönözni, 
ideigtatván ministeri titkár Gyujtó Lajosnak szakismerettel és mély tudományossággal, a 
helyszinén tett észleletek alapján készült ismertetésének Szovátha sóhegyeit érdeklő 
részét*Melyet szerző sziveskedett felhasználás végett nekem átengedni, miért itt hálás 
köszönetemet nyilvánitom.. 

„A Kis-Küküllő völgyén felindulva, mielőtt Parajdot elérnők, messziről megpillantjuk a 
fehérlő sósziklákat, melyek Szovátha falun felül a Szovátha vizétől nevezett fővölgy 
baloldalán az azzal párhuzamosan délkeletre vonuló trachyt hegyláncz aljában kiemelkednek. 

A mintegy 1000 bécsi láb magas hegygerinczből két csakugyan trachyt tuff-ág nyulik le a 
patak völgyére, fenn egy hegyes szögletet képezve, alant már egymástól mintegy 600 ölnyire 
eltérve. Az igy alakult háromszögü mintegy 300,000 négyszög ölnyi tért egy 180 b. lábnyira 
felmagasuló domb tölti be, mely tisztán özönelőtti képződmény jellegét viseli. 

Fedője e dombnak a diluvium sárga agyag, mely közé tégla nagyságú porond és agyagmárga 
darabok vannak vegyülve, miből nagyobb összefüggő rétegek nem találhatók. A völgy jobb 
oldalán az itt délkeletnek indult, de mindjárt a falu mellett a Küküllő beszakadásánál nyugat 
felé forduló hegylánczban e kőzet már önállólag jön elő agyag-fedő alatt, ő maga képezvén 
hatalmas rétegekben a hegytestet, ugy hogy hinni lehet, mintha e kőzet a trachyt hegység 
tövében ülepedett sótömzszsel egy időben képződött és egy későbbi idő rázkódtatásai között 
elmosult darabjai utóbb a sótömzsre borultak volna. Mert a sósziklák tetején tisztán a tulsó 
hegység romladványait találjuk fel. Trachyt szikladarabok csak a völgy mélyében a patak 
mentén láthatók, melyek a délkeletre vonuló magas hegygerinczekből gurultak alá és hosszú 
utjokban kerekded alakot nyertek. 



A fennebbi – látszólag mintegy 300,000 négyszög ölnyi – területen túl hogy terjed e a sókőzet 
tovább, s mekkora mélységig van beékelve, arról adatok nincsenek. Hogy ott, hol délfelől a 
trachyt kőzettel jön érintkezésbe, a sónak okvetlen meg kell szünnie, az kétséget nem 
szenved, de a szemben levő egyidejü képlet alatt, hogy a sókőzet is helyet foglalhatna, az igen 
természetes. Tény az, hogy a Szovátha vize jobb partján semmi külső jelek nem mutatják a 
sónak létezését. A patak balpartján ellenben a megirt 600 ölnyi hosszuságban tisztán 
feltaláljuk a patak szintjén régi időkben űzött sóbányászat jeleit a számos, néhol édes, néhol 
pedig sósvizzel telt vagy felülről egészen agyaggal bemosult kerekded gödrökben. 

Valahol a sótfedő agyag természeti okok vagy emberi kéz által elmozdittatott, a sószikla 
mindenütt fényesen és tisztán előtünik. Simán 20–30 köböles elszakadozott darabokban az 
agyagoldatba tapadva, vagy hegyesen kiczikázott szirtekben a mélységből kiemelkedve. 
Rétegei sehol sem vizszintesek, mindig függők s a trachyttól legfelebb 60 fokig elhajlottak és 
8–10 hüvelyk vastagságban vékony földes erek által vannak megkülönböztetve. A rétegülés 
iránya északnyugat felé vonul. A fennebb megnevezett sóval rokon ásványokon kívűl egyebet 
– mint még egy helyütt kárpáti porondkőben bejegeczedett zelenitet – nem találtam.” Legyen 
itt egy kép, mely a fennebb oly szépen leirt sósziklák egyik csoportját tünteti elő. (Lásd a 18. 
lapon.) 

Ez azonban csak egyik pontját tünteti elő a sóhegy megragadó nagyszerüségének, melyet 20 
képben sem lehetne kimeritőleg felmutatni. 

Miután Gyujtó jeles szakdolgozata az én leirásom hézagosságát oly előnyösen pótolja helyre, 
s miután itt a hiányok helyreigazitási terére léptem, azt következetesen keresztülviendő, 
megragadom az alkalmat, hogy Gyujtó jeles szakmunkáját felhasználjam a parajdi sóaknák e 
munka I. k.-ben adott leirásának kiegészitésére is. Ezt pedig következetlenség vádja nélkül 
tehetem, a mennyiben a szováthai sóhegyek kétségtelenül egybefüggésben vannak a parajdi s 
korondi sótömzsekkel, melyek ezeknek folytatását, mintegy kiegészitő részét alkotják, miért 
szabadjon olvasómnak becses figyelmét visszavezetni az ugyan e völgyben fennebb fekvő 
Parajdra, legyen megengedve nekem ezen politikai határsértés, midőn Marosszék 
ismertetésénél egy kis visszapillantást teszek az anyaszéknek határhelységébe: melynek 
gazdag természeti kincseit s azok felmunkálásának mozzanatait ekként ismerteti Gyujtó. 

„Ha követve a Szovátha vize futását, ismét a Kis-Küküllő völgyébe térünk vissza, s annak 
jobb partján felindulunk, három ezer öl távolságban egy más még terjedtebb sószikla-
képződményre találunk. 

Parajd falutól 1/4 mérföldnyire a Kis-Küküllő és Korond pataka egyesülésénél egy derékszög 
képződik s az e pontig a két víz futását kisérő hegyormok is ezen alól északnyugati iránynyal 
csak egy völgynek, a Küküllő völgyének nyitnak utat. Az egyesülési ponton felül a két folyam 
irányában kitört négy hegygerincz trachyt s trachyt-tuff kőzetből áll, a két völgy egymástól 
abban különbözik, hogy a keskenyebb Küküllő-völgy mindkét partján fenekig le csak a 
trachyt látható; míg a szélesebb Korond pataki völgyoldalon, főkép a balparton, a Molasse 
csoportulat, a min a trachyt áttört, épen előtünik. 

A két víz egybeszakadásánál képződő derékszögön a Korond pataka jobb s a Küküllő 
balpartján egy 300 b. láb magas domb terül el, hol 900 b. öl szélességben és szintannyi 
hosszuságban szétmállott molasse-képződmények alatt egypár ölnyi mélységben mindenütt 
kősóra találunk. 



A parajdi sóhegy mintegy 800,000 négyszög ölnyi tért foglal, hol a sósziklák a Korond 
patakától véve 270 láb magasságra emelkednek, a lemosott vagy kivájt diluvium agyag alatt, 
itt meredek szirt-oldalokat, ott hegyes gerinczeket, vagy tátongó mély nyilásokat képezve. 

E szirtek aljában fekszik a parajdi sóbánya-telep, hol jelenleg a sótermelés az egyetlen 
„József” nevű sóaknából üzetik. Itt tágasb tér nyilik a sóalkat észlelésére, s az ujabb időben 
megengedett sótárnázat vagy a sóhegyeknek tárnák által való kikutatása arra még több 
alkalmat nyujt. A sótömzs a legmagasb csúcstól az akna mélyéig számitva 540 láb 
magasságban áll a vizsgálónak részint a régi bányavájatok s hegyzuhanatok, részint a rendes 
aknamívelet által feltárva. De a sóalkat észlelése mégis csak szűk helyre volt szoritva, nem 
terjeszkedhetett túl a mívelésben levő bánya területén, s arról, hogy történtek-e ezen kívűl a 
patak szirtjén alól ásatások, semmi adat sem maradt fenn. 

 

A szováthai sósziklák egyik csoportja. (Gyujtó L. rajza után fára rajz. Keleti G.) 

Abból tehát, mit a sószikla-oldalokon, a mivelésben levő 45 öl mélységre lehajtott aknában és 
az ahoz közel vizzel szinig megtelt ugynevezett „Ujbányában” észlelni lehet, ugy látszik, 
hogy a sótömzs egy egész tömör testet képez, délről észak felé nyulik, s ez irányban vonulnak 
legtöbbnyire az ő rétegei is, melyeket sötétszürke és világosb, 2–8 hüvelyk vastag csíkok 
jelölnek. 

Tömöttsége e sótestnek majd minden magasságban egyenlő, csak a levegőnek kitéve állt 
sziklaéleken, a földerekkel érintkezésben levő részecskék mutatnak hajlandóságot a 
szétmállásra. 

A sószemcsék is, melyek általában a koczkarendszerhez tartoznak, minden magasságban 
ugyanakkorák; különséget itt is csak a rétegek nyilásain beférkezett idegen ásványok miatt 
képződő üregekben az eredeti jegeczedéstől eltérő körülmények között történt 
leülepedésekben lehet észlelni, mi igen ritkán fordul elő. 

Az idegen földnemek, melyek a tömör sótestben feltalálhatók, egyidejű képződések s a 
sótömzs megszakadozott felső részeibe behatolt sárrétegektől megkülönböztetendők. A 
sótömzsbe foglalt anyagok a sórétegekkel egy irányt tartanak, s legtöbbnyire sóagyag, 
szétmállott sötét pala, apró kovagszemcsék és ritkán gipszből állanak, s még akkor is, mikor 
berakodásuk a sórétegektől eltérőleg kerekded nagyobb-kisebb üregekben történt, az ekkép 



tisztátlanitott sótest határvonalai mindkét oldalról a sótest irányvonalába esnek; és igy 
kimutatják a bányásznak azt az utat, melyen haladnia kell, s azt a határt, meddig aknáival fel s 
alá a legnagyobb mélységekig, tiszta kősóban terjeszkedhetik. – Világos ebből, hogy a parajdi 
okszerü sóbányászat csak a só rétegülésének pontos ismeretén alapulhat; s tagadhatatlan az is, 
hogy jóllehet arra kellő figyelem nem fordittatott, már az eddig tett észleletekből kiderül, 
hogy a rétegülés, vagy más szóval mondva, az idegen anyagok bevegyülésének határvonalai 
oly állandóságot tanusitnak, hogy azok között eligazulni s az aknaür vagy a létesitendő bánya-
kivájat tervét bizton megállapitani lehetséges. 

Ha a vielicskai sótelepet akkép jellemezzük, hogy az diluvium, agyag és közvetlen futóhomok 
fedő alatt sóagyag közé vegyült sótömzs-töredékekből áll, melyeknek nagysága, alakja s 
ásványtani tulajdonságai szünetlen változnak, s hol egyirányban, egy rendszerben való 
lerakodások csak kivételkép fordulnak elő; ugy a nagy különbség, mi a vielicskai sótelep és a 
parajdi sótömzs között létezik, tán legvilágosabban ki van fejezve. Míg a parajdi sótestben az 
idegen vegyületek csak kivételesek, addig azok a vielicskai sótelepek alkatrészét képezik, s 
joggal mondhatni, hogy azzal egy idejü képződményeknek tekinthetők, a mennyiben helyüket 
az alapkőzet medenczéjében valamely nagy sótömzs szétszórt maradványaival egyszerre 
foglalták el. Azért a parajdi sótömzs egytestüségénél fogva alkalmas, hogy ne tárnarendszer, 
de tágas és lemélyithető üregekben míveltessék, vagy, hogy napszint rendezett 
bányakeretekben vágattassék mindaddig, míg a hatalmas sóhegy a havasi folyamok 
szinvonaláig fog leapadni. 

Emlitve volt fennebb, hogy a parajdi sóhegy ott, hol a kis Küküllő a Korond patakával 
egybeszakad, az előbbinek bal s az utóbbinak jobb partján képződött derékszögön a viznek 
futását követő trachyt bérczek között egy 800,000 négyszög ölnyi tért foglal el, s nem is 
lehetett földismei tájékozásul, valamig a kőzetek képződéséről s behelyezkedéséről volt szó, a 
helyzetet máskép kifejezni. De ha a mivelésben álló sóbánya-művekről, az emberi kéz 
jelenkori munkálatairól akarunk szólani, meg kell jegyeznünk, hogy a Korond pataka nem 
messze azon ponttól, hol a Küküllővel egyesül, a sótömzs által elfoglalt derékszögben 
valószinüleg a bányavájatok nyilásain betörve, abból mintegy 50,000 négyszög öl területet 
kiszakasztott. 

Igy a Korond patakának – mielőtt a Küküllő vizében nevét elvesztené – mintegy 400 ölnyi 
hosszuságban mindkét partját a sóhegyek képezik, medrének feneke kősóból áll, s a térség, – 
mi a só kimosulásával alakult – a jelenkori bányaművek s épületek beállitására használtatott 
fel. 

E téren csak két rendes aknázatnak, azaz jár- és hajtótorokkal ellátott bányának nyomait 
találjuk. Egyik a most mivelésben álló „József” nevet viselő bánya; másik az ujabb időben 
épült, de rövid időt élt és két tizeddel ezelőtt a Korond pataka által szinültig elárasztott 
ugynevezett „Ujbánya”. 

Ez a bánya a jelen század második tizedében a „József” bánya mellé, attól a patak terén felfelé 
menve 45 ölre, tartalékul készült. Jártorka a hajtótoroktól 30 öl távolban mélyittetett le, s 
mindkettő egy főte-tárnával*Az akna legfelső szintjébe bevágott tárna. egybeköttetvén, az 
üreg prizsma-alakban vájatott a mélybe. 

A só elég tiszta volt; csikjai az általános rendszer szerint vonultak; az egész akna szilárd és 
százaz: csak a hajtótorok körül volt egy kis víz-szivárgás, mely egy köröző tárnával fogatott 
fel és napszint egy 4 öles kutból huzatott ki. 



A Korond pataka azonban egész medrével – mint fennebb emlitve volt – sótalajon folyt végig, 
s annak rétegei között időteltével mind nagyobb-nagyobb rágások keletkeztek, a víz a 
kutagban szaporodott és már 1836-ban, a bánya életkorának második évtizedében, 
szükségessé vált a vizek elgátlásának hatékonyabb eszközeit venni igénybe. Megkisértetett 
azért a Maros-Ujvártt akkoron még igen jó sikert mutató halzsiros agyaggal való döngölés, 
megkisértetett a Korond patakának azon rétegek felett, melyeken át a víz az aknához 
szivárgott, egy fából készült csatornán végig vezetése; de mindez czélhoz nem vezetett. A 
csekély szilárdsággal s csak kisérletkép épitett facsatornát egy tavaszi ár elsodorta, a víz egész 
rohammal támadta meg a sótestet, s azt az egész bánya körül a patak-fenék szinvonaláig 
egyenesre mosva, a bányát épp a magasságig feltöltötte, minek következtében annak épületei 
lehordattak. 

Nem levén helyén itt a végbevitt vizvédmunkák birálgatásába bocsátkozni, csak azt jegyzem 
még meg, hogy véleményem szerint ezen „Ujbánya” történelme itt még végét nem érte, s 
jöhet idő, mikor okulva a multból meritett adatokon, a folyam vizének sikeres elzárásával a 
kész felnyitott bánya fogja a sószükségletet kiállitani. 

Azonban a hely, hol a tartalékbánya fog előkészittetni, ez idő szerint nem a völgy területén, 
hanem egy sokkal alkalmasb ponton magában a hatalmas sóhegy gyomrában van kinézve, 
hová ujabb időben összesen 340 ölnyi hosszuságra terjedő kutató tárnák hajtattak be. 

Szükségesnek tartatott ugyanis a Korond pataka uralma elől menedéket keresni a távolabb eső 
sótömzs magasabb emeletében, s felmerült az a kérdés is, nem volna-e czélszerübb s 
jutányosabb a sóhegy tetején kezdeni a munkát s onnan művelni lefelé a napszinen rendes 
keretekben az aknákat. 

Ez ötletből vette kezdetét a parajdi Sóhegy feltárási munkálata, melynek érdekes voltát a 
földisme s bányatan szempontjából is tagadni nem lehet. 

E tárna a Sóhegybe 4 ölnyi magasságban a völgy szintjén felül behajtva, immár 161 ölet 
haladott előre. A néző bámulni fogja azt a vakmerő székely bátorságot, mely e munkától, a 
lesuvadott sótömzs-töredékek között, vissza nem rettent: 

Földismei tekintetben, e 161 öl husszuságban és a szintén annyira terjedő kereszttárnákban 
tett észleletek egy egészen különálló földismei értekezés alapját képezik, s vissza fogunk reá 
térni, ha e munkálatok befejezésével az észleletek sora kiegészittetik. Addig elég lesz 
megjegyezni, hogy a régiek a Sóhegyről lefelé vágott üregeikkel egészen a tárna szintjéig 
hatoltak le, s hogy van reménység arra is, miszerint az üzleti czélokra, különösen trágyára 
alkalmas káli-só is fel fog e hegyekben fedeztetni”. 

Im itt végződik a jeles szakmunka, s nem kétlem, hogy az olvasóra is azon behatást fogja 
tenni, mit reám tett, t. i. sajnálkozást költ a miatt, hogy miért ily rövid, hogy miért szakad ily 
hamar meg. 

S most, miután a parajdi bányákat ezen annyira előnyös világitásban szemléltük, miután 
feltáratott előttünk az ottan levő roppant kincs, mely a jövőnek czélszerübb és nagyobb mérvű 
kiaknázására oly előnyösen kinálkozik, térjünk vissza az azoknak járulékát, mondhatnók 
tartalékát képező szováthai sóhegyekhez, hol a természet csudás adományai mellett még a 
régész is találhat vizsgálódására méltó tárgyat, ez pedig egy hatalmas földtöltés*Ez egy alján 
4 öl széles és 2 öl magas, felül doború töltés. messze ellátszó bádogos magas tornya; rövid 



félóra alatt a Küküllő mellett*Ezt nem kell egybetéveszteni a Parajd feletti Rabsonné vára 
tájat elvonuló s ugyan ily nevü töltéssel, mert az jóval fennebb vonul, s a görgényi 
havasoknak irányul, s miként e munka I. kötetében elmondám, egybefüggésben van az 
oroszhegyi fensíkon és a Hargita alján elvonuló másik töltéssel, mely ismét a Rikát átszelő 
Kakasbarázdával függve egybe, az egész Székelyföldet átfutja., odább Óriások árkának 
neveztetve, a Sóhegy északnyugati oldalából, az ugynevezett Zoltán tetejéről kiindulva, a 
Rakotyás oldalon megy le a Szovátha vize völgyébe, honnan a Falu cserején a Restás tetejére 
kimenve, a Megye-bükk erdején és Barátok bérczén átvonulva, felcsap a Bekecs lonkájára, hol 
egész Mikházáig követhető vonala; s bár a Bekecs oldalán néhol meredek helyeken halad, s 
bár nyugati oldalát mély sáncz övedzi, mégis valószinünek tetszik, hogy az római út volt, 
mely az Apulumtól Mikházáig mindenütt követhető és a mikházi castrumnál megszakadó 
római utat egybekötötte a szováthai Sóhegyeken levő bánya-teleppel, mi annál 
valószinübbnek tetszhetik, mivel annak Bekecsről Nyárád völgyének tartó vonala éppen a 
mikházi castrum közelében lefolyó Peres pataknak irányul.* 

II. Sóvárad és Kibéd környéke. 
Sóvárad. Endre. Sóvárad néveredete, római castrum, annak kiterjedése, mostani maradványai, 
bélyeges téglák s más műtöredékek. A ferenczesek itten volt kolostora. Csombod vára, annak 
tájirati fekvése, e várnak mostan látható maradványai. Regék e várról, Csombodról, az ott 
vívott csatákról. A régi Székelyföld határán elhelyezett várlánczolatról. Örömök dombja, 
Szomorák. Hallgatótető. Büdös szállás, hagyományok. Kibéd, Uron és Tabika pataka, 
gyümölcstenyésztés. A kibédi templom. Kibéd a Rákóczi-forradalom alatt. Péterffy-család. 

Az első lépés, mit Marosszéken tettünk – azt hiszem – annyi nevezetest és érdekest mutatott 
fel, hogy a tovább utazás iránt is érdekeltséget, vonzalmat nyujthat; azért hiszem, hogy kedves 
olvasóm becses figyelmét továbbra sem fogja megtagadni. Szováthától bucsut véve, 
csakhamar felötlött Sóváradnak*Sóvárad az 1567-ki regestrumban Sowaragya néven 22 
kapuval, az 1635-ki lustrában a rokon hangzatu Sowaradgia név alatt jön elő. messze ellátszó 
bádogos magas tornya; rövid félóra alatt a Küküllő mellett*Melynek völgyét itt Endrének 
nevezik Sóváradtól egészen fel Szovátháig. kiesen fekvő csinos faluba értünk*Sóvárad 
határának területe 6483 hold és 899 öl. Ebből 1719 erdő, a többi szántó, kaszáló és legelő. A 
határterületeket mindenütt Benkő K. Marosszék ism. czimű munkájának felhasználásával 
közlöm., oly pontra, hol meg kell állapodnunk, mivel a régi őskornak sok műemléke van itten 
csoportositva; már maga a falu elnevezése is régi várt feltételez; miként a vár elnevezésű 
faluk és hegyek a Székelyföldön eddig soha sem csaltak, ugy itten is okadatolva találjuk az 
által, hogy e falu egy tekintélyes római castrum felett, nagyrészt annak romjaiból, épült. 

E vár a falu derekán a templomtól keletre feküdt, s bár területe most sürűn be van házakkal 
építve, figyelmes utánkutatással mégis feltaláltam nemcsak alapfalazatát, hanem még a 
várfokokat is. E castrum is, mint minden ilynemű római erőd, négyszög idomú volt, még 
pedig szabályszerű négyszög 250 lépés oldalhoszszal. A keleti oldalfal Biró Ferencz háza 
táján vágja át az országutat, a nevezett ház pinczéjének keleti fala összeesik a vár külső 
falával; ugyanezen telek csűrös-kertjében van a vár északkeleti szöglete, a szögerődön belül 
épült bástyával együtt. Az országúton belül (délre) a várfal még ölnyi magasságra most is 
kiáll a földből, minek nyomán tisztán kivehető, hogy kettős volt-e fal, ugy az is, hogy kívűl 
mély sáncz övezte. Délkeleti szöglete Dálya Ferenczné kertjében van, honnan ismét követhető 
a déli oldalfal egészen a falu között lefolyó Várpatak köves medréig, mely mellett volt a 
délnyugati várfok, sőt a patak hosszában vonult fel a nyugati várfal is. Északnyugati szöglete 



most már fel nem található, mivel azt a gyakran áradozó s medrét változtató hegyi patak 
elmosta, azonban kimérésem és az északi falnak irányulása szerint annak éppen a patak 
mostani medrébe kellett esni. 

Hogy a várnak ekként határvonalazott belterén épületek álltak, mutatja, hogy ott több 
földalatti üreget, pinczét fedeztek fel időnként a lakosok; nem rég egyik háztulajdonos pityoka 
(burgonya) vermet ásván, beesett egy tágas földalatti üregbe, hol midőn tapogatódzva előre 
hatolna, feje felett iszonyú dörömbözést hallott, ő azt ördögök művének hivén, ijedten jött ki, 
pedig a halott dübörgés csak onnan származott, hogy az üreg felett vonulván át az országut, 
azon szekerek robogtak végig. Edényeket, római téglákat, fegyvertöredékeket gyakran 
találnak nemcsak a vár területén, hanem azon kívűl is, mi arra mutat, hogy e castrum védelme 
alatt római telep is létezett, s az innen lefelé menő római út nyomai is darabig látszanak a 
Tóth-utczában. 

Az itten talált töredékek közt legérdekesebb a helybeli ref. pap birtokában levő azon tégla, 
melyen ezen bélyeg fordul elő: 

 

(Cohors pedestris alpensium.*E tégla jelenleg a kolozsvári muzeum régiségtárában van. 

A római vár fölébe épült falu csakhamar önálló egyházközséggé lett, mert a pápai dézmák 
regestrumának 1332. évi bejegyzésében a 619. lapon ott találjuk Váradot, mint a melynek 
Miklós nevű papja 8 denárt fizet*A pápai dézmák regestrumának azon részét, mely a Telegdi 
archidiaconatus marosi districtusát tárgyalja, közölte Theiner Monumentája I. 561 s köv. 
lapjain; de csak kivonatilag s a helységek csak egy tételben fordulnak elő; pedig azoknak több 
évben való előfordulása a névidomulásra nézve igen érdekes; azért én e kötetben is, mint az 
előbbiekben, a fehérvári Battyáni-levéltárban N. 5. V. 15. lévő másolatot használom, s annak 
lapjaira hivatkozom.. 

Benkő József*Milkovia II. CLXIII, 514 lap. mondja, hogy Sóváradon a reformatio előtt a 
ferenczeseknek volt kolostora, most azonban annak semmi nyoma, s hagyományi emléke sem 
maradt meg, ha csak az innen messze Bekecsalján levő Klastrom bérczén nem feküdt; de a 
nyomtalanul eltünt kolostor helyett találunk a sóváradi határon egy másik érdekes várromot, 
az ugynevezett Csombod várát*Mely Csimbód, Czimbaud, Czimbád váriatiókban jön elő a 
nép száján.. A falun alól negyedórányira, ott hol a sóváradi és kibédi határ összetalálkozik, a 
jobboldali hegyekből egy, a Köves és Szénégető patakok által határolt magas hegyfok, az 
ugynevezett Csombod hátja szökell ki a Kis-Küküllő völgyébe, ennek déli bütüje alatt vonul 
el a Kibédre menő országut, keleti oldalánál pedig a Szénégető patak völgyületén felmenő 
azon másik országut, mely Nyárád-Szeredán és Kebele-Sz.-Iványon át megy M.-
Vásárhelynek. 

Ezen ekként körülhatárolt hegyfok tetőlapján egyike állott ősváraink leghatalmasbikának, 
mely még eltemetett rommaradványaiban is bámulatra ragadja az észlelve szemlélőt. 

A hegy maga minden oldalról függélyesen van leszelve, csakis északi oldalán függ össze a 
magasabb magyarosi tetővel; itt az összekeskenyülő hegynyakon egy 100 lépés hosszu 
cyklopsi töltés. A vonul át a hegynyak egész szélességében, melynek még most is 
alapszélessége 15 lépés, magassága 8–10 láb hogy pedig e gátony egy roppant falnak 



összeomlott tömege, arról tanuskodnak a töltésben magában levő és körülte heverő idomitott 
kőlapok. Ezen töltés külső, északnak néző oldalán mély sáncz B vonul el, mely közepén – hol 
a töltés is megszakad, s hol a bejáratnak C kellett lenni – ölnyi szélességben be van töltve, de 
e betöltés csak későbbi művelet lehet, mert feltehetőleg itt felvonó-hidon kellett a várba való 
bejárásnak történni. E töltéstől 120 lépésnyire kifelé – tehát észak irányban – a már itt 50 
lépésre keskenyedő hegynyakot egy másik – a belsőhöz hasonló – töltés és sánczolat D szeli 
át. A legsajátságosabb, mi eddig egy székelyföldi ősvárnál sem fordult elő, az, hogy ugy a 
belső, mint külső töltés és sánczolat a hegy keleti oldalán le volt vezetve a hegynek egy 50 
lábbal alább fekvő lonkájára (terrasse), hol az ismét függélyesen lemetszett második 
lejtösülésnek oromszélén egyenes szögletben megtöretve, egy harmadik, délről északnak 
menő töltés által volt egybeköttetésbe hozva a más két töltéssel, ugy hogy az egész elő-védmű 
egy 120 lépés hosszu és ily szélességű négyszög erődöt képezett, melynek egy része fenn a 
hegytetőn, más része E lentebb a hegylonkáján feküdt, ekként felső és alsó elővárra levén 
osztva, mely alsó várnak keletoldali külső fala egy délre nyuló hatalmas földtöltéssel Z volt 
folytatólag meghosszabbitva. 

A hegy keleti oldalán, műértelemmel sziklába vésett várútja F (a külső töltésen kívűl) még 
most is megvan, sőt jelenleg is az egyedüli közlekedő vonal, melylyel a hegytetőre fel lehet 
jutni. Az alsó elővárból ösvény G vezet fel a belső várba, mert mit eddig ismerteték, az csak 
mind elő-, a bemenetelt fedezett, védmű volt, ezeken belül a hegy kiterjeszkedő fennlapján 
volt az 1200 lépés kerülettel birt belső vár H elhelyezve. 

Ezen belső várnak ugy látszik hogy nem volt védfala, mert azt a minden oldalról függélyesen 
lemetszett hegy alakulása feleslegessé is tette, bár a hegy alján oly mennyiségben hever a kő 
(mit sem víz ide nem hozhatott, sem a hegy alkatanyagában elő nem jön), miszerint még azt is 
fel lehet tennünk, hogy a falak az omladozó hegygyel együtt lesülyedtek a mélységbe. Arra 
azonban, hogy a belső vár terjedelmes és teres területén több épület állott, az ott levő számos 
üreg enged következtetni. Van egy a többinél hatalmasabb üreg I a déli oromszél közelében, 
erről a hagyomány azt tartja, hogy ottan roppant nagy, több emeletes, torony állott, melyben 
Csombod, a vár ura, lakott, tehát egy zömtorony, minő a középkori várakban mindenütt 
fellelhető: e torony tetjében – mond a hagyomány – oly nagy harang volt, hogymikor vész 
idején Csombod azt meghúzta, a szomszéd várakban (Rabsonné vára és Maka várába) 
meghallhatták, mikor aztán segélyére siettek. Ez a Csombod pedig roppant erős, s oly 
hatalmas hangu hős volt, hogy mikor várából le akart szekerezni, olyat kiáltott, hogy az egész 
vidék meghallotta, ilyenkor aztán senki fel nem indult, hogy a vár keskeny utján Csombod 
szekere akadálytalanul lejöhessen. A torony alján pedig alagút volt, melyen a hegy aljába 
lehetett lemenni, valamint e torony közelében volt azon mély kut is, mely vizzel látta el a vár 
népes őrségét; mikor pedig az ellenség (tatároknak mondják, s így hihető, hogy e várat is a 
mongol hadjárat semmisité meg) roppant száma körülözönlötte Csombodnak erős várát, ő és 
hires leventékből álló őrsége hősileg védte magát, a támadóknak többszörös rohamát mindig 
visszaverte, de elvégre is élelme fogyni kezdett, hiába zúgatta meg harangját, mert a 
szomszéd szövetséges várak is ostrom alatt lévén, segélyt neki nem küldhettek; látva tehát, 
hogy élelme fogyatékán van, az ellenség pedig nem tágit, a vár kutjába temette el nagy 
harangjával együtt roppant kincseit, mikor aztán embereivel elmenekült az alaguton. A tatárok 
bemenvén az elhagyatott várba, azt földig rombolták; de a kincs és harang ottlétéről 
tudomásuk nem lévén, fel nem fedezhették, ott van az most is – a nép hite szerint – a 
földfeltöltötte kutban; sőt e hit alapján még most is mindig ásogatnak és keresik Csombod 
kincseit. Mutatnak a várhegy déli alján egy vereses szinű forrást, mely a vár kutjának ide 
fakadott vizere lenne, s veres szinét a sok kincstől nyerné, melyen átszivárog. 



Ennyi, mi ez ősvárból fennmaradt; ennyi mit multjáról a hagyomány számunkra megőrzött; 
homályos regék azok, de a melyekből mégis kiviláglik, hogy ezen várat egy Csombod nevű 
hős lakta, valamint kitünik az is, hogy az egybefüggésben állott a fennebb fekvő és ide jól 
látszó Rabsonné, ugy az alább feküdt Makkfalva melletti Makavárával, s a siklódi hegyeken 
feküdt (már Udvarhelyszék leirásánál ismertetett) Dávid várával, valamint a siklódi Nagykőn 
állott őrtorony által Firtos várával egyfelől, a bekecs-ormi vár által pedig a remetei 
erdőségeken levő Vityal vára és vármezői várral. Csombod vára eszerint összekötő 
lánczszeme azon erődhálózatnak, mely a központi székely várakat*Melyek Budvár, Kadicsa 
vára, Bágyi vár, Firtos, Tartod stb., ezek e munka I. kötetében tüzetesen vannak ismertetve. 
egybekötötte a Kis-Küküllő-menti egymást sorban követő várakkal, melyeknek sürű 
lánczolata azon hitet költi bennem, miszerint a régi, vagyis a magyarok bejötte előtti 
Székelyföldnek területe csak a Kis-Küküllő völgyéig terjedt, s a már lankásabb s természeti 
védpontokkal nem bíró Nyárád és Maros terét nem lakták székelyek, legfelebb a Nyárádnak 
havas közti fennvidékére szorítkoztak, hol Remete táján ismét egy másik öt várból álló 
erődlánczolat az ős Székelyföld határát jelöli, melyek a Kis-Küküllő-menti másik 7 várral 
egybefüggve, észak-nyugati határát fedezték a főnemzettesttől elszakadt székely nemzetnek, 
mely a könnyebben védhető rengeteg havasok és e hatalmas határszéli várlánczolat védelme 
alatt tarthatá magát fenn rokontalanul annyi századokon át. Mert én koránsem fogadom el 
azon állitást, hogy a székely várat nem épitett, ezt tények czáfolják meg, mivel néhány 
várunkról, mint Bud vára, Zeta vára, Bágyi vár, Bálványos, csik-rákosi vár, kézdi-szt-léleki, 
kovásznai és Ika váráról biztosan tudjuk, hogy székelyek emelték, hogy azok már Szt-István 
előtt jóval állottak; más részről tudjuk azt is, hogy a várépítést minden népnél a szükség, a 
biztonság érzete fejlesztette ki, valamint tagadhatlan az is, hogy éppen a nemzeti önérzettel 
felruházott, hódolni nem akaró, harczias, s azért gyakran zaklatott népek mindig és mindenütt 
várakat emeltek, melyekben a hadtan akkori csekély fejlettsége az ostromfegyverek 
tökélytelensége mellett még nagyobb számu ellennel szemben is fenntarthatták magokat. És 
éppen miként más népnél, ugy a rokontalanul ide szorult székelyeknél is, ezen szükségesség, 
ezen önfentartási ösztön, ezen biztonsági érzet kifejthette és ki is fejtette a várépités 
szükségességét és annak tudományát; várban lakott akkor minden székely, mert azon 60–80 
várban, melynek romjait és nyomait ma a Székelyföldön feltaláljuk, el is fért az akkor kis 
számu nemzettöredék; s éppen a várak (melyek nagy része azon korban már fekvésénél fogva 
is bevehetetlen volt) ily nagy számából magyarázható ki, miszerint e harczias kis néptöredék, 
ellenséges elemek közt ősi függetlenségét megőrizve, fenntarthatá magát. 

De térjünk vissza Csombod várához. A várat magát kellőleg ismerjük; de környékén van még 
néhány elnevezésileg és hagyományilag nevezetes pont, melyeket nem szabad figyelmetlenül 
mellőznünk. A Csombod háta keleti oldalánál nyomul be, mint már emlitém, a Szénégető 
patak szük völgyülete. Ennek fenekén emelkedik fel a Bekecsből kiágazó Sőcsők cseréje 
kraterszerüleg elcsapva mélyedő magas csúcsával, e főcsúcsból egy a Csombod hátával 
párhuzamosan futó hegylánczolat nyulik le a Kis-Küküllő terére, e hegysor első ormát 
Örömök dombjának a hagyományok szerint azért nevezik, mert a Csombod várát ostromló 
ellenség vezére onnan intézte a hadműveleteket, s a vár bevétele után ottan vigadozott, 
örvendezett táborával. Alatta kiszáradt tóhelyek vannak, melyeket Ördöngös tavaknak hiv a 
nép. A nevezett hegyhát egy alantabb, a Csomboddal szemben, levő csúcsát Szomoráknak 
hivják; mint mondják, ennek kopasz oldalában régen szőlőültetvények voltak, s a mult 
században még gyakran poharaztak kedvtelve a Ny.-Szeredába egybegyült tekintetes karok és 
rendek az akkor tájatt hires szomoráki borból; ma oldala kopár, valamint kietlen annak 
Küküllőre néző déli bütüje is, melyet képdombnak (elrontva kék dombnak) hagyomány 
szerint azért neveznek, mivel a katholikus korban ott képek voltak kirakva (hihetőleg kalvaria 
volt) s oda jártak búcsúra. 



A Köves patakon túl a falu között lefolyó – már emlitett – Várpataka mellett szintén van 
néhány emlékes hely; igy a patak-völgy fenekén levő legmagasabb csúcsot Hallgató dombnak 
nevezik, alsó, Küküllő-völgyére néző, másik csúcsát Akasztó dombnak; ennek tetején 25 
évvel ezelőtt pinczéket fedeztek fel; mondják, hogy még ruhák is voltak falaira felaggatva, 
hanem azok az érintésnél összeporlottak. Most e pinczék mind beomladoztak. E hegy nyugati 
oldalát Oremusnak, keleti oldalát Büdös szállásnak azért nevezik a néphit szerint, hogy mikor 
a tatások Csombod várát ostromolták, a nép egy része a Hallgató tetőn elsánczolva védte 
magát, a tatárok néhányat – kik élelemért elszéledtek – elfogva, kínzással kényszeritették 
társaiknak azt kiáltani, hogy már az ellenség elvonulván, lejöhetnek, mire le is jöttek többen, 
kiket a tatárok megrohanván, legyilkoltak, ezek elrohadt hulláiról kapta azon hely Büdös 
szállás nevét, azok pedig, kik a Hallgató tetőről nem mozdultak, megmaradtak és a tatárok 
elvonultával lejövén, az Oremuson adtak hálát Istennek szerencsés megmenekültökért, 
honnan eredne a hegy elnevezése is. 

 

Most pedig mellékelve Csombod vára alaprajzát (l. fennebb), búcsút veszünk Sóváradtól. 

Kibéd a Sóváradot követő első falu, Marosszéknek legnagyobb (2500-at meghaladó lakossal) 
és legszebb faluja*Az 1567. regestrumban mai nevén 20 kapuval fordul elő. Határának 

kiterjedése 6553 hold és 86 � öl, ebből 1807 hold 1018 öl szántó, 849 h. 983 öl kaszáló, a 
többi legelő, erdő és terméketlen. Lakháza van 460., mely az Uron és Tabika patakok Kis-
Küküllőbe (jobbpartilag) ömlésénél fekszik. Az elsőnek völgyében kőszénerek vannak és a 
Fenes pataknál egy dúsan felbuzgó savanyuvize; ugyszintén Kibédnél van a Kis-Küküllő 
völgyének első szőlője; e szőlők alján nagyszerű gyümölcsösek tünnek fel, melyek csak a 
későbbi idők szorgalmának köszönhetik lételöket, a lakosok pedig ennek főjövedelem-
forrásukat. 

Ennyi, mit a természettan terén tarlózhatunk; a történeti tér sem gazdagabb, mert mi csekély 
feljegyezni való van, az sem megy a Rákóczi-forradalmon felül. Az egyház-község 
jegyzőkönyvében e korszakról az van feljegyezve, hogy 1709-ben a labanczok, kiket Oláh 
Bölkényi Vaszul kapitány vezetett, egészen felégették templomostól együtt e falut; ezek 
lődözték meg nemes Dózsa Andrást, fiait Andrást, Ádámot és Dávidot. Cserei Mihály*Hist. 



427 lap. Az ujabb Tört. czimü gyüjt. pedig ellenkezőleg a kuruczok által prédáltatja fel 
Kibédet, mint irja: „Fekete Vaszil tolvaj kapitány penig Marosszékre által jövén Kibéden – 
mivel a szegény falusiak a General (Fabri) parancsolatjából a kapukat betöviselték vala, hogy 
a féle koborlok ne üthessék mingyárt bé magokat a faluba – a falut egyben égette és az ott 
levő becsületes nemes emberek Dozsáék – kik nékem is vérszerint való atyámfiai voltak – a 
templom keritésében futván be előttük, kihuzták onnan s kegyetlenül megölték, a templomot 
is felégették, 1709-ben”. 

A régi templom*Mely az egyházközségi jegyzőkönyv szerint 1552-ben épült volt. helyére 
ekkor épült uj, de a régiből megtartatott egy csinos körtető és horony-tagozattal biró régi 
kapu. 

Kibéd igen sok jeles embert adott a hazának. Kibédi volt Mátyus István jeles orvos, ki 1761-
ben egy akkor nagyon hires munkát adott ki a Dietikáról, de kinek legfőbb érdeme abban van, 
hogy a m.-vásárhelyi ref. collegiumot oly gazdagon ajándékozta meg; ugy szintén kibédi a 
jeles Péterfi család is. Melyből – mellőzve a jelenleg élő igen érdemes tagokat – felemlitem 
Lászlót, ki 1788-ki jun. 3-án született Kibéden, atyja idevaló pap és igen jeles készültségű 
ember levén, maga adta első nevelését, mit Vásárhelyt a collegiumban folytatott; 1804-ben a 
Teleki-könyvtár őrévé neveztetvén, mint ilyen ennek lajstroma készitésében nagy és 
fáradhatlan munkásságot fejtett ki, e mellett az akkor hires német könyvet „Die Peripatetiker 
des 18-ten Jahrhunderts” magyaritotta, 1810-ben Erdőszádára hivatva, gr. Degenfeld Otto és 
Imre nevelését vezette, mely idő alatt több jeles physikai és mértani értekezést irt. 1826-ban 
sárospataki, 1829-ben nagy-enyedi tanár lett, hol Bessenyei Annát vette nőül. 1848-ban 
Boros-Bocsárdon szüretezett, itt a fellázadt oláhol elfogták, s a 61 éves tisztes öreget szekér 
elébe fogván, köveket huzattak vele, midőn pedig azt nem birván, összeroskadott, szalmával 
betekerve égették el. (N.-Enyedi Album. Pest, 1851. 37. lap.) Testvére Pál az orvosi pályán 
tündöklött, s mint ilyen országszerte hires volt. 

Legkisebb testvére Albert külföldi eyetemeken járva, nagytudományú s főként nagy nyelvész 
volt. – Debreczenben tanár, honnan 1831-ben Nagy-Enyedre jött mint régi nyelvek tanára, s 
végre Bukurestben lett ref. lelkészszé, hol 1850-ben halt el. 

Kibéden van egy igen nevezetes és nagyon hosszu perokmány a 16. századból, kibédi 4 
lófőséghez tartozott makkfalvi határon levő földekért perelnek 1571 és 1582 tájt többen. E 
perből nagyon érdekes és sajátságos perfolytatási modor tünik ki, de főleg érdekes az, hogy az 
alperesek mindenike után oda van irva, hogy melyik székely nem melyik ágához tartozik, 
előfordul pedig: „Ábrám nem Nagy ága, Eorleocz nem Sepreod ága, Jeneo nem Zomoru ága 
és Meggyes nem Kurth ága* 

III. Makkfalvától Erdő-Szent-Györgyig. 
Makkfalva, vásárai, jövője, a Wesselényi-iskola alapitása, fejlődése, jelen állása. Maka vára, 
tájirati fekvése, e vár idoma, mostani maradványai. Regék. Hajmeg bérczén régi épitkezések. 
Dózsa Dániel születésháza. Atosfalva. Czibre völgyének régiségei. Szent-István, Ore pataka, a 
régi templom fekhelye, régi harang. Csokfalva, néveredete. Cseje völgye. Keme bükke, 
Fejedelem rétje, Kozmáné hegyese. Várpatak. Várdomb, az itt volt vár maradványa, regék. 
Erdő-Sz.-György. A gr. Rhédeiek kastélya, a ref. templom. Unitarius zsinat. Kalandos. Senye 
vára. Alsó, felső vár, maradványok. Regék. Leánymező. Havadtő, néveredetének értelmezése. 



Makkfalvára, a Kis-Küküllővölgy vásáros helyére értünk, mely helység már az 1567-ik évi 
regestrumban – 22 kapuval levén bejegyezve – tekintélyes községként szerepel; ujabb időben 
nagyban emelkedett azáltal, hogy 1827-ben négy sokadalmat*Jan. 2. apr. 24. jun. 24. és sept. 
9. tartandókat. és hetivásár-jogot*Heti vására szombaton; Makkfalván e mellett nagyban üzik 
a fazékosságot, s azzal messze terjedő kereskedést üznek és a makkfalvi mázos edény messze 
földön hires. nyert, mely idő óta igen nagy fejlődésnek indult, s naponta halad azon hivatása 
felé, hogy e vidék városává nőjje ki magát*Ily város-szegény vidéke hazánknak egy sincsen, 
mert midőn a Nagy-Küküllő mentin öt város van, a Kis-Küküllő mentin csakis egyetlen város 
van, Dicső-Szt-Márton, a mely szintén alig érdemli meg a város nevet.. Már is több boltja 
van, nagyrészt cseréppel fedett házai csinosak*Házszáma 317. Határa 3676 h. 400 négyszög 
öl. Ebből szántó 1071 h. 813 öl, kaszáló 429 h. 1516 öl, erdő 1680 h., többi legelő és 
terméketlen. Kibéd és Makkfalva határát felülről a Küküllőbe jobbpartilag szakadó Ecsenye 
pataka és bércze alkotja, mely felett a két falu századokig tartott, 1577-ben folyamatban volt, 
s csak 1731-ben békesség útján elintézett pert folytatott. Ezen érdekes perokmány egészen 
közölve van Benkő K. Marosszék ism. 233–238-ik lapjain., utczái rendezettek, piaczán pedig 
régi kicsiny temploma helyére 1866-ban oly szép és terjedelmes egyházat épitettek, mely 
bármelyik városba is beillenék. Ily terjedelemben, ugylátszik, a jövő nagyobbodásra való 
számitással készült. De nem csak vásáros helye Makkfalva a vidéknek, hanem szellemi 
központja is, mert itten van az ugynevezett Wesselényi-iskola, melyben a vidék fiatalsága 
szellemi táplálékot nyer. 

Wesselényi-iskolának pedig azért neveztetik, mivel azt részben a nagy Wesselényi Miklós 
alapitotta. Mert midőn a lelkes honfi és szónok a közérzület ébresztésére mint a hazafiasság és 
szabadság apostola megindult országszerte hirdetni a haza igazságátá, s felrázni önfeledett 
álmából a nemzetet, egy ily alkalommal Marosszék gyülésén az elnöklő főtiszt szemére 
lobbantotta Wesselényinek, hogy nem levén birotkos Marosszéken, nem is igen lenne joga 
szólani, mire a szabadelvüek egy telket vettek Makkfalván számára, melynek adománylevelét 
egy, Toldalagi Zsigmond vezetése alatti küldöttség vitte fel a nagy hazafinak, ki ekkor 
megigérte, hogy az adományozott telekre tanodát fog épittetni, ugy azt is, hogy ezen 
intézetben 2 katholikus, 2 unitárius növendék számára alapitványt teszen. Be is váltotta szavát 
Wesselényi, mert az iskola alapfala 1836-ban okt. 17-én letétetett, mire csakhamar elkészült a 
mellékelt képen látható csinos iskolaház, melynek homlokzatán joggal áll ezen jellemző 
felirat: 

Adták a székelyek 

Wesselényinek hazafiságáért 

Szenteli 

Hazafiság fejtéséért. 

A Székely Nemzetnek 

Wesselényi. 

A Wesselényi 4000 pftra menő alapitványához járult még a makkfalvi ref. egyházközség 2000 
vfrttal, b. Buthler 5000 frttal*Ez a nemes keblű ember, ezen indigena, ki uj hazájáért élt-halt, 
mindenfelé nagyszerű adományokat tett; felkereste ő mindazon közintézeteket, melyek 
szükségben szenvedtek, azokat segitette, szeretettel ápolta, s csak Erdélyben 30,000 pfnyi 
alapitványt tett, magtalanul halván el összes vagyonát e hazának hagyta. Légyen azért áldott 
és szent emléke a hon minden fiai előtt., a birtokosság pedig 5 évre elvállalta egy segédtanitó 
fizetését. Ekként emelkedett és nőtte ki magát az 4-osztályu elemi iskolává, melyben egy 
rendes és egy segédtanitó vezetése alatt 100-nál több fiatal nyer oktatást. Sőt ez iskolával egy 



kisdedóvoda is van egybekötve, egyedüli, mely az 1844-ben Marosszéken alapitott 3 
kisdedóvodából életben maradt*Ezen kisdedóvók 1844-ben a székgyülésen alapultak 
Makkfalván, Mező-Bándon és Mező-Madaroson; alapul szolgált az akkor gyült 400 ft és a 
szék havasain a fájizási és legeltetési díjak megkettőztetése, melyből hovatovább több 
kisdedóvók lettek volna alapitandók. Fájdalom, hogy a meglevők is megbuktak, a mező-bándi 
korcsmává alakult át, a madarasi csendőrtanyává, s csakis a makkfalvi áll még fenn.. 

Mit hazafiságért adott a nemzet Wesselényinek, mit ez hazafiságból adott megnövelve vissza 
a nemzetnek*A nagy hazafi még halála perczében is megemlékezett a nevét viselő, azt 
örökitő iskoláról, annak végrendeletileg 6000 frtot hagyván, ezen összeg a végrendelet némi 
formahiánya miatt vissza volt tartva, most (1869-n) a nagy Wesselényi fiai, atyjuk emlékéhez 
s nemes szándékához hűk s hozzá méltó fiai akarván e hazának lenni, a hagyományozott 
összeget hiba nélkül kiszolgáltatták, miért ezen iskolának algymnásiummá, vagy a mi még 
üdvösebb lenne, elemi iskolával kapcsolatos ipartanodává fejlődése mihamarább várható., az 
hazafiságot és közműveltséget terjesztve hat és működik a legüdvösebb, a legáldásosabb 
modorban, s bizonynyal méltóbb emléke nem lehet a nagy hazafinak, mint a hazafiságnak 
ezen századok – higgyük ezredév – mulva is fennállandó ápoldája*Im pár angyal száll le, 
mosolyog a kék ég, 
Óriás kezdőhöz méltó legyen a vég; 
Emberek oltatnak e mag-oskolában, 
Prometh égi szikrát gyujt agyag formában, 
Éji bujdosásunk hold fénye a Remény, 
Rendíthetetlenül állapit az Erény. 

És mintha a jelent a multba oltották volna, hogy a jövő szilárd legyen, hogy a jelen és a jövő 
nemzedéknek ezen szellemi ápoldája megbonthatlan erős legyen, annak házát egy erősségnek 
maradványaival épitették fel, hogy daczoljon az az idővel, miként a vár megvívott egy 
ezredév viharjaival. E vár pedig a már emlitett Maka vagy Makra vára volt, melynek 
fekhelyére illő hogy elvándoroljunk. 

Makkfalvával szemben, a Küküllő balpartjának azon pontján, hogy a Szolokma pataka szép 
erdős bérczek között letörtet, ezen zajos csermely torkolatának baloldalán, függőleges oldalu 
magas bércz emeli fel büszke zöldkoszorus homlokát; e bércznek a Várpataka és Tehénüző 
pataka között levő legmagasabb (északnyugati bütüjén levő) csúcsát Várhegyesének nevezik; 
ezen feküdt Maka büszke vára, melynek még csak e század elején is – mint öreg emberek 
beszélik – falai több öl magasságban állottak, de a közel faluk azt bontani, szép lapos köveit 
hordani kezdették, elannyira, hogy néhány templom, több magánlak épült annak anyagából; a 
rombolásnak e megkezdett művét befejezték 1836-ban, midőn a Wesselényi-iskolának 
épültekor az egész vidék idetódult, s nem csak fennállott falait bonták le, hanem még alapját 
is felszedték, ugy hogy most már alig lehet még romtöredékeit is feltalálni, mert az erdő 
féltékenyen elfedte a még megmaradt csekély töredéket, mintha az ember dúló kezeinek 
nyomait el akarná fedezni. De ha megsemmisült is a multnak e tisztes emléke, mégis maradt 
annyi nyoma, hogy figyelmes vizsgálat után annak legalább régi alakját meghatározhatom; 
mentsük meg legalább az eltüntnek emlékét. 

A hegycsúcsnak, melyen e vár feküdt, hosszukás körded (ovál) idoma van, ilyen volt a vár 
alakja is. Északra néző csúcsa hegyben végződött, innen indult ki a hegy ormát körülfutó 500 
lépés kerülettel birt fal, melynek keleti vonala a hegy oromszélén futott, kívűl mély sánczczal 
övezve, mely sáncz még déli bütüjénél is folytatódott, de nyugati oldalánál már mint 
felesleges megszünt, mert maga a várfal is – tér nyerés kedveért – nem a tető oromzatán, 



hanem alább a hegy oldalán vonult el. Azonban a fennlap ily megtoldása mellett is a vár 
szélessége alig volt 30 lépés, közepén nagy üregek, kut és épületnyomok mutatkoznak, déli 
bütüjénél pedig, hol egy keskeny hegynyak által függ össze a Várhegyese a hátrább levő 
hegyekkel, tehát azon egyedüli ponton, hol az megközelithető volt (mert többi oldala mind 
függélyes meredek) még egy második félkör idomu külső sáncz szelte át a hegynyakot egész 
szélességében. 

A hagyomány azt tartja, hogy azt Maka, a székely rabonbánok egyike épitette és lakta. 
Később a várőrség átköltözvén a Küküllőn, ottan Makkfalvát alapitotta, az elhagyott vár pedig 
szép aranyhaju tündéreknek maradott, ezeknek éjjelenkint még most is lezeng énekök, midőn 
szép zeneszó mellett körültánczolják a vár falait. Én ugyan a rege tündéreiből egyet sem 
láttam, de tündérien szép a kilátás, mi a vár hegyeséről feltárul, mert látszik innen a Kis-
Küküllő kies völgye Szováthától le egész Sz.-Györgyig, hol azok a magas pléhvel fedett 
tornyok mint megannyi tündöklő diszgúlák és azok a sok regényesen fekvő faluk mint 
megannyi oázok tünnek fel, az a kanyarogva ragyogó Küküllő pedig gyémánt lánczkint fut 
végig a barátságos völgyön, míg fenn a kéklő szép havasok, a büszke Mezőhavas és czifrán 
kifodrozott Cserepeskő büszkélkednek, aljukon a szováthai és ilyésmezei völgyek nyilataival, 
melyeket egyik felől az emlékdús Bekecs, másik felől a siklódi Nagykő határól és ott lenn a 
zöldelő mezőkön, a fehérlő országúton szorgalmas hangyaként nyüzsög a munkás, a lelkes 
székely nép; megélénkitve, megelevenitve a tájak ezen legszebbikét. 

Kissé fennebb az ugynevezett Hajmeg bérczre még másik várat is helyez a hagyomány, ott 
azonban a hegynyakát átszelő sánczolatnál egyéb ma nem látható, de a hegyalján – hol a vár 
őrizet faluját követelik – ma is vastag cseréptöredékek nagy mennyiségben fordulnak elő. 

 

A Wesselényi Miklós által épitett tanoda Makkfalván. 

Makkfalvi volt azon hő Nagy János, ki 1567-ben, midőn János Zs. Nagy-Bányát ostromolta, 
golyózápor között tüzte ki falaira a győzelem zászlaját, mely vitézségeért a fejedelemtől 
nemességet is nyert*Lásd Kemény József gyüjtm. App. Dipl. 1569.. Hős Nagy-Jánosnak 
utódai ma is élnek Makkfalván. 

Makkfalva hazája a Dózsáknak is. Ezen a székely történelemben szerepelt, s korunkban is 
jelesen feltünt család leszármaztatását Kővári állitá össze; szerinte a családfő Tamás vajda, ki 
háromszéki Dálnokon lakott. – Ennek fia György és Gergely. György Belgrádban lovas 
százados, s mint ilyen egy Ali nevű hirneves töröknek párbajban pánczélos karját szelte le, 
miért a királytól czimerül leszelt vérző kart, fegyverzetet, arany lánczot és Temesvár-Belgrád 
közt, mint kinevezett arany sarkantyus vitéz, 40 telkes jószágot nyert (Istvánffy Hist. 43. lap). 
Hogy Bakacs miként tette a keresztesek vezérévé, hogy miként állott a pórlázadás élére s 
Zápolya általi legyőzetése után mily kegyetlenül lakoltatták testvérével együtt, azt a 
történelemből tudjuk. Azonban a családot Tamás másik testvére Ádám Magyarországon 
tovább folytatta; ennek unokája András Erdélybe jövén, a makkfalvi és kibédi ágat alapitja, 



míg a künn maradtak a magyarországi Uzapaniti ágat egészen a mult századig folytatták, 
ekkor azonban kihalt, de megmaradt a Székelyföldre visszakerült makkfalvi ág, melyből 
Marosszéknek igen sok jeles hivatalnoka került ki. Ilyen Dózsa András, ki Marosszék 
főkirálybirája volt, s mint ilyen Bethlen Gábor magyarországi hadjáratában részt vett, ennek 
testvére Tamás szendrői várkapitány volt. András Tököli hive, mondják, hogy ez nyolczvanad 
magával erős hitet tett le az Erdélyt osztrák járom alá juttatott Teleki Mihály elejtésére, mit a 
zernyesti csatában teljesitettek is. Ez erős esküről közmondásilag fennmaradt, hogy Dozsa 
hitre mondom. Tököli elbukta után Dózsa András Szebenben sokáig raboskodott. De míg 
András Tököli, s a véle azonosult magyar szabadság mellett buzgott, addig Mihály 
labanczpárti volt, s Telekiért gyászt öltött, miért Tököli emberei el is fogták; kiszabadultával 
az 1701-ki gyula-fehérvári országgyülésen a székelyek adóztatása ellen több székely 
primorral óvást ad be. Rákóczi forradalmának Péter volt hive, s mint Marosszék 
alkirálybirája, ellenzéket alakitott a szebeni conventiculum végzései ellen, miért a fogságtól 
csak bajjal menekült. Testvére Ábrahám 1718 tájt szintén Marosszék alkirálybirája, kinek a 
ref. főiskola épitése körül nagy érdemei vannak; legtevékenyebb és áldozatkészebb Mihály 
volt (Péter fia), ki Marosszék székházát épitette 1745-ben. De ha felemlitők a közügyek terén 
buzgólkodókat, nem szabad megfeledkeznünk a család azon tagjairól sem, kik a szellemi 
felvilágosodás fáklyáját vitték a nemzet előtt. Ezek közt Dózsa Gergelyt emlitem, a külföldi 
egyetemeken tanult jeles férfit, ki 1794-ben m.-vásárhelyi főiskola jogtanárjává neveztetvén, 
ez iskola ujra teremtőjévé lett, mert ott nemcsak a nevelés terén tett korszerű ujitásokat, 
hanem mint a tanoda igazgatója nagy áldozatokkal épité fel annak most is meglevő díszes 
épületét, ő maga szegényen élt, hogy nemzetét felgazdagitsa, miért a vásárhelyi főtanoda jobb 
sorsával egybefüződő neve örökké élni fog. Méltó utódja volt Dózsa Elek a jeles jogtudor és 
iró, ki 1848-ban brassai kormány-biztos, azután sokáig vár-rab volt kiszabadultával vásárhelyi 
jogtanár, 1867-ben mint az országgyülés alelnöke halt el. A most élők közt Dózsa Dániel 
érdemel megemlitést, ki a haza elnyomatásának gyászos korszakában annyira kényes és 
veszélyes publicistikai téren szerzett érdemeket s emellett szépirodalmi munkálataival is 
feltünést okozott; később marosszéki alkirálybiró, országgyülési képviselő, most kir. táblai 
ülnök. Dózsa Dániel születésházának, a Dózsák makkfalvi ős curiájának, képét melléklem, 
feltüntetve e képen egyszersmind a makkfalvi templomot is, melyen kitetszik a sugár, magas, 
igen szép fedélzetű torony, mely mintaképe az ezen vidéken divatos tornyoknak. 

 

Dozsa Dániel születésháza a makkfalvi templommal. 

1660-ban Constantin vajda 3000 emberrel a Barczára betörvén, onnan Csík-Gyergyón át 
némely csíkiakkal Makkfalvára ütött, a falut feldúlta, a mezőn táborozó 65 nemest kifosztotta, 
de Görgénynél Bakó István marosszéki kapitány által szétveretett s Gyergyóig üzetve, 
kiszorittatott Erdélyből. (Kraus Sieb. Cr. Font. rer. Aust. II. R. 95. lap.) 

S most búcsut veszünk Makkfalvától, hogy utunkat a Kis-Küküllő kies völgyén tovább 
folytassuk. 



Makkfalván alól Atosfalva következik, kisded falu, mely a hagyományok szerint ugy alakult, 
hogy egy pestis alkalmával 6 család Sz.-Istvánról elmenekülvén, oda települt, igy lett belőle 
Hatosfalva, később pedig a H kihagyásával Atosfalva*1567-ben még nagyon kicsiny helység, 
mert a székelyek ezen évi regestrumában csak 4 kapuval szerepel. Most házszáma 88. 
Határterülete 836 h. 995 négyszög öl, ebből 267 szántó, 237 erdő, többi kaszáló és legelő.. E 
falu lakói is nagyban üzik a fazekas mesterséget; hogy régen is azzal foglalkoztak, tanusitja a 
temetőben nem rég felfedezett kemencze, mely tele volt régi korú vastag cserépdarabokkal. 
Ugyan e temetőben egy nagy gödröt németek sirjának neveznek, hol a hagyomány szerint 
nagyszámu labancz lenne eltemetve. 

Atosfalvával szemben a Maka várán alól levő Czibre pataka völgye mélyül be a hegyek közé, 
itt feküdt a hagyomány szerint a Maka várához tartozott Czibrefalva; hol e falu fekhelyét 
mutatják, ott ma is sok vastag cserépdarab fordul elő, sőt fenn a völgyet szegélyző Czibre 
ponkján sok szabálytalanul elhelyezett különböző nagyságú gödör van, melyekből szintén 
vastag, barbarkori cserépdarabok kerülnek ki, mi az embernek egykori ittlaktát tanusitja. 
Patakjai közül még felemlitem sajátságos neveért az Ostormány és Szerecsen patakot. 

Atosfalvától alig 1000 lépésnyire van Sz.-István, melyet minden szent neve mellett is 
reformátusok laknak*Házai száma 120. Határterülete 2277 h. 1076 négyszög öl. Ebből szántó 
csak 351 h. 1552 öl, kaszáló 183 h. 1264 öl, erdeje, mely a Kis-Küküllő balpartján 
Udvarhelyszék területe közé messze beékelődik, 1065 h., a többi legelő, terméketlen., de volt 
egy, még a katholikus korban épült, a hagyomány szerint sz. István király idejében készült, 
valószinüleg csak az ő tiszteletére szentelt régi temploma a falu között beszakadó Ore pataka 
mellett*Ennek neve hagyomány szerint Oremus-tól ered azért, mert a katholikus korban ott a 
hegyen kereszttel jelölt bucsujáró hely volt, hova imádkozni jártak. Nem messze van az ima 
helyétől az Ördöngös útja tető.; most is ott magasul azon, temetőnek használt önálló domb, 
melyen a régi templom feküdt, még most is látszanak e régi templomnak alapfalai, valamint 
az is, hogy azt várkastély környezhette. Ezen régi templom 1783-ban bontatott le, leszállitott 
anyagával épitették fel a falu között levő ref. templomot. 

A harangláb alapfalzatában párkányzatos kő van beillesztve, mely a régi templomból hozatott 
ide, s melyen, mint mondják, feliratok vannak; de fájdalom, éppen iratos felével levén lefelé 
forditva, azt nem nézhettem meg; hanem azért van mégis egy más, ezen régi templomból 
fennmaradt emlék, a reformátusoknak nagyobbik harangja, melyen ezen körirat olvasható: 

 

Hec est pana (campana) virgis (virginis) Mariae. A. O. (Alpha, Omega) 

De épen ezen körirat ellentmond azon hagyománynak, hogy a régi templom sz. István 
korában épült volna, mert bár évszám azon nincsen, azért a betük idoma tisztán mutatja, hogy 
az a 15. század végén öntetett. Hanem a harang jelölte korszaknál jóval fennebb ható adatra is 
találhatunk, mert a pápai dézmák regestrumának 1332. évi rovatában mint önálló 
egyházközséget találjuk bejegyezve Sz.-Istvánt*Az 1332. év rovatában 617. lapon igy: 
„Abraam Sacerdos de S. Stephano solv. 5.-ban ant. ” ugyan e néven a 732-ik és 765-ik lapon. 
Az 1567-ik évi regestrumban Zent István 14 kapuval szerepel.. Sőt abból, hogy a Kis-Küküllő 
völgyének Marosszékhez tartozó részéből összesen csak 3 egyházközség: Várad, Sz.-István és 



Gyalakuta van bejegyezve, azt kell következtetnünk, hogy azon korban csakis e három 
egyházközség létezett, a többi faluk pedig ezeknek voltak filiáji, és igy igen valószinű, hogy 
Sz.-Istvánhoz, mint központi egyházközséghez tartoztak Makkfalva, Atosfalva, az elpusztult 
Czibrefalva, Csokfalva és Sz.-György is. 

Péter András, a népköltő, kinek nagymennyiségű verseiből önálló füzetke is jelent meg,*Péter 
András földmíves székely versei czím alatt M.-Vásárhelytt., Sz.-Istvánról való, s kinek 
érdekes életiratát adta Gergely Lajos a „Magyarország képekben” czímű folyóirat 1867. évi 
III. füzetében. Péter András alig járt a falusi iskolába, irni is önszorgalma által tanult meg, s 
mégis verseiben eredetiség mellett valódi költői tehetség mutatkozik. Kétségtelen, hogy ha e 
tehetségét kifejthetni, kiművelni alkalma lett volna, egyikévé vált volna kitünőbb költőinknek, 
igy is azonban népköltészetünk terén nem mindennapi jelenség s mint ilyen megérdemli, hogy 
neve felemlitve legyen. 

Szent-Istvánnal egészen egybe van épülve (csakis a Határpatak választja el) Csókfalva, hol 
reformátusok és unitásiusok nemcsak vegyesen laknak, hanem még templomai is e két 
vallásfelekezetüeknek ugyanazon keritésben vannak foglalva. Néveredetére vonatkozólag a 
hagyomány azt tartja, hogy a letelepülők a felett tanakodtak, ha vajjon várost vagy falut 
épitsenek-e? hanem végre is a nagyobb rész falura határozván magát, rákiálták, hogy: csak 
falu. Egy más hagyomány meg egy itt járt király által megcsókolt leányról származtatja nevét; 
legvalószinübb, hogy az Csókafalva volt, s csak később rövidült meg*Az 1567-ik év 
regestrumában a székelyeknek Chyok falwa néven 22 kapuval lévén bejegyezve, miből az 
tünik ki, hogy ez időben Marosszéknek egyik legtekintélyesebb községe volt, melylyel 
nagyságban alig versenyzett egypár. Házszáma most 221. Határterjedelme 2856 h. és 3 
négyszög öl, ebből szántó 1027 h., kaszáló 156 h. 278 öl, erdő, mely a Küküllő túlpartjára rug, 
917 h., többi terméketlen. Patakai közül szép neveért a Borzond és Badocs patakát emlittem.. 
Balázsi István krimi tatárrabságából 1660-ban érdekes levelet ir Csókfalvára nejéhez*Ezen a 
tatárfogság viszonyaira világot vető érdekes levél közölve van a Nemz. Társ. 1836. évf. 95-ik 
l.. 

Megjegyzést érdemlő körülmény, hogy a Kis-Küküllőnek Marosszékhez tartozó részében 
Szováthától le Balavásáráig a faluk mind a jobb parton sorakoztak, mintha tiszteletteljesen át 
akarták volna engedni a balpartot a multnak, mert mi régi vár van – az egy Csombodot és a 
sóváradi castrumot kivéve – ismét mind a balparton van, sorba egymásután elhelyezkedve; de 
mivel mult és jelen egyaránt tárgya vizsgálódásomnak, azért a lakatlan, csak a mult emlékei 
által népesitett balpartot sem szabad figyelmetlenül mellőznöm. 

Szent-Istvánnal szemben a Cseje patak kies völgyének van torkolatja, ezen csermely Etéd 
közelében veszi eredetét, a már Udvarhelyszék leirásánál ismertetett Budvár alján; s bár 
mérföldnél hosszabb völgye eléggé teres és termékeny arra, hogy területén egy-két falu 
megférjen, mégis egészen lakatlan, de nem miveletlen (a szomszédos faluk határához 
tartozván), mert a szorgalmas székely a mivelhető földet nem szokta parlagon hagyni, sőt a 
vizsgálódó előtt sem egészen parlag, mert felkeresheti a Virgóban azon felhagyott 
bányaüregeket, hol régen aranyat aknáztak, honnan a néphit szerint még most is hordják a 
magyarországiak a termés-aranyat; e mellett felkeresheti a Fejedelem rétjét, hol a hagyomány 
szerint Rákóczi fejedelem vadászatai alkalmával tanyázott, a Garat csorgója nevű hires forrást 
s végre a szép völgy torkolatjánál ismét két előhegyet talál, a jobb oldalon Keme bükkit, mely 
egyik magyar vezér nevét őrzi, a baloldalon Kozmáné hegyesit, melynek tetőcsúcsára régi 
várat helyez a hagyomány. Magas árbocz állott ottan, melyre midőn az őr fehér zászlót tűzött 
ki, akkor a nép a béke biztonságában munka után látott, de ha messze ellátszó ormán veres 



zászló lengett, akkor mindenki fegyvert ragadva, sietett Kozmáné hegyesire, a Maka várával 
és Csombod várával egybeköttetésben és szövetségben levő erőditett helyre, hogy ott kedves 
övéit és életét megoltalmazza. Most azonban az állitólagos várnak semmi nyomát felfedezni 
nem lehetvén, azt kell hinnem, hogy csak földtöltésekkel védett menhely lehetett az, melynek 
nyomait elegyengette az eke vasa (mert szántás alatt van az egész hegytető), de az ottan nagy 
mennyiségben előforduló cserépdarabok, régi fegyverek s egy nem rég ottan talált vasüllő a 
hagyomány valódisága mellett látszanak tanuskodni. 

Kozmáné hegyesét nyugatról az Aszo pataka folyja körül, ezt ismét a Csókfalvával szemben 
levő Várpatak völgye követi. Tehát ujból vár? Igenis vár, mely e völgy fenekén minden más 
hegytől elkülönitve álló magas, meredek Várdomb tetejét koronázhatta egykoron, és azért 
mondom ezt feltételesen, mert ma e hegy csekély terjedelmű fennlapján hiába keresünk 
várfalakat; csakis az egyedül megmászható keleti oldalon látszik egy kettős sáncz, az északi 
oldalon pedig a tető szinvonalán alól vagy 20 lábnyira, a hegyoldalba útszerű mesterséges 
bemetszés van téve, hol némi faltöredék felismerhető; de fennlapjának bármely pontján is, ha 
felástuk a földet, nagymennyiségű téglatöredéket, hüvelyk vastagságú, durva anyagú (tehát 
barbárkori) cserépdarabokat s nagy sokaságú embercsontot találtunk, miből azt lehetne 
következtetni, hogy itt temetkező hely volt, vagy hogy a vár megvívásakor nagy öldöklés 
ment végbe, mint ezt a hagyomány is mondja, még pedig a rege azt is hozzáteszi, hogy e várat 
az óriások királya lakta, kinek leánya egyszer lelépvén a Küküllő terére, felszedte kötényében 
az ott szántó-vető embereket, s mint valami ismeretlen bogarakat felvitte atyjához, de ez 
letétette vele, mint a jövő nemzedék sarjait, kik a földön ezután uralkodni fognak. Be is 
következett nemsokára a harcz az ember és az óriások közt, a legyőzött óriások csontjai azért 
fordulnak ki a földből. Másik hagyomány e várat a longobárdusok királyával épitteti, kit 
népével együtt a honfoglaló magyarok győztek és öltek le. Ezen homályos regék, a látható 
kevés romtöredék, s a hely elnevezése az, mi a multból fennmaradt, de ezek is elégségesek 
arra, hogy e várnak egykori lételét kétségtelenné tegyék, sőt a vár alatti völgyben szintén nagy 
mennyiségben előforduló cserép- és tégladarabok arra is engednek következtetni, hogy e vár 
oltalma alatt katonai telep is állott. 

De ideje visszatérnünk a mult kor romjai közül a lakott jobbpartra, hol utunkat folytatva, a 
Csókfalvától rövid órára fekvő Erdő-Sz.-Györgyöt érjük*Az 1567-ki regestrumban Erdeo 
Zent gyeorg néven 12 kapuval fordul elő. Most 296 háza van. Határterjedelme 6494 h. Ebből 
szántó 2395 h. 820 öl, kaszáló 1014 hold 1077 öl, erdő 1888 h. 153 öl, többi legelő 40, h. 
szőlő kivételével, hol már jó bor terem.; ezen jegenyeerdőktől körülárnyalt, a Küküllőtől 
körülkanyargott falu egy magaslaton igen festőileg fekszik, ódon templomával, büszke 
kastélyával oly szépen, hogy annak képét melléklésre méltónak itélem. 

A gróf Rhédeiek szentgyörgyi kastélya egyike honunk díszesebb urlakainak; a hagyomány azt 
tartja, hogy annak helyén régen apátság volt s hogy a közelében levő mostani reformátum 
templom ezen apátság székesegyháza lett volna. Az apátság residentiája világi kastélylyá 
változott át, melyet előbb Kornisok, utóbb Rhédeiek birtak; jelenleg a szép Rhédei 
Claudiának, herczeg Würtembergnének szerencsétlen halálával*Kit egy katonai szemle 
alkalmával lovak tapodtak agyon. – a gr. Rhédei család ezen ága kihalván – a kastély és szép 
birtok idegen kézre ment*Jelenleg gr. Teck tulajdona..  

Öreg emberek még emlékeznek a díszes régi kastélyra, melynek magas bástyái, nagyszerű 
termeiről elragadtatással beszélnek; mondják, hogy onnan az út felett elvonuló fedett folyosó 
vitt a templomba. A helyére és anyagával renaissance-stylben épült uj kastély semmi 



műbecscsel nem bir, homlokzatán levő feliratát is főleg azért közlöm, mert abban vonatkozás 
van a régi kastélyra: 

DOMA 

Aedes quas vides 

Ad amoena Cücüli litora 

Cvm ipsis Patriae initiis 

Positas 

Et jam A MDCLXIII vetustate collapsas 

Ab uno majorvm 

Renovatas 

Nunc vicissim injvria temporvm 

Desolatas 

Regivs per Abam et Saroltam Stephani 

Sangvis 

Legitimus harvm Haeres 

Comes et Reg. Camerarivs Ladislaus Rhedei 

de Kis Rhede 

Cvm conjvge carissima 

Agneta Baronissa Intzédi  

De Nagy Várad 

Annis MDCCCVII–MDCCCIX 

Ad insignem hanc molem 

Cvltv sane splendidiorem 

Ut esset hic 

Sibi et svis posterisq eorvm 

Fixa pietatis, pacis et concordiae 

Sedes 

Restituerunt. 

De ha letünt is a régi kastély, megmaradt a régi templom, mely bár 1760-ban – gr. Rhédei 
Zsigmondné, b. Wesselényi Kata által eszközölt – teljes átalakitáson ment át, még is itt-ott a 
régi gót idomú egyház maradványait felismerhetni. Ilyenek csúcsíves keskeny ablakai, 
polygon záródású szentélye, s ilyen torony alatti csúcsíves főportaléja, melynek béllete két 
mély horony közé helyezett fél henger és horony által zárt körtető-tagozattal bir, mely 
alakzatok a 15-ik század művének tüntetik fel ez egyházat. Van egy hosszukás idomú, igen 
régi, nagyon elkopott harangja is, mely kezdetben felirat nélküli volt, mert a most 
felkarimájára bevésett ezen felirat: 

„Erdő Sz. György megyéje 1669” 

csak későbbi kontárkodás műve. – E templom alatt kripta is van, mely az 1614-ben uralgott 
döghalál alkalmával a fejedelem rendeletéből a bere-kereszturival együtt befalaztatott*A nagy 
görgényi egyházközségi jegyzőkönyv bizonyitása szerint.. 



Mondják, hogy a katholikus korban e templom szent Györgynek volt szentelve, s onnan ered 
a falu neve is. Később az unitásiusok kezére ment át, kik 1640-ig birták; de papjuk ekkor 
elhalván, m.-vásárhelyi ref. lelkész és esperes Tiszabecsi István kijött Sz.-Györgyre, s mivel a 
templom kulcsait megtagadták tőle, az udvarból hozott lajtorján bemászott ablakán, s a 
hiveket bebocsátván, oly elragadó szónoklatot tartott, hogy a hivek mind átálltak a református 
hitre*Ez kitünik egy, a szt-györgyi ref. egyházközség levelei közt lévő eredeti esketésből.. 

1618-ban Erdő-Szent-Györgyön tartatott a szombatosok ellen azon unitárius zsinat, melyen a 
fejedelem személyese keserüi Dayka János ref. püspök volt, mivel pedig Péchi Simon 
leginkább az unitásiusok között szerzett volt proselytákat hitvallásának, ezek kizárattak az 
unitáriusok kebléből, a reformátusokra bizatván jobb utra téritésük; ezen elhamarkodott, vagy 
inkább kicsikart határozat következtében lettek reformátusokká a Kis-Küküllő völgyének 
addig nagyrészt unitárius egyházközségei*Székely Sánd. Az unitásius vallás tört. 133–134 l.. 

 

Erdő-Szent-György a Kis-Küküllő mellett. (Rajz. Greguss Ján.) 

Sz.-György az utóbbi időkben nagy előhaladást tett, mit leginkább országos és hetivásárainak 
köszönhet, e mellett annak is, hogy a zsidók – sinagógájok levén itten – mindenfelől 
huzódnak ide, máris 40 családnál több települt le, s azok között sok kereskedő és mesterember 
is levén, ezáltal bizonyos kereskedelmi és ipari mozgalom támadt, néhány csinos bolt, 
postaállomás állittatott; szóval, ha igy halad, mint nekiindult, maholnap egy kis várossá fogja 
magát kinőni. A falu között kis patak siet a Küküllőbe, ez már nevénél fogva is megérdemli, 
hogy megemlékezzünk róla, mert azt Kalandosnak nevezik; e patak gyakori áradataikor 
csudás alakú köveket sodor magával, van egy Zeykné udvara előtt, mely egy syrén alakját oly 
szabatosan utánozza, mintha a szobrász vésője idomitotta volna, másik meg turbános törököt, 
ismét mások mindenféle bizárr alakokat tüntetnek elő. 

A Küküllő balpartja még itt is mindig a multé, azért kössük fel ujból a régész saruját s 
vándoroljunk el a mult emlékeihez. Szent-Györgygyel átellenben van a Küsmöd vizének 
torkolatja, ott nyomul be azon bessze felágazó völgyület, melynek 6 faluját már 
Udvarhelyszék leirásánál láttuk; e völgyön jön le a Sz.-Keresztúrról Gagyon átvezető 
országút, mi azonban most e völgynek csakis – Marosszékhez tartozó – torkolatjáig hatolunk, 
mert e torkolat mindkét előhegyének már neve is érdeket költhet; a jobb oldali Leánymező, a 
baloldali Várhegy nevet viselvén. Ez utóbbira a hagyomány Senye várát helyezi. Lássuk mi 
maradványa van az állitólagos várnak. 

A várhegyet egyfelől a Küsmöd vize, más felől (nyugatról) az emlitett Várpataka folyják 
körül, az ezen oldalokról meredeken leszelt (a Küküllő szinvonala felett 200 lábnyira 
magasuló) hegynek fennlapja vagy 20 hold kiterjedésű lehet, ezt nevezik alsó várnak; hol a 
körvonalozott fennlap egybekeskenyül, alsóvár választékának nevezett helyen, magas széles 
földtöltés, annak külső (déli) alján pedig egy még most is 3 öl széles és ily mélységű sáncz 
metszi át egész szélességében a hegynyakot, mely töltés és sáncz még a hegy keleti oldalán is 



néhány száz lépésre követhető, de ott megszünvén, többé sem a vár oromszélén, sem a 
hátrább délre fekvő felső várnak nevezett magaslaton fel nem találhatjuk, hanem ugy a felső, 
mint az alsó vár területén vastag veres és feketére égetett cserépdarabok oly nagy 
mennyiségben jönnek elő, hogy a talaj a szó teljes értelmében fedve van; fegyvereket, 
lánczdarabokat, zabolákat, harczi bárdokat szintén sokat találtak itten, de fájdalom, mind 
eldividálódtak. E mellett mutatnak az alsó vár közepén egy tavacskát, hol a vár kútja lett 
volna, és egy másik üreget, hol a vár urának tündérek által őrzött roppant kincse lenne a vár 
földalatti pinczéiben elrejtve. E regék, az észlelhető csekély nyomok s a hagyomány által 
megőrizett elnevezés mind arra mutatnak, hogy itt ugyancsak valamely alkalmi 
erőditvényekkel körülvett táborhely lehetett, nem pedig kőfalakkal övezett vár, mert a töltést 
több helyen felásván, ott ilyszerű épitkezéseknek semmi nyomára nem akadhattam. Ilyszerű 
alkalmi erőditvény lehetett a szemben levő Leánymező nevű hegyen is, hová a néphagyomány 
tündérvárat helyez, de a hol vastag cserépdaraboknál más nyomot felfedeznem szintén nem 
sikerült. Itt tanyáztak, a rege szerint, a Senyevárában lakott óriásnak leányai, sőt itt is megvan 
azon nagyon elterjedt mese, hogy az óriás leánya felszedte kötényébe a szántóvető embereket. 
Nagyon homályos nyomok ugyan ezek, de az ilyeket sem szabad figyelmetlenül mellőznünk, 
mert e homályos nyomok is egyes betük, melyekkel homályos ős korát honunknak valaha 
felderitenünk sikerülend, mert az ily régi épitkezések helyein a föld gyakran rejt keblében oly 
műtöredékeket, melyek becses adatot nyujtanak egyaránt a történész- és régésznek is; 
kijelölöm azért a Senyevárnál mutatkozó nyomokat avégett, hogy a lépteimen talán 
szerencsésebb viszonyok közt meginduló szakemberek, azokat rendszeres ásatások által 
kellőleg felkutathassák, és a tudomány számára kizsákmányolhassák. 

A Szent-Györgytől Havadtőig menő országútat szép jegenyesor szegélyzi*Ezt gr. Rhédei 
László tevékeny franczia tisztje, Boure Ferencz ültettette, ki a Kalandosban levő kriptában 
van eltemetve., mily szép lenne, ha ezen útszéli beültetést másutt is megtennék, mennyire 
szépitené az a vidéket nem csak, hanem egészségi és égalji viszonyainkra mily üdvös 
behatással lenne; e nézpontból kiindulva, az útszélek beültetését országszerte megkisérlette 
volt a Bach-rendszer, de mivel az erőszakolva volt, s mivel a nép még a jót sem akarta 
elfogadni a hon elleneinek kezéből, az ültetvényeket mind kipusztitotta, elannyira, hogy most 
még nyoma sincsen meg ezen országszerte megtörtént beültetésnek. 

Havadtő*Az 1567-ik évi regestrumban Hawadteo 8 kapuval van bejegyezve. Most házszáma 
130. Határt. 1225 hold 100 négyszög öl, ebből szántó 570 h. 49 öl, kaszáló 133 h., erdő 200 
h., többi legelő, terméketlen, szőlője 24 hold 452 öl. Sz.-György leányközsége, s miként neve 
is mutatja, a balpartilag Küküllőbe szakadó Havad patakának töviben, azaz torkolatában 
fekszik, mert hogy a székely értelmezés a folyamoknál a torkolatot tőnek vette, honnan mint a 
fa tövéből a patak vagy folyó kinyulik s sokfelé elágazik, azt éppen Nyárádtő és Havadtő 
elnevezése teszi bizonyossá. 

IV. Havad patakának völgye, Gyalakuta és 
Kelementelke környéke. 
Vadasd, néveredete, régi harangja. Tekefalva fekhelye. Bózod völgyében avar nyomok. 
Gyógyforrások. Havad, Csereoldalon tatár pinczék, darab erdő. Regék a tatárjárás korából. 
Geges, régi harang. Avar sánczok. Kápolna hegyese, török vár. Abod. Apród bércze, 
Abakútja, Zelénk pataka. Rigmány, a tekenősoldali avar sánczok, itt talált régiségek. Várhegy, 
kilátás. Sz.-Simon, régi temploma és harangja. Gyalakuta, a ref. régi temploma, harangja, e 



templomban levő siremlékek, szentedények. Bikás pataka, Gyala vára, Tormás pataka. 
Kelementelke, országgyülés. Balavására, vármegye és Székelyföld, népviszony. Balavásári 
hegy. Kilátás. 

Havad pataka igénytelen kis csermely, de azért annak többfelé elágazó völgyületében mégis 7 
falu van elrejtve, mivel pedig elvem vala egyetlen, bármily igénytelennek tetsző, bármily 
félreeső falut is megtekintetlenül, megvizsgálatlanul nem hagyni, azért a Kis-Küküllőnek e 
mellékvölgyét sem mellőztem. E völgy első faluja Vadasd, mely egy jobbparti (Bükki patak 
által átfolyt) szugolyékba (kis völgykebel) huzódott be; a hagyomány azt tartja, hogy itt egy 
nagy urnak volt vadaskertje*Lehet hogy a Kereszturi családnak vagy Szovérdi Gáspár 
Jánosnak, kik itten birtokosak voltak, vagy éppen az erdő-szt-györgyi kastély urának. Az 
1567-ki regestrumban Wadast néven már előfordul, most házszáma 92 határt, 1450 h. 562 
négyszög öl, ebből szántó 740 h., kaszáló 140 h., erdő 168 h., szőlő 40 h., s onnan eredne a 
falu neve. Volt egy régi temploma, az azonban ujra épült, volt régi harangja is, melyet, miután 
elhasadt, mult évben ujra öntettek, de megmentett felirata ez volt: 

„Maria Mater graciae Mater Misericordiae 1502”*Miként az a ref. egyházközség 
jegyzőkönyvében bejegyzetten megmaradt.. 

Vadasddal szemben az ugynevezett Bózod völgyében sok vastag cserepet, kőfejszét, kézi 
malmot találnak, a hagyomány azt mondja, hogy ott avarusok laktak. Ugyanott egy 
salétromos forrás is van, melyet fürdésre használnak. Fennebb, hol a Havadra menő úton az 
ugynevezett Teke hidja van, ott feküdtnek hisz a hagyomány egy Tekefalva nevű régi 
elpusztult helységet.  

Havad régi okmányokban és a falu pecsétjén is Hóvad név alatt fordul elő; régen havasos 
vadon tájék volt, miért nevét is innen származtatják. Az 1567-ki regestrumban Hawad néven 
10 kapuval jegyeztetett be*Most házszám 90. Határt. 1315 h. 1530 négyszög öl, ebből szántó 
531 h. 1118 öl, kaszáló 149 h. 194 öl, erdő 339, szőlő 10 h.. 

A falutól keletre a meredek erdőnötte Csereoldalon 5 szikla-üreg van (most nagyrészt 
egybeomladozva), melyeket Tatár pinczéknek azért neveznek, mert a tatárjáráskor a lakosok 
oda rejtőzködtek el, a népnek ide be nem férő része pedig a völgy túl felén a most 
Daraberdőnek nevezett helyen terjeszkedett akkor tájt rengeteg erdők közé vonulva menekült 
meg, körülte ma mind ki van irtva az erdő, csak a csúcson hagyták meg kegyeletes emlékként 
azt a darab erdőt, mely vész elől megvédte az eldődöket, ott van közelében az ugynevezett 
Tatárút, hol a dúló tatárok e vidékről kivonultak. E hagyományok, e helynevezések régi 
századok eseményeinek emlékét őrzik és védik meg a feledékenységtől; a nép, melynek irott 
története nincsen igy helynevekhez kötve, örökiti a mult történetét. 

Havadnál a völgy kétfelé ágazik, az egyik, melyen Abod pataka foly le, kelet irányt veszen a 
Kis-Küküllő völgyével párhuzamosan futva; ebben fekszik Geges és Abod. A másik folytatva 
völgytövének északi irányát, a Nyárád völgyének irányul, ebben fekszik Szent-Simon és 
Rigmány. A körvonaloztam két derék völgy, mellékvölgyeivel és ezeket bekeretelő 
hegylánczolataival, mintegy töltelékét képezi a Kis-Küküllő és Nyárád közti vidéknek. 

E rejtett, alig sejtett völgyecskék bár mennyire távol esnek is a főútvonaloktól, mégsem 
egészen érdek nélküliek a kutató utasra, ki ottan több érdekes régi műemlék mellett kedves, 
romlatlan, vendégszerető, szives népet talál, mely e kopár vidéknek silány helyeit 
szorgalommal míveli, mely ős eredetiségének jellegét hűn megőrizte. Azért e vidék 



műemlékeit és népét megismerendők, vegyük rendre völgyeit. A kelet irányu völgyön 
felindulva ott találjuk a Szt.-Istvánnal egy vonalba eső, attól csak a Borzond hegyese által 
eválasztott Gegest*Geges e völgynek most is legtekintélyesebb községe; hogy régen még 
jelentékenyebb lehetett, az 1567. regestrumból láthatjuk, hol most is használt Geges nevén 25 
kapuval jegyeztetett be, miszerint azon korban Marosszéknek nagyságban első faluja volt, 
melyet kapuszámaival csakis M.-Vásárhely és Ny.-Szereda szárnyalt túl. Most házszáma 124. 
Határt. 1956 hold 1498 négyszög öl. Ebből szántó 1041 h. 848 öl, erdő 480, szőlő 22 h, többi 
kaszáló és legelő., azon csinos székely falut, mely földének kopárságát nagy mérvű 
gyümölcstenyésztéssel pótolja, mert e vidék főtenyésztője a marosszéki hires, még 
czimerében is benn levő, piros párizs-almának. Ujabb időben az eperfa és selyembogár-
tenyésztést is néhányan sikerrel kisérték meg. Gegesben lakott Galambfalvi Ferencz, ki a 7 
éves porosz háborukor, mint lovas kapitány hires volt, több mesével határos, s nép száján ma 
is élő huszár csinjai közt egy alkalommal osztályával meglepte Fridrik király sátorát, midőn 
ez Schverin tábornokkal s másokkal vacsorált, a magas vendégek szétfutottak; de szemes 
kapitányunk az abroszba takartan elhozta magával az egész teritéket, egészen hazáig Gegesbe. 
Hogy pedig ez nem mese, hanem valódi tény, arról e teriték több tárgyai – melyek nem rég 
elhalt testvére Galambfalvi György birtokában voltak – kezeskednek, mint Fridrik abrosza, 
evő eszközei a porosz kir. czimerrel jelezve, egy gyöngygyel ékitett s Schverin nevével 
jegyzet burnót szelencze; melyek egy része gyalakuti gr. Lázár Józs. kezére került, míg más 
része eldividálodott. Gegesen a ref. egyházközség ládájában csakis Fridrik asztalkendője van 
most meg*Benkő Károly mint Marosszék ism. 145. lapján mondja, hogy nagy Fridrik asztala 
fennelősorolt tárgyait maga is látta Galambfalvi György kezei közt.. 

Gegesnek legkisebb harangja igen régi, mit hosszukás vékony alakjáról a szakértő rögtön 
felismerhet, miért bizonynyal nem fogja félrevezetni a falusi kovács által bevésetett ezen 
körirat: 

„Ist. Dits anno 1822 Geges birja” 

E harang ide kerültének ideje is már másfél századot mult, mivel azt a kurucz háborukor 
Morvaországban járt két gegesi huszár Simonffi Gáspár és László György hozták el lovaik 
közt egész Gegesig, emlékéül annak, hogy ők Morvaországban jártokban sem feledkeztek 
meg szülőföldjükről, ez pedig tökéletesen székelyes eljárás, mely nem is páratlan, mert 
Várfalván (Aranyosszéken) ismét van egy Brünnben öntött régi harang, melyet a Bethlen 
Gábor táborozásakor egy táborral elvitt várfalvi ember szekerén haza hozott. Volt is az 
egyházközségnek a harangot hozott egyén családjával oly egyezménye, hogy mikor halottai 
lesznek, a hozott harangot ingyen tartoznak meghúzni; ismét ilyenszerű, mikor 1815-ben a 
székely Párisból két háromfontos ágyugolyót hozott óranehezéknek bornyujában haza; mi a 
schwechati csatában 1848-ban ujból ismételtetett. 

De Gegesen e régi harangon kívűl még más tárgyat is találhat a régész, mennyiben a falun 
felül, a völgy baloldalán nagyszerű és oly erőditvényi művekre bukkan, melyeknek hasonlóját 
legalább én csak itt és Rigmányon láttam. – A nép ezeket török és avarus sánczoknak mondja; 
az pedig roppant, alapjában 4–5 öl széles, legalább is ily magas földtöltés, mely 500 lépés 
hosszuságban egyenes vonalban huzódik el a hegy alján; mély sáncza, honnan látszólag a 
töltés anyaga vétetett, nem a töltésnek völgyre néző külső oldalán, hanem hátul van; a töltés 
két végénél két dombosodás emelkedik, melyen a hagyomány szerint tornyok állottak. Hogy 
pedig e nagyszerű erőditvényi munkák körül harcz is folyt egykor, bizonyitja az ott időnkint 
található nyilvasak és fegyvertöredékek nagy mennyisége. Ilynemű erőditvényi munkát sehol 
eddig nem látván, igen hajlandó vagyok hinni, hogy az az avar földváraknak egyik igen 



becses maradványa, melynek egy sokkal nagyszerübb példányával fogunk még nemsokára 
Rigmányon találkozni. 

Fennebb, hol a Szénafű pataka az Abod patakával egybefoly, egy magas kopár hegyet 
Kápolna hegyesinek neveznek; itt is a hagyomány szerint török vár feküdt, melynek romjaiból 
később kápolna épült, de vár és kápolna, ha csakugyan léteztek, ma nyomtalanul eltüntek s 
csakis az ott található vastag cserépdarabok mutatják, hogy egykor valójában ember keze 
munkálódott ottan. 

A mindinkább szűkülő völgyet követve, a völgy fejében messze fenn Makkfalvával egy 
vonalban fekvő Abodot*Abod néven van az 1567. regestrumba 16 kapuval bejegyezve, 
házszáma most 100. Határt. 1478 hold 965 négyszög öl, ebből szántó 634 h. 684 öl, erdő 267 
hold 411 öl, szőlő 11 h., többi kaszáló és legelő. érni, mely falu Aprod bércze alatt igen 
regényesen fekszik. A falut átfolyó kis patak – mely alább Abod pataka nevet nyer – Aba 
kútjából ered, s itt még Zemlénk nevet visel. A falu régen Nádszeg rétjén feküdt, hol ma is 
fekhelyét Kis-Abodnak nevezik. 1768-ig Makkfalva filiája, ekkor lesz önálló egyházközséggé. 
Abodi Tamás András 1824-n végrendeletileg a m.-vásárhelyi és kolozsvári ref. 
collegiumoknak 4000 ftot, ezenkivül egy kolozsvári tanári állomásra 200 rfrtot hagyott. 
Legyen áldott és feledhetetlen emléke!  

Abodból erdei ösvényen át lehet jutni a másik völgy fejében fekvő Rigmányba – ez Sz.-Simon 
filiája – melynek lakói önként elhatározták, hogy pálinkát soha sem isznak, ki fogadását 
megszegné, 5 frt birságot fizet. E faluban régen Gyulai család volt a főbirtokos, most is 
mutatják a helyet, hol a Gyulaiak fényes udvarháza állott, sőt a helyet ma is Gyulai-kertnek 
hivják*Im pár angyal száll le, mosolyog a kék ég, 
Óriás kezdőhöz méltó legyen a vég; 
Emberek oltatnak e mag-oskolában, 
Prometh égi szikrát gyujt agyag formában, 
Éji bujdosásunk hold fénye a Remény, 
Rendíthetetlenül állapit az Erény. 

A Rigmányon kivüli Tekenős oldalon egy, a gegesihez hasonló, de annál sokkal nagyszerűbb 
töltés van, mely hátul vonuló mély sánczczal az egész rigmányi völgyfőt félköridomban 1000 
lépésnél hosszabb vonalban körülöleli. Épebb helyein e töltés még most is 4–5 öl magas, 
sánczán belül néhány öl szélességű egyengetett (planirozott) hely van a hegyoldalból 
kimetszve, mely az őrizet tanyája lehetett. E hatalmas töltésen itt-ott rés van hagyva, mely 
eredetileg is meglehetett a kirohanások czéljából, vagy pedig csak később szakitották át a 
hegyről áradások alkalmával lerohanó vizek. Ez áradások sok nyilvasat mosnak ki, nemrég 
egy arany kapocs is került onnan ki, fájdalom, ez is zsidó kézbe jutott; alakja, mint nekem 
leirták, folyóirási, nagy idomú volt, e mellett másik csizmaalakú érczdarabot is találtak. 
Midőn ezen cyclopsi munkát feltételező roppant földműveket vizsgáltam, midőn tekintetbe 
vettem a néphagyományokat, mely török sánczoknak nevezi, midőn tudom, hogy az avarok 
még a történészeknél is gyakran fordulnak török néven elő, midőn a történészek leirásából azt 
is tudom, hogy az avarok ilyszerű földvárakat ugynevezett Hring vagy Rhingeket, vagy 
karingóvárakat szoktak emelni, s midőn végre Rigmány nevében még ezzel synonim 
szóelemezést is találok: akkor azon sejtelem támad lelkemben, ha valjon ezen sajátságos 
erőditvényi művek nem az avaroknak hátramaradt emlékei-e? Ha valjon ez elszigetelt völgy, 
hol három helyt találkoztun kaz avar névvel, hol ezen másutt, legalább a Székelyföldön, 
páratlan erőditvényi műveket találja a szemlélő, kérdésessé válik, hogy valjon e 
maradványok, e falu neve nem védik-e emlékét a történelmünkben oly fényesen felötlött, 



világszerepet játszott, de azután csaknem nyomtalanul letünt avar népnek:? Kérdés, hogy 
valjon Marosszéknek teresebb részét*Mert hogy felső havasos részét már a székelyek 
megszállták volt, azt fennebb kimutattam. nem azon avar csapatok népesiték-e, melyek a 8 évi 
hősies ellentállás után Nagy Károly által szétszórt, s Ázsiába visszaszoritott avar néptől 
elszakadva, Erdélybe vonultak*Hová Nagy Károly hadai behatolni nem tudtak. Mint ezt és az 
avarok fennelőadott dolgait Husti „Ó és uj Dácia” czimű becses műve VII. R. 104. lapján 
előadja. s ott a hunoktól hátramaradt székelyekkel egyesülve*Huszti azt is állitja, hogy a 
székelyekhez huzódott avarok itten zsákmányló hadjáratoktól tartózkodtak; sőt közülök sokan 
a keresztyén vallást is bevették., egészen a magyarok bejöttéig fenntarták magukat? 
Kérdésként teszem fel, mert annak elhatárzását szakavatottabbakra bizom. 

Az ismertetett török sánczok háta mögött egy magas hegycsúcsot Várhegynek neveznek; ide 
is várat helyez a hagyomány, de ott ennek ma semmi nyomát felfedezni nem lehetvén, 
valószinüleg csakis egy őrtornya lehetett e messze kilátást nyujtó ponton a leirt rigmányi 
erődnek. Alkalmas is volt e hely arra, mert látszik onnan egyfelől a Havad patakának egész 
környéke, másfelől pedig a Nyárád gyönyörű terének Jobbágyfalvától egész Sz.-Benedekig 
terjedő madártávlati képe; túl pedig a Nyárád és Marosmenti hegyek lankás sorai felett a 
nyugati és az északi Kárpátok lánczolatának körvonalai, melyek a naphaladatnak szép 
világitásában ragyogtak, oly élénken szinezve, hogy az Isten-Székétől le a Cziblesig és a 
Torda hasadéktól le a Kecskekőig annak minden egyes csúcsait felismerhetém. 

Rigmánytól alig 10 percznyi távolra van ugyanazon völgyben Szent-Simon. Ez volt régi 
időben e vidék központi egyházközsége, ide tartoztak Geges, Havad, a Nyárád mellékén 
fekvő két Adorján és Rigmány, s már a XIV. század elején mint önálló egyházközség fordul 
elő*A pápai dézmák regestrumának 1332. évi rovatában a 618 lapon igy „Petrus Sac. de S. 
Symone solv. 4 ban. ant. et 4 denarios”. Még kétszer ugyan e néven a 739. és 764. lapokon. 
Több falu e vidéken nem levén feljegyezve e regestrumban, azt kell következtettnünk, hogy 
Szent-Simon filiáji voltak e völgynek minden falui. Az 1567. évi regestrumban Zent-Symon 
néven 8 kapuval fordul elő; most házszáma 52, határt. 679 h. 1123 négysz. öl.. 

Régi és érdekes volt most ujból épült temploma is, més még érdekesebb egy 1836-ban ujra 
öntött régi harangja, melyről Nemes Elek lelkész azt jegyezte be az egyházközség 
jegyzőkönyvébe, hogy 778 évig szolgált; mily vétek, hogy legalább köriratát meg nem 
tartották. 

És ne merjem-e azt állitani, hogy ezen mellékvölgybe tett kitérésünk eléggé jutalmazó volt, 
hogy onnan tapasztalatokkal és érdekes felfedezésekkel gazdagultan térhetünk vissza a Kis-
Küküllőnek elhagyott terére, hol ismét mindinkább gyönyörködhetünk a vidék 
polgárisodottabb alakot öltő képletein; a szélesülő völgyet környező hegyeken már mindenütt 
szőlők zöldellenek, a szép térnek minden hantja mivelet alatt van, s gazdagon jutalmazza meg 
az emberi szorgalmat, az úton több mozgás, több élet; de im elértük Gyalakutát*Gyalakuti 
Péter Miklós fia mint Marossz. v. székbirája jelen van az 1451-ben Székely-Vásárhelyen (M.-
Vásárhely) tartott nemzeti gyülésen; ugyanezen évben Marosszék főkirálybirájaként fordul 
elő, még pedig mint első ismeretes főkirálybirája e széknek. Lásd Kállay Ért. 250 lap. Lásd a 
Ns. székely nemzet jusait felvilág, némely levelek czimű gyüjteményében Lőcseinek 5. 
lapján. Gyalakuti Mihály valószinüleg az előbbi fia jelen van az 1506-ban tartott agyagfalvi 
gyülésen, s azt Marosszék részéről alá is irja. Ma a Gyalakuti család nem létezik. jobbpartilag 
lejövő Bikás patakának Küküllőbe szakadásánál igen kiesen fekszik. Gyalakuti régen is a 
Küküllővölgy ezen részének tekintélyes helysége, s mint ilyen központi egyházközsége volt. 
Legalább abból, hogy a szomszédos faluk mellőzésével csakis ez egy van a pápai dézmák 



regestrumának 1332. évi rovatába bejegyezve, ezt következtethetjük.*Az 1332. év rovatában 
a 618. lapon igy: „Stephanus Sacerdos de Kuiakuta solv. 6 denar”, az 1333. év rovatában 732. 
lapon „Nikolaus Sacerdos de Gulakuta solv. 1 ban. ant. ”, az 1334. év rovatában a 765. lapon 
„Nikolaus Sacerdos de Gulagucha”, hogy mennyit fizet, nincs bejegyezve.. Az 1567-ki 
regestrumban mostani nevén fordul elő*Most házszáma 152. Határt 2182 hold, ebből 957 h. 
638 öl szántó, 753 h. 1398 öl erdő, 33 h. szőlő, s többi kaszáló és legelő.. 

A falu felső végén levő, a távolból oly sokat igérő gr. Lázár (most Bánffy) kastély semmi 
műbecscsel nem bir, egy csomó összevisszahányt épülethalmaz; hanem ennél jóval 
érdekesebb a reformátusok falu között levő temploma, mely a csúcsíves épitészet egy tisztes 
példánya lenne, ha azt az izléstelen ujitások egészen ki nem vetkőztették volna műalakjából; 
minden kapuja, ugy minden ablaka (számszerint 5 csak a déli oldalon) át van alakitva, csak 
polygon záródású szentélye és körives diadalíve mutatja, hogy az átmeneti korszak (XIV. 
század) egy műmaradványával van dolgunk. Eredeti boltívezetét koczkás deszkafölep 
(plafond) helyettesiti, melynek szentély feletti része 1625-ben készült, – mint felirata mondja. 

E kontár műfertőztetés mellett mégis találunk néhány történetileg érdekes sirkövet, minő a 
hossz-szentély baloldali (heraldikailag) falában levő Szövérdi (zöverdi) Gáspár János sirköve, 
melynek hosszas, töredezett feliratából csak annyit leheti kivenni, hogy főudvarnok (Curiae 
Magister) és Marosszék főkapitánya volt, hogy a szultánhoz volt követségbe küldve, honnan 
visszautjában a bukaresti mezőn halt el 1626-ban Julius calendásában 55 éves korában. 
Czimere egy koronából kiemelkedő egyszarvú. Ez a Gáspár János pedig korának igen 
nevezetes embere volt. – 1606-ban ország követe Kassára Bocskaihoz, mint az általa 
megerősitett törvényczikk bizonyitja, 1608-ban ujból követ, 1610-ben Marosszék 
főkirálybirája*Marosszék ez évi jegyzőkönyve. Az erdélyi fejedelmektől sok jószágot kapott, 
mint ez e kötet folytán is több helytt emlitve lesz. és követ Murád szultánhoz, mely utjában, 
mint sirirata bizonyitja, el is halt. Hogy ő ide Gyalakutára, a Lázárok temetkező helyére 
miként került, annak megfejtését abban találjuk, miszerint Gáspár János 1607-ben a kiskoru 
Lázár Jánosnak gondnokává lett, sőt mint Kemény József következteti, gyámnoka atyjának, 
idősb Lázár Jánosnak özvegyét, Bercsényi Borbálát nőül is vette volna*Gr. lázár család; 
kiadta gr. Lázár Miklós 58. lap. De ha elvette is, akkor még egy 2-ik neje is volt, mert 1626-
ról Bethlen Sófia Gáspár János özvegyének expositiója következtében bizotmány száll ki a 
végett, hogy némely jobbágynak irt szabad székelyt felszabaditson. Lásd Kemény Józs. gyüjt. 
Trans. poss. Sedis Maros G betű; eredetije a fisc. levélt. 370 D. Gáspár János defectusával 
gyalakuti jószága Haller Istvánra szállt, a mint ez Rákóczi György 1635-ki lustrájából 
kitetszik.. 



 

A gyalakuti régi kehely. (Rajz. Bicsérdy J.) 

Gáspár János sirkövével szemben egy másik már teljesen olvashatlanná kopott sirkő van. 
Czimerén koronában álló ember, ki felemelt szablyáján valamit, talán egy török főt tart; 
feliratából már csak ennyi olvasható: „Supr. Comes Sed. Sic. Maros Memoriae D. Christinae 
Sapahri consortis carissime fieri cvravit. ” 

De ezen nehány szó is elég arra, hogy kitudjuk, kinek sirköve, mert Sáphári (Sáfári) Krisztina 
Lázár Imrének, Marosszékfőkirálybirájának volt neje*”Gr. Lázár család”, irta gr. Lázár 
Miklós. 56. lap., ki hogy még 1594-n élt, kitetszik egy gr. Lázár Mikl. birtokában levő ez 
évről keltezett levélből, mely igy van czímezve: „Néhai Lázár Imréné asszonynak, Sáphárit 
Cristina asszonynak”. – Ennek fia volt az a Lázár György, ki Székely Mózessel esett el 
Apáczánál 1603-ban. 

Még ottan találhatni annak a Lázár Györgynek sirkövét, ki 1653-ban mint itélőmester irja alá 
az alkotmányt. Ország követe II. Rákóczi Györgyhöz Szathmárra, később Barcsai hive, kitől 
sok jószágot kap, azalatt pedig, míg Barcsai Nagyváradra a törökhöz jár, Barcsai Gáspárral 
ország helytartója, mint ilyne Kemény János elől Sz.-Demeterre menekült Gyulaffinéhoz, 
honnan Kiss András, Kemény János csapatvezére 1660-ban nov. 29-én kivette és 
felkonczolta*Ugyanott 60 lap., miként ezen vandal vérengzés siriratában is érzékenyen el van 
panaszolva.* 

"Memoriae Spec. ac. G. D. Georgii Lázár Illust. Princ. Cons. Intimi Tab. proton". – cim 
(decimarum). 

Arend. Sed. Maros Capit. supr. a Sicariis Joh. Kemény occisi 1660. 29 Nov. 



D. O. M. S. 
Sumpt. G. D. Helenae Nemes D. C. 
Vadis an expectas vel queris forte viator 
Haec rvbefacta tibi quid velit urna lege 
Me fera barbaries predanti militis arcu 
Kemény dispersit frgeit et ense caput 
Rudera per saltus jacuerunt corporis altas 
Pulsabant solidum membra cruenta solum 
Causam si queris fuerat mens nescia falsi 
Coelum animam Gyalakut fissile corpus habet. 
Emericus Lázár D. T. T. 1666. 

Egy másik emlékkő az 1758-ban elhalt gr. Lázár Jánosné, gr. Teleki Kata emlékét őrzi, míg 
egy ujabb fekete márványlap a gyalakúti Lázárok utolsó ivadékának az 1841-ben elhalt, 
szintén e templom kriptájában eltemetett gr. Lázár Józsefnek jelöli emlékét. 

E család legkitünőbb tagjai az 1726-ban született Lázár János volt, egy igen jeles készültségű 
ember, ki nem csak nyugat nyelveit, hanem – sokáig Konstantinápolyban időzvén – a keleti 
nyelveket is betanulta, a török hadtant francziára, Haphis perzsa költő műveit latinra forditatta 
és adta ki Varsóban, később berlini követ volt, s több jeles munkát irt, melyek részint 
nyomtatásban, részint kéziratban vannak, s egyiránt nagy tehetségéről tanuskodnak. Ennyi 
érdem, ennyi szép tulajdon, mely nevét fennragyogtatá, elhomályosodik egy gondatlan, egy 
hazafiatlan ténye által, mely nevére szenyt, szégyent hozott, s nemzete átkát tevé siriratává, 
mert ő volt a mádefalvi Siculicidiumnak – ezen neroi kegyetlenséggel kivitt polgári 
gyilkosságnak – egyik tényezője, előkészitője. E polgári vétkeért nem elég, hogy a 
legiszonyubb halállal lakolt (a tetvek ették meg), hanem nemzete átka még a sirban sem enged 
nyugtot neki; ő nem itt, hanem a falu feletti dombon levő családi sirboltban van eltemetve, 
mintha a tisztes eldődök közös sirja nem illethette volna meg azt, ki a zsarnokság érdekében 
vért ontani segitett; bünvezeklése halálával sem szünt meg, mert a nép azt mondja, hogy 
üdvözülést nem lelhetett, mennyből kitiltott, nyugtot nem lelő lelke éjelenkint feljár a sirból, 
jajgatva, sirva bolyong bocsánatot, kegyelmet esdve. 

Sirkövein kívűl e templomnak még egyéb műemlékei is vannak, ilyen egyik 1696-ban öntetett 
harangja*A drassoi ref. egyhk. elenyészett (ma csak 3 ref. van ott), s igy az öntető akaratja 
teljesitve lőn e harang ide hozatala által; hogy azonban ez mikor történt, arra nincsen semmi 
adat., de főként figyelmet érdemelnek szép clenodiumai. Egy kisebb ezüst poharának fenekén: 
„Si deus pro nobis quis contra nos”, körülte: „Emre Antal 1616” felirattal. 

Van egy másik ezüst kehely, melynek súlya 1 1/2 font, magassága 24 centim., felső kerülete 
34 centim. E kehelynek ugy alakszépségre, mint régiségre nézve is kevés párja van a hazában. 
A legszebb, csipke-finomságú áttört munka közt, a legszebb zománczozás tündököl, 
köridomu medaillonkák, melyeken felváltva kék és zöld zománczalapon Jézus és Mária 
monogrammjai vannak, talpán ismét más paizsidomú ily medaillonok, melyek egyikén alól 
kék mezőben csillag, felül fehér mezőben griff, a többin kettős keresztek. Irás és évszám e 
kelyhen nincsen, de ékitménye a kifejlett gótika korára, a XIV. századra utal, a medaillonok 
között kettős oszlopka által elválasztott csúcsíves ablak-idomok vannak, melyeknek 
díszművezete a négy levélből alakult, de oly finom kivitellel, oly tiszta műizléssel van ezen 
styl annak minden részletein átvive, hogy valójában bámulnunk kell az azt idomitó, műérzet-
vezette kéznek ügyességét. Hogy miként került ez egyházközség birotkába, arra semmi adat 



nincsen, a czímer azt sejteti, hogy a Bánffi-család ajándékozhatta. Képét e műremeknek 
melléklem. 

A Gyalakútánál benyomuló és a Nyárád völgye felé álnyuló Bikás völgyének fejében a Bikás 
és Szele patakok összefolyása, között levő magas hegyélt Várhegynek nevezik; a hagyomány 
azt tartja, hogy ott állott Gyala vára. Gyala pedig egy székely vezér lett volna, kinek utódai 
alapiták hős Gyala által ásott kút mellett e falut, miről adták az uj telepnek Gyalakút nevét; de 
fájdalom, ma már a követelt várnak semmi nyoma nem látszik, mert e kőszegény vidéken az 
ily romok anyagát szét szokták hordani. A Bikással párhuzamosan futó Tormás patakában is 
régi, sorban helyezett vermek helyei látszanak; mondják, hogy futáskor oda rejtette el a nép 
féltőbb vagyonát, innen került ki egy szép bronz csákány is, melyet az erdélyi muzeum 
számára megszereztem. Az alább lefolyó Csulakály pataknál egy köridomú, most patak által 
részben elszaggatott téglafal van, hol igen szép ezüst foglalványú kürtöt találtak. 

Kelementelke a Gyalakútán alól következő első falu, mely utolsó fauja is Marosszéknek a Kis-
Küküllő völgyében. Nevét az első idetelepülő Botos Kelementől származtatja a hagyomány; 
az 1567-ki regestrumban mostani nevén 18 kapuval fordul elő*Házszáma most 117. Határt. 
898 hold 1454 öl, ebből szántó 471 h. 1493 öl, erdője nincs, igen jó bort termő szőlője 69 
hold.; 1666-ban már önálló egyházközsége van itt a reformátusoknak*Kitetszik a 
kelementelkieknek ez évben Apafihoz beadott panaszából, melyben Gyalakúti Gáspár János 
ellen panaszt emelnek az iránt, hogy a gyalakúti templomhoz dolgozni erőszakolja, mivel 
mint önálló egyház község hivei nem tartoznak. (E folyamodvány meg van a kelementelki 
község levelei közt.). – Szövérdi Gáspár János Kelementelkére is bebiró volt, mert Bethlen 
Gábor Fogaras várából 1628. márcz. 24-én az ő magvaszakadtával koronára szállott 
kelementelki részjószágát véczkei Balássy Ferencz főlovászmesterének adományozza azon 
érdemeiért, melyeket a közelebbi években a magyar nemzet szabadságaért a haza határán 
kívűl folytatott hadjáratokban szerzett. (Az adománylevél gr. Lázár Miklósnál Kolozsvártt.) 
Ezen részjószágot birják ma a Henter-utódok és Simén György. 

Kelementelke vidéke egyike a Kis-Küküllő szebb pontjainak. Szemben a nádosi 
völgynyilatban fekvő Nagy-Kend, alább a tölgykoszorus Kis-Kend, fennebb az ős kastélyával 
s szépen fekvő ódon egyházával büszke Sz.-Demeter. E ponton három törvényhatóság 
(Udvarhelyszék, Marosszék, Küküllő vármegye) ütközik össze, sőt a kelementelki szép tér, 
melynek termékeny virányain a Kis-Küküllő kanyarog át, történetileg is nevezetes hely, mert 
itt tartatott Gyulaffi László helytartósága alatt 1605-ben azon országgyülés, melyben a 
Bocskai István mellett való felkelést kimondák*Kővári Erd. Tört. 4-ik k. 170 lap.. 1666. nov. 
30-án pedig Kornis Gáspár főkapitány szintén a kelementelki téren lustrálja meg 
Marosszéket*E lustra a marosszéki levéltárban van.. Kelementelke és Balavására közt 
találkozik egybe a parajdi és Segesvárról jövő országút, mely ponttól kezdve csak egy út visz 
Vásárhelyig. Ez út Kelementelkétől Parajdig 20,000 öl, Kelementelkétől Maros-Vásárhelyig 
13,181 öl. 

Kelementelkén alól a boráról hires Bala vására következik, mely mint már Küküllő 
vármegyéhez sorozott helység, nem is tartoznék leirási körömbe; de akarva, nem-akarva be 
kell oda térnünk, mert arra viszen az út át a Nyárád terére, hová most menni akarunk; és meg 
kell itt jelölnöm azon meglepő átmenetet, azon mindenki előtt bizonynyal felötlő nagy 
változást, mely a Kelementelkétől csak félórára fekvő Balavásárán oly kirivólag jelentkezik. 
Itt már egészen más világ van, más nép, más szokások, más jellemvonás, mi legelőbb az 
öltözetben jelentkezik; – ez főként a nőknél egészen szászos, kontytalan kis főkötők, melyre 
simán rászoritott fehér fátyolt kötnek, ezen dísztelen suta fejékhez hosszú idomtalan szabású, 



többnyire sötét-két felöltő, apró redős fekete szoknya simul. De nem csak az öltözékben, 
hanem változás van a beszédmodorban is, a székely pattogó, erőteljes kiejtését itt rátartóbb, 
elnyujtottabb hangoztatás váltja fel; a városi rendszerességgel épült házakon az ablakok nem 
az utczára, hanem az udvarra néznek, a kapu mindig zárva, valamint zárkozottság 
tapasztalható a családi életben is; az ismert székely szivélyesség, nyiltság, vendégszeretet már 
nincs meg itt, a nép számitóbb, önzőbb, bizalmatlanabb, pedig egy nyelv, egy vallás, egy 
foglalkozás, s mégis honnan van ezen éles elválasztó vonal? ezen oly szembeötlő különbség? 
Valószinüleg onnan, mert más intézmények, más kormányzat alatt élt a nép, mert midőn a 
szabadabb intézményeket élvező, a mindenkit nemesi jogokban részeltető hadi szervezet 
mellett egyenlő politikai jogok élvezetében élő székely népben inkább kifejlődött az 
önállóság, az öntudatos büszke jellem: akkor a vármegyei magyarság, inkább ki levén téve a 
hatalmasak elnyomásának, s nem birván politikai befolyással, jelleme is akként idomult, a 
népélet is ily korlátok között fejlődött. 

Balavásáránál elhagyjuk a Kis-Küküllő völgyét, az út a magas, meredek Balavásári hegyen 
(mely a Maros és Küküllő víz választóhegylánczolata,) vezet ki, honnan szép visszapillantás 
nyilik az általunk elhagyott Kis-Küküllő vidékére, melynek völgye Makkfalvától le Bonyháig 
feltárult előttünk, még az anyaszéknek is két képviselője, a büszke Firtos és az Enlaki 
Kerekerdő búcsút intőleg ötlik fel a távozó előtt, ki leereszkedve e hegyről, ujból 
Marosszéken találja magát, mert az aljban fekvő Göcs – hová ér – a Nyárád vidékének első 
faluja. 

V. A Göcsi patak völgye. 
Tájleirás. A patak keletkezése. Őrhegy. Szövérd. Szövérdi Bálint, Szövérdi Gáspár János. 
Göcs, e falu keletkezése, régi kápolnája, régi harangja. Vaja, neve, a vajai ref. egyház, annak 
régiségei, régi harangjai. Filep József emléke. Véte pataka. Bálvány. Kékhegy, csatatér. 

A kies, erdők és szőlőültetvények által koszoruzott hegyek közé mélyedő völgyecske, melybe 
most értünk, egyike a Nyárád balparti mellékvölgyeinek. Ezen elébb a Küküllővel 
párhuzamosan nyugatnak futó, de Göcsnél rögtön egyenes szögletbe megtört s északi irányt 
váltó völgyecskében 3 falu van; fenn a völgyfőben Szövérd, közepén Göcs, végpontján, hol az 
a Nyárád terére torkolik, vagy székelyesen: tövénél fekszik Vaja; felül kezdve vegyük rendre 
e falukat. 

A völgyön átfutó csermely nevét gyakran változtatja, két patakocska, a Botosaj és Tőkés 
pataka egyesüléséből ered s ezek öszszefolyásánál, hol András pataka nevet ölt*Szövérden 
alól csak szövérdi, Göcsön alól göcsi pataknak hivják., fekszik Szövérd, a magas Őrhegy déli 
lábánál szép regényesen. E faluról alig jegyezhetek fel valami nevezetest, pedig régen sem 
volt utolsó helysége e vidéknek, mert a XIV. század első felében Zoverd, Suverd és Suerd 
néven mint önálló egyházközség jön elő*A pápai dézmák regestrumában az 1332-ik év 
rovatában a 618-ik lapon igy „Philippus sac. de Zoverd solv. 8 den.” Az 1333-ik év rovatában 
731 lapon „Petrus sac. de Suverd solv. 2 ban. ant”. Az 1334-ik évrovatában 766-ik lapon; – – 
– „de Suerd solv. 2. verencenses”.. Az 1567-ik évi regestrumban Zeöverd néven van 

bejegyezve§*Most házszáma 109. Határterj. 1862 hold 1300 � öl, ebből 941 h. 425 öl 
szántó, 496 hold erdő, 53 h. 388 öl szőlő, a többi kaszáló, legelő és terméketlen.. Meg kell 
még emlitenem néhány innen származó, történelmi névvel biró egyént is. Ilyen Szövérdi 
Bálint, kit ot találunk a Mátyás király ellen összeesküdtek közt, mint egyikét azon főuraknak, 
kik az 1467-ben aug. 18-án Kolozsvártt szerkesztett forradalmi okmányt aláirják*Kővári Erd. 



Tört. 2. k. 95 lap.. És szövérdi volt a Gáspár-család, mely legelőbb 1599-ben tünik fel, mely 
év jul. 20-án Báthori Kristóf Zeövérdi Gáspár Jánost és utódait gyalogból lófőségre 
emeli*Okmány a fhérv. kapt. levélt. közli Benkő K. Marossz. ism. 150. lap.. Ennek fia 
lehetett e család legkitünőbb egyéne, a Gyalakutánál emlitett Szövérdi Gáspár János, 
Marosszék főkiráylbirája, főkapitánya, több alkalmakkal ország követe és Bethlen Gábor 
főudvarmestere, kinek hű szolgálataiért s haza és az uralkodó iránti érdemei jutalmául Betheln 
Gábor 1624-ben magára és mindkét ágon való utódaira azon benefalvi, udvarfalvi, 
lőrinczfalvi, galambodi és kisfaludi (praediumban) marosszéki birtokokat adományozza, 
melyek m.-szentgyörgyi Tóth Mihály főlovászmester halálával a koronára szálltak*Ezen 
adománylevél kelt Segesvártt 1624 sept. 22-én a fejedelem és Péchy S. aláirásával. Eredetije a 
fehérv. orsz. levélt. közli Benkő K. Marosszék ismert. 150–151 lap.. E tájt még feltünnek 
Szövérdi Gáspár György és Mihály, kik közül az első 1624-ben, a második 1647-ben mint 
Marosszék alkirálybirája szerepel*Marosszék ez évi jegyzőkönyvéből kitetszőleg.. E család 
ma kipusztult Szövérdről, elszegényedett utódai Havadon élnek. 

Ennyi, mit Szövérdről feljegyezhetek, de már sokkal többet mondhatunk Göcsről, s még 
többet találunk Vaján, mintha fokozatosan akarná e kis völgy érdekességét növelni. A 
hagyomány Göcs eredetéről az, hogy régi időkben az itt volt nagy rengetegek közt sok rabló 
tanyázott, kik az utasokat feltartóztatták, kirabolták, s innen is eredne a Göcs (mi bogot, 
csögöt jelent), vagyis akadályt kifejező elnevezés. A kormány, ezt elháritandó, a vallásos 
érzet által akart hatni, miért kápolnát rendelt oda épitni, hol sz. István király napján nagy 
búcsú tartatott, s engesztelő áldozat a legyilkoltak lelkeért, ezen régi kápolnából 
fennmaradottnak hiszik a göcsi ref. templom kisebb harangját is*Mely feltevés hogy téves, 
megczáfolja a követelt harangnak körirata, mely ez: „Anno Domini 1614 M. P. N”.. A 
kápolna körül remeték laktak, kik a tolvajokra a vallás hatalma által igyekeztek hatni, az út 
valamivel biztosabb is lett, de a rablók mégsem javultak teljesen meg, mert egy napon leölték 
a remetéket is s ujra elkezdték garázdaságukat. Ismét bátortalanná lett az út, azért a nemzeti 
fejedelmek alatt rendelet ment ki, hogy Vajából 9, Szövérdről ismté 9 gazda választassék ki, 
azok egyidejüleg induljanak el, s hol találkoznak, oda települve falut alapitsanak; a kiindulók 
pedig ott találkoztak, hol most Göcs fekszik, hol csakhamar megalapiták e falut; de az uj 
települők földmivelők levén, határkiszabást kértek; a fejedelem megrendelte, hogy mit egy 
óra alatt lóháton meg tudnak kerülni, az legyen határuk. Fel is ült jó fehér lovára egyik göcsi, 
s a vajai (mostani) határszéltől elindulva, keresztülment Kórod felé, onnan a hegyélen 
Balavására felett el Szövérd felé, ismét át Harasztkerek irányában; de igen nagyot kerekitvén, 
az óra eltelt, lova a sebes nyargalásban kidőlt, mielőtt kiindulási pontjához elérhetett volna, 
miért a be nem járt kis hely sokáig per tárgya volt (sőt most is az) Vaja és Göcs között. Az igy 
nyert határt 18 egyenlő részre osztották fel, és ezen tizennyolczas felosztás még ma is 
megvan; felső határa ma is 18 horgas, 18 alájáró, 18 czomporra (kaszáló nyíl), alsó határa 18 
borzás, 18 padra oszlik. Ugy látszik, hogy ezen idetelepülés régen történhetett, mert az 1567-
ki regestrumban Geoch néven már bejegyezve találjuk, ekkor 10 kapuval szerepel; az 1614-ki 
lustrakor már 22 gazdát találunk Göcsön, kiknek száma ma 60-ra szaporodott*Most házszáma 
55. Határterj. 1012 hold ebből 384 h. 415 öl szántó, 358 h. 375 öl erdő, 24 h. 667 öl szőlő, a 
többi kaszáló, legelő és terméketlen., kik már Bethlen Gábor alatt reformátusok voltak, s 
Göcsi Mátyás, a reformátusok superintendense innen veszi eredetét*Bod Péter Athenása. 

És most lássuk e völgynek utolsó faluját, Vaját, mely e völgynek a Nyárád völgyére nyiló 
torkolatjában igen regényesen fekszik. A hagyomány azt tartja, hogy ez kezdetlegesen a sz.-
benedeki fehér barátoknak (kikről később a maga helyén) volt majorja, honnan a barátoknak 
tejet, vajat szolgáltattak, s innen eredne a falu neve is; de sokkal valószinübb, hogy az nevét a 
régi székely nemek és ágak szerinti felosztásban feltálalható Vaja ágtól nyerte. 1332-ben 



Voya néven mint önálló egyházközség szerepel*Mert ott találjuk a pápai dézmák 
regestrumának 618-ik lapján e bejegyzést: „Gregorius Sacerdos de Voya solv. 4 ban. ant. ” 
Még előjön e néven a 733 és 765-ik lapon is.. Az 1567-i regestrumban Waya néven 9 kapuval 
fordul elő*Most házszáma 181, határterj. 3003 hold 260 négyszög öl, ebből 1470 h. 22 öl 
szántó, 1144 h. 1115 öl erdő, 57 h. 249 öl szőlő, a többi kaszáló, legelő és terméketlen. 
Nyugatra eső szőlőjét, valamint az tájról jövő csermelyt is Csornának nevezik.. 

A fehér barátok által épitettnek hiszik Vaja ref. templomát is, melyben mostani átalakult, 
elferditett alakjában is egy román izlésű egyház töredékeire ismerhetünk, a mennyiben erre 
utal szentélyének félkörű apsisa, melynek kezdetleges donga boltozata nem régen szedetett le; 
ugy leszedetett köríves metszetű diadalíve, valamint kitágittattak keskeny, köríves nyilatú 
ablakai is. Már most, ha ezen épitészeti idomok ujjmutatása szerint a szentélyt a román 
korban (tehát a XII. században) épültnek elfogadjuk is, nem mondhatjuk ezt a hajóról, mely 
valószinüleg később toldatott hozzá, legalább az itt egyedül megmaradt régi idom, a torony 
alatti főportalé, a késő gótikára (a XV. századra) utal; mert e kapunak kül-záródása csúcsíves, 
tagozata két horony közé helyezett félhenger, melyet belülről kajács (Schrage, biseau) 
szegélyez, az ajtó nyilata pedig elcsapott lóherivvel alakult, az ekként keletkező ívmezőn 
(tympanum) most semmi ékitmény; de hogy eredetileg ott féldombormű díszeskedett: annak 
némi nyomai most is látszanak. Itt régebb 1442 volt bevésve, mi most már eltünt. Sőt régi 
maga az ajtószárny is, mely egészen vastag, sürűn egymás mellé helyezett vas lemezekkel van 
bevonva. Ily szerkezetű a külső toronyalji ajtó is, melynek vas lemezei össze vannak 
tolypasztva. A hagyomány azt tartja, hogy azok tatárnyíl-nyomok, kik ellen sikeresen védte 
magát a templomba huzódott nép. A felhozottakon kívűl e templom régiségére utalnak a 
fecskefarkú régi fedélcserepek is, melyek egyikén egy dicsfénybe foglalt kereszt, alatta: „pro 
nomine P. M. 1667” van bekarczolva. Valamint érdekes régi műemlék nagyobbik 6 mázsás 
harangja is, melyen ezen körirat van: 

 

(O Rex glorie veni cum pace 1497.) 

Éppen ilyen volt kisebbik harangja is, mely elhasadván, kétszer (1797- és 1856-ban) ujra 
öntetett, de „O Rex glorie veni cum pace 1497” körirata magán a harangon megtartatott. 

A vajai egyházközség jegyzőkönyvében ez egyházra vonatkozó igen érdekes bejegyzés van, 
miből egyetmást közölni szükségesnek látok: „A M.-Vásárhelyről délre másfél órányira fekvő 
Vaja falunak ritka régiségű ev. ref. imaháza, melynek históriája a sötét régiségbe hajlik, 
honnan kibuvárolni szintén már lehetetlen, mi kibuvárolható, közlöm. Ez imaház, mint a 
torony alatti fehér kőkapu szemöld felirata jelenleg mutatja, 1442-ben készült*Erről 
megjegyezhetni, hogy nem vésve, hanem, ugy látszik később karczolva van. Továbbá a 
sanctuarium és a templom eleje (hajó) is merőben terméskőből van, holott ily kő az egész 
környéken nincsen; oklevelek bizonyitják, hogy e követ a Vajától nyugatra eső Bánya 
patakból hozták. A magas szarvazat leszedésekor a szemesebb munkások a sanctuarium 
falában vad méhjárás után egy sing 6 hüv. hosszu, 1 láb 6 hüv. széles rejtekhelyet fedeztek 
fel, de mivel éjszaka szentségtelen kezek kibontották, tartalmát nem lehet tudni; sokan viharos 
időkben oda rejtelt templomkincsét gyanitották. Az oldalajtó lesülyedt, a torony alatti bejáró 



(főkapuzat) egy lábbal kisebbre vétetett stb. Elaggott vének a templom alatti kriptáról 
beszélnek, melyet még nem kerestek fel; különben a domb, melyen a templom fekszik, 
annyira be van plántálva embercsontokkal, hogy a templom porticusa ujitásakor több szekér 
mennyiségű embercsontra bukkantak, valamint a közel levő egyik egyházi telek is csak pár 
lábnyira ásva is, embercsontokkal teljes stb. Végre a még ma bántatlanul álló templom hátulsó 
részén a harmadik meszelési réteg alatt durva fekete és téglaszin cartonfestés (valószinüleg 
fresco-falfestvény) találtatik.” 

Ennyi, mit a terjedelmesebb bejegyzésből közlésre méltónak itéltem, s most az egyháznak 
ismerete után lássuk az egyház clenodiumait, melyek közt van egy szép müvű ezüst pohár 
„Vajai Susánna 1642” felirattal*Ez a Vajai Zsuzsánna Daczó Istvánné volt s igen kegyes 
aszonyság, kinek a Nyárád menti egyházközségekben számos ajándékaival találkozunk. Ő 
utósarja az egykor hires, most kihalt Vajai családnak. és egy aranynyal himzett törökös kendő 
ezen sajátságaért is feljegyzésre méltó himzett felirattal: 

Ezen keszkenyőt hogy igyekezett Lajos Sámnel Hadnagy 

török háboruba megszerzett. 

Ezer hétszáz nyolczvan kilenczben a midőn lett volna 

Török ellenségivel szemben, 

S mint jó hazafiu azt ő megtartotta számára, Reformata 

Eclesiának Vajába már által is adta. 

Utoljára ez egyet kikérem, hogy ezen keszkenő kinek 

árra vérem 

Megtartani emlékezetül ugy hiszem nem szemérem, mert 

ugy osztán többeknek szerzésére 

Magamat nem igérem 

1791 vart O. S. 

Vajában régi egyháza mellett még megjegyzést érdemel a határa déli részében levő Szilkerek 
nevű hely, hogl nyílvasakat és vastag cserépdarabokat nagy mennyiségben lehet találni. 
Sülyedék nevű helyén pedig mérhetlen mélységű hydrovulcanicus sárforrásai vannak. 1820-ig 
Vajában postaállomás volt, ekkor azonban a távolabbi Nagy-Kendre tétetett át. 

Vajában lakott (ott van most is derék családja) vadadi Filep József, ki 1790-ben M.-
Vásárhelytt született*Hasonnevű atyja hires ügyvéd, anyja Münkher Julia volt., tanulmányait 
szintén ott kezdette, Kolozsvártt kitünően végezte. – 1832-ben kir. tanácsos s közügynökségi 
aligazgatóvá lett kinevezve, mint szabadelvű, tiszta lelkü honfi minden irányban, még a 
kormánynyal szemben is hű őre a törvényességnek és alkotmánynak. De mi benne nem 
annyira a törvénytudóst, mint az irodalmárt becsüljük, ki fejlődő nemzeti irodalmunk terén 
nem kis érdemeket szerzett magának, kinek sok jeles munkája maradt kiadatlanul, még több 
elveszett; egyik jeles jogtudományi munkája volt a „Praxis judiciaria”, melyet 1846-ban 
Bécsbe kinyomatásra felküldvén, odaveszett; másik roppant munkával kivitt műve volt a 
fehérvári káptalan minden leveleinek lajstromozása, ezt 1845-ben küldötte fel az udvarhoz, ez 
is eltévedt, de szerencsére másolata megmaradt családjánál. Ezeken kívűl megjelent tőle 
néhány jeles beszély, vers és a „törvénybeli gyakorlat mutató táblája 1831-ben”; e mellett 
számos beszélyei, bölcseleti munkái, s őleg meglepően szép versei vannak kiadatlanul; volt 
alkalmam ezen irodalmi kincshalmazba betekinteni, s azokban nem csak a szép irály, hanem a 



gondolatok emelkedettsége s azon korát félszázaddal megelőzött szabad eszmemenet, mi 
leginkább meglepő; van versei között pár democraticus költemény, oly gyönyörű, oly 
meglepő, hogy a hivatásszerű emberi és társadalmi tökélyesülésnek, a nemzeteket szabaddá, 
nagygyá, hatalmassá és fejletté csak egyedül tehető köztársaságnak legszebb alapelvei s arany 
szabályai vannak ott letéve, oly oktatásokkal, melyeknek megértésére még kiskorú a mi, ferde 
nevelése következtében tisztán nem látó korszakunk. S éppen ezen világmozgató, ezen, 
korunkat előbb-utóbb felemelő s a népeket hivatásszerű jobblétre juttató nagyszerű tanoknak 
ezen világtól elszigetelt magányában élő emberhez való eljutása, s annak nemes irányú 
lelkében való megfogamzása az, mi engem leginkább bámulatra s e nemes küzdő iránti 
tiszteletre gerjeszte. 

Az irodalmi munkásság mellett a gyümölcsészetnek is nagy barátja volt, ez okozta halálát is, 
mert 1859-ben egy almafát tisztogatván, leesett és ez esés következtében 69 éves korában jun. 
27-én kimult; utolsó szava is ez volt: „Világosság, be szép a világosság!” Kora nem volt kellő 
elismeréssel e szép lelkületű, ezen hasznosan munkás férfi irányában, ki világosságot keresve, 
felvilágositásra tört; egy szent nemzeti tartozást vélek azért leróni, midőn e néhány sorban 
meghozom sírja fölé a nemesen küzdő honfit, a szellemi munkást, az emelkedett lelkületű 
embert megillető babért. A haza áldása lebegjen sirja felett. A jeles apának derék gyermekei 
maradtak, Albert és Sándor 1848/9-ki szabadságharczunk kiválóbb bajnokai közé tartoztak, 
küzdve azon elvek mellett, melyekért atyjuk titokban lelkesült, de a melyeket 1848-n nyiltan 
zászlóira tűzött a világhaladás útjára rátalált nemzetünk. Leányai közül Róza, Sikó M.-né tünt 
ki irodalmi dolgozataival is, de ugy is, mint a korunkban veszélyesen terjedő fényüzéssel 
szembe állitott egyszerüség egyik terjesztője, e czélból 1844-ben Vásárhelytt nőegyletet 
alakitott a fényüzés ellen, mely emlékérmekkel jutalmazta az egyszerüséget és hazai 
gyártmányokat pártoló nőket. E mellett az áldásosan jótékony kolozsvári nőegyletnek is 
meginditója, s alapulásának főeszközlője volt; szóval példányképe a hivatását átértett s 
hatáskörében nemesen működő honleánynak. 

Hogy a vajai völgyületnek végpontja szintén érdekes legyen, mindkét, Nyárád terébe 
kiszökellő, előfoka, ugy elnevezése, mint a hozzá kötött hagyományok által érdeket igyekezik 
költeni. 

Jobb oldalról, a Göcsi patakkal összefolyó Véte pataka által (mely később Bálvány pataka 
nevet kap) körülfolyt előhegy magasul fel, ezen önálló, kerekded hegyet Belványnak nevezik 
azért, mint mondják, hogy az a pogány ősöknek volt áldozó helye. A hegytető most szántva 
van, de az eke sok vastag cserépdarabot forgat fel, bizonyitva, hogy itt ugyancsak ember 
lakott egykoron*Mondják hogy ott régen kőfal is volt, de annak köveit kiszedték és 
szétszórták, mi valószinüvé teszi azon hagyományt is, hogy a Belványon régen Bálvány nevű 
vár állott.. 

A túloldali előhegyet, melyen az országút is kihág, Kékhegynek hivják most, régi neve 
azonban Képhegy volt, s a szerzetesek itt laktakor e hegy képekkel, kápolnákkal ellátott szent 
hely (valószinüleg kalvária) volt, hová búcsúra jártak a vidék lakói. 

A kék dombbal egy, Kis Görgény felé lenyuló lapályos láz (fennsík) függ egybe. – 1562-ben 
itt verték szét a fellázadt székelyeket János Zsigmond vezérei, Radák László és Pekri Gábor. a 
téren, hol a véres polgárharcz vivatott, az eke most is csontokat s fegyvertöredékeket forgat 
fel, a székely sohajtva szántja végig az őseinek szent porával kevert földet, melyet a 
jogvédőknek vére öntözött, kiknek még a történelem sem hozá meg az elismerés babérját, 
mert kik a népjogokat sértő kormányzat ellen fogtak fegyvert, mint lázadók büntetve; s mint 



ilyek szerepelnek a történelemben is, hol a segesvári országgyülés drákoilag szigorú 
törvényczikkei fel vannak véve, de el vannak hallgatva az indokok, melyek a szabadsághoz, 
nemzeti kiváltságaihoz minden időben rendületlenül ragaszkodott székelységet, éppen ezen 
jogainak kimélytelen sértése által ingerelte a fegyveres védelemre; kimondatott a javak 
confiscátiója, kerékbe törettek a mozgalom vezetői, sokaknak szeme kitolatott. Vérpad babér 
helyett, a történelem rosszalása az elismerés helyett. Azért legyen szabad, a ferdén itélt 
eseményeket valódi értékükre visszavinni, s azokat, kiket koruk vétke ekként kárhoztatott, a 
szabadság vértanuiként tüntetni fel; mert kik elvért és jogért harczolnak, azok küzdelme 
nemes és becsülendő, már pedig a harcz, mi itt vivatott, az a székelyek szabadságérzetének 
volt harcza a feudalismus ellen; a szabadságára féltékeny nép védte jogait a nemesség és a 
kormányzat túlkapásai ellen; azért ha a jogvédelemben elbukott is, csak dicsőn bukhatott el. 
1848 novemberében is itt gyült egybe Marosszék nemzetőrsége, innen indult Radnóthra a 
Vásárhelyt fenyegető oláh tábor szétverésére, mint azt alább részletesebben elő fogjuk adni. 

VI. A Nyárád alvidéke. 
A Nyárád völgy népessége, népjellem. A Nyárád vidékének osztályozása. Kis-Görgény, 
Csókás, Somosd. Székgyülése. Régi harang. Kompát, Kerékdomb. Várhegy, az ottan talált 
régiségek. Vigyázófa, Székdombja, Óriás, Zálogos, Kincses, Dörgő. Regék, Pindus, Kis-
Teremi, Fintaháza, Ilenczfalva, Lukafalva, e faluk néveredete, temploma, iskolája, kertészet. 
Kovásznai Sándor és Szász József emléke. A Nyárád folyása. 

Marosszék közép folyójához, az annyiszor megénekelt szőke Nyárádhoz*Nyárád kőnélküli 
agyagos talajon folyván, vize rendszerint zavaros, honnan szőke mellékneve. értünk, itt terül 
el előttünk asnnak szép termékeny tere, mely szélességben túlhaladja a Küküllők, sok helyt 
pedig megközeliti a Maros terét, s mindeniket népeségének sürűségével felülmulja, mert a 
Nyárád vidéke bizonynyal a Királyhágón inneni rész legtömörebb belterjes népségével bir, 
hol minden négyszög mfdre 5000 lakos esik; rövid csak 7 mfd hosszuságú terén és 
mellékvölgyeiben 68 falu van, melyeknek népessége (nagyon kevés kivétellel) mind 
székely*Csak kevés jobbágy, a földes urak által betelepitett oláh van, de ezeket is inkább 
keleti vallásu székelyeknek kell venünk, kik csak magyarul tudnak beszélni, székelyesen 
öltözködnek, magyarul imádkoznak, s magokat egyáltalában nem tartják oláhoknak. és 
nagyrészt protestans*Főként a Nyárád alsó részén csak két katholikus egyházközség van, a 
szentháromsági, mely Mária Terézia alatt keletkezett és az ákosfalvi, melyet a legujabb 
időben szervezett Haynald püspök; a Nyárád legfelső vidékén, az ugynevezett Szentföldön, 
nehány faluban kizárólagosan csak katholikusok laknak.. 

A Nyárád-menti faluk mind csinosak, s hol a Nyárád tere kiszélesedik, Szeredától le 
torkolatjáig, azok a tér ellentétes két oldalán sürűn egymás végtében lévén helyezve, a 
faluknak két hosszu, alig megszakadó lánczolatát képezik. Ott hömpölyög köztök, majd egyik 
majd a másik oldalra térve át, a szőke Nyárád, mely ha gyakori kiöntéseivel néha károkat 
okoz is, de egyszersmind megtermékenyiti földjét e térnek, melynek minden hantja művelet 
alatt van, miért vas szorgalmat kifejtő népe kevés földje mellett is jóllétnek örvend. E nép – 
mint mindenütt a székely nép – értelmes, munkás, fürge, tevékeny, udvarias, vendégszerető, s 
annyira megnyerő szives, hogy az utas oly otthonosan, oly jól találja magát e vidéken, mely 
ha nem mutat is fel nagyszerű, elragadó pontokat, de kies, szép festői vidékkel minden lépten 
kedveskedik. Csakhogy esős időben ne induljon meg az utas, mert akkor útai nagyon roszak; 
a m.-vásárhely-segesvári postaút csak szélességben metszi át a Nyárád terét Ákosfalva és 
Vaja közt; a vásárhely-parajdi országút csakis annak felső részét érinti, másutt csask 



közlekedő útak vannak, melyek ha hosszabb esőzéssel felengednek, valódi sártengerré 
változnak át. Valójában ideje lenne, hogy a kormány gondoljon arra, miszerint ezen termelő 
vidéknek egy az egész Nyárád völgyét hosszában átszelő csinált útja legyen, annál is inkább, 
mert a belszékelyföld egy részének ez lenne legrövidebb közlekedő vonala. 

Kedves főként e folyam előttem azért is, mert az egyedüli székelyföldi folyóink között, mely 
eredetétől fogva a Marosba szakadásáig, mindenütt székely partokat mos és termékenyit, mely 
a Székelyföldnek ugyan legkisebb, de legragaszkodóbb folyója, s miként a folyam hű 
szülőföldjéhez, ugy a terén lakó nép is hű és ragaszkodó, s túlnépessége mellett is a 
kivándorlásnak esete nagyon ritkán fordul itt elő. 

Hol Vajáról kiindulva e folyam völgyére kiérünk, az nagyon előnyös szinben tünik fel. 
Szemben a szépen fekvő Ákosfalva és szt-Benedek; alól felül azok a szépen sorozott 
egymásból kifolyó faluk, a tért átkigyózó Nyárádnak szép berkeivel, túl azokon szőlők és 
erdőkkel koszoruzott lankás bérczek, melyek a messze kékellő havasok regiojáig nyulnak fel. 
E pontot, hol a Nyárád terét a vásárhely-segesvári útvonal fehér szalagként átszeli, én is 
elosztó vonalnak veszem az azon alól eső részt Alsó Nyárádnak nevezem, az azon felülvaló 
részt Szeredáig, vagyis hol a Nagy- és Kis-Nyárád összefoly, Közép-Nyárádnak, végre 
legfelül eső már havasos vidékét Felső-Nyárádnak nevezvén el; hogy pedig útleirásomban 
következetes összefüggés és folytonosság legyen, ezeket rendre veszem a Nyárád alvidékével 
kezdve. 

Miként emlitém, a faluk itten a térségnek ellentétes két oldalán vannak sorozva, ezek leirásába 
némi rendszert követendő, a balparton megyek le és a jobb oldalon térek vissza. 

A Vaján alól következő első baloldali falu Kis-Görgény*Az 1567-ik évi regestrumban Kws 
Georgeny néven 6 kapuval van bejegyezve, most házszáma 96, határterj. 930 hold 1499 
négyszög öl, ebből 475 h. 184 öl szántó, 213 h, 1315 öl erdő, 33 h. 1050 öl szőlő, a többi 
kaszáló, legelő és terméketlen., mely a Töm patakának torkolatjában fekszik, 
gyümölcstermelése s főként cseresnyéjéről hires. 1667-ben Apafi Mihály fejedelem a m.-
vásárhelyi országgyülésre menő utjában ebédre Kis-Görgénybe szállott, melynek költségeire a 
Szeredában 1667. febr. 23-án tartott gyrás-gyülés minden szabad emberre 3 denárt rótt, mint 
ez Marosszék ezévi jegyzőkönyvéből kitünik. Kis-Görgéynen felül ugyanazon völgyben van 
elrejtve Csókás*Csokás ugyanott Chyokaffalwa néven 3 kapuval, most házszáma 81, 
határterj. 667 h. ebből 376 h. 454 öl szántó, 145 h. 1111 öl erdő, 12 h. szőlő, a többi kaszáló, 
legelő és terméketlen., mely falu épp oly hires gyümölcséről, mint K.-Görgény, s minden 
nevezetessége csakis abban öszpontosul. 

Alább a szintén Nyárádba siető Eger patak torkolatában Somosdot találjuk; ezen kiesen fekvő 
falut a nemesitett gyümölcsfáknak egész erdeje övezi, de nem csak a falu környékén, hanem 
künn határán is szőlővel kevert gyümölcsösek boritják a hegyoldalokat, s lakóinak 
főjövedelme a szenvedélylyel és szakértelemmel üzött gyümölcsészet- és borászatból van. – E 
falu nevét valószínüleg a területén nagy mennyiségben termő somról vette*Az 1567-ik évi 
regestrumban mostani nevén 16 kapuval fordul elő, most házszáma 183, határterj. 1788 hold, 
ebből 902 h. 473 öl szántó, 422 h. erdő, 42 h. 102 öl szőlő, a többi kaszáló, legelő 
terméketlen., a mint azt az itten is lakott (atyja darabig somosdi lelkész levén) Kovásznai 
Sándor következő verseiben mondja: 

Hinc domus in pagum nostra est traducta propinquum 

Plurima cui nomen cornus habere dedit. 



Namque Somosdinum vocat incola; quippe rubescit 

Multa quod in sylvis cornea bacca suis. 

Somosdon tartatott 1710-ben sept. 16-án Marosszéknek azon közgyülése, melyen gr. Lázár 
György főkirálybirónak feleskettetett*Marosszéknek ez évről szóló közgyülési jegyzőkönyve 
szerint.. 

Somosd a régész előtt is sok tekintetben érdekes; mindenek előtt találhat a ref. egyház 
tornyában egy régi harangot, melyen ezen körirat olvasható: 

 

(O Rex glorie veni cum pace 1482.) 

E harang mellett határán még más régi nyomokra is akadhatni; igy a falun alól a térség egy 
részét Kompátnak nevezik, hol a hagoymányok szerint régi időkben gyüléseztek, computust 
tartottak, s onnan eredne a hely elnevezése is. Van itt egy Kerékdomb nevű, most 
elegyengetett halom, hol a csatákban elesettek vannak eltemetve; hogy miféle csata áldozatai 
nyugoszszák ott örök álmukat, asrról hallgat a hagyomány, de valószinü, hogy itt a János 
Zsigmond ellen 1562-ben fellázadt székelyek azon része van elhantolva, kik a vajai csatakor 
már elindultak volt Holdvilág felé a főtáborral egyesülendők, de Radák László által 
utóléretvén, Kis-Görgény mellett szétverettek*Kővári Erd. tört. III. k. 172. l.. 

Ha a falut átfolyó pataknak hegyek közé bemélyedő völgyületén felmegyünk: ott még más 
régi nyomokra is akadhatunk, mert az Eger és Csere patak körülfolyta magas hegycsúcsot 
Várhegynek nevezik. Ezen hegy három oldalról meredeken van lemetszve, csakis Somosdra 
néző északi oldala menedékes, jelenleg a hegyoldal, sőt maga a hegytető is gyümölcsfákkal és 
szőlővel van beültetve; a követelt várnak azonban ottan semi nyomára nem akadhatunk, mint 
mondják annak köveit kiszedték és elhordták; de vastag cserépdarabok nagy mennyiségben 
találhatók, sőt gyakran kerülnek onnan ki bronz korbeli fegyverek, melyek egyike jelenleg 
Reményi Ede birtokában van, kinek Knöpfler Vilmos főorvos ajándékozta. 

Ez egyike a bronzkor legszebb példányainak, mely bár melyik muzeumnak diszére válna, 11 
hüvely hosszu, 33/4 font nehéz, s ezen szokatlan nagysága mellett kiválóan szép és sajátos 
alakjáért is figyelmet érdemel, mert szironya (patina) fénylő zöld zománczhoz hasonlit. 
Szóval egy oly remek műkincs, hogy rajzát az ide csatolásra méltónak itélem. 

 

A Várhegytől délkeletre egy ennél jóval magasabb hegyet, honnan nemcsak az egész Nyárád 
tere, hanem még a Kis-Küküllő völgye is látszik, Vigyázófának neveznek a hagyomány 
szerint azért, mert ottan a várnak lármafája állott, melylyel az őr hirt adott, ha ellenség 



közelgett akár a Nyárád, akár a Küküllő felől. Sőt ha a Várhegytől nyugatra tekintünk és a 
Várhegyet ez oldalról körülfolyó Tekeres patakhoz leszállunk, ott Székdombja nevű helyen 
ismét nagy mennyiségű vastag cserépdarabokra találunk. A hagyomány azt követeli, hogy ott 
a vár védelme alatt állott városa volt a törököknek, a Szék-dombján székelt a vár ura, s 
igazságot szolgáltatott alattvalói közt. És ha tovább megyünk, a Tekeres és Bene patak 
összefolyása között egy másik meredek, magas hegy emelkedik fel, melyet Óriásnak hivnak; 
erről is a rege az, hogy ott az óriásoknak volt vára, és hogy a hegy délnyugati végénél levő 
csupoknál (kis kerek dombok) egy város lett volna. Ezen követelt várnak szintén nagyon 
csekély nyoma van, legfölebb néhány száz lépés hosszu, belül sánczczal övezett gátony, mely 
a csupok feletti Zálogoson egyenes vonalban délről északnak tart, és a csupoknál ismét 
előforduló vastag cserépdarabok azok, melyek az embernek egykori ittlaktára mutatnak. Már 
most ha a somosdi Várhegyet, az alább levő Kincsest és Dörgőt is tekintetbe vesszük, hol az 
elsőnél az óriás elrejtett kincse után ásogatnak, a másodiknak nevét pedig onnan 
származtatják, hogy az óriás ottan szokott dörgésszerű hatalmas hangjával várába átkiáltani, s 
ha látjuk az ezen talajból naponta kikerülő műtöredékeket, fegyvereket, cserépdarabokat, azt 
kell feltennünk, hogy itt a régi ős előkorban hazánkat lakott valamelyik nemzetnek csakugyan 
védhelye és hadi tanyája volt; egyes töredékek, a földből felmerülő csudás fegyverek, s 
homályos hagyományok és regék gyakran a multnak egészen ismeretlen, titokteljes 
korszakára szolgálnak útmutatóul, egy letünt, egy csak sejtett korszaknak emlékét őrzik e 
töredékek, azért ezen a mult mohos sirjából időnkint felmerülő műfoszlányokat nem szabad a 
régésznek figyelmetlenül mellőzni, mert ha azok fel nem deritik is, de legalább sejtetik a 
multnak rejtett titkait. – Azonban a mult kopár parlagán, az Óriásnak délre néző oldalán a 
jelen iparának dúsabb termékével találkozunk, mert ott van a Pindus nevű szőlőhegy, hol Báti 
Gábornak országosan ismert koronás szőlőmívelése érdemel figyelmet, melyről ő egy önálló 
kis füzetkét adott ki Kolozsvártt 1861-ben. 

Az emlitett Tekeres és Bene patakok összefolyásuknál Kis-Teremi patak nevet kapnak azért, 
mert annak Nyárádra nyiló torkolatában az emlitett patak balpartján fekszik a 14 házból álló 
Kis-Teremi, mely mint a teremii uradalom kiegészitő része Küküllő vármegyéhez tartozik és 
oda tartoznak azon szép lombdús (tölgy, zádog és gyertyánfából álló) erdők is, melyek Kis-
Teremi háta mögött, a patakvölgy baloldali hegyein sötétlenek. Kis-Teremitől csak is a patak 
választja el a már Marosszékhez tartozó Fintaházát*Fintaháza mostani nevén 4 kapuval van 
bejegyezve az 1587. évi regestrumba. Most házszáma 126, határterj. 1068 hold 608 négyszög 
öl, ebből 600 h. 1298 öl szántó, 153 h. erdő, 31 h. 57 öl szőlő, a többi kaszáló, legelő és 
terméketlen.. Az eddig mindenütt a tér tulsó oldalán folyt Nyárád, hogy részrehajlással ne 
legyen vádolva, a térnek ezen oldalára is átnéz s Fintaháza között hömpölyög végig. Fintaháza 
a túloldalon levő Szent-Miklós filiája volt egészen 1702-ig, midőn önálló egyházközséggé 
lesz. Kovásznai Sándor az irodalom terén is ismeretes m.-vásárhelyi tanár, Fintaházán 
született, mint azt ő 1782-ben kiadott latin költeményei közt ekként irta le: 

Est regio Cereris donoque beata Lyaei, 

Nyaradus lentus qua vehit amnis aquas. 

Pagus hic est tenuis Fintae domus ille vocatur, 

Quem fluvius de quo diximus ante secat. 

Editus hoc ego sum vico, divina paterque 

Verba ministrabat, tunc ibi forte meus. 

De Kovásznainak nem csak e versei, hanem hasznos élete is pár sort méltán igényel tőlünk. Ő 
iskoláit Vásárhelytt végezte, azután belga és hollandi egyetemeken volt, hol más tudományok 



mellett a keleti nyelveket buvárolta. 1761-ben m.-vásárhelyi tanárrá választatott, hol a magyar 
történelmet oly érdekesen tanitotta, hogy óráit a vásárhelyi tanács tagjai, sőt mesteremberek is 
sokan járták. Tanitványaiba tudta ő csepegtetni a tudományszeretetet, s azért azok közül sok 
jeles ember vált ki, mint Nemegyei János, Dózsa Gergely tanárok, gr. Lázár Imre és Antal 
János püspök. Több jeles történelmi munkát irt, e mellett a költészettel is foglalkozott, mint 
„Carmina exequialia et paucula quaedam argumenti Trajeti 1782” czímű versgyüjteménye 
tanusitja. 1792-ben halt el, s a vásárhelyi temetőben temettetett el, hol sirját tanitványa, antal 
János püspök emlékkővel diszíté*Lásd életleirását Predikátori tár 122–146.. 

Fintaházától csekély távolra van Ilenczfalva*Ilenczfalvát régen Kilenczfalvának nevezték, s 
nevét onnan kapta volna, hogy legelőbb kilencz vitéz települt oda; az 1567-ik évi 
regestrumban Illendffalwa néven 8 kapuval fordul elő, Ilendfalva néven jön elő egy későbbi 
1597-hen kelt okmányban is (Lásd alább M.-Vásárhely leirásánál) most házszáma 90, 
határterj. 656 hold 382 négyszög öl, ebből 359 h. 642 öl szántó, 9 hold 1407 öl szőlő, a többi 
kaszáló és legelő, mert erdeje nincs. Határán van egy Poson nevű hely, mely ily nevű székely 
ág emlékét őrzi., s ehhez éppen oly közel Lukafalva*Lukfalva nevét a hagyomány egy 
legelőbb ide települt Lukács nevű szent életű embertől származtatja, ki Lukács evangelista 
tiszteletére kápolnát épitett, ezen szentély körül többen települtek s kekeletkezett falu, mely az 
alapitó és a kápolna védszentjéről Lukácsfalvának, később röviditve Lukafalvának neveztetett. 
Az 1567. évi regest. mai néven 8 kapuval jegyeztetett be, most házszáma 126, határterj 818 
hold 937 négyszög öl, ebből 529 h. 957 öl szántó, 4 hold 397 öl szőlő, a többi kaszáló, legelő, 
mert erdeje nincsen., mely két falu együtt alkot egy egyházközséget; közös templomuk a két 
falu között mindkettőtől egyenlő távolságra van a mező közepén. Ott van e faluk jól 
berendezett iskolája is, a közen azért, hogy mindkét helységnek keze ügyébe essék. Ezen 
Tanoda ujabb keletű, mert csakis 1858-ban ajándékozott marosvásárhelyi tanár, Szász István, 
egy nyíl földet a szülőfalujában létesitendő népiskola számára. Pap Sándor és Mátyás Miklós 
követték az adott jó példát; az ekként nyert földeket a testvér faluk lakói ingyen mivelték 
meg, s jövedelme tőkésittetett, mit a vásárhelyi ref. főiskola e vidékről való tanulói két szini 
előadással annyira szaporitottak, hogy egy tanitó fizetése fedezve lett, minek következtében 
1868-ban máj. 26-án Mikó Mihály, Marosszéknek – a nevelés ügyét melegen felkarolt – 
főkirálybirája, az iskola alapkövét ünnepélyesen letehette. Ez alkalommal a két falu jóra 
fogékony népe igéretet tett, hogy maga költségén egy második tanitót fog tartani. Az 
iskolaház gyorsan épült, s jelenleg 100 gyermek nyer ott jó irányban veztett nevelést. – S 
midőn a két testvér falu népét a kor kivánalmainak ily nemes értelemben való felfogásaért 
megdicsérve, nemes törekvésüket más helységeknek is követendő például kitűzzük, nem 
tehetjük, hogy meg ne emlékezzünk ez egyházközség lelkésze Rákosi Lajosról is, kinek ez 
iskola századokra kihatandó megalapitásában szintén nagy érdemei vannak. Most pedig, 
miután a lélek- és szellemművelés e szent helyeit, egyházat és iskolát meglátogattuk, 
tekintsük meg az ezeket alapitott falukat is. 

Ezen falukban bizonynyal minden idegen előtt felötlő lesz az, hogy a lakásoknál a szekérrel 
való járásra használt főkapu mellett még két, egymás mellé helyezett, körives nyilatú s 
többnyire csinos dombormüvű faragványokkal ékeskedő kis kapu van helyezve, melyek 
egyike az emberek számára, másika pedig a barmok bejáratára szolgál, mert itt is – mint 
csaknem mindenütt Marosszéken – kettős udvar van; az előudvarban vannak az istálók és 
marhaólok, innen ujból kapu vezet a belső főudvarra, hol a lakház s hátrább a csűr és 
takarmány van elhelyezve. Itt e két faluban ezen czélszerű berendezés még akként is van 
módositva, hogy az előudvar ismét két osztályra van szakasztva, egyik csakis pusztán a 
bejárásra szolgál, másik meg az egyik kis kapuval egybefüggő, az előbbitől elkertelt rész 
kizárólagosan a marhák számára tartatik fenn, miért a lakokban kiváló tisztaság és rend 



uralkodik, mi különben a székely népnek jellemvonásához tartozik; de ezen mindenütt 
feltalálható tisztaság mellett e két faluban még felötlő általános jóllét is észlelhető, minek 
ismét (a Bach- és az azt követett kormányzat pauperismust terjesztő rendszere mellett is) oka 
abban keresendő, hogy ugy Lukafalván, mint Ilenczfalván a lakosok nagyban termelik a 
veteményeket nem csak kertben (mi másutt is a Székelyföldön szokásos,) hanem künn a 
mezőn is, és azt oly szorgalommal és szakértelemmel, hogy ugyanazon földbe egyidejüleg 
többféle veteményt vetnek, salátát, retket, murkot, czellert egyszerre; a két első jókor 
fejlődvén, kiszedik; a két utóbbi magára maradván, kénye-kedve szerint fejlődhetik; igy vetik 
együtt a hagymát, petrezselymet stb., melyek a Nyárád kiöntéseitől termékenyitett földben 
dúsan és nagy mennyiségben tenyésznek, s termesztményeiket ökrök által vont ernyős 
szekereikkel széthordják az országban Beszterczéig, sőt egész Szebenig, hol elárusitva, nem 
kevés pénzt hoznak haza. Ez oka annak, hogy e két faluban nincsen szegény ember, s nincs 
eset rá, hogy valaki napszámoskodjék, mert kinek fekvő birtoka nincs is, az részibe (a 
termelés bizonyos részét adva a földtulajdonosnak) kivett földben termeli a jövedelmező 
veteményt, sé ezen szakértelemmel vezetett kertészség kezd már a szomszéd helységekben is 
terjedni, főként az oda házasodó ilenczfalvi és lukafalvi leányok által, kik mint jó 
gazdasszonyok és munkások igen keresettek és kedveltek, hová pedig ők eljutnak, ott 
meghonositják ezen, a vidék jóllétére nem kis befolyást gyakorló szokást is. – A 
veteménytermelést pedig egy Orbán nevű mestertől – ki igen szenvedélyes kertész volt – 
tanulták meg, ki azt Berében, hol előbb mester volt, s itt is betanitotta, miért a nép nevét most 
is áldólag emliti. 

Ilenczfalvi volt Szász József, a m.-vásárhelyi Teleki-könyvtárnak jeles könyvtárnoka, kiben a 
kora halál (elhalt 30 éves korában 1812. máj. 29-én) irodalmunknak egy jelesét ragadta el; a 
lánglelkű költőnek néhány igen szép műve maradt fenn, melyek nemzeti költészetünk valódi 
gyöngyei, kiadta Döbrentei Gábor Erd. Muzeum 2. füz. 1815. 102–117. l. Tehát Ilenczfalván 
nem csak vetemény, hanem a költészet virágai is tenyésztek, s fennebb ismertetett iskolája 
által bizonynyal fognak e népből kiválni olyak is, kik a szellem kertjének veteményeit 
tenyésztve, a munkát mit Szász József, megkezdve, félbenhagyott, folytatni és be fogják 
végezni. 

Itt is megvan az a sajátságos felosztási viszony, hogy a Székelyföldhöz tartozó Lukafalva háta 
megett ott van a Küküllő vármegyéhez tartozó Teremi-Ujfalu és alább a Nyárádnak Maros 
völgyére nyiló torkolatjában egyfelől a gyönyörüen fekvő, szép kastélyával oly messzire 
felötlő Teremi, mely Küküllő vármegyéhez tartozik; szemben az azzal gyönyörű fekvésben 
versenyző, Marosszékhez tartozó Lőrinczfalva. Azért a Székelyföldhöz hű Nyárád folyó el is 
hagyja ezen vármegyéhez sorozott oldalt s Lukafalván alól hirtelen átcsap a túloldalra, hol a 
Székelyföld virányait mossák továbbra is termékenyitő hullámai. Sőt véglehelletéig hű 
akarván maradni, Nyárádtőnél inkább megsemmisül s a Marosba temetkezik, mintsem 
szülőföldjéhez, a szép Székelyföldhöz hűtelen legyen. 

Azonban én nem követem az ő kanyargó útját, azaz hogy inkább az ő malmára hajtom a vizet, 
midőn ezen ide oktalanul beékelt kis szögletét Küküllő vármegyének oda keblezem, hová 
tartoznia kellene, a Székelyföldhöz, mert annak népe székely eredetű, mert az földrajzilag is a 
Nyárád vidékéhez tartozik, mert patakai mind a Nyárádba ömlenek, s mert végre e rész falui 
össze vannak épülve a Marosszékhez tartozó Fintaháza- és Lukafalvával; azért remélhetőleg 
egy ujabb és czélszerübb politikai felosztás azokat ugyis Marosszékhez fogja sorozni; én 
törvényhozás ezen előrelátható bölcs intézkedését megelőzve, leirásomban már most oda 
csatolom. 



Az ekként lefoglalt részben csakis Teremi az, mely ugy gyönyörű fekvése, mint némely 
műemlékeiért az utas és régész figyelmét kiérdemli; azért én is mindenek előtt oda irányzom 
lépteimet. 

 

A teremii kastély Sükösd templomával és a háttérben felötlő Kriptahegygyel. (Rajz. 
Greguss János.) 

VII. A Nyárád torkolatja. 
A Tejes-Kerek patak. Kriptahegy. Úti kaland. Székely és oláh nép. Nagy-Teremi. A temti 
kolostor. Sükösd György. Bethlen János korlátnok. A reformátusok régi temploma. Sükösd 
György emléktáblája, kőkoporsója. Sükösd Gáspár sirköve, Champaini Péter sirköve. 
Törökvár. Teremi régi fekhelye. Teremi-Ujfalu. Korcsmából készült templom. Vajdakútja. 

A Nyárád torkolatjának baloldalán, a Tejeskerek pataknak torkolatában fekszik szép 
regényesen Nagy-Teremi. Egyik felől (balról) a lombdús erdőkoronázta Erős, túlról a Nyárád 
terébe kiszökellve előhegyet képező Kriptahegytől határolt völgykebelben. 

A Kriptahegy tetején az 1763-ban elhalt gr. Bethlen Farkas tábornok kriptája, mellette az 
1860-ban elhalt gr. Bethlen Lipót és nejének emlékére emelt magas díszgúla büszkélkedik. A 
hegy alján pedig csinos díszkerttől övezett uj modorú kastélya pompálkodik gr. Bethlen 
Kamillónak, mely nem annyira épitészete, mint gyönyörü fekvése által nyer érdekességet, s 
nagyban befoly arra, hogy Teremi a Nyárád vidékének egyik fénypontjává váljon, mely okból 
képét melléklem. (Lásd a 43. lapon.) 

A mint ezt lefényképezni akarám, furcsa egy történetem volt, melyet olvasóim mulattatására, 
de mint a nép jellemzésére vonatkozó adatot is itt közlendőnek vélek. Egy szép reggelen 
kikeresvén Tereminek festői pontját, kipakoltam gépemet, de a fényképészekkel igen gyakran 
ingerkedő idő ez alkalommal is akadályozólag veté közbe magát, mert hirtelen elborult. Én, 
hogy ne kelljen ujból felpakolni, a gépet és kellékeket beraktam egy közeli román földészhez, 
de midőn másnap megjelenek, hát ottan találom a falusi birót hüteseivel (mind oláhok) és a 
falunak ácsorgó népességét. Az előljáróság a gépet és hozzátartozókat mind kihordatta az 
udvarra, mint valami veszélyes corpus delictiket, s talán máglyára rakják mint valami 
ördöngös dolgot, ha szerencsére a gépcső nem imponál nekik ágyuszerű öblével. Hanem a 
hogy én odaértem, hagyva a félelmes gépet, biró és hütösség nekem esett, hogy ki és mi 
vagyok? Hiába adtam elő útlevelemet, hiába a főtiszttől nyert nyilt rendeletet, melyben 
utazásom czélja tudattatik a falusi előljáróságoknak adott azon rendelettel, hogy mindenütt 
szabadon bocsássanak, s senki által gátolni ne engedjenek. Mindez nem ért semmit, ugy 
felvilágositó magyarázataimat is (bár jól tud magyarul az idevaló oláhság) érteni nem akarták. 
Utlevelemet, nyilt rendeletemet lefoglalta a biró, sőt engem is letartóztatott mint valami 



veszélyes kémet, vagy ördöngőst, s igy vittek aztán a kiváncsi néptömegtől kisértetve 
Pontiustól Pilatushoz, jegyzőtől a popához; esetlegesen azok otthon nem levén, már 
bebörtönözni s szolgabiróhoz kisértetni akartak, midőn szerencsémre egy éppen ottan levő 
főhivatalnokkal találkozván, ez megmagyarázta nekik, hogy vigyázzanak, mert ezért még baj 
érheti stb., s igy szabadultam meg. Midőn biró uramat méltatlan eljárásaért be akartam a 
főispánnál panaszolni, ő, ki eddig egész proconsuli büszkeséggel bánt velem, most egyszerre 
alázatos kérővé változott át, s ki eddig érteni nem akart, most kezeimet csókolva, tiszta 
magyarsággal kért, esdeklett, hogy engedjek meg, mit meg is tettem. Hanem még csak most 
jön a legjellemzőbb coloraturája az esetnek; ugyanis a biró és hütesség jól tudta hogy ki 
vagyok, ugy azt is, hogy hol vagyok szállva, de éppen esetlegesen rosz idő levén, mikor a 
falusi nép munkátlanul hever, ők egy kis borra szomjuhoztak, ezt pedig ugy hitték 
megszerezhetni, ha engem elfogva, addig hurczolnak ide-oda, míg én megunva a tréfát, 
néhány forinttal megváltom magamat ez alkalmatlanságtól, azért à conto előre megittak 
zsebemre néhány kupa bort, mely alkalommal a korcsmában kibeszélve bölcs diplomaticus 
tervöket, ugy jött nekem is tudomásomra később. 

És honnan van az, hogy azon 5 éven át, mely alatt az egész Székelyföldnek minden zegezugát 
beutaztam, soha nem hogy feltartóztatva vagy gátolva lettem volna, hanem mindenütt a 
legnagyobb készséggel segitettek, utasitottak; honnan van, hogy első lépésem is, melyet 
vármegyei földön teszek, ily boszantó, malitiosus eljárással, ily vastag ármányosság kifőzte 
cselszövénynyel találkozik? Onnan, mert a székely felvilágosodott, értelmes, nyilt, barátságos 
jellemű, bizalmas, udvarias, míg másfelől az oláhnak már jellemében van a gyanakodó 
bizalmatlanság, az előitéletes butaság, melyhez – mint a jelen esetben – a furfangos 
roszakaratnak nem kis adaga járul; fennhéjázó, durva, midőn hatalomban van, kigyóként 
csuszó-mászó és alázatos, midőn túl van szárnyalva, vagy legyőzve; határtalanul gyáva az 
erőssel szemben, kannibálilag kegyetlen a gyengével való mérkőzésnél; de ezen nem igen 
vonzó jellemvonásokat hosszas szolgasága alatt sajátitá el; e szegény nép rabszolga volt 
Róma uralma alatt, azután ismét jobbágy annyi századon át, higgyük, reméljük, hogy most, 
miután nagylelküleg megosztók velök szabadságunkat, midőn őket szabad polgárokká tettük, 
higgyük, hogy idővel ők is levetkőzik a szolgaságnak jellemökbe fészkelődött e rút 
kinövéseit. De e kis népjellemző intermezzo után folytassuk Teremiben vizsgálódáunkat. 

Tereminek nevével legelőbb 1263-ban találkozunk, midőn az a kolozsmonostori apátsághoz 
tartozik*Lásd Kemény Józs. gyüjt. Trannia Poss. sed. Küküllő. Teremi rovat.. 

Pázmán Péter*Act. et decr. Syn. App. II. elősorolván a ferenczesek akkori kolostorait, egy 
Erdélyben levő Temtibe helyezett ily kolostorról tesz emlitést, a névnek némi 
hasonlatosságaért azt Teremiben keresik, bár semmi hagyomány vagy rommaradvány, mi ezt 
támogatná, nincsen. 

A 16-dik század végén Teremi a magát innen iró s itt is lakó Sükösd György birtokában van, 
ki hatalmas unitárius főur, mezei kapitány és az alsó-rákosi kastély épitője volt. Ugy látszik, 
hogy a Sükesd család Tereminek régi birotkosa volt, mert 1486-i oklevélben, mely Mike 
gyüjteményében van, előfordul teremii Sykesd Miklós és János. Emlitett okmány egy 
egyességlevél homorod-sz.-páli Beche Márton és rokonai között, melyben sz.-páli Kornis 
Gergely is emlittetik. Az emlitett Sykesd Miklós vagy Jánosnak lehetett fia az 1502-ben élt 
Sükösd Gáspár, kit Nagy Iván*Magyarorsz. családai 10 k. 412 lap. mint e család elsőjét 
emliti, és ismét talán ennek fia volt az a Sükösd Benedek, kit 1556-ban Izabella királynő mint 
követet küld, hogy a Magyarországra relegált gy.-fehérvári püspököt, Bornemissza Pált 
biztosság okáért Nagyváradra elkisérje. (L. Sieb. Quarts. I. p. 360.) Ennek ismét fiai lehettek 



az (Hodor: Doboka megye leirásában) 1579 tájatt előforduló teremii Sükösd Gáspár és 
Miklós, ezek valamelyike lehetett atyja a fenn emlitett, 1631-ben elhalt Sükösd Györgynek; de 
egyidejüleg Györgygyel Jánost is találjuk, talán testvérét, ki 1607-ben Lázár Katalint veszi 
nőül, és ez időtájban találjuk Sükösd Annát, Béldi Jánosnét. 1612-ben Sükösd Miklóst, ki 
Hévizi Litterati Andrásnak a fejedelem beleegyezésével Fogarasban jószágot ad*Lásd 
Kemény Józs. gyüjt. Prod. p. 151., s kit ez évben a szebeni országgyülés notáz*Lásd Erd. 
Tört. Tár. II. 209. lap.. – Később másik Annát, kit Bethlen János, Erzsébetet, kit Lázár 
András, csíki főkirálybiró vesz el*Lásd Nagy Iván ugyanott. és Borbárát, Petki Istvánnét. 
Ezen leszármaztatást azért látom szükségesnek, mert régi családaink közül egy felett sincsen 
annyi zavar és bizonytalanság, mint az egykor hatalmas Sükösd család felett. Szolgáljanak ez 
adatok annak tisztázására. Azonban Sükösd György vagy annak fiával (ki a hagyomány 
szerint Székely Mózessel esett el) kihalván a Sükösd család, Teremi visszaszállt a 
fejedelemre, s II. Rákóczi György idejében, 1639-ben Petki Farkas lakik ottan*Erd. Tört. 
Adatok 4. k. 57. l.. De nem sokkal azután Teremit már a Kassai család birja, mert Kassai 
Ferencz és Miklós testvérektől a fejedelem Teremit elcseréli, a szombatosságért notázott 
Paczalay Pétertől elfoglalt (szolnok-megyei) Szent-Margitaért*Lásd Kemény Józs. gyüjt. 
Trannia Poss. Comit. Soln. int. Sz. Margita. Ez a Kassai Miklós a szerencsétlen 
lengyelországi hadjáratkor tatárrabságba esvén, testvére Ferencz, hogy kiválthassa, Sz. 
Margitát eladta Alvinczi Istvánnak. A nevezett két Kassai fia lehetett Kassai Istvánnak, 
Bethlen Gábor tanácsosának, ki Kamuthi Ferenczczel Bécsbe járt békét kötni.. 

 

Sükösd Györgynek emléktáblája. (Chaillon Narciss rajza után fára rajz. Bicsérdy Ján.) 

Teremi fejedelmi kézen marad egész 1662-ig, midőn febr. 5-én Apafi a két Teremit, Teremi-
Ujfalut, Csergedet, Vajdakútját Bethlen Jánosnak adományozza*L. Kemény Józs. gyüjt. L. I. 
Reg. Apaf. p. 594.. És ugyanazon év decz. 13-án Medgyesről kiadott adomány-levelében 
Apafi nejének, Bornemissza Annának adományozza a radnóthi kastélyt hozzátartozó sok 
falukkal, melyek közt Teremi és Alsó-Rákos is előfordulnak*Lásd ez adománylev. másol. 
Kemény Józs. gyüjt. ered. a fisc. levélt. 147. W. serie 2.. De ez adomány legalább Teremi és 
Alsó-Rákosra nézve soha sem effectuáltatott, mert mindkettő azután is Bethlen János 
birtokában maradt, s utódai még ma is birják; bár a telhetetlen Teleki Mihály Teremire is 
rávetette volt szemét, s Bethlen Jánost oda internáltatta is*Cserey M. Ujabb nemz. könyvt. 
114 lap., sőt az elfogatási parancs is ki volt adva, midőn a halál kiragadta ellenei kezéből. 

Sükösd idejében az egész falu (akkor mind magyarok, mert az oláhok mint jobbágyok később 
települnek ide) unitárius volt; de e birtok Bethlen János kezébe menvén, ő szép móddal s 
másként is a reformata hitre téritette át alattvalóit, mikor az ódon templom is átment a 



reformatusok birtokába, csak 16 család maradt rendithetlenül meg az unitárius hiten, ezek a 
falu felső végén épitettek magoknak templomot. A Bethlenek ezen ága katholizálván, az 
udvarban van imaháza a katholikusoknak; az oláhoknak is van temploma s igy itt minden 
vallás, kivéve a lutheránust, képviselve van. 

De ezen számos templomok közt csak egy van, mely figyelmünket kiérdemli, a reformátusok 
ódon egyháza, melyről az a hiedelem, hogy Sükösd György épittette, de csak kevéssé szakértő 
is azonnal felismerheti, hogy az Sükösd koránál jóval régibb műemlék. 

 

Sükösd György emlékkoporsója. (Chaillon Narciss rajza után fára rajzolta Bicsérdy Ján.) 

Legelőbb is azon sajátságos elrendezés felötlő, hogy a hosszszentély baloldali (heraldikailag) 
fala bennebb áll, mint a másik, s ekként a szentély félre van épitve. Ezen szentély sokszögüleg 
(polygon) záródik, hosszukás keskeny ablakai durva alakitású körívben záródnak, minden 
tagozat és díszművezet (Masswerk) nélkül; megvan a szentély baloldalán az egyenes záródású 
szentségfülke és a berakott sekrestyeajtó, mi elvitázhatlanul még a katholikus korra utal; de 
még határozottabb képviselőjét találjuk az átmeneti korszaknak (nálunk a 13. század vége) a 
templom hajójában, melynek homlokzatán egy díszművezetétől megfosztott ablakrózsát 
(körablak, Fensterrose), déli oldalán pedig egy csinos portálét találunk, melynek nyomott 
csúcsíves nyilatát (alig csúcsives) két mély horony (Hohlkehlen) közé helyezett körte és ezt 
követő kettős hengerpálcza-tagozat ékiti. Régi boltozatát ugy a szentély, mint a hajó felett 
koczkás deszkafölep (plafond) helyettesiti. 

Mindezen műidomok kézzel fogható czáfolatául szolgálnak azon állitásnak, hogy e 
templomot Sükösd György épittette, mert ő legfelebb kiujittatta a végett, hogy míg élt, 
imaháza, holta után mausoleuma legyen, mert ott találjuk most is Sükösdnek egy 
emléktábláját és egy csinos művezetű kőkoporsóját. 

Az emléktábla – melynek képét melléklem – a hossz-szentély balfelén van befalazva, szép 
párkányzat szegélyezte háromszögben záródó felső felén ott van a babérkoszoruba foglalt 
Sükösd-czímer (keblét szaggató pelikán felett szablyát tartó kar). A czimer négy szögében, sőt 
a czimerben magában is ott van az 1631 évszám, mellette G. S. (Georgius Sükösd) betük. 

Négyszögü alsó részén két kopjás vitéz által tartott márvány táblán e felirat olvasható: 

Marmoreum decus hoc virtute Georgius alta 

Et prisca meruit nobilitate Swkoesd, 

Qui Patriae natus Patriae quoque vixit in usum 

Nam belli et pacis tempore justus erat; 

Mille et sexcentos Titan exigerat annos 

Lustraque Sex tantum mors necat atra virum, 



Dignus erat numerare dies hoc tempore plures 

Dignior est astris visus at ille Deo 

Octo lustra duosque annos data tempore vixit 

Extremum clausit Martinus ipse diem, 

Cujus ob egregias florebat gloria dotes 

Ignea conspicuus dum rotat astra polus. 

De jóval díszesebb azon kőkoporsó, mely az emléktábla alatt a hossz-szentély falához van 
támasztva, ez azon fényüző korbeli kőkoporsók alakjával és czifra felékitésével bir; hossza 1 
1/2 öl, magassága 1/2 öl, szélessége 1 sing; tetején fekmentes helyzetben Sükösd alakja van 
kifaragva pánczélos öltözetben, váll és karlappal, térdén lemez púppal. Sisakos feje diszes 
párnára van nyugasztva, jobb karja feje mellé feltéve, bal karja mellén elnyujtva; bal lába 
fekvő oroszlányon nyugszik, jobb lába a másik térdére nyugasztva. Mellette van hosszú, 
egyenes kardja s hatalmas buzogánya, mellvértjén a Sükösd czimer és G. S. betük. Az egész 
művészi felfogással s ritka szorgalommal van kidolgozva. Kár, hogy szentségtelen kezek –
mint mondják, a labanczok – éppen arczát, bal kezét és jobb térdét összetördelték. A 
koporsófedél szép müvű párkányzatán e körirat olvasható: 

Monumentum G. D. Georgii Swkoesd de N. Teremi qui placide in Domino Obdormivit die 24 
martii 1631 aetatis sue 42. quod fieri curavit G. Dona Elisabeta Borsnae in dulcem mariti sui 
recordationem. 

Bal lába melletti szögletben szerény kis betükkel oda metszette az emléket készitő művész is 
nevét, igy: 

„Hoc monumentum extruxit Petrus Diószegi Claudiopolitanus A. D. 1632”. 

Eszerint hazai művész keze készité ezen szép műemléket, minek tudata annak érdekét csak 
emelni fogja. 

A koporsó alsó fele felső részének megfelelően szintén nagyon díszes, egyik bütüjén két 
angyal által tartott Sükösd czimer, másik bütüjén a halál emblematicus alakja, egy csomó 
koponya, szárcsont, az enyészetnek ezen bús jelvényei, fövény-óra az emberi élet 
rövidségének jelképe. A villámot és kaszát tartó halál fejénél egy szalagon: 

„Vigilate quia nescitis qua hora – – – (mors) veniet”. Math. körülte más már olvashatlanná 
kopott feliratok, miből csak ennyit betüzhettem ki: „Formositas, eloquentia, virilitas, 
magnificencia, majestas prudentia – – – quia cinis fumus et umbra”. 

Kívűl álló egyik hoszoldalán négy, dombor faragásban műértelemmel idomitott, alakzat van. 
Az első balról, mely a hitet jelképezi, kelyhet tart kezében, melléje irva: 

Fides quemque 

Salvum facit. 

A második alak, mely a reményt állitja elő, horgonyt tart kezében, melléje irva: 



Spes 

Spe vivo spe moriar. 

A harmadik alak csoportozat, két gyermeket gyöngéden ápoló nőt mutat, mellé van irva: 
Charitas omnia suffert, s végre a negyedik kardot és mérleget tartó alak az igazságot jelképezi 
ezen felirattal: „Justitia est suum cuique tribuere”. 

De ezen ritka szép siremléknek, leirásomat felfoghatóbbá tevő képét melléklem. (Lásd a 47. 
lapon).  

Sükösd György kőkoporsója előtt a templom padozatába berakva, s a rajtajárás miatt nagyon 
elkoptatva egy másik sirkő van, melyből csak ennyit tudtam kibetüzni: „Egregius Dom. 
Gasparus Sökösd de N. Teremi”; a többi az évszámmal együtt, fájdalom, elkopott, de Nagy 
Iván leszármaztatásából tudjuk azt, hogy egy Sükösd Gáspár 1502-ben élt, egy másik Gáspár 
pedig 1579 tájat, ezek valamelyikének sirköve lesz tehát ez, a betük idomából itélve az elsőbb 
emlitettének hiszem. 

Sőt még egy harmadik ily elkopott siremlék is van a szentély túl felén, szintén a padlatba 
berakva. Ennél a közepén levő paisban nyitott könyv van D. C. betükkel; mi arra mutat, hogy 
az ott nyugvó, pap, vagy tudós volt. Ezt igazolja körirata is, miből csak ennyi kiolvasható: 

Ossa Eruditi fidelis constantisque 

Magistri Petri Champaini obiit ano 

(az évszám egészen lekopva). 

Közepén a fennebb emlitett könyv alatti táblán: 

Déicit ut relevet 

Praenit ut sola 

tia prestet 

Enecat ut poss- 

int vivere et 

esse super. 

De a halottak hazájából térjünk vissza a természet üde éltető körébe. Azonban vizsgálódásunk 
itt is régi kor emléktöredékeihez vezet, mert a Kripta hegyen alól menve az úgynevezett 
Galambhegyen oly helyet találunk, melyet Török várnak nevez a nép; a hagyomány pedig e 
helyről azt követeli, hogy ott a törököknek volt vára. Valószinüleg csak táborhelye; mert 
várnak jelenleg semmi látható nyoma sincsen, még azt is mondják, hogy régen Teremi e hegy 
alján feküdt, mit ott található vastag cserepek bizonyitanak. 

A Tejes-kerek patak fejénél fekszik Vajdakutja, egy oláhok által lakott szerény kis falu. 

Kis-Teremi és Teremi Ujfalu filiája Nagy-Tereminek. Ujfaluba a reformatusok temploma 
korcsmából alakittatott át; a templom alatt még most is megvan a pincze. A helyet, hol boros 
hordók állottak egykor, most a halottak kriptájává lehetne átváltoztatni, miként azon helyen 
hol azelőtt vétkes tivornya folyt, hol gyakran káromkodtak, most Istent imádnak. De hányszor 



találkoznak az életben az ily végletek, hányszor sorakozik a bűn mellé a legszentebb; a 
legmagasztosabb erény hányszor váltakozik bűnre, szent szabadság és undok zsarnokság 
hányszor követik egymást lépten nyomon; az igazság rettenthetlen szava és a hizelgő 
hazugság, alakoskodás és szentség, káromlás és ima hányszor cserélkeznek az életben; miként 
a természetben a szép derüs napot gyakran zivatar követi, ugy az erkölcsi világban is az 
erényt, a nemest, a dicsőt gyakran váltja fel a vétek, a bün, a fertelem, talán azért, hogy az 
erkölcsileg szép annál inkább kitünjön, felragyogjon, miként zivatar után még szebbnek, 
ragyogóbbnak tetszik a kisütő nap. Azért csak örülhetünk, midőn lépteinken a roszra jót 
látunk következni; midőn a korcsma templommá, a káromkodás imává változik át. 

VIII. Az Al-Nyárád jobb partja. 
Lőrinczfalva. Hegyesér. Bethlen Gábor Lőrinczfalván. Lustra. Lőrinczfalva 1848-ban. 
Templomában régiségek. Ördög-útja. Káposztás Sz.-Miklós néveredete, régi temploma, 
harangja. Csiba. Karácsonfalva, régi harangja, régi áldozó poharai. Sasa kastélya, e család 
emléke. Folyfalva. Sirfolyosó. Cserefalva. Dohánytermelés. Törökök útja vagy a Bodonból 
Küküllő völgyére átmenő római út nyomozása. 

Ha a Nyárád torkolatának balfelén ott pompálkodik Teremi, a jobb oldal sem akar hátra 
maradni, a mennyiben a Székelyföld nem akar győzelmet engedni a vármegyének, s valójában 
bajosan meghatározható, hogy az aesthetica terén folytatott ezen verseny melyik oldal részére 
üt ki előnyösebben; mert a torkolat jobboldalán fekvő Lőrinczfalva*Az 1567-ik évi 
regestrumban Leorynchf-falwa néven 7 kapuval szerepel, most házszáma 90, határterj, 699 
hold 1163 négyszög öl, ebből 369 h. 58 öl szántó, 7 h. erdő, a többi legelő, kaszáló, mert 
szőlője nincsen, bár Nyárádtőre néző hegyoldalának Szőlőtető elnevezése arra mutat, hogy 
régen volt szőlője is. épp oly festőileg, oly pompáson fekszik, miként a baloldali Teremi. – A 
Nyárád és Maros összefolyása között, Hegyesérnek nevezett szép hegyfok szökell ki; 
végpontja ez a székely havasok kifutványának, alsó szöglete azon 16 négyszög mfdnyi 
hegységnek, mely a görgényi és fel-marosszéki havasokból lenyulva, a Maros és Nyárád közé 
ékeli magát, s melynek apró völgyületeiben Marosszéknek 39, Torda vármegyének 26 faluja 
fészkelődött be. Ezen szép promontoriumnak – a Nyárád szinvonala fölé 100 lábnyira 
emelkedő – végpontján fekszik szépregényesen Lőrincz-falva; a magaslat alján és oldalán 
helyezkedett el a falu, tetejét pedig messze ellátszó romok koronázzák, régi várromnak idő-
barnitott falaiként, de midőn ezek a tájnak festői szinezetet adnak, a honfi keblet fájdalom 
érzetével töltik el; mert azok nem az idő terhe alatt porladozó, a mult dicsőségéről a mult 
nagyságáról regélő romtöredékek, hanem gyászos emlékei a duló polgárháborunak, szomorú 
nyomai az oláhok romboló gazdálkodásának, mert ott hol e romok sötétlenek, hol a 
tornyokként fellővelő kürtők meredeznek, ott fényes udvarházai állottak a Daczók, 
Macskásiak és Székelyeknek, melyeket 1848-ban nov. elején a M.-Vásárhelynek tartó Gedeon 
táborát követő oláhok és szászok (előbb kirabolva) dultak fel, s most ott merednek fel sötét 
romjai, búsan regélve a vétkesen gyászos testvérharcznak iszonyú rombolásairól. 

Hogy a Nyárád torkolat túloldala iránti részrehajlással vádolható ne legyek, ide melléklem 
Lőrinczfalvának is a Nyárád teréről felvett látképét. 

1623-ban lustra tartatik Lőrinczfalván, melyen maga Bethlen Gábor is jelen van, s nagy Szabó 
Ferenczet (a krónikairót) is Madarason levő 6 jobbágyáról felülteti*Mint maga irja naplójában 
lásd Erd. Tört. ad. I. k. 140; ezen jószágot aztán eladta Gáspár Jánosnak. Lásd ugyanott. A 
lustra megvan Marosszék levélt. Emliti Benkő K. Marosszék ism. 99. lap.. 



1628-ban ugyan Bethlen Gábor, Toldalagi Mihálynak jószágot adományoz Lőrinczfalván*Az 
adománylevél a fehérv. kápt. Emliti Benkő Marossz. ism. 154 lap. (Galambod és 
Udvarfalván). 

Az 1831-ki kolerakor, az erdélyi kormányszéknek egészségügyi osztálya, ide mint Erdélynek 
legegésségesebbnek itélt helyére tette át székhelyét, s innen intézkedett a vészes járvány 
megszüntetése érdekében. 

E vidéknek központi egyháza a nyárádtői volt, melyhez Keresztur és Lőrinczfalva is tartoztak 
(s melyről annak helyén majd részletesebben); 1620-ban Lőrinczfalva predicator fogadás 
felett összezördülvén, elvált s önálló egyházközséggé lett. Az elváláskor Lőrinczfalván csak 
23 gazda volt*Lásd az egyházközség jegyzőkönyvében., ma e szám már ötszöröződött. 
Azonban ugy látszik, hogy Lőrinczfalva már mint filia is saját egyházzal birt, legalább 
mostani teljesen átidomitott templomában némi ezt bizonyitó homályos nyomokra akadunk, 
mert hogy a templom keleti végén levő torony a régi szentélyre épült, ezt mutatja a torony 
alsó falának tömörsége, s a még most is megmaradt köríves diadalív és még egy kis 
műtöredék, mely a torony külső falában van befalazva, de a mely kétségtelenül egy a 
szentélyből kivett igen diszes szentség-fülkének töredéke. Ez levélcsomókkal ékes, s kereszt-
virágban végződő csúcsmű (giebel), melyet két tornyacs (fiale) szegélyez, s melynek 
ívmezejét (tympanum) csinos dombormű ékité; ebből azonban most csak egy fürtös női fő 
vehető ki; de ezen műtöredék is elég arra, hhogyabban a kifejlett gotika, tehát a XV. század 
kezdetéből származó műalakitásra ismerjen a szakértő, s mivel az kétségtelenül a toronynyá 
idomitott szentélyből kivétetve falaztatott ide, tehát e templom is azzal egykoru lehet. 
Mondják, hogy két régi olvashatlan feliratú harang is volt itten, de azok elhasadozván, ujra 
öntettek, a templom falait is ily olvashatlan feliratok és alfresco képek boriták, melyek a 
kiigazitáskor bevakoltattak, mindezek csak állitásomnak szolgálnak támogatására. 1862-ben a 
mestertelkén kút ásás alkalmával igen szép bronzkori tárgyakra akadtak, melyek, fájdalom, a 
tudományos buvárlatra nézve elvesztek. 

A hegyfokot, melyen Lőrinczfalva fekszik, s hol igen hires dohány terem, a Nyárád folyja 
körül; mert a Székelyföldhöz hű folyó Lukafalván alól vármegyét érve, egy hirtelen 
kanyarodással a bal partról átcsap a jobb partra; itt szeretettel öleli körül a Hegyesért, mintha 
fájlalná a megválást, s bár ott van előtte a gyönyörű térség, mely a Nyárád és Maros 
völgyének összefolyásánál Teremitől Malomfalváig közel egy mfd szélességet nyer, s bár ott 
még jó darabig vigan folyhatna, mégis folyónk utolsó lehelletéig hű akar lenni 
szülőföldéhez*Hogy a Nyárád régebb Nyárádtőnél szakadt a Marosba (tehát Marosszék végső 
falujánál), azt e falu neve, de most is látható régi medre is bizonyitja; most medret változtatva 
kissé alább Vidrádszegnél szakad a Marosba., elannyira, hogy hol azt elhagynia kellene, 
inkább megsemmisül és a Marosba temetkezik. 

 

Lőrinczfalva látképe. (Rajz. Bicsérdy Ján.) 



A falu alsó végétől alig ezer lépésre egy régi út van, melynek nincsen ugyan most semmi 
kidomborodása, (mert mindenütt szántóföldeken menvén, elegyengette az eke,) de vonala 
felismerhető arról, hogy a gabona ott nagyon silányul terem, főként zölden egészen más szinű. 
A nép ezt Ördög útjának nevezi. Mondják, hogy ott veszélyes szélrohamok vannak s éjente 6 
lovas hintóval robognak ott végig különös külsejű szellemek, melyek az ember közeledtére 
eltünnek. Én azt hiszem, hogy ezen regés út nem más, mint azon római út, mely Apulumból a 
Maros völgyén, még pedig annak baloldalán (miként e munka V. kötetében nyomozatainkból 
kitünik) felvonult, a Nyárád torkolatjánál azonban átvágott a Maros völgyének, a Hegyesér 
magaslatán valószinüleg azért, mert a völgyet akkortájt mocsárok borithatták. Ezen 
sejtelmemet igazolja az, hogy vonalán ásatást téve, alig két lábnyi mélységre áttörhetlen 
stratumen-rétegre akadtam; ezt támogatja az is, miszerint az a Köves dombon halad ki, tehát 
egyenesen Maros-Kereszturnak irányul, hol, mint látni fogjuk, egy római castrum 
maradványai vannak, mely castrumnál ez út kétfelé ágazva, a Maros mindkét partján folytatva 
volt, hanem jelenleg hiába csalogat e castrum s a Marosnak szép tere, mert én is hű maradok 
ez alkalommal a Székelyföldhöz, hű az ahhoz ragaszkodó Nyárádhoz, s folytatom útamat 
annak jobbpartján felfelé. 

Lőrinczfalván felül, a Göbecz és Bancsi patakok egybefolyásánál fekszik Káposztás-Sz.-
Miklós. Néveredetére vonatkozólag a hagyomány azt mondja, hogy ide legelőbb egy Miklós 
nevű szerzetes települt, egy szent életű ember, ki oda kis imaházat épitett, miért a kápolna 
körül települők Sz.-Miklósnak nevezték el az uj telepet. Mivel pedig a szerzetes lóháton jött, 
tehát kápa hozta, lett a telep előneve Káposztás; de valószinübb, hogy a falu egyházának sz. 
Miklós levén védszentje, a falu is arról neveztetett. Sz.-Miklós a XIV. század elején központi 
egyházközsége volt az Al-Nyárád csaknem minden faluinak; ezt következtethetjük abból, 
hogy a pápai dézmák regestrumában a Vaján alól eső részből csakis ez egyetlen falut találjuk 
bejegyezve*Az 1332. év rovatában a 619. lapon igy: „Petrus sacerdos de S Nicolao solv. 16 
denarios” még e néven a 735. és 764. lapon., – sőt még a reformatio elterjedtével is jó darabig 
megtartá e fölényt, a mennyiben még azután is oda tartoztak mint leányközségek Kakasd, 
medgyesfalva*Kakasd és Megyesfalva 1673-ban szakadnak el., Fintaháza, Ilenczfalva, 
Lukafalva*Fintaháza, Ilenczfalva és Lukafalva a mult század elején. és Csiba. Jelenleg csakis 
ezen utolsó maradt hű*Az 1567-ik évi regestrumban Zent Miklós 11, Chybafalva külön 
faluként két kapuval van bejegyezve, most Sz.-Miklósnak 114, Csibának 42 háza van. Sz.-
Miklós határterj. 1204 hold 762 négyszög öl, ebből 720 h. 643 öl szántó, 9 h. 1465 öl szőlő, a 
többi kaszáló és legelő, mert erdeje nincsen. Csiba határterj 398 hold 277 négyszög öl, ebből 
250 h. 42 öl szántó, 9 h. szőlő, a többi kaszáló és legelő, mert erdeje e falunak sincsen.. 

Temploma – mely a falu nyugati végén magaslaton fekszik – szintén régi, s ugy látszik, hogy 
az a XIII. századból származó románkori műemlék; bár ma már annyira át van alakitva, 
eredeti idomából annyira kivetkőztetve, hogy csakis szentélyének félkör apsisa az, mi e 
feltevést támogatná. Szerencsére a mult században történt ezen átalakitás előtt, akkori lelkész 
Kakasdi Sámuel, bejegyezte egyházközsége jegyzőkönyvébe az egyházon volt régi feliratokat 
és egyéb, már fájdalom, megsemmisült dolgokat, s ezen – a bejegyzőt és a régi 
maradványokat egyiránt megtisztelő – figyelemnek köszönhetjük, ha azok segélyével a 
multnak e tisztes emlékét legalább eszményileg magunk elé tudjuk állitani és annak épitési 
korára következtetést vonhatunk. 

Az ott volt feliratok mind csak ujitást jelöltek, ilyenszerű ez, mely a kar alatt volt: „1673 
epittetett e kerités aedituis (valószinüleg aedilis) Steph. Bak. Rec (Rectore) Mic. Lukafalvi.” 



A hajó feletti koczkás fölep 1778-ból származott. Ezen sok vers volt, melyek mint ujabb 
keletűek mellőzhetők, bár azok sem egészen költői becs nélküliek, például az évszám igy volt 
körülirva: 

Midőn az ezeres előfordult egyszer, 

A százas s a tizes mikor betölt hétszer, 

Az eggyes nem többször csak hatszor meg kétszer, 

A hold megtölt vala s el is fogyott négyszer, stb.  

A sanctuariumot a hajótól elválasztó diadalív, mely a leirás szerint köríves volt, ekkor 
lerontatott; egyik tégláján 1622 évszám volt bekarczolva, de ez is csak ujitást jelölhetett, mert 
mint Kakasdi is megjegyzi, a falak közt szenesült fadarabok voltak, mi a templomnak azelőtti 
elégésére mutat. 

Mikor a szentély boltozata lebontatott, a régi meszelés is leomolván: al fresco képek 
fedeztettek fel, melyek monochromailag „veresen festve tisztán szemlélhetők voltak, papi 
palástban és díszruhában bizonyos papi személyek vagy patriarchák képei, melyek közül 
egyen a papi személy, egyik kezében a püspöki görbe pálcza is látható vala, és a másik keze 
ugy rajzoltatott, mint az előtte letérdepelt communitásnak az urvacsorai kenyeret nyujtja” 
(áldást adott a népre). 

„A templom régiségét keskeny és magas ablaknyilatai is bizonyitják, melyek alig egy talpnyi 
(lábnyi) szélesek voltak, s melyek körül viszont bizonyos sötét szinű koczkás czifrázatok 
valának észrevehetők.” 

Külső oldaltámja – a leirás szerint – volt, ezek lerontatván, téglái 11 hüvelyk hosszuk, 4 1/2 
hüv. szélesek, 3 hüv. fokosak voltak. Ennyi, mi Kakasdi hosszabb leirásából reánk nézve 
érdekes lehet; de ez is elég arra, hogy a szentély félkör apsisára támaszkodva, kimondjuk, 
miszerint ez egy tisztán román izlésű templom volt, miért csak fájlalnunk lehet, hogy annak 
legalább ablakai és ajtai meg nem hagyattak, hogy szép al-fresco képei megsemmisültek. 

Hogy a sz.-miklósi egyházközségnek 1673-n még 9 jobbágya volt, kitetszik az ezen évben 
elszakadt Kakasddal való contraversia ügyében, a tordai zsinatnak ez év oct. 20-án kiadott 
itéletéből*Ez okmány megvan eredetiben a sz.-miklósi egyházközség levelei közt.. 

Sz.-Miklósnak – az ecclesia javai 1703-ban eszközölt egybeirása szerint – két régi harangja is 
volt. E bejegyzés nyomán egyikén ezen fél-latin, fél-magyar irat volt: „Gloria in excelsis Deo 
pax hominibus. Káposztás Szent Miklós öntette 1643-ban.” 

A kisebbiken olvashatlan régi felirat volt; csak fájlalnunk kell azoknak, főként a kisebbiknek 
ujra öntetését, mert feliratának eltünte által ujból egy adat semmisült meg. 

Nem rég a templom közeli temetőben egy kis medaillont találtak, vékony rézsodronyból 
készült virágdíszszel egybefoglalt két üveg lemez közt selyemre rajzolt papi alak van, papi 
süveggel fején; ez is a katholikus kornak egy emléke*E madaillon Zilahi Lajos birtokában 
van. Volt ugyan nála egy szintén Sz.-Miklós tájékán talált bronz fejsze is, melyet Benkő 
Károlynak adott át.. 



Még Sz.-Miklós régiségei közé kell számitanunk egy harang-idomú réz-mozsárt, melyen 1618 
évszám van bevésve*E mozsár ifj. Nagy István birtokában van., végre felemlitjük azt is, hogy 
a mult században Sz.-Miklós határán egy ős szarvasnak találták kövül csontvázát*Lásd 
Magyar nyelv művelő társaság I. d. 133. lap.. 1493-ban Ulászló király Medgyes Bálintnak 
adományoz Sz.-Miklóson jószágot*Lásd Nyárád-Sz.-Imrét.. 

Sz.-Miklóssal egészen össze van épülve a vele közös egyházközséget és egy falut alkotó 
Csiba, pedig az az 1567-ik évi regestrumban Chybaffalwa néven 2 kapuval külön faluként 
szerepel, sőt még 1702-ben is Csibafalva nevét viseli, s még ekkor is önálló faluként jelenik 
meg, miből azt következtethetjük, hogy Sz.-Miklóssal való összeépülése és egybeolvadása 
nem nagyon régen történt. Kérdés, vajjon Csiba neve nem Csabától, Atilla fiától, veszi-e 
eredetét? Mert tudjuk, hogy a helyelnevezéseknél főként a magánhangzók nagyon gyakran 
váltakoznak. 

Csibától alig 2000 lépésnyi távolra a Berecz és Horgas patakok mellett fekszik Nyárád-
Karácsonfalva*Karácsonyfalva nevét valószinüleg a Karácson ágtól nyerte. Az 1567. évi 
regestrumban Karachyonffalwa néven 3 kapuval van bejegyezve. Most házszáma 82, 
határterj. 977 hold, ebből 568 h. szántó, 15 h. 88 öl szőlő, 26 h. erdő, a többi kaszáló, legelő 
és terméketlen., melylyel filiája Folyfalva*Folyfalva nevet vagy attól, hogy mint egy 
kifolyása Karácsonfalvának, vagy attól, hogy a Nyárád, – mely innen kezdve mind a tér jobb 
oldalán tartózkodik – átfolya. Az 1567-ik évi regestrumban mostani néven 5 kapuval fordul 
elő, most házszáma 113, határterj 854 hold 68 öl, ebből 505 h. 354 öl szántó, 11 h. 1592 öl 
szőlő, 5 h. erdő, a többi kaszáló, legelő és terméketlen. ismét teljesen egybe van épülve. 

Karácsonfalva, ugy látszik, mindig önálló egyházközség volt, mert nevét sem Sz.-Miklós sem 
Sz.-Benedek filiái közt nem találjuk. A reformátusok temploma a falu nyugati végén 
magaslaton igen szépen fekszik; a mostani 1810-n épült másik régi templom helyére, melyre 
1746-n kéregetési engedélyt nyert a község*Az egyházközségi jegyzőkönyvben.; de ez is még 
egy régibb helyére emeltetett, mely 1661-n végeztetik be*Ugyanott., sőt abból, hogy 1608-
ban Bodor István egy hold földért harangot ád a karácsonyfalvi templomnak*Ez okmány 
megvan az egyházközség levelei közt. arra lehet következtetni, hogy egy mind ezeket 
megelőzött nagyon régi temploma is volt Karácsonfalvának, s ez az oka, hogy midőn az uj 
templom alapját ásták, oly roppant mennyiségű csonthalmazra találtak. A mostani 
templomban más semmi nevezetes nincsen, mint egyik harangja (a 2-ik), melyen e körirat 
van: 

„Kraicsonfalva. Petteo Gerg. (Pető Gergely) Sebestyén Mihál Foilfalvi Ge ba ist*Az egyház 
egyik inventáriumában az utolsó értelmezhetlen szótag Veress Gergelynek van bejegyezve, én 
inkább Gegossen ist töredékének hiszem, mit a harangöntő illeszthetett oda. 1676”, mely 
leginkább magyar köriratáért érdemel figyelmet, de azért is, mert ugy Karácsonfalva, mint 
Folyfalva nevének régi variansait tartalmazza. 

E harangon kívűl a karácsonfalvi egyházközségnek van két igen becses műkincse, két 
áldozópohara, melyek régiek és oly szépek, hogy rajzukat melléklem. 



 

Az egyik egészen ezüstből van gazdagon aranyozva, szép idomú felső részének kidülledt 
részén domborműben gyümölcsök, alsó osztályán halpénz-ékitmény van; a kehelytől 5 grif 
fejű ék veszi körül, szép idomitásu talpán egy delfin van körülkanyarodva, más felirat rajta 
nincsen, mint a talpába bevésett e néhány – hihetőleg a donátorok nevének kezdő betüit jelölő 
– betű: 

H. M. G. 3 (talán elkopott B) P. J0. 

de idoma és díszművezete a XVI. századra utal. 

Ennél is régibb a kisebbik kokusdió pohár, mely a székely áldozópohárhoz sokban hasonlit; 
de a melyen szintén semmi felirat nem fordul elő; ugy annak sincsen semmi nyoma, hogy e 
szép ereklyék honnan és mikor kerültek ez egyházközség birtokába. 

Karácsonfalva nyugati végénél terjedelmes épületek alapfalai látszanak, honnan időnként 
nagy mennyiségű követ szednek ki. A hagyomány azt mondja, hogy az egykor hatalmas Sasa 
családnak volt ott fényes kastélya; az út a kastély folyosója alatt vitt át, mikor aztán estve 
felhuzták a lánczos kapukat, senki ottan át nem járhatott. Az utolsó Sasának fiai nem voltak, 
csakis két leánya; ezek egyikét egy Tamási, másikát egy Toldalagi vette nőül, miért a Sasa 
jószágot ma is a Toldalagiak birják. Hogy az ily néphagyományok néha történeti igazságokat 
is tartalmaznak; bizonyitja a jelen eset is, mert a történelemben utánkutatva, megtaláljuk Sasa 
Jánost, ki Zápolya korában igen vitéz és jeles harcznok volt, ki midőn Zápolya 1567-ben 
Kővárt ostromolja, a gyalogság kapitánya volt, s egy vakmerő roham alkalmával sebet kap; 
később Báthori Istvánnak hű támogatója, s bár Békesi mindent elkövetett, hogy a nagy 
befolyással biró Sasa Jánost és Vadász Mihályt megnyerje, de ők hűk maradtak a törvényes 
fejedelemhez, s 1573-ban mint a gyalogság kapitányai küldetnek Fogaras ostroma és Békesi 
elfogására (lásd Budai Ferencz Hist. Lex. III. 223. lap); azonban azt, hogy Sasa hol lakott, 
honnan származott, nem tudtuk kinyomozni, s im a néphagyomány e tekintetben is útba 
igazit. Ny.-Karácsonfalvi Tóth Mihály 1506-ban ott van az agyagfalvi székely gyülésen. 

Folyfalván pedig Csíki Bálint székelyek kapitánya lakott, ki notáztatván, jószágait Toldalagi 
Mihály nyerte el a hagyomány szerint. 

A Folyfalva között beszakadó Nagy patak mellett a falutól alig 1000 lépésnyire egy keletről 
nyugatnak tartó alagutat fedeztek fel, mely hamutelt urnákkal levén tömve, bizonynyal valami 
catacombaszerű sirfolyosó volt, most egybeomladozott, de vonalán ásatást téve, falrakatra 
akadtam, hol hamú- és szénporladék, tehát egésfekvetek közt levő vastag cserépdarabokat 



magam is találtam. Odább a Sószék alatti Hágónál vastag cserépdarabok ismét nagy 
mennyiségben fordulnak ki a földből, mind ez pedig arra mutat, hogy e tájat valami őstelep 
létezett. Tolnay Gábor, 1848/9-ki szabadságharczunk egyik legkiválóbb hőse, a hires 
marosszéki honvédzászlóalj (87-ik) vitéz őrnagy Folyfalvát lakja; különben majd Marosszék 
forradalmi kroszakának leirásánál találkozni fogunk vele gyakran, a maga helyén, a dicsőség 
mezején. 

Folyfalvától csekély távolra van Cserefalva, mely nevét onnan nyerte, hogy régen a Nyárád 
mentén nagy csere-erdők voltak, ez erdők egy foltocskája Folyfalva mellett most is 
megmaradt. Cserefalva, mely Szent-Benedek filiája volt, 1836-ban lesz önálló 
egyházközséggé. 1843-ban az egész falu ugy elégett, hogy egyetlen gunyhó sem maradt meg, 
hanem azután oly rendszeresen épült fel, mint kevés faluja a Székelyföldnek. Ugy látszik, 
hogy ily csapások régen is érték, mert az 1567-ik évi regestrumban e falu lakói szegénység 
miatt rovatalmenteseknek jegyeztettek be*Most házszáma 89, határterj. 620 hold 683 
négyszög öl, ebből 359 h. 1471 öl szántó, 13 h. 392 öl szőlő, a többi kaszáló, legelő, mert 
erdeje nincsen.. Cserefalva dohányáról s igen szép leányairól hires. 

A falutól keletre folyó Teknős patak mellett felhagyott út mutatkozik, mely Bodonon 
keresztül vezetett Vásárhelynek, s melyet a nép törökök útjának nevez. Ez valószinüleg a 
Maros völgyéről a Nyárád völgyére átcsapott szárnyvonala volt a rómaiak főútvonalának, 
mert Bodonba, mint látni fogjuk, a tájat sok római régiséget találtak, sőt a bodoni határon egy 
helyt a római út is tisztán kivehető; mivel pedig a Nyárád felvidékére a római út Vásárhelyről 
Kebele, Sz.-Iván, Moson és Jobbágyfalván vezetett át (mint látni fogjuk), ezen szárnyvonal 
feltehetőleg kiindulási pontja volt azon másik római útvonalnak, mely a Nyárád terét itt 
átvágva, a Kis-Küküllő terén felment Sóváradig, az ottani castrumhoz, onnan pedig Siklód 
tájékán Énlaka és Martonos mellett, hol ismét két castrum van, a Nagy-Küküllőhöz, s onnan a 
Kis-Homorod mellé, hol Szent-Márton és Sz.-Pál mellett ismét római nyomokra akadunk, 
melynek gazdag sótelepeit hogy a rómaiak mivelték, arra kétségtelen adataink vannak. 

A homorod-szentpáli castrumtól (lásd Udvarhelyszéket) ezen út tovább is folytatódott az Olt 
melletti Hévizhez, hol ismét két római castrum és az Olton átvezetett Pontevetere nevű híd és 
telep nyomaira talál a figyelmesen kutató régész. Héviztől Baróthon át Háromszéknek tartott, 
hol a komollói castrum és a kézdivásárhelyi régiségek jelölik vonalát; a bereczki castrum 
(lásd Bereczk leirását, Háromszék) még azt is mutatja, hogy ezen útvonal az ojtozi szoroson 
kiment Moldovába, és igy az egész Székelyföldet átszelte. 

Én itt a homályos nyomok útmutatása folytán csak megjelölöm ezen képzeti vonalt, 
tájékozásul egy utánnam szerencsésebb viszonyok közt kutató számára, ki az e vonalon 
teendő ásatások és rendszeresebb nyomozással, azt határozottan megjelölni hivatva van. 

IX. A Közép-Nyárád vidéke. 
Ákosfalva. Átolfalva fekhelye. Az ákosfalvi Szilágyi család. Lustra. Ákosfalva templomai. 
Cseréppipák. Sz.-Benedek. A benedictinusok kolostorának fekhelye, annak alapfalai. Régi 
harangok. Csata Sz.-Benedeknél. Harasztkerek, néveredete. Vásárai, gyékényszövés, 
Kápolna. Szombatosok kútja. Szegényszegnél Vásáros útja. Sz.-Gericze, régi neve. Az 
unitáriusok régi temploma. Lustra. Baczka-Madaras, szőlőhegyei, régi harangja. Kis Gergely 
és Kis József emléke. Bálintfalva. 



Visszaérkeztünk a Nyárád jobb partján azon pont irányába, honnan a balparton lefelé 
indultunk a Vajával szemben levő Ákosfalvára, vagyis azon helyre, melyet képzeti 
felosztásomban a Közép-Nyárád vidéke kiindulási pontjául határoztam. 

A hagyomány azt tartja, hogy a Váczmán hegyre kivezető vásárhelyi országúttól nyugatra az 
Átol pataka mellett feküdt egy régi falu, melyet Átolfalvának neveztek. Az ős falu követelt 
fekhelyén még most is nagy mennyiségű vastag cserépdarabot találnak a régi telep 
emléktöredékeiként. De ott a hegyoldalban alkalmatlan fekvése levén, lakói leköltöztek a 
Nyárád mellékére; az ottan épitett uj falu azonban megtartá az ős lakhelynek elnevezését, a 
mennyiben az uj telep is eleinte Átolfalva volt, melyből csak később, midőn a Szilágyból egy 
Ákos nevű főember települt oda, lett Ákosfalva*Az ákosfalvi és Szilágyi család, régen 
tekintélyes és hatalmas család volt, mely Marosszéknek hét alkirálybirót, hét főjegyzőt és 
pénztárnokot adott. Ezen családnak terjedelmes birtokai leányágon eloszlottak. A Szilágyiak 
kastélyszerű curiája vott volt, hol msot a cserei udvar van. Ákosfalváról Gjereo primor család 
is szerepel a lustrákban, mely az Ábrám nem Gyerőágának tartja fenn emlékét., de hogy 
nevének ily átalakulása régi, azt az 1567-ik évi regestrumból látjuk, hol Akwsffalwa néven 6 
kapuval van bejegyezve*Most házszáma 191, határterj 1591 h. 169 négyszög öl, ebből 824 h. 
1348 öl szántó, 53 h. 1400 öl szőlő, 295 h. erdő, a többi kaszáló, legelő és terméketlen.. 

Ákosfalva ismét a sokvallásúságnak helysége. Legszámosabban vannak a reformátusok, kik 
Sz.-Benedekhez tartanak (filiája); régi kis templomukat 1753-ban Szilágyi Sándor és neje 
Patkosi Judith épitették, és pedig, mivel a katholikusok*Vagy jobban mondva a magukat 
1725-ben Ákosfalvára befészkelt jesuiták. ebben gátolni akarták (a hagyomány szerint), éjjel 
akként épitették, hogy a hivek egyik kezökbe kardot, másikba munkaeszközt véve, dolgoztak. 
E templom alatt volt a Szilágyi család kriptája, sőt ez most is meghagyatott az ujon épült, de 
még be nem végzett szép templom alatt. 

Az unitáriusoknak is van itten imaházuk, abban egy ón pohár, melynek fenekére a karloviczi 
békének emlékpénze van beillesztve; a keleti vallásuaknak szintén van templomuk. És van 
végre a katholikusoknak is egy 1859-ben Haynald püspök kegyadományaiból épült, szent 
István királynak szentelt csinos temploma*Ákosfalván már 1725-ben a jesuiták is épitettek 
volt templomot, a mostani annak helyére s részben annak anyagjával épült, román izlést 
utánzó modorban., mely a Nyárád-menti falukban szétszórt kevés számú katholikusoknak 
központi egyházközségét alkotja. Alapitója a nagyon csekély számú kath. hiveknek e 
templom általi szaporodását remélte, e reményében azonban minden téritési tevékenység 
mellett csalatkozott, mert a Nyárád-menti székelység annyira buzgó református, hogy bármily 
kecsegtető igéretekért sem vált meg lelke meggyőződésével öszhangzó ősi hitétől. Azért a 
nagyon kevés hivőt számláló templom ott áll nem annyira szükségességből, mint inkább 
diszeül a tájnak, de gyszersmind emléképületeül Haynald kegyeletének. 

Ákosfalva főipara a cseréppipa-gyártás, melyet oly nagy mennyiségben készitnek, hogy 
vékával mérik. Az ákosfalvi hidnál 1635-ben sept. 21-én Marosszék lustrája 
tartatott*Marosszék ez évi jegyzőkönyve és levéltárában levő lustrális könyve szerint.. 

Ákosfalvával csaknem egybe van épülve Sz.-Benedek, hol a hagyomány szerint a 
benedictinusoknak volt régen kolostora, honnan a falu elnevezése is származik*Tudjuk azt, 
hogy Szent-István király ezen rendet behozta Magyarországra, s igen valószinű, hogy a 
keresztyénség ellen még mindig ellenszenves, s ősi hitökhöz ragaszkodó székelyek közé is 
telepitett ezen rendből s enm lehetlen, hogy éppen ide Sz.-Benedekre, hová az 1004-ben 
Erdélybe rontott Besenyők legyőzetése és vezérök Kean megölése után elvett zsákmányból 



épitett e szerzetnek zárdát és templomot, mivel mint tudjuk, a sz. király e zsákmányt templom 
épitésre forditotta (Bonfin dec. II. cap. I.) lásd Kővári Erd. Tört. I. k. 62 lap.; ezt bizonyitó 
semmi okmányra akadni nem tudtam; de azért ugy látszik, hogy a néphagyománynak mégis 
van alapja, mert azon a ref. templom melletti magaslaton, hol jelenleg a ref. lelkész és mester 
laka áll, nem régen terjedelmes falrakatra akadtak, mely között még a cellák alapfalai is 
tisztán kivehetők voltak, mint szakértő s hitebevehető tanuk állitják, mert ma már azoknak 
csak helye és bemélyedése látszik, miután szép faragott köveit kiszedvén, részben a templom 
épitéséhez s másuvá is felhasználták. Hogy Szent-Benedek már a 14. század elején önálló 
egyházközség volt, arra a pápai dézmák regestrumában találunk adatot*Az 1332-ik év 
rovatában a 618-ik lapon igy: „Jacobus Sacerdos de S. Benedicto solv. 4 ban. ant”. Még e 
néven kétszer a 734 és 764-ik lapon. Az 1567. évi regestrumban mostani nevén 6 kapuval 
fordul elő, most házszáma 112, határterj. 1096 hold 1200 négyszög öl, ebből 512 h. 1498 öl 
szántó, 40 h. 610 öl szőlő, a többi kaszáló és legelő, mert erdeje nincsen.. Régiségéről 
tanuskodik továbbá a reformátusok tornyában levő két régi harang is. Ezek nagyobbikán 
semmi felirat nincsen, de hosszukás alakja s kopottsága mutatja, hogy nagyon régi lehet; a 
kisebbiken ezen körirat olvasható:  

 

(O Rex glorie veni cum apce [pace helyett] 1493.) 

Szent-Benedeknél táborozott a Rákóczi-mozgalom kezdetén Rabutin által kiküldött gr. 
Bethlen Samu, kit Ilosvai nevű kurucz kapitány 500 székelylyel meglepett és szétvert*Lásd 
Cserey M. Uj Magy. Nemz. könyvt. 321. l. Különben biztosan nem lehet meghatározni, hogy 
e csata itt-e vagy a Dézs melletti Sz.-Benedeknél történt.. 

A Nyárád középtere már keskenyebbé lesz, miért leirásomban itt azt az eljárást követem, hogy 
annak mindkét oldalát egymásutáni rendben tekintem meg. Ekként most is a Sz.-Benedekkel 
szemben levő Harasztkerekre rándulok át. 

Harasztkerek nevét onnan származtatják, hogy az oly kerekded ehgykebelben fekszik, melyet 
régen erdő (haraszt) környezett. A 14. század elején Harazhkerev, Harckerek és Lazaskerek 
néven mint önálló egyházközség jön elő*A pápai dézmák regestrumának 1332-ik évi 
rovatában a 618 lapon ekként: „Joannes sacerdos de Harazhkerev solv. 8 denarios”. Az 1334-
ik év rovatában 733-ik lapon „Joannes sac. de Harckerek solv. 7 den.” és az 1335. év 
rovatában 765. lapon: Joannes sac de Lazaskerek” – – – a fizetett öszveg itt nincsen 
bejegyezve.. Az 1567-ik évi regestrumban mostani nevében 9 kapuval fordul elő*Most 
házszáma 145, határterj. 2079 hold 886 négyszög öl, ebből 920 h. 1193 öl szántó, 36 h. 684 öl 
szőlő, 449 hold erő, a többi kaszáló, legelő és terméketlen.. 

A falu előtt lenn a Nyárád völgyében egy kerek dombot Kápolnának hivnak, – most 
temetkezőhely – hol a hagyomány szerint régen, még a katholikus korban kápolna volt; de 
régi volt mostani, magaslaton fekvő temploma is, mely 36 éve hogy ujból épült, anyagával 
azon régi gót izlésü templomnak, mely helyén állott, s melynek falait régi al-fresco festvények 
és feliratok ékiték, de a melyek megsemmisültek, ugyanakkor ujra öntetett régi harangja is. 
Harasztkereket régen szintén unitáriusok lakták, kik Uzoni Kozma szerint szombatosokká 



lettek, s csak azután Bethlen Gábor alatt reformálódtak; – még most is fennmaradt a 
szombatosságnak egy emléke, az erdőben levő Szombatosok kútjában, hol ők titokban 
összegyültek üldözött vallásuknak gyakorlatára; nem rég egy nagy vaskanált találtak ott, mely 
a harasztkereki ref. lelkész birtokában van. 

Harasztkereken néhány jeles pap volt; ezek közül felemlitem Fogarasi Jánost, ki a Rákóczi-
forradalom idejében élt, s jóslatairól volt nevezetes. Ő előre megjósolta a holdvilági csata 
szerencsétlen kimenetelét is*A harasztosi egyházközség könyvében bejegyezve vannak az itt 
volt papok.. De sokkal emlékezetesebb Gombási György, Gyöngyösinek megénekelt barátja, 
ki a mostani lelkészi házat is épitette. Harasztkerek hires vásáros hely, e vásárait N. Kendi 
János itélőmester és marosszéki főjegyző Bikfalvi Ferencz kérelmére adja Apafi Mihály 
1672-ben három sokadalomra (Gergely pápa, sarlós Boldogasszony és Erzsébet napjára), 
melyhez egy negyedik sokadalom is (nagyboldogasszonynapi) csatoltatott; ugyanakkor nyert 
szombatnapi hetivásárait elvesztette*Ezen vásári szabadalmat 1672-ben Fejérvártt adja ki 
Apafi Bethlen János korlátnok aláirásával; az eredeti okmány a harasztkereki egyházközség 
levelei közt. Az 1-ső vásár jövedelme a Bereczki családé, a 3 utóbbi a ref. egyházközségé.. – 
E mellett Harasztkerek nevezetes műiparáról, a gyékényszövésről, mert itt minden ember – 
kivéve a papot – gyékényszövő, minden ház egy kis gyár. Évenkint 25,000 darab gyékény 
készül, mi 60 krajczár középárt számitva darabjáért, tekintélyes összeget hoz a nép közt 
forgalomba, miért itt jóllétben is van a nép. – Pedig az anyagul szolgáló nádat a mezőség 
tavairól szállitják ide nem kis fáradság és költekezéssel. Maga a gyékényszövés a 
legkezdetlegesebb modorban történik; van egy négyszögü, feszittyükkel ellátott faráma, erre 
felkötözik az ínt (sellégből vagyis a nád széliből lehasgatott vékony szálakból font 
nádzsinórkák), melyek egymással párhuzamosan egyenlő távolra vannak kifeszitve, egyik 
személy benn van az osztovátában, a másik kívűl áll; a benn álló jobbról balra fonja ezen ínok 
közé a nádszálat, a kívűl álló balról jobbra; közepén egybetalálkozva, megcserélik és 
folytatják, míg végig fonták, ekkor a benn álló a bordával ráveri. Aztán ujból kezdik, s oly 
hamar szövik, hogy két gyakorlott egyén naponta 3–4 gyéként elkészit*A benn állónak, mivel 
több teendője van, fizetése is több. Az ilyen kap egy hétre az élelmezés mellett 1 pfrtot, a 
künnálló csak 60 krt.. A gyékényszövés mertersége kezd Vajában is az oda házasodott 
harasztkereki leányok által lábra kapni. 

Fejér Cod. Dipl.*T. IX. vol. VI. supl. p. 109. egy okmányt közöl, melyet 1360-ban sz. Pál 
napján Nagy Lajos király ad ki Székely-Vásárhelyt (In loco fori siculorum, mi Maros-
Vásárhely.) Ebben előadván, hogy régen egy Zezárma nevű vásáros hely volt, melyet István 
és Farkasi (Farkasi fia Péter fiai) birnak s hol régi időkben minden hét negyedik feriáján 
egybegyültek a székelyek vásárt tartani; most azonban ezen vásárok eltöröltettek, elhagyattak; 
azért rendeli, hogy e vásárok előbbi állapotjukba visszahelyeztessenek, a kereskedők és 
vásárosaknak meghagyja, hogy áruczikkeikkel Zezármán a szokott időben megjelenjenek, 
hogy ott mindenki szabad adást-vevést gyakoroljon, s mindenkinek személye és árúczikke a 
királyi protectio alatt biztosságban legyen, e rendelet pedig mindenütt közhirré tétessék. 

Sokat gondolkoztam és puhatolóztam ezen Zezárma hollétre felől, de sehol, legalább a 
Székelyföldön, olyszerű helyelnevezést nem találhattam*Mert a belső-szolnoki Szeszárma 
nem lehet., mely utasitott volna; mivel pedig az okmányban annak holléte körülirva, 
megjelölve nincsen, előbb Szeredán, utóbb Harasztkereken – mint a Farkas-család ős 
fészkében – hittem keresendőnek. Van is itt benn a Nyárád terén egy Szegényszeg nevű hely, 
az odavezető útat most is Vásárosnak nevezik, sőt a hagyomány is azt tartja, hogy ott régen 
vásáros hely volt; vajjon nem ott feküdt-e a kérdés alatti Zezárma? oly kérdés, melyre döntő 
feleletet adni nem merek. 



Fennebb egy a harasztkerekihez hasonló és azzal párhuzamos völgy torkolatában fekszik, az 
előbbitől alig negyedórára, Sz.-Gericze, mely a pápai dézmák regestrumában S. Gerecia, 
Sancta Gratia és Sancta Cruce Gerecia néven mint a 14. század elején már virágzott önálló 
egyházközség van bejegyezve*Az 1332-ik év rovatában 619. lapon ekként: „Laurentius sac. 
de S. Gerecia solv. 55 denarios” az 1334-ik év rovatában 734 lapon: „Laurentius de Sancta 
Gracia solv. 8 ban. ant. et medium” Az 1338-ik év rov. 765 lapon: – – – „sacerdos de S. 
Gracia solv. 4 verencens et 14 chulaqueos”. Az 1333. év rov. a 640. lapon: „Laurentius de 
San. Cruce Gerecia solv. 11 ban. ant. 1. gr. et 16 verencenses.”. Az 1567-ik évi regestrumban 
Zent Gereche néven 19 kapuval fordul elő*Most házszáma 225, határterj. 2648 hold 826 
négyszög öl, ebből 1125 hold 175 öl szántó. 383 hold 497 öl erdő, 226 h. 737 öl szőlő, a többi 
kaszáló, legelő és terméketlen.. Azonban, hogy e mellett a Sz.-Lélek nevet is használta, arra 
Kunits-*Dac. Sic. 71. lap. és Leuknél*Lexic. 4. k. 158. lap. is találunk hivatkozást, sőt Sz.-
Gerlicze nevét a reformatio elterjedtével éppen a Sz.-Lélek gúnyos átváltoztatásából hiszik 
származottnak, miként Sz.-Háromság is Sz.-Rontássá változott volt át; miért Mária Terézia 
uralma alatt 1764-ben a gubernium egy körrendeletet bocsát ki*Megvan e körrendelet 
Udvarhelyszék levéltárában. Rövid értelme ez: Szent rontas, mely előbb a legszentebb 
Háromságról neveztetett és Sz.-Gerlicze, mely a Sz.-Lélekről neveztetett, s most minden szent 
és szentek iránti kipusztitás vágyából ily szentségtörő nevek adattak, de azoknak használata 
kemény büntetés terhe alatt tiltatik, s régi Sz.-Háromság, s Sz.-Lélek neve visszaadatik stb., 
melyben szigoruan és kemény büntetés terhe alatt megtiltja, hogy Sz.-Léleket többé senki Sz.-
Gerliczének, Sz.-Háromságot senki Sz.-Rontásnak ne merészelje nevezni. E névferdités Sz.-
Háromságra nézve áll, de hogy Sz.-Gericze nem gúnynév, nem a követelt Sz.-Lélek elrontása, 
azt legszembeötlőbben a pápai dézmák regestruma tanusitja, melyből láthatjuk, hogy a 14. 
században, tehát jóval a reformatio előtt is Szent-Gerecia-nak nevezték, s igy a nép 
ösztönszerüleg megtartá a régi történethű elnevezést, mert míg a kormányszék rendelete Sz.-
Háromságra nézve, hol különben is a katholikus elem uralgó, érvényre lépett; Sz.-Gericze 
csak megmaradt Sz.-Gericzének. Sz.-Gericzét unitáriusok és reformátusok lakják*Az elsők 
túlnyomók, lévén 600 unit. 400 református lélek.. Templomai közül a fekvölgy előfokán 
gyönyörűen fekvő unitárius egyház igen érdekes műemléke a koragót épitészetnek*Nálunk a 
14-ik század vége.. Azonban a régi műalkotásból nagyon kevés maradt érintetlenül, a 
műértelem nélküli kiigazitások, mint mindenütt, ugy itt is igazitás helyett csak rontottak, 
eredeti csakis a hajó déli oldalán levő két gerelyívű (Lancetbogen) keskeny ablak és a 
szentély ugyanez oldalán levő már nagyobbmérvű két csúcsíves ablak. Ezeknek béllete a 
kora-gót izlés szerint, közepétől kajácsos vonalban tágul be és kifelé, mely kétszeres tágulás 
nagy tért enged a világosságnak, míg keskeny közép nyilata csekély megütközési tért a szél- 
és esőnek. Díszművezetők a ifnomabb alkotások közé számitható. 

Még a belsejében észlelhető régi idomokhoz számitandó a sokszög (polygon) záródású 
szentély, és a csúcsíves diadalív; egyéb minden átalakult, igy a szentély régi fellövellő 
könnyüded boltívezetét ma nehézkes dongaboltozat, a hajóét 1670-ben készült koczkás 
deszkafölep helyettesiti, átalakittatott, ugy a torony alatti főportale, mint a délen levő oldalajtó 
is, a hajó északi oldalára pedig ujabb ablakok vágattak. Külsőjén szintén kevés műalak maradt 
meg. A kétszer tört, kajácsos tetőben végződő oldaltámok (Strebepfeiler), melyek a régi 
boltozat oldalnyomását levezették, ma már czéltalanul állanak ott; de megmasradt az igen 
csinos tetőpárkányzat, mely a szentélynél mély horony által elkülönitett két kajácsból 
(Schrage, biseau), a hajónál henger, horony (Hohlkehle, gorge) és két kajács tagozattal 
alakult. Ennyi, mit Sz.-Gericze templomáról műrégészeti tekintetben feljegyezhetünk; lássuk 
már most e falu népét. 



A ki hazánkban a nép jellemét tüzetesebben, vidékenkint és mi szintén lényeges, 
vallásfelekezetek szerint tanulmányozta, az azonnal észrevehette, hogy a keleti vallásuak a 
legkevésbbé szorgalmasak és munkásak; mit nézetem szerint a népfaj sajátsága mellett 
leginkább vallásuk, főleg az az által megülni rendelt sok ünnepnapok s a szigorú – tápláló 
eledeleket eltiltó – bőjt idézi elő; mert az ünnep tétlenséghez, a tétlenség iszákossághoz 
szoktatja, a bőjt pedig elerőtleniti e népfajt. Utánok jönnek a katholikusok, kiknél ugyanazon 
okok, bár kisebb mértékben ugyanazon eredményt idézik elő; miért a portestáns népség az 
előbbieknél mindenhol szorgalmasabb és munkásabb, s igy nagyobb jóllétben is van. 
Azonban Székelyföldön még a portestánsok között is e tekintetben kiválnak és előljárnak az 
unitásiusok, részint mert sokáig üldözve levén, ez életrevalóságukat fejlesztette; de főleg 
azért, mert a népnevelés ezen hitfelekezet hiveinél áll legjobban hazánkban. Ezen kedvező 
eredmény legszembeötlőbben feltünik Sz.-Gericzén, hol általános jóllétben élő, vidor, munkás 
népet találunk. Itt a földmívelés jobban foly mint csak a szomszéd falukban is, itt vannak a 
leghiresebb szarvasmarhák, itt terem a legjobb gyümölcs és bor, s főleg az utóbbi a mi 
viszonyainkhoz mérten roppant nagy mennyiségben, mert 226 hold szőlője van, mennyi 20 
falunak sincs, s azt – bár a szőlőmívelés sok dolgot igényel – mind maguk a lakosok mívelik, 
hangyaszorgalommal, ernyedetlen kitartással, mi aztán általános jóllétben fejti ki jutalmát. – E 
mellett az unitárius népesség testvéries, összetartó, egymást kölcsönösen segitő és támogató, 
kiválóan becsületes, vallásos és józan életű. Azt mondhatná erre egy túlszigorú itész, hogy 
talán véleményemben részrehajló vagyok, midőn egy falu lakóinak szebb tulajdonairól egy 
egész néposztályra vonható előnyös ítéletet hozok; ezen lehető vád ellenében kijelentem, 
miszerint ezen ethnografiai elméletem nem csak a tárgyalásunk alatti falu lakóinak, hanem 
egész vidékek népéletének figyelmes tanulmányozásán alapszik. S az, a ki a két Homorod, 
vagy a Nyikó és Gagy vize völgyének, valamint Aranyosszék havasalji részének csaknem 
kizárólagosan unitáriusok által lakott vidékein behatóbban fogja a népéletet tanulmányozni, 
nem kétlem, hogy az, ethnografia néposztályzatomat igazoltnak fogja találni. – De térjünk 
vissza Sz.-Gericzére, keresve multjában olyat, mi felemlitést érdemelne; ez azonban 
mindössze is kevésre szoritkozik, legfelebb felemlithetjük, hogy Sz.-Gericzén tartatott 1691-
ki jul. 6-án Kereszturi János főtisztségében marosszék lustrája*A lustra megvan Marossz. 
levélt. Kivonatilag közli Benkő Károyl Marosszék ismertetése 100-ik lapján. Ebben a 
fegyveresnép századjai ily sorban jönnek elő: 1. főszáz főkirálybiró Kereszturi János; 2. Ozdi 
Gergely úr száza. 3. Bakó Pál száza főhadnagy Bakó Pál, viceh. Sinka Pál. 4. Gáspárfi Tamás 
sz. főhadnagy Gáspárfi T. zászlótartó Jánosi Bold. 5. Dosa András sz. főh. Dosa András, vh. 
Péterfi Ján. 6. Dosa Gergely sz. főh. Dosa Gergely, vh. Kiss Sigmond. 7. Szeredai Péter sz. 
főh. Szeredai Péter vh. Szabó Mihály. 8. Dragányok száza., sőt ugy látszik, hogy Marosszék 
viceszékeit Sz.-Gericzén is tartotta, legalább azt következtethetjük az 1711-ben tartott egyik 
közgyülés határozatából, melyben az mondatik, hogy: „Viceszék nem csak Szeredában, 
hanem felváltva Sz.-Gericzén, B.-Madarason, Sz.-Lászlón, Harasztkereken és Gálfalván is 
tartassék.” (Marosszék gyrás-gyülése ezévi jegyzőkönyve szerint.) – 1865-ben pedig az 
unitáriusok zsinata tartatott itt. Jakab Elek, nemzeti irodalmunk lelkes munkása, Sz.-Gericzén 
született. 

Most pedig térjünk vissza a jobb partra, a Sz.-Benedeken felül következő s Sz.-Gericzével 
éppen szemben fekvő Baczka-Madarasra*Az 1567-ik évi regestrumban Bachka Madaras 
néven 13 kapuval van bejegyezve, most házszáma 182, határterj. 2171 hold, ebből 1013 h. 
813 öl szántó, 287 h. 616 öl erdő, 93 h. szőlő, a többi kaszáló, legelő és terméketlen., mely 
szépen fekvő udvarházaival oly regényesen helyezkedék el a boráról hires Baczká-nak*A 
Baczkán igen sok szőlő van, nevezetesebb szőlőhegyei Dondor, Bongor, Baczka, Csillag, 
Kereszt és Harizs nevüek. szőlő-koszorus lábainál. Baczka-Madarason 1583-ban Sigor (Sigér, 
lásd Sz.-Lászlónál) János nyer a fiscus által biztositott jószágrészt*Lásd Benkő Kár. Marossz. 



ism. 251. lap.. 1630-ban jul. 4-én lustra tartatott, mikor Zokol András primipilusi levelet 
kap*Marosszék ez évi jegyzőkönyve szerint., és ismét másik lustra 1668-ki máj. 14-én*A 
szék levéltárában levő lustra szerint. Lásd Benkő K. Marossz. ism. 100-ik n. lap.. 

A reformátusok nagyobb harangja régi ily körirattal: „Gloria deo in excelsis, pax bonae 
voluntatis hominibus in terris. Anno 1693.” A kisebbik 1671-ben öntetett. Ha a történész és 
régész nem sok figyelmét megragadót talál is Madarason, de azért a mult érdemei iránt 
méltányossággal és elismeréssel viseltető hazafinak nem szabad, itt járva, elfeledni egy itten 
született nagy férfit, kinek élete áldásos volt a hazára, kinek élettörekvése dicső, magasztos 
volt, miért emlékének szentnek és tiszteltnek kell lenni. E férfi baczka-madarasi Kis Gergely. 
Lássuk élettörténetének főbb vonásait, hogy e valójában nagy jellemet felfogni, annak 
áldásos, az utókorra is üdvhozólag kiható életét megérteni tudjuk, hogy őt becsülésünknek 
Pantheonjában illő helyre helyezhessük el. 

Kis Gergely 1738-ban született B.-Madarason. Előtanulmányait a m.-vásárhelyi reform. 
collegiumban végezte, 1766-ban Bécsbe ment fel; mivel pedig ez időben a külföldi 
egyetemekre menetel be volt tiltva, József császárnál hosszas utánjárás, esdeklés által maga s 
több kortársai számára kieszközölte a kimehetési engedélyt, minek következtében Baselben 
két évig tanult; onnan 1769-ben visszatérvén hazájába, udvarhelyi tanárrá neveztetett ki, mint 
ilyen feladatául tűzte ki ezen – a Székelyföld szivében levő – iskola felemelését; ő épitette fel 
a mostan is meglevő terjedelmes collegiumot az előbbi rongyos faházak helyére, és tette ezt 
az iskolai alaptőke gyengitése nélkül, általa gyüjtött alamizsnákból; ő állitotta be a 2-ik tanárt, 
annak teremtő erejénél fogva lakást rögtönözvén. Kis által gyüjtött könyvek szaporiták fel a 
könyvtárt; a sátoros ünnepekre mindig uj egyházi beszédet készitvén, tanitványait azzal 
küldötte legátiókba; külegyetemre is két ifjat készitett, mi addig Udvarhelytt nem volt 
szokásban; végre ő épitette Udvarhelytt a reformátusok mostani csinos templomát; szóval ő 
ezen tanintézetnek második alapitója, vallásának bátor védője, elősegitője volt. Midőn József 
császár Erdélyben bennjárt, Parajdon, a kamaraispány házánál, sokáig beszélt az uralkodóval 
latinul és németül, s a protestánsok vallásos üldözését és jogtalan nyomatását bátran, 
leplezetlenül elősorolta; sőt a főegyházi tanács megbizásából egy egyházi agendát is 
megkezdett, melyet 1787-ben apr. 27-én bekövetkezett halála miatt be nem végezhetett. 50 
éves korában halt el a tetterős férfi, s méltán irták halálakor e verset: 

Kis Gergely, kis neved, de mégis nagy valál, 

Nagy kárt vallánk benned, hogy hamar elhalál. 

Hol élete legáldásosabban folyt le, hol több nemzedék számára fakaszta szellemi életet, – ott 
van sirja és emlékköve, melyet a fiatalság kegyelete emelt*Lásd ez emlék leirását s Kis 
Gergelyről részletesebben e munka I. kötetében Székely-Udvarhely leirásánál.. B.-Madarason 
a helyet tiszteljük, hol bölcsőjté ringatták, itt van kiindulási pontja, amott (Udvarhelyt) 
befejezése e nagy szellemű, ezen magaslatos lelkületű hazafi életnek. Légyen örökre áldott és 
szent emléke. 

Kis Gergely méltó fiat hagyott maga után Kis Józsefben, ki atyjának megkezdett művét 
hasonló lelkesedéssel és nagylelküséggel folytatta; mert ő végrendeletében 80,000 frtot 
hagyott az udvarhelyi reformatum collegium számára*Ez a Kis József Igenben lakott, alsó 
Fehérmegyének főjegyzője, később alispányja volt; meghalt 1830-ban jun. 6-án Magyar-
Igenben.. Apa és fiuról el lehet mondani, hogy hazájuknak éltek; miszerint emlékök méltó 
arra, hogy örökké éljen a nemzet hálás elismerésében. 



Madarassal egybe van épülve Bálint-falva, Marosszék legkisebb faluja, kicsiny az most is, sőt 
régen még csekélyebb volt, mert az 1567-ik évi regestrumban csak egyetlen kapuval fordul 
elő*Most házszáma 21, határterj. 277 h. 13 öl, ebből 173 h. szántó, 1 h. 257 öl szőlő, a többi 
kaszáló, legelő és terméketlen. Lakói nagyrészt elmagyarosodott keleti vallásuak.. 

X. Nyárád-Szent-László és vidéke. 
A Nyomát pataka. Ny.-Sz.-László fekvése. Sügerdomb. Az unitáriusok régi egyháza. Sigér 
Mátyás emlékköve. A Sárosiak padja, régi harangok. Süger király kastélya. A Sigér család. 
Nyomát, e falu régibb nevei. Az unitáriusok román stylben épült egyháza. Király-kútja. 
Héhegy. Süger király palotája. Irma pataka. Szent-Háromság. A katholikusok régi temploma, 
e templom feletti vitálygás az unitáriusokkal. Régi keresztelő-medencze, régi harang. Szeredai 
Antal emléke Bede. 

A mint azon előfokot, melyen a kis Bálintfalva szép regényesen fekszik, meghaladjuk, a 
Nyárád mentinek legszebben, legfestőibben fekvő faluja, Nyárád-Sz.-László ötlik fel. A 
jobbpartilag Nyárádba siető Nyomát pataka torkolatjánál két kiszökellő, a Nyárád által 
körülkanyargott hegyfok emelkedik; e két hegyfokon helyezkedett el Szent-László. Az 
innenső, ugynevezett Sügerdombon fekszik a falu csinos udvarházaival, a túlsón pedig az 
unitáriusok ódon temploma, mert e falut minden szent neve mellett is protestánsok, és 
nagyrészt unitáriusok lakják*Temploma csak az unitáriusoknak van, a reformatusok B.-
Madarashoz, a kath. szent Háromsághoz, a görög-egyesültek Bálintfalvához tartoznak, mint 
leányegyházak.. 

Homályos néphagyományok szerint, hol most az emlitett ódon templom fekszik, ott egy szent 
László király által alapitott kolostor állott volna, sőt az emlitett egyházat is még azon kor 
műemlékének tartják, s végre állitják, hogy a kolostor közelében keletkezett falu is onnan 
venné nevét; de ezt támogató semminemű adatot felfedeznem nem sikerülvén, a templom 
épitészete pedig ily messze korra felvihető nem levén, azt kell hinnem, hogy a katholikus 
korban e templom szent László tiszteletére volt csak szentelve, s a falu is védszentjének nevét 
vette fel. Sz.-László nevével legelőbb a 14. század első felében találkozunk, mikor már 
tekintélyes önálló egyházközség*A pápai dézmák regestrumában az 1332. év rovatában 618. 
lapon: „Matheas Sacerdos de S. Ladislao solv. 5. ban. ant.” még e néven előjön a 732 és 765-
ik lapon.. Az 1567-ik évi regestrumban Zent Lazló néven 4 kapuval jegyeztetett fel*Mos 
házszáma 113, határterj. 1149 hold 1501 négyszög öl, ebből 329 h. szántó, 20 h. erdő, 6. h. 
szőlő, a többi kaszáló, legelő és terméketlen.. 

Azonban Sz.-László egyháza ha nem bir is a hagyomány követelte régiséggel, eléggé régi és 
érdekes mégis arra, hogy azt figyelmesebb vizsgálatra méltassuk; mert annak épitészete az 
átmeneti korszak, tehát a 14. század közepe tájára utal. A szabályszerüleg keletnek forditott 
szentély csekély terjedelmű, törpe donga boltozattal, köríves diadalívvel s egyetlen (déloldalra 
helyezett) köríves keskeny ablakkal bir. Ezek mind a román styl műidomai, s ha a szentély 
nem záródna sokszögben, akkor azt határozottan a köríves épitészet alkotásának tarthatnók, de 
ezen egyetlen, a csúcsíves épitészet körébe tartozó alakképzés ennek ellene mond, és az 
átmeneti korszak művének tünteti azt fel. A hajó egészen renaissance stylbe idomittatott, 
ablakai kitágittattak, csakis nyugatra néző, egyetlen bejáratul szolgáló főkapuzata hagyatott 
meg eredeti alakjában, ez ismét a csúcsíves épitészet szebb alkotásai közé tartozik. A 
csúcsíves ajtónyilat alig 6 láb magas, bélleét két hengerpálcza közé foglalt mély horony 



tagozza; külrámázatát szintén csúcsívben záródó két hengerszegélyezte körte, mély horony és 
kajácstagozat disziti. 

Megvan e mellett a szentély északi oldalához támasztott sekrestye, melynek északi bütüjéhez 
van ragasztva a tömör falakkal biró négyeg torony. E toronynak alsó osztálya egy szépen 
boltozott szobácskát alkot, melyet keleti oldalán elvő csúcsíves ablak világit, s hová a 
sekrestyéből csúcsíves ajtócska vezet. Ez ajtónál főként díszes maga a cserefából készült, 
dombormüvű növénydíszszel ékes ajtószárny, mely egykorunak látszik lenni az egyházzal. 

 

A ny.-szent-lászlói unitár. egyház déloldali látképe. (Rajz. Greguss Ján.) 

Ezen toronyalatti csarnok úgy látszik, a Sigér család temetkező helye volt, arra mutat azon 
itten levő márványlap, melynek körirata ez: 

„Obiit in Domino, in Oppido Saxonum Prazsmar XXIIII. octob. MDXXCVI. suae vero aetatis 
XXI.”*Nincsen megjelölve a körülmény, hogy mi okból halt el ily fiatalon, csakis sejthetjük, 
hogy vagy az ezen évben dühöngött járvány (döghalál) vagy az ennek következtében kiütött 
néplázongásnak – mely ellen az ez évi enyedi országgyülés fegyveres fellépést határoz – lett 
áldozata. Prázsmár a Barczai Tartlau magyar neve.. 

A kőlap belterén felülről a Sigér czímer pompálkodik, egy hajtókás, tetején phrygiai 
sapkaként lehajlitott süveg, melyet nyilvessző szegez át, felső szögletében nap és hold, mit 
sisak által koronázott foszladék díszkeretként veszen körül; alatta ezen felirat: 

Hic cubat ecce brevi Mathias stirpe Sigeri 

Exitu tristi quem lapis arte tegit, 

Ingenio Felix, felix et flore juventae 

Et prisco patrum stemate clarus erat. 

Hic coluit numen ferventi pectore sacrum 

Purcraq virtutum jam documenta dabat, 

Lustra sed implenti quatuor cum messis in herba 

Esset adhuc viridi falce resecta perit. 

Nam que non cineri nec novit parcere gazis, 

Mors rapuit corpus spiritus astra subit.*A Sigér családról alább részletesen. 

Még e templom belbutorzata között meg kell emlitenem egy czifrán kifestett, kartámmal és 
felszökellő díszfedéllel ellátott ülőpadot, melyen 1645 évszám, egy kisarjadzott szivet tartó 
hattyú van, alatta e felirattal: „Joanes Sárossi de Poka, sibi suisq. gratis posteritatibus curavit 



fieri.”*Ez a Sárosi János Rákóczi György itélőmestere volt ki a Sigér birotkokat nyerte a 
fejedelemtől. Lásd alább. 

A templom tornyát felemlitvén, csakis alsó belosztályát irtam le; pedig annak külszerkezete is 
figyelmet érdemel, mert hogy védelmi czélokkal egybekötött zömtorony (donjon) volt, 
kétségtelenné lesz roppant tömör, ölesnél szélesebb falai mellett az által is, hogy feljárata egy 
a 2-ik emeleten levő kis csúcsíves ajtón át történhetett, melyhez elmozditható lépcsőzet 
vezetett és vezet most is fel. 

Felső részét a zömtornyoknál szokásos kiterhelő és az egészet körülfutó tornáczzat környezte, 
melynek kődobó üregein (Machicoulis) a közelgő ellenséget kövel, szurokkal lehetett 
pusztitani. De ezen, még öreg emberktől ért, felső védszerkezet ma átalakittatott, ugy ujabb 
hozzátoldás gúlacsúcs-fedele is; de régi az e toronyban levő mindkét harang, melyek 
nagyobbikán ezen körirat olvasható: 

 

(O rex glorie veni cum pace Jhesus Nazarenus rex Judeorum 1498.) 

A kisebbiken nincsen semmi felirat, de idomáról itélve, az még amannál is régibb lehet. 

Megadván a kellő elsőséget a szent épitészet műemlékének s mellékelvén egyszersmind a 
szépen fekvő egyháznak látképét (lásd az 59. lapon), már most lássuk a világi épitkezéseknek 
is emléktöredékeit az atelleni dombtetőn, hol a hagyomány szerint Sügér királynak volt 
fényes, messze tündöklő vára, honnan a túlsó dombon levő templomhoz a Nyomát patakának 
mély völgye fölé helyezett függő híd vezetett át. Ma a követelt vár eltünt, annak falait 
lerontották s felépitették a sz.-lászlói udvarházakra, de a talaj alakzatából, az itt-ott még 
meglevő alapfalak irányzatából felismerhető, hogy ha itt nem volt is tulajdonképi vár, de egy 
tekintélyes védfalakkal és sánczokkal körülövezett kastély állott, mely ha nem is volt a 
hagyomány által követelt Sügér királyé, de mindenesetre Sigér Jánosé volt, ki ugyan király 
nem volt, de mégis korának egyik tekintélyesebb embere, ki Báthori Istvánnak egy 1572-ben 
julius 6-án Fehérvárról kiadott adománylevelében*Melyben Solymossy Mátyásnak az 
udvarhelyi várban levő gyalogok kapitányának egy házat, s hozzá tartozókat adományoz 
Udvarhelytt; ennek eredetije a Solymosi család birtokában Sz.-Udvarhelytt. Lásd e munka I. 
köt. VIII. fej. mint az udvarhelyi vár provisora emlittetik. 1581-ben Báthori Zsigmond 
trónraléptével ott látjuk azon követség közt Sigér Jánost is, mely Konstantinápolyba küldetett 
a fejedelmi jelvények megnyerése végett*Kővári Erd. Tört. 4. k. 39–40. lap.. 1583-ban, 
midőn Báthori udvartartását rendezé, a többek közt sz.-lászlói Sigér Jánost kincstárnoknak 
nevezi ki*Ugyanott 40. lap. s végre a két Oláhfalunak Báthori Zsimgond által Nagy-Enyeden 
1589-ben oct. 23-án kiadott szabadalomlevelében Sygér Jánoshoz, mint udvarhelyi 
várparancsnokhoz rendelkzik*Lásd Oláhfalu leirásánál I. k. XII. fejezet.. És ugyanazon évben 
Báthori Sigér Jánosnak jószágot ajándékoz Sz.-Lászlón, Harasztkereken, Sz.-Rontáson, Sz.-



Simonban, Berén, Magyaroson és Kismeodon (Küsmüd-Udvarhelyszéken*Liber Reg. Sig. 
Báth. pag. 532. a fejérvári kápt.. 

E szerint Sigér Jánossal tisztában lennénk, de Syger Mátyásról – kinek fennebb leirt sirkövét 
látók – annál kevesebbet tudunk; hanem feltehető, hogy az Jánosnak öcscse vagy fia lehetett. 

Sigér, ugy látszik, magtalanul halt el, mert Báthori Gábor 1609-ben Sz.-Lászlót más 
jószágokkal Ozdi Gergelynek adományozza. (Lásd Nyomátnál alább.) I. Rákóczi György 
pedig 1641-ben jan. 26-án Kolozsvárról kiadott adománylevelében Sz.-Lászlón azon jószágot, 
melyet régen Sygher János birt*Ex hereditate deserta generosi quondam Domini Joannis 
Sygher., pókai Sárossy János itélőmesternek, Marosszék esküdt főjegyzőjének, neje Ozdi 
Susannának, s mindkét ágbeli örököseinek adományozza*Ez adománylevél hiteles tanussumát 
Pataki Istvánnál Sz.-Lászlón lehet látni.. A Sárosiak eladták a Hollakiaknak, ma pedig a 
Hollakiak, Nagyok, Patakiak, Maurerek közt oszlott szét. A sok örökös aztán lerontotta, ujabb 
lakházaihoz felhasználta a Syger-kastélynak még e század elején magasan fennállott romjait, 
melyek oly festőileg koronázták a dombtetőt. Minden elenyészett, eltünt, de a nép megtartá a 
hegy elnevezésében Sigérnek emlékét, sőt a hagyomány azt megnagyitva hozta le korunkig, a 
fejedelmi követ-, kincstárnok- és várparancsnokból királyt gyártva, mesés alakban adja át 
emlékét az utókornak. 

Marosszék viceszéke mult időkben Szent-Lászlón is tartotta üléseit, nevezetesen 1711. márc. 
5-én*Lásd Sz.-Gericzét és bőői Pető Gerg. peréből. Lásd Benkő K. Marossz. ism. 275 l.. 

Sz.-Lászlónál – a Nyomát pataka által átfolyt – észak irányú völgyecske nyomul be a hegyek 
közé, ott fekszik szép szőlőültetvények által ékitett hegykebelben elrejtve Nyomát; 
igénytelennek tetsző falucska, mely mégis gazdagon jutalmazza meg a kutató figyelmét. A 
hagyomány azt tartja, hogy legelőbb egy Moniat nevű remete települt oda s épitett kis 
kápolnát, melynek körébe többen települvén, az ekként keletkezett falut a remetéről 
Moniátnak nevezték el. E hagyományt támogatja az 1567-ik évi regestrum, hol e falu Monyat 
néven 9 kapuval szerepel*Most házszáma 83, határterj. 1303 hold, ebből 155 h. 543 öl szántó, 
37 h. 1406 öl szőlő, 285 h. erdő, a többi kaszáló, legelő és terméketlen., és ismét az is, 
miszerint 1580-n Mihályfi Tamás defectusán Kovásoczi Farkas és Jánosnak inscribálódik 
Moniat vagy Boldogasszonyfalva más 33 faluban levő részjószággal, mely helységek előbb a 
görgényi várhoz tartoztak*Ez okmány a fejérvári kápt. kivonatilag közli Benkő K. Marosszék 
cz. kézirati munkájában az adományozott falukból ezek voltak Marosszéken: Moniat, Boos, 
Koronka, Sásvári, Sóvárad.. Ugyanazon Kovásocziakról fiscusra visszaszállhatott jószág 
lehetett az, melyet 1583-ban Báthori Zsigmond Moniad néven Litterati Gergelynek*Ez 
adománylevél a fehérv. kápt. levelt. emliti Benkő K. Marossz. ism. 298 lap., 1609-ben Báthori 
Gábor Ozdi Gergelynek adományoz, ugy itt Monyáthon, másként Boldogasszonyfalván, a 
szintén marosszéki Booson, Sz.-Lászlón, Szent-Rontáson, mint más vármegyékben levő 
falukban*Ez adománylevél hiteles transumptuma Pataki Istvánnál Sz.-Lászlón., melyből azt 
tanuljuk ki, hogy e korban is e falu még mindig a kissé magyarositott Moniát nevet viselte, sőt 
tanuljuk e meleltt még azt is, hogy főneve mellett a régen védszentjétől származhatott 
Boldogasszonyfalva nevet is viselte. E mellett nevének még egy másik variatiójára is akadunk 
Báthori Zsigmondnak 1583-ban kiadott fennemlitett adománylevelében, melyben Moniád 
néven fordul elő. A Monyat név azután még soká tartja magát, igy egy 1667-ik évi 
határjáratási okmányban is e nevet találjuk, sőt e név szerepel még egy jóval későbbi, 1764-
ben kelt egyezménylevélben is*Ezek szintén Pataki István birotkában Szent-Lászlón., miből 
világossá lesz, hogy ujabb keletű Nyomát neve legfelebb a mult század végén keletkezett. 



Bármily igénytelen falucska is Nyomát, azért ott mégis 5 vallásfelekezet van képviselve. 
Legnépesebb azonban az unitárius egyházközség*Az összes lélekszám 529, ebből 319 unitar. 
59 ref. 32 kath. 72 görög egyes. 47. g. n. egy.; sőt épitészeti tekintetben is legérdekesebb az 
unitáriusok temploma, melyről a hagyomány az, miszerint még ugyanazon kezdetleges 
kápolna lenne, melyet a legelébb idetelepült Moniát remete épitett. E hagyomány 
valószinüsége mellett bizonyitana azon eset, hogy az egy tisztán román izlésű épület, mert 
félkör apsisú szentélyét félkúp fedi, diadalíve szintén körives, két, alig 2 láb magas, 10 
hüvelyk széles, ablaka ismét félkör nyilással záródik, e mellett ablaktörése az ujabb román kor 
jellegével bir, legkeskenyebb levén közepén, honnan kajsza vonalban tágul ugy be, mint 
kifelé. A szentély északi oldalán látszik a most lebontott sekrestyének befalazott körives 
ajtaja, a falakon a vakolat alól byzanczi idomokat utánzó al-fresco képek tünedeznek ki; 
szóval itt a román épitészetnek műidomait minden ornamentatio nélküli egyszerüségükben 
feltalálhatjuk. A hajó azonban át van alakitva, ablak és ajtó kitágitva. Mondják, hogy volt egy 
oly régi harangja is, minő sehol sem volt e hazában, csudás felirattal, de azt egy tatárdúlás 
alkalmával a király kútjába temették el, hanem a föld elszakadván, többé azt meg nem 
találhatták. Már most, ha ezen kápolna épitészeti korát, miként műidoma jelöli, a XIII. század 
elejére teszszük, s ha elfogadjuk a hagyománynak azon feltevését, hogy azt az első idetelepülő 
remete éitette, akkor e falu keletkezésének korávan is tisztában vagyunk. 

Nyomátnál a völgy kétfelé oszlik: északról a Királykút pataka, északnyugatról Bóós pataka 
jön le; a kettő között magasul fel a Hegyescsúcs, keletre a Héhegy vagy Sónyaló teteje, 
melynek déli aljából fakad fel a Nyomát patakával párhuzamosan lefutó s Sz.-Lászlón felül 
beszakadó Irma pataka. 

A Héhegy tetején Süger király palotáját, annak földalatti pinczéibe elrejtett roppant kincseit 
keresi a nép; ugy látszik, hogy ezen messze kilátást nyujtó bércztetőn Sigér Jánosnak valami 
pavillonja vagy mulatóháza állott; a talaj alakzata legalább valamely itt állott épületre enged 
következtetni. Király-kútjának nevét pedig a hagyomány onnan származtatja, hogy szent 
László király egy vadászat alkalmával ott nyugodni leült. 

De ezen, azt hiszem nem egészen érdektelen, kirándulásunk után térjünk vissza Sz.-Lászlóra, 
onnan pedig tekintsünk át a vele szemben fekvő Szent-Háromságra, mely falu e néven már a 
14. század első felbéen önálló egyházközségként szerepel*A pápai dézmák regestrumának 
1332-ik évi rovatában 618-ik lapon: „Petrus sacerdos de S. Trinitate solv. 12 denarios”. még e 
néven a 734 és 765. lapon.. Az 1567. évi regestrumban azonban már Zent Orontás néven 10 
kapuval fordul elő*Most házszáma 234, határj. 3439 h. 559 négyszög öl. ebből 1787 h. 1358 
öl szántó, 828 h. 1592 öl erdő, 86 h. szőlő, a többi kaszáló, legelő és terméketlen.; hogy pedig 
a reformatio elterjedtével gúnynévként keletkezett Szent-Rontás egészen a mult század végeig 
fenntartá magát, s csak szigorú kormányi rendelet következtében kapta vissza kiküszöbölt 
régibb nevét, azt már fennebb elmondók. 

Szent-Háromság a Lutson pataka torkolatjában, a Koboz és Füzes (hegyek) alján szép 
regényesen fekszik. Itt is négy vallásfelekezetnek van temploma, s igy a trinitás pótlékként a 
keleti vallásuak kis imaházával van megtoldva*A sz.-háromsági unitárius eghyázközség 
leányközsége Kis-Adorján; a ref. hivek matere Sz.-Gericze.. Templomai közt legérdekesebb a 
katholikusoknak falu északi végén fekvő szentegyháza. Ezt 1752-ig az unitásiusok birták, a 
kevés számú katholikus hiveknek az unitárius ecclesia által testvériesen átengedett 
szomszédos telken volt kis kápolnájuk, ott volt papi és mesteri lakjuk. Nevezett évben márcz. 
30-án azonban a katholikus hivek más falukból egybegyüjtött néppel, puskákkal, kardokkal, 
visszaszegzett kaszákkal fegyverkezetten, egyik katonatiszti minőségben szolgáló Szeredai 



vezetése alatt, éppen istenitisztelet folyama alatt, emgrohanták a templomot, az unitárius 
papot meghurczolva, a kulcsot elvették, az istenitiszteleten jelenvoltakból néhányat 
összelövöldöztek, a templom butorzatát, sőt a keritésben levő fákat is mind kivagdalták, s igy 
a két század óta békésen birt egyházat az unitáriusoktól erőhatalommal elvették, a mint ez a 
szentháromsági unitáriusoknak ez évben a kormányzó távollétében kincstárnok báró 
Bornemissza Józsefhez beadott panaszlevelükből kitünik*Ezen panaszlevél egész 
terjedlemében közölve van Benkő Károly Marossz. ism. 159–161 lap.. Ugyanekkor kérvényt 
adtak be a rendek elnöke, gr. Lázár Jánoshoz és a kir. főkormányszékhez is, de igazságot 
sehol sem találván, az ily részrehajlólag elnézett erőszakkal szemben nem láttak mást, mint 
hasonló érvet, s azért apr. 7-én ők is egybeszedvén magokat, Sárosy György, Szentiványi 
Sám. és Zsigmond vezetése alatt egyházukat visszafoglalták, de nem vérengezve és rombolva, 
hanem oly szelid modorban, hogy a katholikusok curatorát, Szereday Pétert felszólitás az oltár 
s más templomi butorzat elvitelére, s midőn ő azt tenni nem akarta, katholikus hivek és saját 
papjuk által az oltárt és más templomi eszközeiket minden romlás nélkül átszállitották a 
katholikus kápolna telkére*Amint ez kitetszik a szentrontási unit. a visszafoglalás után a 
guberniumhoz beadott jelentésük és kérvényükből. Lásd Benkő K. ugyanott 161. lap.. Ekkor 
azonban a gubernium, mely az unitáriusok kérelmére süket volt, a hazai törvények, a 
vallásszabadság és tulajdonelsajátitás ily megsértésének védelmére magát hivatottnak nem 
érezte, most erélyesen lépett fel a katholikusok képzelt jogainak védelmére, azokat 
védszárnyai alá vette, minek következtében az udvar 1754. apr. 29-én kiadott rendeletében a 
szent-rontási és szomszéd falusi unitáriusokat, valamint ezeknek a templom visszafoglalásnál 
szerepelt vezetőit lázadás vétkeért közkereset alá vetette (mely azonban megszüntetett), a 
templomot bezáratta és 1764-ben febr. 29-én a katholikusoknak itélte, egyszersmind 
szigoruan elrendelvén, hogy a falu ezután ne Szent-Rontásnak, hanem Szent-Háromságnak 
neveztessék*Ez egész ügyre vonatkozó adatokat lásd Keresztes Zsigmond „Vallásos 
rendeletek” czimű gyüjt. Hivatkozik arra Benkő ugyanott 162. lap.. De nem időzöm tovább 
ezen emlékeiben gyászos kroszak vétkeinél, mely a szabad Erdélynek fénykorára következve, 
a politikai és vallásos szabadságnak egykor példányképeül szolgált országra, a jesuitismus 
átkát és a szolgaság jármát hozta; hadd legyen eltakarva szégyenletességével – mely 
nemzetünket semmiként nem érheti – a feledés fátyola által. Hagyjuk annak sötét 
reminiscentiáit s vizsgáljuk inkább Szent-Háromság régi műemlékeit, mely észleletünk ujból 
ezen annyi vitát és perpatvart okozott templomhoz vezet vissza, mennyiben az egy érdekes 
gót izlésű műemlék; eredeti idomát azonban itt is csak a szentély tartotta meg, mely 
sokszögben (polygon) záródik. Csillagboltozatának körte-tagozattal biró gerinczei és 
hevederei nem nyugosznak a szokásos gyámköveken (consolen), hanem kajácsosan 
beleolvadnak a falba. Diadalíve csúcsíves és csúcsívesek ablakai is, számszerint négy, melyek 
közül egy a szentély záródásán, egy a hosz-szentély déli oldalán, kettő a hajó déli oldalán van 
elhelyezve, mert a szentély északi záródásán és a hajó ez oldalán levő ablakokat ujabb időben 
nyitották. A régi ablakoknál mgé megvan a három és négy levélből alakult díszművezet is, s 
ekként a templom a kifejlett gótikának a 15. század elején épült egyik tisztes műemléke. 

Van egy érdekes keresztelő-medenczéje kőből, ennek töve aránylagosan vastag, lába 
domboron kiálló ág és gyümölcsékkel, nyolczszögű medenczéje szövetdíszitménynyel 
ékeskedik. Évszám vagy felirat nincsen rajta, de műalakjáról itélve, még az egyháznál is 
régibb lehet, mert ornamenticája inkább a román jelleget viseli. 

Képét melléklem. 



 

Van ezenkivül egy régi harangja is (a második) ezen körirattal: 

 

O Rex gle (glorie) veni cum pace Anno domi (domini) M0CCCCLXXX4. 

Itt főként sajátságos az, hogy a római számjegyek között a végső négyes már minuskel 
számjegy, jelölve azon átmeneti kroszak kezdetét, midőn a hosszadalmasabb római 
számjegyeket a rövidebb s igy czélszerübb arab számjegyek váltják fel, mi Európa nyugatibb 
országaiban a 14. században fordul elő, nálunk pedig, mint e harang bizonyitja, egy egész 
századdal később történik, miként ez az éitészet minden műidomainak átvételével az eset. 

Többi harangjait Szeredai Antal fehérvári nagyprépost öntette, ki itten született 1752-ben 
püspöki udvari segédpap és hittani kanonok, székesegyházi esperes, 1755-ben őrkanonok, 
1758-ban éneklő kanonok és az erd. kir. tábla első és utolsó papi ülnöke, süveges püspöki 
helyettes, lyceumi igazgató stb. De előttem nem e fényes hivatalok, czímek teszik nagygyá, 
hanem tiszteltté leginkább irodalmi működése miatt lesz, főként azon okmánygyüjtemény 
által, mellyel történeti irodalmunk tárát gazdagitá*Not. vet. et novi Cap. Alb. és Series Episc. 
Tran. Czímű két jeles művében. Szereday Ant. 1793. jul. 6-án halt el., azért legyen áldott 
emléke. – Különben a Szeredai-család egyike legrégibb székely családainknak. Nagy 
Lajosnak nápolyi hadakozása alatt (1349-n) ott találunk egy Szeredait, kinek élteért a nagy 
király saját életét veszélyeztette; ugyanis Serra városába akarván a király vonulni, midőn a 
város melletti folyamot vizsgálná, egy Szeredai nevű fiatalt szólitott fel, hogy mérje meg a 
folyam mélységét, de a sebes ár csakhamar elsodorta a fiatalt, a király utána ugratott, az ár őt 
is kiemelte nyergéből, de bő köpenye a víz felett megtartván, a fuldokló ifjut üstökénél fogva 
kimenté*Lásd Horváth Mih. Magyarorsz. Tört. II. k. 101. lap.. E családból való Szeredai 
András, ki 1607-ben Marosszék főjegyzője, Benedek, ki 1670-ben e szék alkirálybirája, 
János, ki 1702-ben, Mihály, ki 1751-ben volt ugyan e hivatalban. Ennek, vagy a vele egykorú 
s ugyancsak (1753-ban) alirálybiróságot viselt Lászlónak volt fia a prépost. – Szent-Rontáson, 
Szeredában, Sz.-Lászlón, B.-Madarason, M.-Madarason, N.-Ernyén, Seprődön, Sárdon, 



Rigmányon és N.-Adorjánon részjószágokat Szeredai András 1609-ben kap*Adománylevél 
Fehérv. kápt. levéltár. emliti Benkő K. Marossz. ism. 159. lap.. 

A völgybe messze felnyuló Sz.-Háromságon felül három patak összefolyása által alkotott 
három völgynyilat van, ezek a Lutson*A Lutson mellett kőszénréteg van, persze hogy 
használatlanul heverő kincs., Nyáros és Zurduk patakok, a közép pataknak (Nyáros) fennebb 
ismét sokfelé ágazó fejében fekszik a Talüget alján Bede*Az 1557-ki regestrumban Bede 
néven 11 kapuval fordul elő, most házszáma 61. Határt. 957 hold. 1208 négyszög öl, ebből 
373 h. 1390 öl, szántó, 339 h. erdő, 28 h. 1596 öl szőlő, a többi kaszáló, legelő és 
terméketlen.. Nevét ezen falucska hagyományok szerint a legelőbb ide települt Bede Jánostól 
kapta. Bedén nagyrészt reformátusok laknak, kiknek már régóta önálló egyházközségük volt 
itten, de 1719-ben oly sokan haltak el pestisben, hogy ecclesiájukat fenn nem tarthatván, 
Vadasdnak lettek leányközségévé. Később azonban veszteségéből felüdülvén a nép s ujból 
felszaporodván, 1805-ben önálló egyházközséggé emeltetésüket kérelmezték, mit a vásárhelyi 
zsinat 1814-ben megengedvén, Bede ujból visszanyerte egyházi önállóságát, sőt 1842-n Sz.-
Háromság református valláson levő lakói is Bedéhez csatlakoztak*Keresztes Zs. vallásos 
rend. cz. gyüjt. és a bedei egyházközség levélt. levő adatok szerint.. Ekkor tájt épült egy 
régibb helyére csinos kőtemploma is. 

Bedéhez a Kis-Küküllő mellékvölgyében fekvő Havad csak félóra távolra esik, egy itt 
átvezetett út legrövidebb összekötő vonala lenne a Küküllő és Nyárád terének; tervben el is 
van az készitve, de kivitelével az egész vidék és a könnyebb közlekedés nagy kárára késnek. 

XI. A Közép-Nyárád felső része. 
Nyárád-Gálfalva, régi templomnyomok. Szentiványi Mihály emléke. A Dorna patak 
völgyében levő Kis- és Nagy-Adorján. A Tompa patak völgye. Tompa-Szent-Lőrinczen a 
törökök dúlása, a magyar elem kipusztulása, Szent-Lőrincz és Tompa viszonyos átalakulása. 
Szabéd árka. Sárd, Moson, Vecze. A római út nyomozása. Bőő, népe, Törökök útja. Őrvár, 
kilátás. Süketfalva, Demeterfalva, Nyárád-Sz.-Anna. A Véczke árka,-a reform, ódon egyháza, 
régi harangja. Burgundia. Sámé pataka. Várhegytető. Kilátás. Nyárád-Szereda, története, 
sokáig Marosszék székhelye. Vásárjoga, jelene, jövője. 

A Nyárád-vidéknek ezen classicus három faluja, mely annyi történelmileg és régészetileg 
nevezetest mutatott fel, melyeknek szép, kies vidéke méltán elragadhatott, ne tartóztasson fel; 
ne, mert fennebb haladva, még szebbé és érdekesebbé válik a vidék, a mennyiben ott minden 
nyomon szebbnél szebb pontokat, érdekes régi emlékeket találhatunk, melyekhez mindenütt 
szivélyes, lekötelező vendégszeretet és barátságos, előzékeny fogadtatás nyit utat. 

Visszatérve az elhagytuk jobb partra, Szent-Lászlón felül Nyárád-Gálfalvát*Gálfalva jelen 
nevéve lsé 9 kapuval jegyeztetett be az 1567-ik évi regestrumba, most házszáma 168. 
Határterj. 1372 hold 317 négyszög öl, ebből 956 hold 863 öl szántó, 48 h. erdő, 24 h. szőlő, a 
többi legelő, kaszáló és terméketlen. Hegyei közül sajátságos nevükért felemlitem a 
Benőcznét, Csongorzát és Ropót. érjük, az unitáriusok által lakott szépen fekvő falut, mely 
nem régen vált el Sz.-Lászlótól s lett önálló egyházközséggé. Itt a régész Szentiványi Kálmán 
kertjében oly magaslatot talál, melynek oldalán szabályzserű földalakitást (terrassirozást) 
észlelhet, ezekből naponta romtöredékek, épületnyomok kerülnek ki; sőt abból, miszerint nem 
régen két összerepedt harangnak érczdarabjai jöttek felszinre, azt lehet következtetni, hogy 
ottan valamely templom feküdt, mivel pedig a harangdarabok lelhelyén sok szén van, ismét 



azt lehet sejteni, hogy e templom tüz által pusztult el. A néphagyomány ide is kolostort 
helyez. 

Gálfalván van azon ház (most Szentiványi Mózesé), melyben Szentiványi Mihály született. 
Atyja Szentiványi Sámuel derékszékbiró; jeles képzettségű fia politikai pályára készült, 
Marosszék tiszteletbeli főjegyzője volt, 1834-ben mint országgyülési irnok járt az országos 
küldöttséggel Brünnbe Ferencz császárhoz, az 1841-ki országgyülés alatt több kiváló, 
figyelmet ébresztett politikai munkát, a többet közt Erdélynek Magyarországgal való uniójáról 
irt jeles értekezletet, bocsátott közre; szépirodalmi dolgozatai is feltünést okoztak, s mégis a 
szent buzgalmú ifjunak, a tevékeny, tüzlelkű hazafinak élete szenvedés és csalódás volt; az 
atyai háznál sok veszeklésnek volt kitéve, s azért mondani szokta, sőt egy beszélyében le is 
irta: „Hogy mindenütt rosz, de legroszabb otthon.” Végre midőn küzdelemteljes élete után 
megnyughatott volna, midőn a kolozsvári unitárium collegiumhoz tanárnak választatott, eljött 
a kérlelhetlen halál, hogy elragadja 1836-ban a még csak 38 éves fiatalt, a haza és kortársai 
nagy kárára. 

„Remény” és „Zalány” czím alatt megjelent szépirodalmi s más politikai dolgozatai mellett 
kéziratban még több vár kiadóra, mert hátramaradt műveinek csak kis része az, melyet 1843-
ban Kemény Zs. és Kriza János kiadtak. A többek közt van Erdélyben tett utazásainak egy 
igen élénken tartott leirása, mely az akkori viszonyokat tüzetesen tárgyalja, az azon korban 
szerepelteket jellemzően ismerteti, s különben is igen szépen van irva, elannyira, hogy annak 
kiadása csak nyeremény lenne irodalmunkra nézve. 

A kegyeletnek, a hazafias megemlékezésnek adóját rovom le, midőn e nemes irányú ifjuról, e 
sokat szenvedett irodalmi munkásról itten megemlékezem, s a háznak, hol született, képét 
melléklem. (Lásd a 66. lapon.)  

Különben a gálfalvi Szentiványiak háromszéki Szentiványról származtak ide, hanem gálfalvi 
volt az Ozdi család, melyből Marosszéknek sok hivatalnoka került ki, mint Ozdi György, ki 
1598–1604-ben volt alkirálybiró, másik Ozdi György 1661-ben, Ozdi Miklós 1727- és György 
1752-ben volt e szék pénztárnoka, Gergely pedig 1630-ban volt e szék főjegyzője*Lásd 
Marosszék hivatalnokainak névsorát Benkő K. Marosszék ism. 62–78. lap.. 

1712. febr. 8-án Gálfalván tartotta Marosszék azon gyrás-gyülését, melyen az osztrák 
kormány által törvényellenesen és a leopoldi kötlevél biztositásainak kijátszásával Erdélyre 
rótt roppant adóból Marosszékre 10,356 rforint, 1300 köböl búza, 1075 k. zab, 505 szekér 
széna vettetett*Lásd Marosszék ez évi jegyzőkönyvét.. Hogy Marossz. viceszékeit Gálfalván 
is tartotta, azt fennebb Szent-Gericzénél látók. 

Gálfalvával szemben a Nyárádba balpartilag ömlő Dorna pataknak hegyek közé bemélyülő 
völgyében van elrejtve a két Adorján, a völgytorkolaton belől az unitáriusok által lakott (Sz.-
Háromság filiája) Kis Adorján*Az e falutól keletre fekvő Csirik nevű hegyoldalán hires 
cseresnye terem., fennebb a völgyfőben sa reformátusok által lakott Nagy-Adorján*Az 1567-
ik évi regestrumban Nagy Adoryan 3. Kws Adoryan 1 kapuval van bejegyezve, miszerint 
akkor még jelentéktelenebbek voltak. Most Kis-Adorján házszáma 22. Határt. 415 h. 1432 
négyszög öl, ebből 158 h. 240 öl szántó, 17 h. szőlő, 94 h. erdő. Nagy Adorján házszáma 52. 
Határterj. 853 h. 684 négyszög öl, ebből 306 h. 1195 öl szántó, 23 h. szőlő, 324 h. erdő, a 
többi kaszáló, legelő és terméketlen., mely minden nagy neve mellett is kicsinke falu, s 
„nagy” csak annyiban, a mennyiben a még kisebb Kis-Adorjánhoz viszonyitva ennél 
nagyobb. Nagy-Adorjánt csak egy hegyhát választja el a már Kis-Küküllő vidékéhez tartozó 



Havad-tól, s azért ez annak leányközsége is. Ezen falucskák ős hangzatú nevéről azt kell 
következtetnünk, hogy az Adorján Székely nem települt kezdetben ide; sőt ma is e falukban az 
Adorjáni (nemesitett) család a legnépesebb. 

Gálfalván felül a Nyárád jobb-parti mellékfolyóinak legjelentékenyebb völgye, a Tompa 
patakáé, mélyül be a hegyek közé. Torkolatában fekszik Tompa*Az 1567-i kévi regestrumban 
Tompa 2, Zentleorynch szintén 2 kapuval van bejegyezve, most házszáma 62. Határt. 950 h. 
404 négyszög öl, ebből 511 h. 1158 öl szántó, 9 h. szőlő, 130 h. 603 öl erdő, a többi kaszáló, 
legelő. Szent-Lőrincz házszáma 40. Harárterj. 911 h. 1551 négyszög öl, ebből csak 179 h. 
szántó, 22 h. szőlő, 33 h. erdő, a többi műveletlenül hevertetik., hol Botos Kálmánnak van 
tagositott minta gazdászata, oly szépen berendezett, minő egy sincs a Székelyföldön. A 
tompai Botos családból szintén sok jeles hivatalnoka került ki Marosszéknek, igy Bothos 
Péter 1664-ben, Bothos Gál 1677-ben, Imre 1690-ben alkirálybirák, Samu és Imre a mult 
század elején pénztárnokok. Imre 1703-ban vásárhelyi várparancsnok. Jelenleg Kálmán 
szintén e szék alkirálybirája. 

Tompa régen Szent-Lőrincznek volt filiája, mikor oláhokkal vegyes volt népesége, az 
anyaközség azonban tiszta székely falu volt*És ez igy volt nemcsak a 17-ik században, hanem 
igy volt a 14. század kezdetén is, mert a pápai dézmák regestrumának 1332-ik évi rovatában a 
617. lapon ez áll: „Busa sac. de S. Laurentio solv. 4 ban. ant.”, az 1334-ik év rov. a 732-ik 
lapon: „Bartholomeus sac. de S Laurentio solv. 2 ban. ant.” Miből az látszik, hogy Sz.-
Lőrinczet ekkor is katholikusok, tehát székelyek lakták. És abból, hogy Tompa, Sárd s más 
szomszéd faluk a regestrumban emlitve nincsenek, ismét az, ezek Sz. Lőrincz filiáji voltak.; 
ez a viszony van még 1637-ben is, midőn a sz.-lőrinczi ref. predicator kötelezve volt minden 
2-ik vasárnap Tompán istenitiszteletet tartani; de Ali Pasha 1661-ben kipusztitotta Sz.-
Lőrincznek székely lakóit, helyökbe aztán oláhol telepedtek, minek következtében ma már 
Sz.-Lőrincz tiszta oláh falu, tompát pedig kizárólag székelyek lakják. A predicator szintén 
átköltözött Tompára, a sz.-lőrinczi templomot, parochialis házat és egyházközség földjeit 
pedig 1701-ben az oláhok erőhatalommal elfoglalták és a tompaiak minden óvása daczára ma 
is birják. A tompai egyházközség ládájában van egy 1702-ben keletkezett esketés, melyet 
szent rontási Bereczki István és Ozdi György irnak alá, az abban levő 28 tanú vallomásából 
azon történeti becscsel biró adatra akadunk, hogy régen Sz.-Lőrincz volt a mater, Tompa és 
Sárd filiáji. Sz.-Lőrinczen volt a főtemplom, papi, mesteri lak és parochialis földek, Sz.-
Lőrinczet a tatárok pusztitották el. Ali Pasha járásakor, ekkor veszett ki a magyarság, a 
harangokat Daczó Ferencz a sárdi tóban rejtette el, s igy maradtak meg. Ekkor áttették a 
matert Tompára, de a templomot és a földeket használták 1701-ig, mint az akkor 85 éves 
tompai pap Küküllővári János vallja, hogy ő Tompán laktában is 43 évig békésen használta e 
földeket; de a fennjelölt 1701-ik évben a sz.-lőrinczi oláh pap azokat esperesi levéllel 
elfoglalta, s bár ez esketésből is a birtokjog tisztán kitünt, s bár az akkori ref. esperes Felfalusi 
József a sz.-lőrinczieket admoniáltatta, hogy erővel ország törvénye ellen elfoglalt templomot, 
parochialis házakat és földeket visszaadják, s bár még 1706-ban is Bothos Imre curator Nagy 
Mikl. és Forika Zsigmond egyházfiak a marosszéki közgyülésen protestálnak, s jogaikba való 
visszahelyezést kérnek*Ezen esketés megvan a tompai ref. ecla. levelei közt, közli Benkő K. 
Marossz. ism. 304–306 l., mind ennek következése nem lett, s a kérdéses templom s 
parochialis birotkok ma is a sz.-lőrinczi oláhok birtokában vannak. 

Tompa azonban régen nem mostani helyén, hanem a falu felett keletre elvonuló 
hegylánczolatnak előfokán feküdt, hol most a ref. temető van; ott volt régi temploma is, 
melynek némi nyomai most is felismerhetők, csak később békesebb idők bekövetkeztével 
költözködött le erős és védhető fekhelyéről a völgybe. Tompával szemben egy nyugatirányú 



mellékvölgyecskét Szabéd árkának neveznek, hagyomány szerint ottan régen Szabéd nevű 
falu feküdt, de az ellenség által feldulatván, lakói átköltöztek a Mezőségre, s ott alapiták a 
most is meglévő Szabéd nevű tiszta székely falut. Szabéd árkával párhuzamosan jön le azon 
másik jobbparti mellékvölgy, melyben Sz.-Lőrincz fekszik, s melyen a m.-vásárhely-sóváradi 
országút (Kebele-Sz.-Iványról) lejön. – Fennebb haladva a tompai völgyön, Sárd-ot érjük, hol 
1585-n Lázár Lőrincz jószágot nyert, mely ma Bornemisza kézen van. Sárd azonban ez 
időben nagyon csekély helység lehetett, mert az 1567. évi regestrumban csakis egyetlen 
kapuval van bejegyezve*Most házszáma 72. Határterj. 1170 h., ebből szántó csak 169 h. 273 
öl, erdő 221 h., szőlő 13 hold, a többi kaszáló és legelőként használtatik.. Fejlődését Daczó 
Gergelynek köszönheti, ki a 17. században a csaknem egészen lakatlan helységet ujból 
telepitette*A tompai fennemlitett esketés szerint., még pedig székelyekkel, mert Sárd még 
1700-ban is székelyek által lakott falu volt, ez évben a marosszéki visitacionalis szék 
iítéletethoz, melynek értelmében a tompai predicator földeit a sárdiak (mint filia) műveljék 
harmad részben*Igen eredetiek az indokok, melyeket a visitationalis szék felhoz itéletének 
okadatolására; a többek közt a régi ususra hivatkozva, azt mondja: hogy a földek 
megmivelését ugy a marhás, mint marhátlanok tartoznak megtenni, mert pásztort nem 
barompásztorságra, hanem lelki pásztorságra fogadják, mert nem barom, hanem lelkekről 
fizetnek, mert ugy szolgál a pásztor a marhás mint marhátlanoknak, mert ha a marhátlan lelke 
elvesz a pásztor gondatlansága miatt, éppen ugy tartozik arról számolni mint a marháséról stb. 
Ez ítélet megvan a tompai egyházközségi ládában.. Ma a népességnek alig fele székely. És a 
székelység ezen kiveszését ismét a hűbériség szomoru következményéül kell feltudnunk, mert 
a székely a szolgaságot nem szivelhette, miért a földesurak jobbágyságra alkalmatosabb 
oláhokkal cserélték fel, – vagy pótolták a kiköltözködő székely helyét. Sárd határán ujból 
előfordulnak a mérhetlen mélységű hydro-vulcanicus sárforrások. 

Sárdon felül a völgy három felé ágazik; a nyugati irányú völgyben fekszik Vecze*E falu az 
1567. évi regestrumban Weche néven 7 kapuval szerepel; most házszáma 44. Határterj. 533 
hold 273 négyszög öl, miből 331 h. szántó, 5 h. szőlő, 38 h. erdő., kis oláh falu; az észak 
irányú közép völgyben Bőő az észak-kelet irányú harmadik völgy torkolatban, vagy inkább 
hegykebelben, – honnan Etred pataka jön ki, s melyet a Bakosa, Bangod, és Etred, 
amphitheatraliter környeznek – fekszik Moson*Moson az 1956. évi regestrumban Weche 
néven7 kapuval szerepel; most házszáma 44. Határterj. 533 hold 273 négyszög öl, miből 331 
h. szántó, 5 h. szőlő, 38 h. erdő. még pedig szép regényesen. Ott a szőlőhegyek koszoruzta 
szép hegyalján pompálkodik gr. Lázár Dénesnek szép kastélya, melyet gr. Haller Zsigmond a 
mult század közepén épitett azon akkor tájt szokásos franczia (renaissance stylt utánzó) 
modorban, a minőben ez időben épült urlakjaink legtöbbjei készültek. A mosoni azoknak 
egyik szebb példánya, és ha abban külalaki correstséget, s nagy épitészeti műbecset nem 
találunk is, de bámulnunk kell a pazarlásig menő díszes és czélszerű berendezést, a 
lakosztályok kényelmes beosztását, s főként azon roppant várszerű szilárdságot, mely egymás 
felett levő három boltozatot (a pinczéjével együtt) hordozni képesitve volt. 

Hogy Moson régi telep: kitetszik már abból is, miszerint az 1457. évben, Vizaknai Miklós 
alvajda elnöklete alatt tartott székely gyülésen jelen van mosoni Bicsok Benedek is*A nemes 
Székely nemz. jussait világositó némely levelek. M.-Vásárhely, 1837. 5. lap.. 1567-ben 
august. 4-én János Zsigm. Kaczai Ferencznek a Kaczai Tamás fiának 23 jobbágyot 
adományoz Mosonban, melyről 1570-ben jul. 29-én uj adománylevelet nyer és statuáltatja is 
magát. 1635-ben Markó vajda özvegye Bogáthi Druzsina birja Mosont, kit másodszor Vas 
Ferencz vett nőül*Ezen adománylevelek hiteles transumptuma a Vas perhez csatolva 
megvannak az Erd. királyi tábla levéltárában.. A Vasokról a Hallerekre, ezekről a gr. 
Lázárokra szállott. 



Moson régen tiszta székely falu, miről tanuskodnak a lustrák, valamint bizonyitja a 
reformátusoknak kastély mellett levő terjedelmes temploma is; ma lakóinak csak fele székely, 
ezt is a hűbériségnek kell feltudnunk. 

Mosonban régen hires tégla- és cserépgyártás folyt, ma felhagytak az ipar ez ágával. Moson 
határán itt-ott feltünik azon római út, mely Vásárhelyről a jeddi völgyön felmenve, a kebelei 
völgyön átcsap a veczei völgybe, onnan a mosoni határ keleti részén – az ugynevezett Buna 
gödri-nél – átvonulva. Jobbágyfalvánál a nagy Nyárád völgyére száll le, hol (annak idejében 
részletesebben jelölten) egész Mikházáig követhető. 

A közép völgyön felfelé menve, annak bezárodásánál, a Füle és Berek hegyek közt, 
gyümölcsösek egész erdőitől körülkeretelve fekszik Bőő, tisztán székelyek által lakott csinos 
falucska, és igy e völgyben csakis a torkolatjánál fekvő Tompa és a végpontján levő Bőő 
képviseli a tisztán székely elemet, mintha azt czélzatosan állitották volna oda, hogy legyen 
egy összekötő kapocs a Nyárád és Marosmenti székelység között. 

Bőőnek neve mindenesetre a bő vagy bőség (bővség)-től ered; azonban hogy miben 
bővelkedik, nem tudnám meghatározni, hacsak aestheticus őseink azt nem a szépnemről 
értették, mert Bőőben a legszebb fekete szemű menyecskék vannak s népe egész Marosszéken 
a legszebb, ugy hogy ezt Marosszék Etedjének vehetjük, miért a szépnek viszonyitott 
fogalmát itt is ugy lehetne kifejezni, hogy: „Szép, mint a bőői menyecske.” De a szép nemnek 
tett ezen köteles hódolatunk mellett ne mellőzzük el Bőőnek régi voltát kiemelni, mert 
ugyanis Bőőt mint egyházközséget a 14. század elején feltalálhatjuk a pápai dézmák 
regestrumának 1332. és 1334. évi rovatában, hol Ben és Bev néven van bejegyezve*A 618 
lapon: „Paulus sac. de Ben solv. 10 denarios”. A 732-ik lapon: Paulus sac. de Bev. solv. 4 
ban. ant.”. Az 1567. évi regestrumban Beő néven 6 kapuval szerepel*Most házszáma 52. 
Határt. 855 hold, ebből 477 h. 232 öl szántó, 12 h. 1307 öl szőlő, 141 h. erdő.. 

Bőőben most reformátusok és katholikusok vegyesen laknak; régebb az egész falu református 
volt, régi ódon templomuk ott feküdt a falu feletti magaslaton; azonban 1766-ban a jezsuiták 
ráveték erre is szemeiket, s azt erőhatalommal elfoglalván, József császár költségén egészen 
átalakitották; miért ott láthatjuk homlokzatán a hivatalos kétfejű sast. A régi birtokosok 
ekként kiszorittatván, jelenleg kis fatemplomban imádkoznak*A bőői ref. egyházközség 
jegyzőkönyve és a m.-vásárhelyi Ferenczesek házi története szerint.. 

 

Ny.-Gálfalván azon ház, melyben Szentiványi Mihály született. (Rajz. Greguss János.) 

Bőőtől nyugatra, az ugynevezett Vadasd tetőn egy mesterséges bemetszés van, melyet 
Törökök útjának neveznek, mi alighanem avar maradvány. Északra pedig a Nyárád és Maros 
vizválasztó hegylánczolatának legmagasabb csúcsát Őrvárnak nevezik. Itt egy 180 lépés 
kerületű, 5–6 öl magasságú köridomú dombozat van, közepén 4 öl mélységű, 5 öl átmérőjű 
bemélyedéssel; ettől nyugatra alig 10 lépés közzel egy másik kisebb ily üreges dombozat. 



Több helyt ásatást téve, csak televény földre találtam, s ekként itt kővár soha sem volt, 
legfelebb valami alkalmi földerőd, vagy őrtorony állhatott; mert e magas, a vidék hegyeit 
uralgó pontról messze el lehet látni; egyik felől a Nyárád, másik felől a Maros vidéke tárul fel, 
odább a Bekecs, siklódi Nagykő, Firtos s hátuk megett az ős Hargita trachyt tömegű 
lánczolata látszik, fel egészen ős atyjokig, a Kelemen havasig. Északnyugatra a mezőségi 
lankás bérczek felett a Székelykő és tordai hasadék sziklabérczei pillantanak át; délre pedig a 
brassai és fogarasi havasok bérczóriásai tünnek fel, roppant nagyszerüségöket a távol kétes 
homályába burkolva. E pontról a közeli Marosvidék szép távlati képekkel csalogat maga felé; 
de én hű maradok a Nyárádhoz s visszatérek annak nem kevésbé kies terére. 

Tompa irányában a Nyárád mellett két kis falu van egymással csaknem összeépülve, 
Süketfalva és Demeterfalva*Ha most kicsinyek, régen se voltak jelentékenyebbek, mert az 
1567. évi regestrumban mostani nevökön az első 1, a második 2 kapuval van bejegyezve. 
Most Süketfalva házszáma 37. Határt. 511 h. 358 négyszög öl. Ebből 260 h. szántó. 
Demeterfalva házszáma 28. Határterj. 337 h. 330 négyszög öl, ebből 155 h. 561 öl szántó., 
mindkettő Szent-Anna leányközsége s valószinüleg gyarmata is. Azokban semmi nevezetest 
nem találván, tova sietünk az egy balparti mellékvölgy torkolatjában fekvő Nyárád Szent-
Annára. E falu fekvölgyéből kifolyó Verőfény patakától veszi eredetét a Véczke, t. i. a 
Nyárádba balpartilag ömlő mérges hegyi patakok áradozásaikkal nagyon sok károkat okoztak, 
míg a tér jobboldalán folyó Nyárádhoz eljutottak, miért régen nagy munkával kivitt 
vizszabályozást hoztak létre, egy mesterséges árkot, mely Szent-Annánál kezdődve, 
mindenütt a tér baloldalán futva egész Fintaházáig ment, s felfogva a balparti patakokat, ott 
vezette a Nyárádba. – Ezen árkot vagy csatornát nevezik Véczkének, de fájdalom, ezen 
roppant munkával készült, ezen sok kárt elháritó folyamszabályozás tisztitására kellő gond 
nem fordittatván, elromlott, a Véczke medre betölt, pedig hogy ujból való kiásásának 
szükségességét átlátták, kitetszik az 1731. márcz. 8-án tartott székgyülés azon határozatából, 
melynek értelmében 39 frt büntetés terhe alatt elrendelte a Nyárád árkának szék erején való 
alapos kitisztitását*Marosszék ez évi jegyzőkönyve szerint., azonban minden szigorú rendelet 
és birság daczára is az végre nem hajtatott. Egy század mulva, 1830 tájat, a Véczke ügye 
ismét felmerült, s annak ujból való kiásatása elhatároztatott; de ekkor is csak annyiban 
hajtatott végre, mennyiben a sz.-háromsági Lutsont bevezették Sz.-Lászlónál a Nyárádba, s 
ekként a Nyárád terének kétoldali víz folyása megszünt; pedig az nem csak a föld 
termékenyitésére folyt be jótékonyan, hanem a mellékpatakok rakonczátlan áradozásait is 
gátolta. Azonban a Véczke régi medre mindenütt megvan most is, s higgyük, hogy egy 
vállalkozóbb korszak azt meg fogja ujitani. 

Ny.-Sz.-Annát kevés kivétellel mind ref. székelyek lakják*Mint filiák idetartoznak: 
Demeterfalva, Süketfalva és Andrásfalva, az anyaközséget meghaladó népességgel. A közel 
fekvő Szeredáról gyakran nevezik Szereda-Szent-Annának is. Zerreda-Zent-Annának iratik az 
1567-ik évi regestrumban is, hol 5 kapuval van bejegyezve. Most házszáma 62. Határt. 1415 
hold. 607 négyszög öl, ebből 614 hold 201 öl szántó, 18 h. szőlő, 495 h. erdő. Hegyei közül a 
Dézsenfőt eredeti neveért megemlitendőnek vélem.. A reformátusoké azon ódon egyház is, 
mely ott a falu feletti dombtetőről oly kirivólag hivja fel a régész figyelmét, ki csak 
külalakjáról itélve is, a multnak egy tisztes műemlékét hiszi felismerni. Ily feltevése nem is 
csalja meg, mert ez egyház egyike az átmeneti korszak correctebb és szebb műalkotásainak, 
melynek szemlélete messze századokra viszi vissza a kutatót, mely a multnak tiszteletet 
parancsoló kő-epopeájaként áll, tanuskodva arról, hogy e távol vidéken is oly emberek laktak, 
kik műfogalommal s ez feltételezte fejlettséggel birtak; oly nép, a mely még sem volt annyira 
barbar és hátramaradott, mint azt sokan elhitetni akarnák és szeretnék. Mert hisz ezen 
emléképület öt század előtti időről beszél nekünk; ott áll, mint ezen távol kor műveltségi 



hévmérője, fényesen czáfolva meg azokat, kik ily ferde ráfogásokkal szeretik nemzetünket 
gyanusitani, egy csak harczolni tudott nyers tömegként állitván azt elő. Azért az ily 
emléképületek becses kincsei a nemzetnek, mert támogatói azok a történelemnek és hirdetői 
fényes történelmi igazságoknak, mondhatnók multunknak kőbe metszett krónikái. Becsüljük 
azért az ilyeket, s védjük meg a megsemmisülés- és enyészettől, mert egy nemzetnek, mely 
multját tiszteli, tisztelnie kell egyszersmind annak hátrahagyott műemlékeit is, mint ezen távol 
kornak tisztes képviselőit. De lássuk ez egyház műidomait.  

A mi legépebben megmaradt, itt is a nyolczszög három oldalával záródó szentély, ennek 
diadalíve köríves és ily nyilattal alakult azon két ablak is, melyek egyike a szentélyzáródás 
nyugati lapján, másika a hossz-szentély ugyanez oldalán van; azonban ez ablakok csakis 
belülről körívesek, mert kivülről nézve nyilatmetszetök már a csúcsívet jelöli. Az ablakok 
tagozatlan béllete a késő román kor azon sajátságával bir, hogy kivülről befelé keskenyül s a 
középről ismét befelé tölcséresül. Az ily alakitásnak műértelmét már másutt okadatoltam. 
Ablakain díszművezetének felső része még most is épségben van, s azok a román 
ornamentika szabályai szerint alakitvák, az oszlopszerű kőválaszték által elkülönitett két 
körívre egy környilat van fektetve, és az ekként támadott hézag kétfelől két kis háromszögű 
bemetszéssel betöltve. 

A hajó már teljesen átalakult, oldalajtajának kőkerete is leszedetett, néhány darabja a később 
oda támasztott előpitvar talajába van berakva, azok két háromszög közé helyezett 
hengerpálcza-tagozatot mutatnak. A régi boltozatot most koczkás deszkafölep helyettesiti, de 
hogy eredetileg az egyház boltozva volt, mutatják külső oldaltámjai, melyek nem csak a 
szentély záródásánál (szám szerint 4), hanem a hossz-szentély és hajó mellett is észlelhetők, 
sőt még homlokzat-szögleteinél is van két diagonal oldaltám, melyek kétszeres megtöréssel s 
rézsut lemetszett tetőzettel tagozvák. Altemploma (kriptája) is van ez épületnek, de bejárata 
falazva levén, nem vizsgálhattam meg. E rövid körvonalozás elégséges arra, hogy ez egyházat 
az átmeneti korszak kezdetén (a 14. század elején) épültnek állitsuk. Tehát azon korszakban, 
midőn Szent-Anna lételéről már történeti tudomásunk is van, mert a pápai dézmák 
regestrumának 1332. évi rovatában ott találjuk mint önálló egyházközséget bejegyezve Szent-
Annát*A 617. lapon ekként: „Phinta sac. de S. Anna solv. 4 ban. ant.” Még e néven a 733. és 
765. lapon., mivel pedig a környék többi falui közül fel egészen Kereszturig más falu felvéve 
nincsen, azt kell következtetnünk, hogy azok mind Sz.-Anna leányközségei voltak*Az 1567. 
évi regestrumban Zereda-Zent-Anna néven 5 kapuval, házszama msot 62. Határterj. 1415 h. 
607 négyszög öl, ebből 614 h. 201 öl szántó, 18 h. 775 öl szőlő, 495 h. 1413 öl erdő.. 

Van egy régi harangja is, melyen ugyan nincsen semmi felirat, de sajátságos s minden eddig 
látott harangtól eltérő idoma azt nagyon réginek, az egyházzal legalább is egykorunak tünteti 
fel. Alakját melléklem. 



 

Szent-Annán lakott s onnan irta is magát a szárhegyi Lázár családnak egyik kiszármazott ága, 
nevezetesen azon szárhegyi Lázár András, ki a székelyek 1506-ban Agyagfalván tartott 
nemzetgyülésen elnökölt, Szereda szentannai Gyulakuti leányt tartott nőül. Fiai közül János 
anyja jószágára, Ny.-Sz.-Annára települt, s a szentannai előnevet vette fel. Ezen János 1534-
ben országgyülési követ volt s számos fiai közt végrendeletileg osztotta fel jószágait. Mihály 
és István a csíki és gyergyói jószágokat nyerve, a Lázárok szárhegyi ágát folytatták, míg Imre, 
Ferencz és János a marosszéki jószágokat kpták. Nevezetesen Ny.-Sz.-Annát Ferencz nyeri el 
és lakja is, megtartva szent-annai előnevét. Ez a Lázár Ferencz 1551-ben a kolozsvári 
országgyülésről a Maros-Vásárhely mellett egybehuzott gyalogsághoz rendeltetett Bernáld 
Balázszsal; 1570-ben a szomszéd Ny.-Andrásfalván nyert jószágot, 1571-ben marosszéki 
székbiró, nemsokára e szék főkirálybirája, mely tisztet Imre testvérével (ki szintén szentannai 
előnevet használt) együtt viselte. – Ferencz gyermektelen levén, a szentannai jószág és előnév 
testvére, Jánosra ment át, ki a székelyeknek 1562-ben Vajához gyült táborában jelen van, e 
sergek szétverésekor fogságba esett s valószinüleg ott is halt el. S igy a ny.-szent-annai jószág 
és előnév Lázár Imrére (testvérére) szállt át. Ez az Imre nevezetes szerepet játszott. 1556-ban 
a szamosujvári orzsággyülésen az Izabella királyné behozatalára választott országos 
küldöttség tagjai, az 1558-ki fehérvári országgyülésen az adó számbavételére kirendelt 
székely biztos, 1660-ban Kolozsvártt a Luther és Cálvin követői közt folyt vallásos 
vitatkozáshoz Lázár Imrét is kinevezte az ország, s ily minőségben van jelen a következő 
évben Medgyesen tartott zsinaton is. 1570-ben kapja a ny.-andrásfalvi jószágot (melyet 
hihetőleg Jánostól confiscáltak volt) mindkét nemre. 1571-ben marosszéki székbiró, 
nemsokára (1579-ben) főkirálybiró. Ez az Imre volt az utolsó ny.-szent-annai Lázár, mert 
nejével, Gyalakuti Borbálával Gyalakutát kapván, nemcsak oda költözöt át, hanem a 
„gyalakuti” előnevet is fölvette, melyet utódai a „szentannai” előnév teljes mellőzésével 
használtak egészen 1841-ig, midőn gr. Lázár Józsefben a gyalakuti ág kihalt*Lásd az ide 
vonatkozó adatokat és a szent annai Lázárokat részletesebben „A gróf Lázár család” irta gr. 
Lázár Miklós 1858. 31, 33, 47–56. lap.. De ha Sz.-Anna megszünt is a család előneve lenni, 
azért az ottani birtok a gr. Lázárok kezén maradt egészen az ujabb időkig, most Márton István 
kezén van, ki azt örök áron megvette. – Megvan most is a szép, terjedelmes Lázár-curia, ott 
van udvarán a katholikusoknak egy hivek és védur nélkül maradt kápolnája. 

Sz.-Anna északi részén Burgundia nevű helyen egy sósforrás buzog fel. 

A falun felül beszakadó Sámé patakánál pedig (jobboldalán) egy magas, nyugati oldalán 
szőlőkkel ültetett, Nyárádra néző északi oldalán függőlegesen leszelt hegyfok magasul fel, 
végpontja a Rigmány felől leágazó hegylánczolatnak; ezt Várhegytetőnek nevezik, s mondják, 



hogy ott a törököknek – kik Erdélyt a Marosig birták – volt határvára. Ma csak 
cseréptöredékek, néha kivetődő nyilvesszők és fegyvertöredékek mutatják, hogy itt ugyancsak 
laktak egykor emberek, várnak azonban semmi látható nyoma. Annak pedig, hogy a 
marosszéki ős várak ily kevés nyomot hagyva enyésztek el, főoka az lehetett, miszerint a 
vidék kőszegény levén, azok inkább földerőditvények voltak, melyeket az idő nyomtalanul 
eltörölhetett. Hegyünkön, ha csakugyan volt vár, az csekély terjedelmű lehetett, ilyen levén a 
hegy fennlapja is; legfölebb egy őrtornya vagy figyelő állomása a hátrább, innen alig néhány 
ezer lépésre fekvő rigmányi erődnek*Melyet ugyan ezen kötet 33. lapján ismertettem., melyet 
a Bőő feletti (már leirt) őrvárral köthetett össze, miért ez is az avar erőditvények sorába 
tartozhatott. 

Ezen előfokról gyönyörű kilátás nyilik. Ott alatt terül el a Nyárád terének azon kiszélesedő 
kerekded része, hol a Kis- és Nagy-Nyárád összefolyásánál Nyárád-Szereda, e vidék egyetlen 
városa fekszik. Itt a Nyárádnak tere még egyszer kiterjeszkedik, miután két részre oszolva 
kétágú villaként öleli körül a Bekecsnek hatalmas bérczeit, és az abból leszögellő előhegyek 
azon terjedelmes háromszögét, melynek végpontja Nyárád-Szeredánál van. Ha a havasnak 
nagyszerű képleteiről elforditjuk szemeinket, nyugatra a Nyárád terének már ismert vidéke 
egész Teremiig feltárul a szemlélő előtt, ugy hogy innen annak minden egyes faluját 
megszámlálhatjuk, sőt tiszta időben a nyugati Kárpátok vonaláig terjedő látkört élvezhetünk; 
azért nagyon alkalmas volt e pont egy figyelő őrállomásra. De szálljunk le helyzetünk 
magaslatáról, s ereszkedjünk le Nyárád-Szeredába*Mely régi iratokban néha Maros-
Szeredának is hivatik.. 

Valójában szükséges előre tudnunk, hogy városba értünk, mert különben ki nem találnók, 
levén Marosszéknek akárhány nagyobb és szebb faluja ennél, miért azt gúnyorosan Szegény-
Szeredának is szokták nevezni; pedig tisztelet adassék neki, mert ez Marosszék legrégibb 
városa*Benkő Józs. spec. Tran. 447. lap., hol országgyülés is tartatott, még pedig oly 
országgyülés, mely Erdélynek legjobb fejedelmét (Bocskait) adá, e mellett oly központi város, 
hol Marosszék századok hosszú során tartá közgyüléseit és törvényszéki üléseit. 

Szereda, mint taxális hely, a dietalis articulusokban emlittetik, bár hogy szabadalomlevelét 
mikor nyerte: annak sem a felkutatott városi levéltárban, sem tudtommal másutt semmi 
nyoma nincsen; igen valószinű azonban, hogy Szereda is, miként városaink nagy része, 
zsigmond király által emeltetett városi rangra, s igy Marosszéknek legrégibb városa, mint azt 
Benkő József is állitja Spec. Traniájában. Oppidum név alatt legelőbb az 1567-ik évi 
regestrumban fordul elő, hol „Oppid. Zereda” néven 26 kapuval van bejegyezve, tehát ekkor a 
mostaninál sokkal tekintélyesebb helység volt itten, mert 26 kapuval az idő szerint Vásárhely 
kivételével (melynek 125 kapuja volt) Marosszék egyetlen helysége sem birt. Városként 
szerepel 1585-ben is, midőn ott van „Maros-Szereda” néven az országgyülésre követet küldő 
városok sorozatában*Lásd Benkő Józs. „De comitiis Transcis” czimű munkája 65. lapján.. – 
Oppidumnak neveztetik Báthori Zsigmondnak 1586. máj. 4-én Enyeden kiadott azon 
rendeletében is, melyben a szeredaiaknak meghagyja, hogy a Székely- (Zekel) Vásárhelylyel 
kötött frigyhez tartsák magokat, s miként törvény dolgában is az előbbi módot követték, guy 
az adófizetésben s más terhek hordozásában is tehetségök szerint a Zekelvásárhelyiek mellett 
– a régi rendtartás szerint – segitséggel legyenek stb.*Benkő K. Marossz. ism. czimű munkája 
213–214. lapján közli az egész okmányt.. 

1589-ben Bánfi Boldizsár adománylevelet kap egy szeredai részjószágra*Kállay ns. székely 
nemz. 116. lap. Ez ugyanaz lehet, mely később a szent-anai Lázárok kezére ment, s melyet 
most Márton István bir a szent annai jószággal együtt.. 



1605-ben febr. 21-én itten gyült össze azon országgyülés, mely Bocskait fejedelemnek 
választotta*Itt kiáltották ki fejedelemnek s e határozatot megvinni küldöttség ment fel és 
pedig a vármegyék részéről Kemény Boldizsár és Angyalos János itélő mester, a székelyek 
részéről a Marosszék főkapitánya Bató, (Pathó), Menyhárt, Nagy Menyhárt és Barlabás 
Ferencz (Kővári Erd. Tört. IV. k. 168 lap)., ki ez időtől fogva kezdte az erdélyi fejedelem 
czímet használni*Budai Ezs. II. k. 211–212. lap.. 

Szeredának az adorjáni határon szőlője és erdeje van, erről azt tartják, hogy Bocskai Istvántól 
nyerte a város, bár ezt bizonyitó semminemű adománylevél nincsen a város birtokában*Csak 
hagyományilag maradt fenn, hogy az adorjániak a fejedelem rendeletére fel nem kelvén, e 
szőlők büntetésből vétettek el, s a magokat kitünőleg viselt szeredaiaknak inscribáltattak 
Bocskai által.; valamint Bocskaitól kapottnak mondják a város demeterfalvi – e falu felét tevő 
– birtokát is*A demeterfalviakból is, mint mondják, többen a hadjáratból haza szökvén, 
jobbágyságra vettettek, s a fejedelem által Szeredának adományoztattak, bár okmányi adatot 
erre vonatkozólag sem tudtam felfedezni.. 

Szereda már régen, nevezetesen 1606-ban is birt – valószinüleg Bocskaitól nyert – 
vásárjoggal, de az elévülvén, II. Lipót 1790. dec. 13-án uj vásárjogot engedélyez három 
sokadalomra*E sokadalmak napjai szent Polexina napja febr. 17, szent Péter n. august. 1, és 
Judith nap dec. 10.. Ezen vásárengedélyező okmányban szintén van hivatkozás régibb 1606-
ban nyert vásárjogára, mely háborus idők és sürű fejedelemváltozások miatt gyakorlatból 
kiment, miért azokat megujitja és ujból engedélyezi. Az okmány hátiratán az is fel van 
jegyezve, hogy e sokadalmak kieszközlésében legtöbb érdeme Turáti Antal nyugalmazott 
századosnak van*Az igen díszes kiállitású okmány megvan eredetiben a város levélt. Kelt 
Bécsben 1790 dec. 13. az uralkodó és Pálfi Kár. korl. aláirásával; a marosszéki derékszéken 
1793 jun. 6-án, a kolozsvári országy. 1795 jun. 31. olvastatott fel, 1797 okt. 22. pedig minden 
ellentmondás nélkül kihirdettetett, s azóta érvényben van.. 1823-ban aug. 28-án Szereda lakói 
szombatnapi hetivásárjogért is folyamodtak, s bár a kormányszék még ez évben a szokásos 
kihirdetést megtette s a folyamodványt felterjesztette, mégis mind ezideig függőben van ezen, 
Szereda jövőjére nagyon fontos, kérdés megoldása. – De térjünk vissza Szereda multjának 
vizsgálatára, mert mult fénye eltörült jelenének némi nymbust kölcsönöz, s nevezetesen 
feltünteti azon fontos szerepet, melyet e város Marosszék politikai kormányzatában, valamint 
katonai szervezetében is játszott. Fennebb országos szerepét, mely szerint igen nevezetes 
országgyülés helye volt, előadók; most ki kell mutatnunk, hogy marosszék kormányzatának 
mily sokáig volt székhelye. Mint e szék közigazgatási központján, igen valószinüleg többször 
tartattak lustrák vagy katonai szemlék is, bár okmányi tudatunk csak azon egyről van, melyet 
1606-ki márcz. 2-án tartottak a szeredai mezőn, mikor göcsi Szabó Péter nemességre 
emeltetett*Lásd főkormányszéki levélt. 3505/770.; de hogy Marosszék közgyüléseit (gyrás-
gyüléseit) egészen a 17-ik század végeig kizárólag, s azután is a mult század közepeig 
gyakran tartotta Szeredában, arról biztos adatok kezeskednek*Leginkább a gyrás-gyülésnek a 
szék levéltárában meglevő jegyzőkönyvei, melyekről alább a vásárhelyi székház leirásánál 
láss többet.. A legelőbb Vásárhelyt tartott ismeretes gyrás-gyülés 1667-ben történt, s ezután 
néha kivételesen még néhány Vásárhelyt tartott gyülést találunk a 18-ik század első felében is, 
mint 1718-ki márcz. 23-án*Ez évi jegyzőkönyv szerint. Láss erről Benkő K. Marossz. ism. 
108–109 lap.. 1745-ben ismét Vásárhelyt a város házánál tartja a szék azon közgyülését, 
melyen Berzenczey Istvánt a főkirálybiróságba beiktatják; de következő évben Vásárhelyt, a 
Dózsa Mihály alkirálybiró által épitett székház elkészülvén, Marosszék székgyülései helyéül 
véglegesen Vásárhelyt jelölte ki. Azonban ujból visszakerültek, ha rövid időre is, Szeredába, 
mert a Medgyesről Vásárhelyre áttett királyi táblát a székházba ideiglenesen két évre 
befogadván, ez a széket kiszoritá 6 évig saját székhelyéből, s arra kényszerités, hogy 



közgyüléseit ez idő alatt részint Szeredában, részint más falukban (Nagy-Ernyén, Sz.-
Gericzén, Gálfalván stb.) bolyongva tartsa. Midőn végre sikerült az alkalmatlan vendéget 
csaknem erőszakkal kituszkolni, a szék közgyülései véglegesen áttétettek a központon fekvő 
Vásárhelyre, s azóta mindig ottan tartatnak*Láss erről többet alább a vásárhelyi székház 
leirásánál.. 

De Szereda nem csak a közgyüléseknek, hanem Marosszék törvényszékeinek, al- és 
derékszékeinek is sok századon át székhelye volt, bár az 1725. nov. 17-ki gyrás-gyülés egyik 
végzéséből olyan valami tünik ki, miszerint a legrégibb időkben, midőn Vásárhely Székely-
Vásárhely név alatt a székhez tartozott, a szék derékszékei kizárólag Vásárhelyt 
tartattak*Ezen határozat és indokolása igy hangzik: Minthogy a derék székek nem köttettek 
M.-Vásárhelyhez, mert mikor az régi időben M.-Vásárhelynek Székely-Vásárhely volt neve 
és akkor a székhez való volt azért celebrálhatták akkor csak az derékszékeket – modo in 
posterum, mint Szeredában mind Vásárhelyt egyiránt, a hol a főtiszt akarja. Lásd ez évi 
közgyülési jegyzők. közli Benkő K. Marossz. ism. 109. lap.; azonban a hogy Vásárhely gyors 
fejlődése által önállóságra jutott, a szék törvényszékei onnan Szeredába helyeztettek át, s ha e 
törvényszékek jegyzőkönyveit átvizsgáljuk, azonnal meg fogunk győződni, hogy a nemzeti 
fejedelmek korszaka alatt a marosszéki törvényszékek legtöbb esetben Szereda városában 
üléseztek*Az 1665. febr. 16-án tartott közgyülés határozata értelmében a Zeredai vicezéken 
100 fton felül nem menő ügyek revidiáltathattak kivéve az örökösödési kérdéseket. Lásd ez 
évi jegyzők. és Benkő K. Marossz. ism. 214. lap.. Azonban a 18. század kezdetén a hogy 
Maros-Vásárhely központi fekvése kezdi e várost előtérbe hozni, mind gyakoriabbak az ottan 
tartott székgyülések, s a mint ezek elvonatnak Szeredától, azon mérvben a törvényszékek is 
távozni kezdenek; igy 1711-ben kimondja a székgyülés, hogy: „viceszékek ne csak 
Szeredába, hanem felváltva Sz.-Gericzén, B.-Madarason, Sz.-Lászlón, Gálfalván és 
Harasztkereken is tartassanak”*Lásd ez évi közgyülés jegyzőkönyvét és Benkő K. Marossz. 
ism. 107. lap.. Mindez csak fokonkinti közeledés a mininkább előtérbe lépő Vásárhelyhez, – 
1716. máj. 21-én a szeredai gyrás-gyülésen a Szeredában tartott viceszékek szabályoztatnak, 
oly módon, hogy minden negyedik viceszéék a Mezőség ügyeivel foglalkozzék*Ugyanott és 
Benkő. K. 108. lap., a derékszékek azonban, ugy látszik, hogy ez időtájt már Vásárhelyt 
székeltek*Lásd ez évi közgy. jegyzőkönyvét.; de volt a Szeredához kapcsolódó régi 
kegyeletes emlékeknek is sok tisztelője, s ennek alapján keletkezik 1725. nov. 17-én azon 
fennebb is emlitett közgyülési határozat, mely derékszékek tartását nem köti szorosan 
Vásárhelyhez, hanem Szeredában vagy Vásárhelyt tartandóknak rendeli, ott, a hol a 
főkirálybiró akarja; sőt 1731-ben márcz. 8-ki közgyülés határzata által Szereda ujból túlsulyt 
nyer Vásárhely felett, kimondatván, hogy: „Eddig minden héten szereda napon folytak 
viceszékek, ezután minden holnapban csak egyszer legyen Szeredában harmadfél napig, M.-
Vásárhelyt másfél napig; ha pedig ugy kivántatik, Szeredában duplázhatni, ott kétszer is 
ülhetni viceszéket addig, míg Vásárhelyt csak egyszer”*Ugyanott Benkő K. 110. lap.. 

1732-ben okt. 29-én már két viceszék szerveztetik, egyik Szeredában, a másik Vásárhelyt, s 
Szereda kerületének alsó része a vásárhelyi viceszékhez adatik, a mint ez kitetszik nevezett 
közgyülés következő határozatából: „Minthogy a viceszéken Szeredában a peres igen sok, 
arra nézve végeztetett: hogy azon faluk közzül, a kiknek eddig a szeredai szék volt forumok, 
szakasztassanak a vásárhelyi szék forumára bizonyos faluk, ugymint: M.-Sz.-György, Ernye, 
Csejd, Agárd, Jedd, Kebele-Sz.-Iván, Koronka, Bodon, Kakasd, Medgyesfalva, M.-Keresztur, 
Nyárádtő, Lőrinczfalva, Lukafalva, Ilenczfalva, Fintaháza, K.-Sz.-Miklós, Csiba, Somosd, 
Karácsonfalva, Folyfalva, Cserefalva, Ákosfalva, Sz.-Benedek, Harasztkerek, Göcs, Vaja, 
Csóka, Kis-Görgény, kiknek az viceszéken forumok leszen M.-Vásárhelyen stb.”*Ez évi 
közgyülések jegyzők. szerint Benkő K. 110. lap. 



Azonban a hogy 1746-ban a székház Vásárhelyt felépült, s a hogy 6 év mulva a kir. tábla 
bitorlása alól kiszabadithatá Marosszék lefoglalt székhelyét, azonnal nem csak közgyüléseit, 
hanem derékszékét is véglegesen áttette Vásárhelyre, s Szeredának csak viceszéke maradott 
meg egészen 1806-ig; de ez év január 27-én tartott közgyülés egykori tekintélyének ez 
utófoszlányától is megfosztá Szeredát, kimondván, hogy: „A Szeredában tartatni szokott 
viceszékek M.-Vásárhelyre tétettődtek egy helyre.” 

A fennebbiekből kitünik azon jelentékeny szerep, melyet Ny.-Szereda Marosszék 
belkormányzatában játszott. Ennek ismeretével, ha e városnak előnyös fekvését – egy 
terjedelmes, minden más várostól távol eső vidék központján – tekintetbe vesszük, méltán 
bámulhatjuk, hogy az nagyobb fejlődést nem csak nem nyert, hanem 16. századi 
tekintélyesebb állásából lehanyatlott egész odáig, hogy lakóinak száma most csak 423-ra 
megy*Házszáma 93. Határterj. 758 hold 1152 négyszög öl, ebből 541 h. 1395 öl szántó, 9 h. 
237 öl szőlő, 7 h. 940 öl erdő, a többi kaszáló, legelő és terméketlen., s az egész helységben 
egyetlen kőépület sincsen, mert terjedelmes piaczán, valamint utczáin is mind falusias 
küllemű, földszinti faházak vannak*Egyetlen kis emeletes faház van, melyet egy kovács – 
kinek az utczán vasalást eltiltottak – élczből csináltatott.; ilyen a piaczán szerénykedő két kis 
bolt is, mely a városiasságnak jellegét szintén nagyon hiányosan tünteti elő. Nem sokkal 
fényesebb igényekkel állhat elő a piacz nyugati oldalán levő egyetlen (ref.) temploma is, mely 
egy régibb gót izlésű egyház helyére és annak anyagjával 1838-ban épült, idomtalan nagy 
fatornyával, melynek mesterséges, a hold változatait is mutató óráját Magyari Sándor nevű 
szeredai kovács csinálta. 

Ilyen város Ny.-Szereda, bár az utóbbi időkben, főleg mióta a vásárhely-sóváradi országút 
érinti s mióta (1863-ban nyert) postaállomása is van, némi emelkedés vehető észre nem csak 
az anyagi vagyonosodás, hanem a mi örvendetesebb, a szellemi művelődés terén is, minek 
egyik jele az utóbbi években ott keletkezett társas kör és olvasóegylet, s főleg keletkezőben 
levő iskolája, melyre ezen városnak és terjedelmes vidékének oly égető szüksége volt. 

Az üdvös eszmét 1865-ben maga Szereda város birtokossága penditette meg, a városban 
székelő vidéki olvasóegyletben felajánlván egy alapitandó községi – tehát vallás és 
nemzetiség-különbség nélküli – iskola helyiségeül egy házat, tanodai alapul pedig 930 frtra 
menő államkölcsönét. Az olvasóegylet tagjai magokévá tették a város polgárainak dicséretes 
kezdeményezését, 12 személyből alakitott*Melybe hat tagot a városi birtokosság választott. 
bizottságra bizván az ügy kezelését. Ezen bizottság a kormányi engedély kieszközlése után az 
iskolai alap növelésére forditá fő figyelmét, s azt egyesek adománya, jótékony tánczestélyek 
rendezése s a befolyt összegek kamatozásával 2600 pftra emelte, s a mult 1868. év sept. 4-én 
a helybeli tanitó vezetése alatt megkezdődött a tanitás addig is, míg az iskola alaptőkéjének 
remélhető növekedésével külön tanitót állithatnak be. 

Szerény bár az eredmény, mit eddig a nemes törekvés felmutathat, de annak is, mint a nép 
által kezdeményezettnek, de annak is, mint a nép által kezdeményezettnek, tehát üdvös 
korjelnek méltán örülhet a nevelésügy minden barátja; mert remélhető, hogy nemzeti 
kormányunk – miként kötelessége – pártolása és támogatása alá veendi ezen tanodát, melyben 
20–30 ezer lakost számláló – az önművelhetés minden módjától megfosztott – vidék értelmi s 
ezzel kapcsolatos erkölcsi és anyagi emelkedésének alapja van letéve. 

Szereda határának Szakadátalja nevű részében földgyanta mutatkozik, melynek ottlétét 
feltörő szagja mellett régi irományok is igazolják: kár, hogy használatlanul hevertetik. 



XII. A Kis-Nyárád völgye. 
A két Nyárád egybefolyása. Ny.-Andrásfalva, a keleti vallásu székelyek. Várdomb, Várpatak. 
Seprőd. Seprődág. Ámé és Baróth pataka. Ny.-Sz.-Imre, régi temploma, az egyházközség régi 
constitutiója. Medgyes család. Medgyes Bálint Ulászló alatt. Balogh József emléke. Bere. 
Mája. Gönczér bércze, régiségek. Márkod. Zakszőlő. Vataháza, vagy Kada tartománya. 
Kenőd, e falu költözködése. Bere-Keresztur, az ezen egyházközséghez tartozott 7 falu 
szerződménye. Temploma, régi harangja. Vároldala. Vármöge. Képesdomb. A Kereszturi 
család, kastélyuk romjai. Torboszló. Kevereg. Magyaros. Sugópatak. Kati hegyese. Várhely, a 
falu régi fekhelye. A sorba helyezett dombok. Ásványos források. 

Az eszményi felosztásunk szerinti Közép-Nyárádnak felső határához értünk; itt aztán a 
tulajdonképi Nyárád elnevezés meg is szünik, az eddig tekintélyes térség Szeredánál való 
utolsó kiszélesedése után két szűkebb völgygyé ágazik el. Egyikén, mely a folyamvölgy 
eddigi kelet irányát megtartja, törtet le a Kis-Nyárád; a másikon, mely észak-kelet irányban 
hajlik, a Nagy-Nyárádnak már itten kristálytiszta hullámai kavics boritotta mederben 
hömpölyögnek le. A két völgyet együttesen nevezzük Nyárád felvidékének. Előbb is – a 
kicsinynek előnyt adva a nagy felett – a Kis-Nyárád völgyébe hatolunk be, hol a Szeredától 
csekély távolra fekvő Nyárád-Andrásfalvát érjük, melyet az 1567-ik évi regestrumban 
mostani nevén 12 kapuval találjuk bejegyezve*Most házszáma 99, határterj. 1608 hold 1549 
négyszög öl, ebből 672 h. 1588 öl szántó, 20 hold szőlő, 496 h. erdő, a többi kaszáló, legelő, 
szőlőhegyei közt a Dajnád nevet viseli.. Fennebb Szent-Annánál látók, hogy 1570-ben Lázár 
Ferencz Andrásfalván jószágot kap, melyre testvére Imre ugyanezen évben új adománylevelet 
nyert. Nemsokára Andrásfalván más birtokos is jelenik meg szentdemeteri Balázsi 
Ferenczben, kinek Báthori Gábor 1609-ben okt. 17-én Kolozsvártt kelt adománylevelében 
marosszéki Andoriasffalván*Andrásfalva nevének sajátságosan érdekes variatioja. és 
Zovátkán*Szovátha nevének szintén sajátos alakitása. adományoz a netalán lapangható királyi 
jogokkal jószágot*Ez adománylevél megvan Kolozsvártt gr. Lázár Miklósnál.. És ugyan 
Báthori Gábor 1613. apr. 18-án Szebenben kiadott uj adománylevele által ugyan Balázsi 
Ferenczet szentdemeteri, véczkei stb. és Marosszéken levő andrásfalvi jószágok birtokában 
megerősiti, azon sajátságos kikötéssel, hogy mindazon jobbágyok vagy székelyekre, kik 
magokat neki önként lekötötték, ezenkivül azokra, kiket ő vagy fiai szép szóval jobbágyaikká 
tettek, s most békén birnak, uj adománylevelet ad*Ez adománylevél ugyanott., mely függelék 
mindenesetre a székely törvények megsértése volt, mivel azok a szabad székelynek 
jobbágygyá tételét nem engedték meg. 

Különben Ny.-Andrásfalva reform. és keleti vallású székelyek által lakott falucska, mert 
oláhoknak csak nem nevezhetem azokat, kik egy szót sem tudnak oláhul, kik öltözetben, 
nyelvben, szokásokban, épitkezésben, szóval mindenben székelyek, s kik még Istent is 
magyarul imádják, csakis olyan papot tűrvén meg, ki magyar egyházi szónoklatot tart nekik; 
és ez így van a Nyárád-menti keleti vallásuakkal mindenütt; mivel pedig nem a vallás, hanem 
a nyelv határozza meg a nemzetiséget, tulajdonképen azok nem is oláhok, hanem keleti 
vallású székelyek. Udvarhelyszéken, Csíkban, Háromszéken és Marosszéken az ily keleti 
vallású székelyek száma megközeliti a 30 ezeret, miért czélszerű lenne egy keleti vallású 
magyar püspökség alapitása által kivenni azon egyházi fensőség alól, mely egyenetlenséget és 
testvéri gyülölséget igyekezik közibök szórni, s oktalan bujtogatásokkal akarja elidegeniteni 
az együttélésre és testvéries szeretetre hivatott népeket egymástól. 



A falun felül a baloldali ehgyek egyik ponkját Várdombnak, a mellette lefolyó csermelyt 
Várpataknak nevezik; mondják, hogy ott a törököknek lett volna vára, de itt is – miként a 
Nyárád mente minden várainál – csekély maradvány maradt fenn, legfelebb a hegy tetőlapján 
látszó két mély gödör az, mi ezen csekély terjedelemmel birhatott vár helyén észlelhető, 
hanem mindenesetre megjegyzést érdemel a Kis-Nyárádtól Rigmányig nyuló hegységen 
felmerülő sok régi várhely, melyek ezen a rigmányi karingóvár közelébe eső nem nagy 
terjedelmű hegységnek csaknem minden csúcsát egykor várra koronázottnak jelölik, oly 
várakkal, melyek mindenikét a nép török várnak nevezi, miből, valamint a rigmányi 
karingóvár és a gegesi hasonnemű földgátonyokból talán nem alaptalanul következtethetjük, 
hogy az ezen pontra csoportositott erőditvényi művek mind az avar korszak maradványai. 

A várdombon felül szakad be a Kis-Nyárádnak első balparti csermelye, a Seprőd pataka, 
ennek szűk völgyében van a Göszpöring alján szépen fekvő Seprőd, mely nevét a székely 
nemek 24 ágai közt előforduló Seprőd ágtól (mely az Örlecz-nem alosztálya) 
nyerhette*Nemzeti Társ. 1830. 52. 409. lap.. Seprőd az 1567. évi regestrumban mostani nevén 
6 kapuval jegyeztetett be*Most házszáma 25, határterj. 487 h. 264 négyszög öl, ebből 249 
hold 577 öl szántó, 11 h. 434 öl szőlő. 73 h. erdő, a többi kaszáló, legelő. Az Unumáj, mint 
szőlőhegy név itt is előfordul.. Az itten lakott Seprőd család sok jeles tisztviselőt adott 
Marosszéknek. 

Seprőd leányközsége az ugyanezen mellékvölgyben fennebb, az Ámé és Baróth patakok*A 
főpatak egyszerüen falupatakának, alább Seprőd patakának hivatik, az az Ámé, Baroth, 
Szülkő, Szárdó, Egres patakok egybefolyásából származik, melyeknek völgyületei Sz.-Imrén 
felül minden irányban elágaznak, mindenike jelentőtlen kis csermely, s legfelebb őshangzatú 
neveikért emlitem fel. egybefolyásánál fekvő Ny.-Sz.-Imrének. – Sz.-Imre 1332-ben már 
önálló egyházközség*A pápai dézmák regestrumában 617-ik lapon: „Sebestianus sac. de S. 
Emerico s. 4 ban. ant”., az 1334. év rovat, 733. lapon: „Sebe de S. Emerico solv. 1. ban. ant”. 
A 764. lapon ugyanaz 3 régi banalis fizetéssel. Az 1567-ik évi regestrumban Zent Imreh 
néven 13 kapuval szerepel, msot házszáma 98, határterj. 1575 h. 134 négyszög öl, ebből 925 
h. 605 öl szántó, 26 hold szőlő 202 h. erdő. nemcsak, hanem anyaközsége e vidék faluinak, 
hová Seprőd és Torboszló is tartoztak. Az ily központi községekben csaknem mindenütt régi 
egyházra találhatunk, vagy ha lerombolták, legalább azoknak emlékezetére; itt azonban 
szerencsések vagyunk egy igen csinos és még jó állapotban levő gót idomú műemlékre 
bukkanni, mely a régész figyelmét méltán kiérdemli*E templom a reformátusoké, lévén e falu 
500 lelket számláló lakói mind reformátusok.. 

Megérdemli, mivel annak szentélye teljes épségben a kontár kezek minden érintése nélkül 
maradt, mutatva a kifejlett gótika teremtményeinek meglepő változékonyságát; mert ezen 
feltörő, ezen logikai következetességgel kivitt, de a részletezésben a képzeletnek oly tág tért 
engedő styl, – melyet az épitészet fejlődése tetőpontjának méltán nézhetünk, – minden 
alkotásában bámulatos változékonyság mellett csudás könyüdedséget fejtett ki, s ha egy 
nagyszerübb ily épület öszhangzatos nagyságával a részletek szerves összeolvadásával, a 
díszitmények roppant változatoságával elragad, s bámulatra késztet; akkor még kisebb gót 
stylu falusi egyházainknál is feltaláljuk csekélyebb mérvben ezen öszhangzatos fejlettséget, a 
részleteknek ezen következetes összeolvadását és ha az ilyeknél az ornamentica nem 
emelkedik is a tökély magasabb fokára, de díszitményeiben mégis gyakran fedezhetünk fel 
egyes párkányzatot, ablak- vagy ajtó idomitást, vagy a díszmüvezet oly combinátióját, melyet 
másutt nem látunk, mely a mindig előretörni igyekvő műérzetnek sajátos alakitása, a képzelet 
játékának eredeti szüleménye, egy kőbe metszve testesitett eszme. De lássunk egyházunknak 
szerveztetét. A sokszögben záródó szentély diadalive csúcsíves, csillagboltozatának gerinczei 



és hevederei két horony közé helyezett hatszögpálcza tagozattal birnak (mi az eredetibb 
alakitások közé tartozik), s a falból kiszökellő kehely idomú gyámkövekre (consolen) vannak 
levezetve. Megvan még a hoszszentély jobb oldalán a fekirányos zárodású szentségház-fülke 
(sacraments häuschen) is, melyet horony, henger és négyszög pálcza tagozattal alakult 
diszkeret vesz körül és szembe a hoszszentély jobboldalán megvan a scrinium, vagyis azon 
vakalakitású csúcsíves fülke, hol a szent olajokat és krizmát tartalmazó szekrények állottak a 
katholikus korban. De főként kiváló figyelmet érdemel a hosszentély déli oldalán levő két 
csúcsíves ablak, melyek teljes épségben megmaradtak, s melyeknek diszművezete 
(Masswerk) a szebb alakitások közé tartozik. Az ablaktörés béllete a középről kajsza vonalban 
tágul ugy be- mint kifelé; mely (a román stylnál szokásos) idomitás – mint másutt is mondám 
– a napsugarak könnyebb behatolására, s igy a világitás fokozására volt számitva. 

Díszművezetük a csúcsívbe helyezett köridomok combinatiójából alakult, alól kőválaszték 
által osztályozott két köríves nyilattal, melyek felett szividomú, előbb csak kajácsosan 
vakalakitással jelölt, de közepén egészen áttört ablakrózsa fordul elő, a mely körül támadó 
hézagokat felül a csúcsív záródásába helyezett négyszögű, két oldalán pedig háromszögű 
bemetszés vagy áttörés tölti ki. 

És hogy e díszművezet könnyüdedséget nyerjen, a nyilatok közt levő (faragott kőből készült) 
tömör rész horony és hengerrel van tagozva. 

A hajó a szentély szélességével bir, s válvonalukat csak a diadalív jelöli. A hajó boltozata, – 
melynek egykori lételét a külső oldaltámok bizonyitják – ma már eltünt s azt most koczkás 
fölep helyettesiti. E fölep (plafond) a diadalív tetőzáródásán alól van alkalmazva oly 
oktalanul, hogy a hajó falaiból legalább is egy ölnyi a hiura (padlás) esik. E fölep 
koczkázataiba czifra virágok, szent képek, mythosi és történelmi rajzok vannak a legeredetibb 
kivitelben, p. o. hollón lovagló Nagy Sándor, magyar díszöltönyben mentésen zenélő sz. 
Dávid, Syrenek, najádok s végre a halálnak rémképe. Hogy e fölep ujabb odaillesztés: azt a 
boltozat egykori lételének okadatolt feltevése is bizonyitja; azonban, hogy ezen nem 
érdektelen deszkafestvény is meglehetős régi, azt egyik szögletében levő ezen felirata 
bizonyitja: „Renovavit Johannes Illyés de Parajd Mensarius 1676”, és igy igen valószinü, 
hogy a hajó eredeti boltozata helyett a deszkafölep ekkor alkalmaztatott. De ezen későbbi 
kontár odatoldás mellett a hajóban is találhatunk régi alakokat, mert a déloldalon levő egyik 
ablak tökéletesen hasonlit a hosz-szentélyen levőkhöz, a másik már ujraalakittatott, ugy ujak a 
hajó északi oldalán levő (két) ablakok is; mivel tudjuk, hogy régi templomainknál, főként az 
egy hajósoknál, ez oldalra nem szoktak soha ablakokat alkalmazni. Egyenesen záródó (déli) 
oldalajtaja durva alakitású, de homlokzatán levő főkapuzata már díszesebb, körives nyilatát 
horony és hengertagozat keretelvén körül. 

Külső részén 11 oldaltám van, 4 északi, 5 déli oldalán, 2 a szentély-záródásnál; ezek is a 
szokottnál díszesebbek, mert bár felül csak rézsut vannak leszelve, oldalaikon párkány-
tagozattal birnak. 

A templomtól távol épitett haranglábon régi harang is van, ez minden körirat nélküli, de 
alakjáról itélve az is, miként az egyház, a 15. század elejéről való. 

E templom a katholikus korban sz. Imre tiszteletére lehetett szentelve, s következőleg a falu 
neve is onnan származhatott. 



Van az egyházközség levelei közt egy 1615-ben készült és a legszebb magyarsággal irt 
törvény, melyben az egyház helyhatósági (autonomia) joga van megállapitva, s 
közmegegyezésből törvényes érvényre emelve; s melyben, miként ott mondatik, az atyáink 
által használt s ezen megyéhez (egyházközséghez) tartozó mind három faluban (Torboszló, 
Seprőd, Szent-Imre) mindenkit egyaránt kötelező törvények egybeirattak. Ebben feltaláljuk a 
jury fogalmát, mert 12 esküdtból alakult törvényszék állittatik fel, melynek végérvényes 
itéleteit külső forum, de még esperes eleibe sem szabadott vinni, 3 frt birság terhe alatt. Ha a 
megye esküdtei a szófogadatlanra zálogot tettek és ez opponált, 3 frt birságot fizetett, ugy 3 frt 
birságon maradt az igazságtalan vagy hanyag esküdt is. Ki külső procatort vagy idegen 
törvénytevőt akar behozni, 3 frt birságot fizet; ennyit fizet az is, ki a pap- és mesterbért 
pontosan nem adja meg, ugyanennyit, ki a templom, vagy belső emberek (pap, mester) 
épületei, vagy templom körüli közmunkáktól visszavonná magát stb. Ez 1620-ban 
megujittatott, 1634-ben szintén, azon hozzáadással, hogy cintermen belül (templomkerités) 
senki illetlen szót ne szóljon, se ne idézzen senki senkit, se ne tiltogasson, hivogasson 3 frt 
birság alatt stb. Az egész ugy nyelvészeti, mint jogtörténelmi szempontból annyira nevezetes, 
hogy annak valamely egyházi közlönyben való közzététele ohajtandó lenne*Különben közli 
egész terjedelmében Benkő K. Marossz. ism. 210–211. lap.. 

A székely történelmében szerepelt egyik nevezetes törzs családjának, a Medgyes családnak 
Sz.-Imre a hazája; érdek füződik e nemzetséghez azért is, mert a Medgyes székely nem 
emlékét őrzi. Az ősök egyike, szentimrei Medgyes Bálint 1493-ban Ulászlótól terjedelmes 
jószágokat nyer Marosszéken és a vármegyéken*Adománylevél a Fehérv. káptalanban trans. 
Kemény Józs. gyüjt. Az adományozott jószágok ezek: Pinárd (Várhegy Torda m.) Sós-patak, 
Pete, Uraj, Kapus, Dátos, Keménytelke, Shi, Rüts, Néma, Szokol, N.-Ercse, K.-Nyulas, Sz.-
Péter, Tuson. Méhes, Velkér, Vidrádszeg, Fületelke, Udvarhely, Marosszéken ezek: Sz.-
Miklós, Ikland, Lekencze, Sz.-Márton, Sz.-Gericze, Bodon, Bordaszeg, Egerszeg és a 
kisfaludi malom.. Hogy ezen családból való volt-e Medjes Miklós, ki 1278-ban erdélyi 
püspök, Simon, ki 1369-ben horvátországi bán volt, nem lehet egész bizonyossággal állitani, 
mert a Medgyes helynév hazánkban többhelyt, mint marosszéki Medgyesfalván és a régen 
szintén Székelyföldhöz tartozott Medgyes városnál is előfordul, hanem azt, hogy jelenleg élő 
költőnk, Medgyes Lajos, a szentimrei Medgyesek sarja, bizton állithatjuk; ő 1845 óta dézsi 
ref. lelkész, 1848-ban honvéd tábori lelkész, miért egészen 1851-ig terjedő várfogságot 
szenvedett. 1846-ban kiadott költeményei, azután megjelent szépirodalmi dolgozatai, jeles 
egyházi beszédei, imakönyve s szabadelvű politikai czikkei többszörösen jogot adnak a 
hazafias magyar iró – nagyon is tövises rózsákon nyugvó, de annál dicsteljesebb – nevére. 

Balogh József, a jeles természetbuvár és orvos – kit tudományszeretete Dél-Amerikába 
vezetett s ki ott is halt el – szintén szentimrei volt. Balogh Józs. Sz.-Imrén született, 
tanulmányainak végeztével 1775-ben Bécsbe ment az orvosegyetemre, hol orvosi 
tanulmányai mellett a füvészetet is szenvedélyesen folytatta az akkor tájt hires füvész-tanár 
Jacquen vezetése alatt. Bécsből Hollandiába ment, hol a leydeni egyetemen tette le a tudori 
vizsgát, mikor 6 nyomott ivre terjedő értekezletet adott ki ily czím alatt: „Specimen 
inaugurale bot. medicum Sist. precipuas plantas in M. Traniae ptu sponte et sine cultura 
provenientes, ac ibidem usu receptas”, mely munkáját Benkő Józsefnek – kitől első füvészeti 
ismereteit nyerte – ajánlotta, s annak egy példányát a m.-vásárhelyi Teleky-könyvtárnak meg 
is küldötte. Leydenből Amsterdámba, onnan 1779-ben Dél-Amerikába, a csudás növényzet 
honába indult, 64 napi veszélyes tengeri út után érkezett meg Rio de Berbicibe, Guyána 
városába, hol nemsokára megbetegedvén a jeles tehetségü s bizonynyal nagyra hivatott férfi 
elhalt távol honától, távol szeretettjeitől. Illő és méltányos azért, hogy megemlékezzünk róla, 
e néhány sort emlékének szentelvén. 



De térjünk vissza a Kis-Nyárád völgyébe, hol felfelé haladva a mindinkább egybeszükülő 
völgyben, Berét érjük*Most házszáma 87, határterj. 1815 h. 1577 négyszög öl, ebből 459 h. 
1503 öl szántó, 8 h. szőlő, 37 h. 1014 öl erdő, a többi kaszáló, legelő, terméketlen., mely az 
1567-ik évi regestrumban Berefalva néven 9 kapuval fordul elő*Lajos király 1344-ben a 
Nyárád melletti Berethelmbe adja ki azon okmányát (Lásd Fejér. Cod. Dipl. IX. l. 201), 
melyben a chegeni kolostor Szathmár megyei birtokai felett a védurasági jogot Kulche 
Mátyás fiának engedélyezi stb. Kérdés, hogy ezen Berethelm, nem Bere volt-e?. 

János Zsigmond 1569-ben jun. 10-én Tordáról kiadott adománylevelével Kathay Györgyöt 
hűségeért s főként a németek ellen folytatott harczban szerzett érdemeinek jutalmául 
Marosszékben Berében levő jószággal s minden ahhoz tartozó javadalmakkal ajándékozza 
meg*Ez adománylevél eredetije a kolozs-monostori levéltárban, közölte egész terjedelmében 
Kovács István a Nemz. Társ. 1836. évf. 82–83. lapjain.. A Káthai család ma is megvan 
Kendőben. 

Berénél két egymással párhuzamosan futó patak szakad jobbpartilag a Kis-Nyárádba; ezeknek 
északkelet irányú völgyecskéi s az azokat körülkeretelő hegyek töltik be a két Nyárád közti 
űrt; azokban, főként a terjedelmesebb alsóban, melyet az Egres vagy Kendő pataka foly át, 
több falu van elrejtve, melyeket, mint szintén Berét is, tiszta ref. népség lakja. 

Behatolva az Egres patak szűk völgytömkelegébe, annak egy nyugatirányú mellékvölgyében 
– melyen a balpartilag beszakadó Dori és Bőkögy pataka foly le – találjuk Máját, mely a 
Gönczér bércze alatt gyümölcsösöktől körülölelve, igen regényesen fekszik. Az 1567-ik évi 
regestrumban mai nevén 16 kapuval mint e völgy legjelentékenyebb helysége fordul elő*Most 
házszáma 52, határterj. 1048 h. 98 négyszög öl, ebből 551 h. 753 öl szántó, 24 h. szőlő, 158 h. 
erdő, többi kaszáló, legelő és terméketlen.. Határán sok kőfejszét, egy régi idomú koronát s 
más régiségeket találtak, mi mutatja, hogy Mája nagyon régi telep lehet. 1589-ben Vajai János 
és Mihályfi Borbála Májában, B.-Kereszturon és Buzaházán jószágot nyer*Az adománylevél 
a fehérv. kápt. levélt. Emliti Benkő K. Marossz. Ism. 186. lap.. Mája egészen 1814-ig Bere-
Keresztur leányközsége, ekkor lesz önállóvá. 

Fennebb menve, a Nagypatak által átfolyt másik mellékvölgy torkolatában találjuk Márkod-
ot, mely, szintén gyümölcstenyésztéséről nevezetes, falu 1792-ben szakad el B.-Kereszturtól s 
lesz önálló egyházközségé. Markódtól nyugatra sajátságos idomú kerekdombok vannak; azok 
egyikén feküdt régen Márkod temploma, honnan a mult században a faluba költöztették. E 
dombok egyikét Zak szőlőnek nevezik, mivel – a hagyomány szerint – ott régen őr állott, s ha 
ellenség közelitett, hirt adott; onnan eredett aztán Zaklató neve, de később szőlővel ültettetvén 
be, az eredeti név megröviditésével lett Zak szőlő. Márkod az 1567. évi regestrumban 13 
kaput számit*Most házszáma 130, határterj. 1817 hold 1595 négyszög öl, ebből 856 h. 1065 
öl szántó, 11 h. szőlő 144 h. erdő. Szőlőhegyei közt Ozdoru nevű van, de ugy ez mint a többi 
gyenge bort terem, ellenben buzája legnehezebb a marosszéki buzák közt, s azért a piaczon 
nagyon keresett., 1721-ben csak 20 gazda lakta, ma már 136-ra szaporodott számuk, mi igen 
kielégitő népszaporodásra mutat. 

Márkodtól északra terül el a Kada tartománya, hol régen a hagyomány szerint Kada nevű 
ősvezér tanyázott, s hol később Vataháza nevű tatárok által feldult falu feküdt. Megmaradt 
lakói Márkodra, Buzaházára és Deményházára telepedtek, miért határa is ezen három falu 
közt oszlott meg. De ezen feldúlatásnak régen kellett történni, mert 1579-ben jun. 12-én 
Báthori Kristof a vataházi prediumot, mely régen Márkod, Buzaháza és Deményháza határán 
volt, s melyet Báthori István Váradi Pálnak a székely sóaknák kamaraispánjának és az udvar 



előtt kedves Lázár Lázárnak adományozott volt, s abba Toldalagi Balázs görgényi 
várparancsnok és Lázár Ferencz Marosszék főkirálybirája által egyenlően felosztatva be is 
iktattatta volt stb. 

Mely nevezett vataházi praediumot mi most valódi határai közt minden szántóival, 
kaszálóival, erdeivel, vizeivel stb. fenn megnevezett Váradi Pálnak, Lázár Lázárnak és a 
Pozsgai György árváinak és utódainak adományozzuk örökösen*Ez adománylevél kelt 
Ujváron 1579 jun. 12-én, megvan a fehérvári kápt. hiteles transumt. a Demény-háza és 
Márkod közti perhez csatolva, mely per a vataházi predium felett még 1699-ben kezdetett 
meg, s ma sincs bevégezve, Benkő K. Marossz. ism. 184–185 l. egész terjedelmében közli.. 
Azonban ugy látszik, hogy adományozottak nem veheték birtokukba, vagy ha igen, azután 
eladták, mert az ma is Márkod és Deményháza közt per tárgya. 

Végül a völgyecske fejénél, már a Bekecs előhegyeinek kopár sziklái közt fekszik Kendő, 
tiszta református székely falucska, mely kopár határának hiányait gyümölcstenyésztéssel 
pótolja; e vidék hazája levén a marosszéki hires piros párizsnak, mely almafaj kendői 
terménye, valamint cseresnyéje is egész Marosszéken leghiresebb. 

Kendő nevét hagyományilag a legelőbb oda települt Kendei János nevű őstől nyerte, de 
hajdan e sokat költözködött falu nem mostani helyén, hanem Bere és Bere-Keresztur között 
feküdt, hol fekhelyét ma is Kendő mezejének nevezik. Onnan a tatárok által elpusztittatva, 
fennebb vonult, honnan meg Márkod üzte el; e második telephelyét még ma is Alj-Kendőnek 
nevezik. Ekként nyugtot nem lelve, felköltöztek harmadszor a Bekecs előhegyeire, az 
ugynevezett Kendőfőhöz, itt már a kopár, akkor rengeteg erdők által boritott helyet senki sem 
irigyelte tőlük; de a nagy hideg s főként vizhiány miatt ezt is elhagyták s végre negyedszer és 
utoljára lehuzódtak mostani helyökre*Az 1567. évi regestrumban Kendeo 9 kapuval szerepel, 
most házszáma 66, határterj. 1415 hold 662 négyszög öl, ebből szántó csak 303 hold 1521 öl, 
szőlő 8 h., erdő 70 h., a többi kopár, sziklás kaszáló és legelő. Kendő 1814-ben vált el Bere-
Kereszturtól és lett önálló egyházközséggé. 

A másik Berénél beszakadó s ezzel párhuzamosan futó völgy ennél jóval rövidebb, de azért 
jóval érdekesebb is, mert abban fekszik Berétől rövid negyedórára Bere-Keresztur*Sokan 
mint Philippi, Ackner s mások is azt állitják, hogy honunk minden Keresztur nevezetű 
helységében a német lovagoknak volt tanyája. Ezen állitás túlhajtott, mert tudjuk, hogy a 
Barczán megtelepitett német lovagoknak birtokhatárai szorosan körvonalozva voltak. – 
Hanem sokkal valószinübb, hogy a Keresztur nevű faluk a szent keresztnek tiszteletére 
szentelt templomaiktól vették ily nevöket, mint azt Sanctus Crux latin nevük is jelölni látszik., 
mely e vidék faluinak központi egyházközsége volt már a 14. század elején*A pápai dézmák 
regestruma 1332. évi rovatában 619. lapon: „Abraám sac. de S. Cruce solv. 8 den.”, a 733. 
lapon ugyanaz 4 denár fizetéssel. Abból pedig, hogy a szomszédos faluk egyike sincs 
bejegyezve, azt kell következtetnünk, hogy azok Keresztur leányközségei voltak. Az 1567. 
évi regestrumban Keresztur csak 3 kapuval fordul elő, most házszáma 64, határterj. 701 hold 
1409 négyszög öl, ebből 317 h. 239 öl szántó, 30 h. szőlő, 132 h. erdő., sőt még a reformatio 
után is, mert hogy még a 17. század elején is, a szomszédos 7 falu, nevezetesen B.-Keresztur, 
Bere, Selye, Kendő, Márkod, Mája, Magyaros*Mely falukat régi időben ezen hexameterbe 
ekként foglalták egybe: Markod, Mája, Bere, Magyaros, Kendő, Keresztur. egy 
egyházközséget alkotott, kitetszik a kereszturi községládában eredetiben meglevő 1602-ben 
kelt határozványból (Deliberatum), mely szerint nevezett évben Vágási György marosszéki 
ref. esperes-vicarius és b.-kereszturi lelkész elnöklete alatt a nevezett hét falu előljárói, 
presbyterei egybegyülvén, különféle rendszabályokat hoztak. Ezek között nevezetes azon 



határozat, hogy predicátort mindig az egyházközség válaszszon, még pedig olyat, ki a tanitás 
vezetésére és megitélésére hivatott s melléje az egyesült községek fizetésére iskolamestert 
állitsanak, ki a népet tanitsa jó erkölcsökben és tudományban nevelje stb. Mi mutatja, hogy e 
vidék népsége már ezen távol eső korban, midőn a népnevelésre senki sem gondolt, önön 
nemes ösztönétől indittatva, a népnevelés üdvös voltát átértve, a 7 falu számára egy közös 
iskolát funcált. Ezen határozványban törvénynyé tétetett az is, hogy az egyházi szónoklat alatt 
a cinteremben senki égetett bort, más italokat és eledeleket ne áruljon, zene ne legyen, hanem 
csak istenitisztelet után; mi arra mutat, hogy a messziről jövő hivek itt templomozás után 
étkezni, mulatozni szoktak*Ez okmány oly szép tiszta magyarsággal van szerkesztve, hogy 
annak valamely egyházi folyóiratbani egész közzététele igen óhajtandó lenne, az sokkal 
terjedelmesebb, hogysem én itten közölhetném.. 

 

A bere-kereszturi régi templom. (Rajz. Greguss J.) 

Ma Keresztur filiáji mind elpártoltak s önállókká lettek, csak az egy Bere maradt meg. 

Kereszturnak is, mint központi községnek érdekes régi temploma van, mely nem csak 
épitészeti műbecse, de pártlanul szép fekvése miatt is feltünő, mert az egy a falutól keletre eső 
czukorsüveg alakú (a völgy fölé legalább 200 lábra emelkedő) dombnak tetőormát koronázza, 
mint mellékelt képünkön látszik. Ott büszkélkedik az magas tornyával, mint a multnak 
felkiáltó-jele, mint az istenimádás fenkölt eszméjének égre törő megtestesülése, mint 
századok romboló hatalmával daczoló emlékoszlop, ugy tekint le onnan a magasból tiszteletet 
parancsoló komoly magasztossággal. És ha azt közelebből vizsgáljuk: szép fekvésével 
öszhangzatos műbecscsel birónak is találjuk, mert ez egyház egyik tisztes műemléke az 
átmeneti kroszaknak; s mint ilyen 5 századot átélt tisztes képviselője azon tőlünk oly távol eső 
multnak, midőn a magyar trónon Nagy Lajos ült, ki a magyar birodalmat Európa első rangú 
államává emelte, oly nagygyá, hogy az Ádria, Fekete és Baltitengerek határolták azt. Oly 
távol van e kor s oly messze elestünk az akkor gyakorolt tekintély és hatalomtól, hogy a 
költővel felkiálthatnánk: 

Hazám, oly rég voltál te nagy, hogy 

Nagyságod hire csak mese talán. 

De azért, mert a fényes, a dicső multra oly kisszerű jelen következett, lehet a jövő 
vigaszteljesebb; s ha lesülyedtünk a magasból, legalább becsüljük meg azon emlékeket, 
melyek, fájdalom, csak nagyon szórványosan maradtak reánk; tisztelet és kegyelettel 



közelitsük meg multunk ezen kőbetüit, mint azon kor fejlettségének, hatalmának és 
emelkedett műizlésének tanujeleit, melyek észlelhető és tapintható módon személyesitik és 
állitják előnkbe a mult műtörténelmét; melyek komoly némaságukban is oly ékesen beszélnek 
azon messze letünt korról; s mert az ily műemlékek az idő romboló hatalma s az ember 
meggondolatlan kimélytelensége miatt naponta tünedeznek el, semmisülnek meg vagy 
alakulnak át, legalább leirásilag védjük meg a kevés fennmaradtak emlékét. 

A berekereszturi szentegyház egy hajós épület, szentélye ennek is a nyolczszög három 
oldalával záródik. A hossz-szentély déli oldalán két csúcsíves ablak van, melyeknek 
díszművezete valójában kiválóan szép; ez ablakok alsó osztálya oszlopka által elválasztott 
kettős lóherívvel záródik, az egyiknek felső részében keresztidomú, a másiknak papucs alakú 
ablakrózsa van helyezve. A hajónak ugyan déli oldalán éppen ily alakitású és nagyságú 
csúcsíves ablak van, mely alól szintén a kettős lóherivvel alakult, míg a felső részt három 
környilat tölti be. Ezen hátul más három ablakocska van, melyek alig két láb magasak, 6 
hüvelyk szélesek, s melyek körívben záródnak. Ugy körives az ezen oldalon levő oldalajtó is, 
mely három henger s közbe illesztett két horony-tagozattal bir. Ez ajtó és a három kis ablak a 
román épitészet reminiscentiáit jelöli, sőt mint köríves alakitás oda tartozott a – most lebontott 
– diadalív is*A szentély 12 lépés hosszú, a hajó hossza 20 lépés, szélessége 12 lépes, a 
szentély csak egy lépéssel keskenyebb a hajónál.. A diadalivvel, a külső oldaltámok által 
feltételezhető, sőt még öreg emberek emlékezetében élő boltozat is eltünt, ugy a szentély, 
mint a hajó felő, s azt ma kockás fölep helyettesiti. Szintén kiváló figyelmet érdemel a 
homlokzatán levő (torony alatti) főkapuzat, melynek csúcsíves bélletét egy erősebb közép 
henger s mellette mély horony által elkülönitett két sugarabb hengerpálcza tagozza. 

Ezen főkapuzat előtt a torony szépen boltozott alsó osztályát elfoglaló toronycsarnok 
(Thurmhalle) van, melybe kivülről köríves ajtó vezet, tehát itt is a kör- és csúcsíves izlést 
egybeházasitva látjuk, sőt azon kis ajtóban, mely a karból a toronynak szintén boltozott 
második emeletébe vezet, a későb gótika egy képviselőjét is felleljük; mert az átszelt lóherív 
(platter Kleeblatt-Bogen) záródása mellett vesszőmű (Stabwerk) tagozatot mutat, mely idom a 
késő gótikáé levén, ez ajtó későbbi nyitását valószinüvé teszi. 

A torony maga is igen remek szerkezetű; szép, válogatott lapos kövekből roppant 
szilárdsággal épültek, ölesnél szélesebb – két egymás felett levő boltozatot hordó – falai*E 
négyszög torony külső oldalhossza 10 lépés, mi annak roppantottságáról fogalmat ád., mely 
boltozatok oldalnyomását a külső szögletekre diagonal irányban helyezett és a második 
emelet tetejéig felnyuló oldaltámok fogják fel. A torony négy emeletes, az emeleteket 
kajácsos párkányzat választja el, mely párkányzat az első emeletnél a rézsut tetőzetű 
oldaltámokon is át van vive. Első emeletén, mint látók, köríves ajtó van. – A második 
emeleten megforditott kulcslyukhoz hasonló hanglyukak (Schallöcher) vagy lőrések nyilnak. 
A harmadik emeleten egy igen csinos, nyomott csúcsívben zárodó ablak*Mely a félkörív 
alakjához közel álló ablaknyilat a gót izlés kezdetén, s utánzásképpen néha hanyatlása 
korában is előfordul, mi a karról toronyba vezető vesszőmű ékes kapuval combinatióba 
hozatván, nem lehetetlen, hogy a torony az egyháznál később a gótika hanyatlása korában 
épült. tünik fel, melynek kivülről befelé keskenyedő béllete horony- és henger-tagozattal van 
ékitve; díszművezetének ma csak töredékei látszanak. A felső negyedik emeleten négy 
csúcsíves ablak van, melyek szintén kivülről befelé keskenyedő béllettel birnak. Legfelül 
négy oldalú gúla-csúcstetőzet koronázza, melynek négy szögletéből négy kis toronyka lövell 
ki. Oldalfalait egykor al-fresco képek boriták, valamint az egyház falait is, mi a lehulló 
vakolat alól itt-ott előtünedezik. 



Harangjai közt a nagyobbik – mely 15 mázsás s e vidék legnagyobb, legszebb hangú harangja 
– szintén régi, ferde latin betükkel – melyek a minuskel irmodornak, főként a számjegyeknél 
még reminiscentiáit mutatják – ezen körirat van rajta: 

„Veni Rex glorie cum pace S. R. (Öntő nevének kezdőbetüi) 1542. ” 

E harangról a hagyomány azt tartja, hogy egy tatárjárás alkalmával mocsárba rejtették el, hol 
később nem tudták megtalálni, de a sertéscsorda arra járván, egy öreg kan kitúrta, s mint jó 
hüvös helyen abban szokott volt siestázni, mignem egyszer a pásztor észrevevén a kannak 
ezen megpendült fekhelyét, jelentést tett, s ugy vették ki. 

A berekereszturi templom alatt sirbolt is van, mely az 1614-ki pestis alkalmával fejedelmi 
rendelet nyomán az erdő-sz.-györgyivel együtt befalaztatott*A nagy-görgényi kath. 
egyházközségi jegyzőkönyv szerint. mely idő óta zárva van; pedig hihetőleg ottan, mint a 
Kereszturi család temetkező helyén, érdekes siriratokra lehetne találni. Hogy ezen 
szentegyház hajdan erőditve volt, hogy a minden oldalról meredeken lehanyatló dombtetőn 
fekvő ezen templomkastély oly erős védhely lehetett, hová vész idején a hét falu népessége 
bevonult, azt a hegy idomáról megitélhetni, de e mellett a hagyományok is ily feltevésünket 
megerősitik; bár békésebb idők bekövetkeztével annak magas várfalai, bástyái leszedettek s 
most legfelebb sejtelmesen lehet kiásott alapfalzatának bemélyedését követve, monorú idomát 
felismerni. 

A templomon felül egy kiszökellő előhegyet Vároldalának, annak északi alját Vármöginek 
nevezik, de a most szőlővel beültetett hegyen az állitólagos várnak semmi legkisebb nyoma 
sem látszik. 

A Vároldal alján egy kerekded kis halmot Képes dombnak neveznek; hagyomány szerint 
azért, mert régen a katholikus korban a Mikházáról Kereszturra járni szokott egyházi menetek 
(processiók) az ezen hegyen felállitott képeknél állomást tartottak. 300 événél több, hogy ezen 
áhitatoskodás megszünt, de azért emléke a helyelnevezésben még most is fenn van tartva, sőt 
a hagyomány még azt is mondja, hogy a reformatio után is eljártak a barátok azon dombra a 
népet visszakisértgetni (tériteni), e mellett az előitéletes néphit még azt is tartja, hogy 
éjjelenkint rút kámzsás barátok s 7 araszos szakált viselő arasznyi magas gnomok kisértgetik 
és ijesztgetik az éjfélkor arra járókat. 

Berekereszturi volt a hajdan hies Kereszturi család, melyből Marosszéknek több jeles főtisztje 
s más hivatalnoka került ki. A templom alatti kertben még most is látszanak a Kereszturi 
kastélynak düledékei. 

A berekereszturi Kereszturi család a sajókereszturival egy, legelőbb Kereszturi Kristóf tünt ki, 
mint Báthori Zsigmond kővári kapitánya*Kővári Erd. Tört. IV. k. 55. lap.; ennek nyomában 
az 1650 tájatt élt Kereszturi Istvánt találjuk; ennek fia János, ki 1691-ben mint Marosszék 
főkapitánya Sz.-Gericzén lustrát tart*Lásd e lustrát fennebb Sz.-Gericzénél.. Jánossal egykorú 
Sámuel, kit 1691-ben a leopoldi hitlevél életbeléptetésekor kormányzó Bánffy mellé 
tanácsosnak választottak s kit Cserey Mihály*Uj Nemz. könyvt. 333. l. jámbor, alázatos, 
csendes, emberbecsülő jó hazafinak jellemez. Sámuel 1707-ben Szebenben halt el; fia volt 
Miklós, ki a mult század elején, nevezetesen 1716-ban dec. 19-én a kormányzó gr. Kornis 
Zsigmond elnöklete alatt tartott gyülésen választatott meg Marosszék főkirálybirájának, s 
1718. jan. 4-én gr. Toldalagi János által iktattatott be a szeredai gyülésen*Lásd Benkő K. 
Marossz. ism. 74. l.. Ennek fia Mihály, Marosszék ülnöke, 1733-tól pedig főkirálybirája. Ez 



katholizálván, a jezsuitáknak nagy védnökévé lett, azoknak Udvarhelyt oltárt, M.-Vásárhelyt 
birtokot adott, miért ezek „Magna Hung. Domina” czimű 1738-ban Kolozsvártt megjelent 
munkájukat is neki ajánlották. István fiát is a jezsuiták által neveltette, de neveltjükben nem 
érhették örömüket, mert az elhalt, s benne a berekereszturi Kereszturi család is kihalt. 

Berekereszturi volt Kosa Zsigmond is, ki „De publica partium transilv. administratione civili 
atque militari sub Wayvodis” czímű igen jeles történelmi munkát adott ki 1816-ban Bécsben. 
– De ideje visszatérnünk a Kis-Nyárád völgyére, hol ujból nem sokáig maradunk, mert 
csakhamar elérjük azon balparti, a Nyiras pataka által átfolyt, mellékvölgyét, melyben 
Torboszló fekszik. Hagyomány szerint e falu régi neve Égszin volt, de egy csata alkalmával az 
égsziniek több rosz lóval állottak ki, hanem azért mégis jelesen harczoltak, miért a „több rosz 
ló”-ból származott volna a Torboszló név, mi egy kissé erőltetett leszármaztatásnak tetszik; 
minden esetre az ily névcsere, ha ugyan megtörtént, nagyon régen lehetett, mert az 1567. évi 
regestrumban már Torboszló néven 10 kapuval fordul elő*Most házszáma 73, határterj. 1409 
h. 1155 négyszög öl, ebből 582 h. szántó, 9 h. szőlő, 353 h. erdő. Hegyei közül eredeti 
nevükért a Köde hegyesét, Kéményes utat és Vaszkolot emlitem meg.. Határán van egy 
Kevereg nevű hely; erről meg az a hagyomány, hogy abodi Nagy Ferencz által a vidék 
népessége a nemesség ellen fellázittatván, oda gyült össze s ott kevergett (nyugtalankodott, 
összeesküdött), míg a nemesség rájok csapván, szétverte, összekeverte, s onnan a Kevereg 
név*Hogy Kevereg régen lázongást, forrongást jelentett, lásd Erd. Tört. Adat. III. k. 144. lap.. 
Torboszló Sz.-Imre filiája volt – mint látók – s csak e század elején lett önálló 
egyházközséggé. Itt van a Bereczky család ős fészke; e családból régen sok jeles hivatalnoka 
került ki Marosszéknek, a most élők közül Bereczky László és Sándor tüntek ki, mert 
mindkettő 1848/9 –ben a szabadság ügyének hű bajnoka és támogatója volt. Majd alább 
Marosszék forradalmi kroszakának ismertetésénél a két jeles hazafi nevével még többször is 
fogunk találkozni*Bereczky Károly egy nagyon czélszerű, könnyű járatú, s főként oldalos 
helyeken igen előnyös, hosszuvas nélküli váltó ekét talált ki, mely bereczki eke név alatt igen 
nagyon elterjedt. Bereczky Károly a selyemtenyésztést is nagyban üzi, s azt körében 
terjeszteni törekedik, s igy nemzetgazdászatunk terén nem kevés érdemet szerzett magának.. 

Torboszló völgytorkolatjától rövid negyedórára van Magyaros. A Kis-Nyárád völgyének 
utolsó végfaluja, mert itt már a Kis-Nyárád neve elenyészik, bár forrása ide még jó tova van a 
Bekecs déli alján; de az Magyarosan felül többé nem Nyárád, hanem Sugó pataknak 
neveztetik. Hol a Sugópatak a Selyéből lefolyó Czigány patakkal egyesül: ott keletkezik a 
Nyárád név s ott fekszik a két észak irányú patak völgyét elkülönitő Kati hegyese alatt szép 
regényesen Magyaros*Rákóczi György 1635-ki lustrájában Magioros név alatt.. Hogy 
Magyaros régen egyike volt Marosszék tekintélyesebb helységeinek, azt az 1567. évi 
regestrumból látjuk, hol Magyaros néven 32 kapuval fordul elő, vagyis annyival, mennyivel 
Maros-Vásárhely és Selye kivételével azon időben Marosszék egy helysége sem 
birt*Különben Magyaros jelenleg is egyik legnagyobb helysége Marosszéknek, házszáma 240 
levén, határterjedelme is tekintélyes, mert az 3313 h. és 106 négyszög öl terjedelemmel bir, 
ebből 1256 h. 1366 öl szántó, 1172 h. erdő, szőlője 24 h., de itt a havas közelében már gyenge 
bor terem, szőlői közt a Nagy- és Kis Likad nevüek mellett az Unumájt is feltaláljuk. Hogy 
daczára ily tekintélyes voltának, egyházhatóságilag mégis Keresztur alárendeltje (filiája) volt, 
azt fennebb látók, melytől nem előbb, mint 1791-ben szakad el s lesz önálló egyházközséggé. 
A vásárhelyi ugynevezett kis templom mintájára készült szép egyháza csak 1866-ban 
végeztetett be. 

Bármily félreeső hely legyen is Magyaros, azért mégis 4 országos sokadadalma van, melyeket 
1845-ben nyert*E sokadalmak febr. 8-án, maj. 16-án, aug. 9-én és nov. 28-án tartatnak. Ezen 



vásárokat Tőkés László eszközölte ki, s azért egyiknek jövedelme Tőkés Lászlóé, a második 
jövedelme Tőkés Samu és Eleké, a fennmaradó kettőnek jövedelme a magyarosi birtokosoké.. 
Magyaros egyik utczáját Egerszegnek nevezik, mely – mint mondják – egy ily nevű 
Magyarosba beolvadt falu emlékét őrzi; különben Magyaros sem mindig feküdt mostani 
helyén, hanem a falutól keletre felmagasuló már emlitett Kati hegyesének Várbércze nevű 
részén. Az ott elterülő lázon (fennsík) volt elhelyezve a Likad főnél felbuzgó forrás 
közelében, mely forrás főleg ily magasságban rendkivüli tünemény, mert annak roppant 
bőségben felfakadó kristálytiszta vize bár nyárban jéghideg, télben soha sem fagy be, sőt 
körülte és patakot képező lefolyásánál is a hó elolvadtával télszakon is a legszebb zöld fű 
virit. Ezen forrást Kati kutjának nevezik, egyik hagyomány szerint azért, mert az egy Kati 
nevű vén leány telkén buzogván fel, ez annak vizét szárazság idején pénzért adta; másik szebb 
hagyomány szerint Csergő Kata*A Csergő család nem régen halt ki Magyaroson. nevű hős 
nőtől nyerte ugy a forrás, mint a hegy elnevezését; ez a Csergő Kata pedig rednkivüli erővel 
biró leány volt, ki egy tatárjárás alkalmával a Várbérczén feküdt várból az őrizet élén kiütvén, 
a tatárokat öldöklő harcz után visszanyomta. Ezen várőrizet alapitotta volna a vár alatt 
elterülő lapályon az éltető forrás közeleben Magyarost, a falut. 

Várbérczünkön azonban az állitólagos várnak ma igen csekély nyomai mutatkoznak, s azok 
némi homályos gátonyra és sánczra szoritvák, hanem az ősfalu hagyomány-jelölte fekhelyén 
már biztosabb nyomok támogatják a feltevés valódiságát, mert ott tégla-, cseréptöredékek 
nagy mennyiségben fordulnak elő, sőt több üreg is mutatkozik, melynek pinczehelyek, vagy – 
mint hiszik – oly vermek voltak, hová a tatárok ittjártakor gabonájukat s féltőbb holmijukat 
elvermelték a lakosok. Ezen elvitázhatlan nyomok mellett a helyelnevezések is tanuskodnak, 
mert ott van a Magyaros kapuja nevű hely, hol e falu határkapuja állott; ott van a Tehénhajtó, 
hol a csordát az emlitett forráshoz hajtották itatásra; ott van a forrás és hegy neve, mely hős 
Csergő Kata nevével azonosult, s találnak e hegytetőn gyakran nyíl- és fegyvertöredékekre is, 
melyek az itt vívott csaták maradványainak mutatkoznak lenni. A hagyomány a távol régi 
kornak ez elmosódott emlékeit tovább füzi, mert elbeszélése szerint Csergő Kata megmenté a 
falut és várat; de később egy más tatárjárás alkalmával ugy a falu, mint az azt fedezett vár 
feldúlatott és földig romboltatott, a lakosoknak e vészes harczokat túlélt s az erdők 
rengetegében megmaradt része visszatérve, miután feldúlt szülőfaluja romjai felett kibúsulta 
magát, uj telephely után nézett, s mivel a hegyre feljutni bajos volt, s a vár is, melynek 
védelmeért oda huzódtak volt, elpusztult, elhagyták a régi fekhelyet s lejebb a völgybe 
huzódva, épiték fel mostani helyén Magyarost, mely ily nevét a körülte levő 
mogyoróbokroktól nyerte. 

A hegyen levő ezen régi emlékek mellett még más nevezetes helyeket is találhatunk 
Magyaros közelében, melyeket pár szóval szintén érintenünk kell. 

A falutól északra 6 szabályszerű, sorba helyezett halom van; melyek mint egyenközüleg 
sorakozott zöld gúlák néznekk ki, s melyeket a hagyományok szerint az óriások idomitottak; 
igen bizony, a természet óriás hatalma. Mondják, hogy régen Egerszeg nevű falu feküdt ott, 
de vizhiány miatt költözött le, s olvadt be Magyarosba, ezért találnak ott vastag 
cserépdarabokat. E domboknak sajátos elnevezése is figyelmet érdemel; az elsőt 
Leányhegynek azért nevezik, mert régi időben a leányokat temették oda. A másodikat 
Haranghegynek, mert éppen oly idoma van, mint egy harangnak. A harmadikat Lugashegynek 
azért, mert szép erdő-lugas van tetején. A negyediket Ördöngös dombnak azért, mert a néphit 
szerint a gonoszok oda rejték kincseiket, s éjente (éjjelenkint) most is zenélnek, vigadnak s 
ördöngösködnek ott. Az ötödiket Faragott domb-nak azért, mert oly szabályszerű, mintha 



metszve lenne. A hatodikkat végre Kis-Érhegynek (őrhegy) azért, mert régen onnan őrködtek, 
s kémlelték, ha nem jön-e ellenség. 

Magyaros felső végénél a Székhátja alján egy nagy mértékben hajtó tulajdonnal biró ásványos 
forrás van, melyet régebben sokan látogattak, ma azonban teljesen el van hanyagolva és 
hagyatva. 

XIII. Selye és a Bekecs. 
Kövespatak. Selye, néveredete, fekvése. A Bekecs. Óriások árka, annak nyomozása, létczélja. 
Kis-Bekecs, régi falu, régi szántóföldek. Faragó kútja. Kőbányák. Bekecstető, a bekecsi 
kápolna. Kilátás. Veszély mezeje. Körtvélyestető, az itt követelt vár. Sugópatak. Palota, 
szerzetesek a Bekecsen. Klastrom bércze. Barátok útja. 

A tulajdonképi Kis-Nyárádnak végpontjához jutottunk el, hol neve ugyan elenyészik, de 
vidéke még tovább folytatódik, mert a Magyarosnál beszakadó Czigány, fennebb Köves patak 
nevet nyerő csermely fejénél – a Bekecs aljára bigyeszkedett – Selyét találjuk büszke 
elszigeteltségében, sziklás előhegyén ülve azon havasnak, mely a két Nyárád közti 
hegységnek zömét, s a Marosszéket behálozó hegylánczolatoknak mintegy gyökét, magvát 
képezi. A Bekecs az Marosszéknek, mi a Hargita Udvarhelyszéknek, mi a Nemere 
Háromszéknek; mert bármely pontjáról is e törvényhatóságnak látszanak annak büszke magas 
ormai, azért ha a marosszéki székely az idő iránt tájékozni akarja magát, oda tekint az ős 
Bekecs ormaira; midőn derült annak homloka, jó időt vár; de ha fellegekkel vonta be sziklás 
csúcsait, akkor jó időt igénylő mezei munkához nem igen kezd. A Bekecs ormán jelenik meg 
a tél előképe kora hóval, s a tavasz kiderültével a télnek utó foszlányai is onnan tünnek el 
legkésőbben, a hajnal pir legelőbb ott dereng, s a nap búcsú sugarai azt aranyozzák meg 
legutoljára. E mellett midőn zord tél dühöng, a Nyárád felvidéke Bekecsről hozott fánál 
fütezik, nemcsak, hanem azzal kereskedve szerzi be szükségleteit, régen pedig oda járt a 
vidék népe istenét imádni. 

Minden havasi népnél megvan a magas hegyeknek, a vihar e büszke székhelyeinek, ezen 
nagyszerű kilátást nyujtó bérczóriásoknak kegyeletes, mondhatnók vallásos tisztelete; megvan 
ez a székelynél is, s azért látunk, azért találunk magas bérczeinken (mint a Bekecstető, 
Hargita, Kápolnahegy Csíkban, Firtos, Sziklódi tető stb.) kápolna romokat, kolostorokat, hová 
búcsúra sereglett a nép; azért koronázzák büszke havasaink és bérczeink ormait titokszerű 
várromok, mert a székely szerette, kegyelte a havast, hol az ember felmagasztosulva érzi 
magát, hol nagyszerű látvány gyönyörködteti és emeli fel a lelket. 

Mint székely, én is a magas bérczeknek ily előszeretetétől nem vagyok ment, miért e tájt 
jártamban a Bekecset nem mellőzhetem; nem mellőzhetem főként azért, mert ott a nagyszerű 
kilátás meleltt még más régi műemlékeket, rommaradványokat is találhatunk, melyeket mint a 
Székelyföld régiségeinek kutatója, figyelmetlenül, észleletlenül nem szabad hagynom; annál 
inkább nem, mert bár a költők gyakran megénekelték a Bekecset, bár a népdalokban gyakran 
szerepel e büszke havas de mindamellett ki azt figyelmesen átkutatta, ki annak régi 
műemlékeit szakavatottan ismertette volna, tudtommal még eddig nem találkozott; azért én e 
hiányt a lehetőleg kipótolni törekszem. 

A Bekecset legkényelmesebben Selyéből lehet megjárni, azért oda irányozzuk lépteinket, 
hová rosz köves úton Magyarostól számított félóra alatt érünk el. 



Selye régi iratokban Szélye néven is fordul elő, s igy igen valószinünek tetszik, a 
néveredetével kapcsolatos azon hagyomány, mely szerint ily neve onnan eredett, hogy az mint 
Marosszéknek egy helysége*Különben Selye msot is tekintélyes helység, mert házszáma 156, 
határterjedelme szintén igen jelentékeny, mert az 5164 holdra megy, ebből azonban csak 817 
h. 1255 öl szántó, a többi erdő, legelő és terméketlen, mert szőlő már itt nem tenyészik. sem 
számitott*Természetesen Vásárhely kivetelével.. Miként fennebb látók, Selye is Bere-
Keresztur fiókegyházközsége volt régen, de mint legtekintélyesebb és legtávolabb eső, első is 
volt az elpártolásban, mivel az már 1643-ban elszakadt és önálló egyházközséggé lett. Ez 
azonban csak a reformátusokra értendő, mert Selyében – mint a Nagy-Nyárád felvidékén levő 
Szentfölddel érintkező helységben – katholikusok is laknak, kiknek 1736-ban épült és a 
mikházi szerzetesek által administrált egyházuk van ottan. 

A selyei családok közt legrégibb és legterjedtebb a Kacsó család. Kacsó Boldizsár, valamint 
utódai is már 1594-ben felmentettek a falus biróság viselésétől*Ezen felmentő okmányt a 
kacsó család felmentetése támogatására 1744-ben bemutatta Marosszék közgyülésének, és igy 
a jegyzőkönyvekben a most eltévedtnek emléke fennmaradt.. Selye északi részén egy helyet 
Bergenyie szállásnak neveznek, mint mondják azért, hogy valamely tatárjárás alkalmával 
Bergenye lakói ide huzódva menekültek meg a veszélytől, más hagyomány szerint kezdetben 
Bergenye itt feküdt, de a köves és kevéssé termékeny havastájon lakói nem tudván megélni, 
ugy telepedtek át a termékenyebb s kevéssé népes Marostúli részbe, mit ha elfogadunk, akkor 
Bergenyét Selye gyarmatának kell tekintetnünk. 

Különben Selye lakói nemcsak régen, hanem most is küzdenek helyzetük nehézségeivel, mi a 
talaj terméketlenségéből ered, mert roppant terjedelmű határukon részint a föld rosz volta, 
részint az éghajlat zordonsága miatt alig termelhetnek annyi gabonát, mi szükségleteiket 
fedezze, hiányaikat tehát marhatenyésztés, gyümölcstermelés s főleg szénégetéssel pótolják. 
A gyümölcs itt is, mint minden magasan fekvő faluban, igen jól tenyészik, s azért Selyében 
nagyon sok gyümölcsfa, nevezetesen sok szilva- és diófa van, elannyira, hogy a falu a szó 
teljes értelmében zöld lombok ernyője alá van elrejtve. A gyümölcsből – mikor ideje van – 
nem kevés pénzt kapnak Selye lakói, azonban főfoglalkozásuk és főjövedelemforrásuk a 
szénégetésben összpontosul. A szenet a Bekecsen égetik, s van elég oly selyei ember, ki 
hónapokig oda van az erdőre szenet égetni, mialatt ugy megszakálosodik s annyira 
bekormosodik, hogy hazatértekor övéi sem ismernek reá. Nem lesz talán felesleges, ha itt a 
szénégetésnek e tájon divatozó sajátságos módját érintem. 

Szénégetésre rendszerint többen állnak egybe s több időre magukat élelemmel ellátva, 
társulatban mennek az erdőre. Itt legelőbb kiszemelik a szép, kinőtt s egészséges törzsű 
bükkfákat s azokat levágva, ramazra*Hétfaluban ugyanez kölömp. [öl hosszú darabokra] 
ródalják (metszik) el, ezeket egy helyre egybehordják, felhasogatják s millérnek nevezett*A 
millér név onnan eredne, hogy a selyeiek a szenészetet egy Müller nevű némettől tanulták 
meg. nagy kúpidomú csomókba rakják össze. Midőn több héti munkát igénylő több millérrel 
készen vannak, az egészet vizes lapuval – hogy légvonat ne érje – vastagon beboritják; mikor 
aztán a csürkőknél (a meggyujtásra hagyott üregeknél) meggyujtják. – Csakhamar roppant 
füstfelleg emelkedik fel, mi a távolból a havasoknak nem egyszer ad festői tekintetet; a 
kifáradt munkások pedig a füst leple alatt nyugalomra bocsátkoznak, mert a millér két-három 
napig is elsüstörög (magában emésztődik), míg egészen szénné változik át, mit arról tudnak 
meg, hogy teteje leroskad. Ekkor hosszú kankokkal (horgok) szétszedik az izzó szenet, vizzel 
kiöntik s kész van a szén, mit zsákokba rakva, Vásárhelyre szállitanak, hol zsákja 30, 40 kron 
kel el. Egy jól kinőtt fából lesz egy millér, egy millérből 50–60 zsák szén kerül ki, de mivel 
mindenkor több millér ég, rendszerint 6–700 zsák szén megyen be Selyéből hetenkint 



Vásárhelyre, mi éven át szép összeget hajt be a Selyeiknek; de egyszersmind oly roppant 
erdőpusztitással is jár, hogy a Bekecsnek közelebb eső nyugati oldala már teljesen le van 
tarolva, s most már a távolabb eső keleti oldalon szenésznek (égetnek szenet). De lássuk a 
szenészetnek nagy műhelyét, a Selye felett közvetlenül felmagasuló Bekecset. 

A Bekecsnek Marosszékre néző nyugati oldala két lépcsőzettel – székelyesen lonkával – 
emelkedik. Selyéből egy meredek köves öldalon mászva ki, egy óra alatt érünk a havas azon 
első lonkájára, hol a hegynek lépcsőleges bemetszése, vagyis terrasseszerű keskeny térszalaga 
van. Ezen alsó lonkán vonul át az Óriások árka, mely nem más, mint az általunk Szováthánál 
látott s a Restástetőig elkisért ugynevezett Rabsonné útjának folytatása, mely onnan az 
Aszalványon, Körtvélyes alján felcsap a Bekecs déli bütüjénél, onnan Kovács szene, Gábor 
orotványa, Agyagapataka, Farkas vésze, László Mihály tava, Csere csorgója, Csere felett és 
Likat teteje nevű helyeken átvonulva, a Nyires élin leszáll a Mikházánál lefolyó Peres 
patakhoz, szóval az a Bekecsnek nyugati lankás oldalát a lehető legegyenesebb irányban szeli 
át és Szovátháról Mikháza tájáig 2 mérföldnyi egyenes méretben nyulik el, mit azon 
körülmény, hogy hegyen-völgyen megy el, legalább is még 1 mérfölddel meghosszabit. A 
néphit azt tartja, hogy az Mikházán túl is egész Beszterczéig folytatódik, de én a vidéket – hol 
annak át kellene menni – figyelmesen felkutatván, sehol semmi nyomára és emlékére nem 
akadtam, valamint Szováthán túlról, illetőleg a szováthai sóhegyeken túl annak ismét tovább 
folytatását felfedezni nem tudtam; igy tehát azt kell hinnem, hogy az Szováthától csakis a 
mikházi castrumig nyult, mi azon hitre jogosit fel, hogy az nem más, mint azon római útnak 
folytatása, mely Apulumtól a Maros mellett feljőve, Vásárhelynél, Kebelénél a Nagy-Nyárád 
terére átcsapván, egész Mikházáig, illetőleg az ott levő castrumig tisztán követhető, hol az 
eddigi kutatók annak nyomát elveszitették; de én feltaláltnak hiszem a Bekecsen átvonuló 
fenn megjelölt Óriások árkában, mely Mikházátl a rómaiak idejében mivelet alatt állott 
szováthai sóhegyekhez viszen át egyenes vonalban. 

A kérdéses Óriások árka egy alapjában 2–3 öl széles töltés, melynek nyugati oldalán 2 öl 
széles és éppen ily mélységű teknősödés vagy sáncz vonul el; túlsó vagy keleti oldalán ily 
sáncz ma nem levén látható, ez az út elméletének ellene mondana, de feltehető, hogy felső 
vagy keleti sánczát a felülről lerohanó s a töltés által felfogott vizek töltötték be, míg az alsó 
mély sáncz ugy keletkezett, hogy az úttöltéshez és a talajegyengetéshez szükséges föld onnan 
vétetett. A fenn elősoroltak mellett még az út elmélete mellett szól az is, miszerint töltésünk 
szembeötlőleg a hegy lankásabb, járhatóbb részét keresi, mit a Székelyföldön levő más 
töltéseknél, mint a rikai Kakasbarázda, a hargitai Ördögök útja, a Parajd feletti Rabsonné útja 
és a Partiumban levő Tündérek útjánál*Lásd e munka I. kötete X., XVII., XXVIII., XXXI., 
XXII., XLII., XLVIII. fejezeteiben. sehol sem találjuk, mert minden tekintet nélkül a vidék 
földrajzi alakulására, hegyen-völgyön, meredek sziklákon torony irányban hatolnak át. 
Azonban én ezen hiányosan okadatolható sejtelmemet korántsem akarom csaalhatatlan 
igazságként felállitani; én véleményemet kimondám, a töltés vonalát nyomról nyomra követve 
megjelölém főleg azért, hogy majd szakértők e vonalon teendő ásatások s tudományos 
kutatások által a valót kiderithessék, biztosan megállithassák. 

De törjünk előre, emelkedjünk felfelé a havas meredek oldalán, mely a Bekecs második 
lonkájára vezet. Ez egy Kis-Bekecsnek nevezett, az előbbinél szélesebb térszalag, hol 
kristályforrások körül gazdag legelő van nyájak és csordák számára, melyek szél-elkapta 
kolomp- és csengetyű-zenéjökkel viszhangoztatják a bérczeket; de hol most ezer szinű 
virágokkal, eperágyakkal ékes legelők terülnek el, ott régen az ember szorgalmas keze 
munkálkodott, mert mindenütt felismerhetők a régi szántóföldek mesgyéi (barázdái). 
Mondják, hogy régen, mikor a bekecstetői vár még állott, a várőrség által lakott Selye itt e 



lonkán felfakadó vizdús források által termékenyitett helyen feküdt, mikor lakói harcztól üres 
idejöket a földmivelésre forditva, itt szántottak, vetettek s azért vannak ott azok a mesgyék. 

A vár elpusztultával, de főleg békésebb idők bekövetkeztével a várkatonák leköltöztek a hegy 
aljára, hol Selyét alapiták. E lonkán, valamint a Bekecsen másutt is nagy mennyiségben fordul 
elő azon finom szemcsés trachyt-porphir, mi könnyen idomitható levén, fölséges 
épületanyagot nyújt; hogy a régibb időkben, valószinüleg már a – jó épületanyagokat 
szakértőleg felkutató – rómaiak korában is miveltettek itt bányák, arról több a rómaiak 
modorában nyitva mívelt kőbánya-mélyedés tanuskodik. Sőt a Faragó kútjánál mutatják azon 
kőbányákat is, honnan a berekereszturi templom köveit kivágták. Innen félórát tartó meredek 
sziklás oldalon kimászva, a Bekecstetőn voltunk. 

A Bekecsnek két csúcsa van, az északi magasabb csúcsnak kopár tetejét Bekecstetőnek, 
északra hajló erdős részét Komjáttetőnek hivják. A Bekecstető tisztásán feküdt a sz. Antal 
tiszteletére szentelt bekecsi kápolna, hová évenkint kétszer (sz. kereszt hetében és szept. 
elején) búcsúra sereglett a Szentföldnek áhitatos lakossága, mikor éneküktől viszhangzott a 
havasoknak most csendes magánya. A kicsinyke kápolnának alapfalai még most is látszanak, 
annyira határozottan, hogy köríves apsisa tisztán kivehető, miről itélve, imolánk nagyon régi 
épület lehetett. Ez alapfalak alig egy lábnyi magasságra állanak ki a talajból, maholnap azok 
is eltemetődnek a földbe, mikor aztán nyomtalanul elenyészik; azért mit még e kápolnára 
vonatkozót találhatunk, mentsük meg a megsemmisüléssel bekövetkezendő feledékenységtől. 

A mikházi kolostor házitörténetében (Hist. domus) azt találjuk bejegyezve, hogy e kápolnát a 
Tormák eldőde épitette, ugy adatot találunk arra is, hogy ezen kápolna fenntartására alapitány 
volt téve, – minek daczára a kegyelt szentély már a mult század közepén romba dült; de hogy 
annak ujból való kiépitése tervbe volt véve, kitetszik a következő nyugtatványból, melyet P. 
Jánosi kázmir, mikházi quárdián 1833-ban a kolostor házitörténetébe szórul szóra bejegyzett: 

„Vettem Sófalvi János uramtól a bekecsi szent Antal kápolnája penzinek interesséből 
kezemhez 20 mftot, melyről ő kegyelmét presentibus quietalom, melyet azon elpusztult szent 
kápolnának felépitésére kell forditani. Mikháza 29 Marc. Anno 1752. Dosa Mihály mp.” 

De ugy látszik, hogy tervbe vett kiigazitása elmaradt, alaptőkéje pedig elkezelődött, hová? 
nem lehet tudni. 

Öreg vezetőnk azt mondá, hogy még az ő gyermekkorában a kápolna harangja és kőkeresztje 
megvolt, az elsőt Buzaházára, a másodikat Selyére vitték a cinterembe. Selyére 
visszatértemkor nem mulasztám el e kereszt után puhatolózni, s nagy örömömre a kath. 
templom észak-nyugati végénél földbe sülyedve meg is találtam, honnan kiásván, ezen 
bemetszett feliratot olvastam le róla: 

1600 
Az bekecsi kápolna köve 

J. H. S. (Jesus hominum Salv). 

E felirat pedig igen érdekes adat arra, hogy ezen kápolna 1600-ban már állott. Ma azonban 
elenyészett az emberi kéz által emelt szentély, nem zen az imára hivó harang, s az ide 
felhatolónak áhitattól áthatott lelke mégis felmagasztosul, szive felemelkedik, midőn az innen 
feltáruló dicső látványon elmereng; mert ki magas bércztetőkön állott, honnan egy országnak 



tágas láthatára nyilik, az érezte bizonynyal azon felemelő lelkesedést, azon szent 
felmagasztosultságot, mely az emberi szivet a természet végtelen nagyszerüségének 
szemléleténél meglepi és átvillanyozza. Lelkesülni egy ily nagyszerű kilátásnál lehet, de azt 
leirni, méltó szinben ecsetelni lehetetlen. Nem is leirás, hanem tájékozás akar inkább lenni az 
itt nyujtott körvonalozás. 

A Bekecs a Firtos és siklódi Nagykőnek a Kis-Küküllő által átmetszett folytatása, vagyis 
harmadik végcsúcsa, s egyszersmind vég feltömbösülése azon trachyt-tömegnek, mely a 
Kelemen-havasától kiindulva, a Hargita lánczolatain lehatol a torjai Büdösig, s Europa 
legnagyobb, leghatalmasabb trachyt-tömegét alkotja, mely több száz négyszög mfdet betöltő 
ősszikla telepnek fővonalától, a Hagitát Kelemen havassal egybekötő gyergyószéli 
havasoktól, vagyis a nagy Mező havas és Cserepes kőtől a mi Bekecsünk csakis a Szakadát 
keskeny völgyülete által van elkülönitve, s annak a Firtosnál kiinduló mellék-lánczolatával 
szervi egybeköttetésben levén, e ropppant trachyt-tömegnek utolsó határát, utolsó bástyáját 
alkotja, melyből a Marosszéket behálózó, a völgyeket elkülönitő hegylánczolatok, mintegy 
tőből kisugároznak, honnan az e völgyeket termékenyitő folyócskák felfakadnak. 

Ha a szemlélő hátra (keletre) tekint, ott látja azon roppant havas tömeget, a Székelyföldnek 
ezen határtalan faraktárát, mely magasabb, égretörő csúcsain épitkezésre sudar fenyőt, sötét 
oduiba és mély vápáibá tüzszerül, eszközfául lomberdőket, bükk- és cserfákat termel. Ott csak 
ez őserdőségek határtalan tömege, a vadon nagyszerüsége uralg, az emberi épitkezésnek még 
nyoma sincsen sehol, meddig a szem lát, mindenütt erdők rengetegjei, melyeknek 
végtelenségéből égre törő havascsúcsok lövelnek ki; ilyenek délen a Bekecs testvérei, a vele 
egykorú, egymagasságú Nagykő és Firtos, melyek által mintegy összecsatolja Marosszéket az 
anyaszéknek havas gyürűzetével; ilyenek nyugatra és északra az egymást párhuzamosan 
követő, az egymással rendszeresen összeillesztett hegyeknek hullámzatos, hovatovább 
magasulni tetsző lánczolatai, melyek közt a Nyárád, Kis-Küküllő, Maros, s ezek 
mellékfolyóinak megszámlálhatlan völgyületei mélyülnek, zöldellő virányain átkigyózó 
patakoknak felragyogó fényszalagaival. És e folyamok mellett, ezen gazdag szinezetű tereken, 
völgyekben, azok a megszámlálhatlan faluk, az embereknek zajos tanyái, terülnek el, annyi 
öröm s boldogságnak, annyi szenvedés és nyomornak forrásai!! E havasi kirándulásunk 
alkalmával szép, derült nap levén, tisztán láthattuk a két Nyárádnak Bekecset körülölelő 
kétfelőli völgyét, összefolyásuknál kiszélesedő szép terével le egészen Teremiig, a hogy 68 
faluval élénkitve és tarkázva kigyózik láthattuk túlról a Maros terét, mely az innen nagyszerű 
városnak tetsző Szász-Régentől, sőt Vécs ős kastélyától egészen Kerelő-Sz.-Pálig és Radnóth 
fejedelmi kastélyáig terül. E régi kastélyt, mely a Rákócziak nevével s dicsőségével fonódik 
össze, látcsővel kivehettük, de ok nélkül kerestük Marosszéknek jóval közelebb eső fővárosát 
Vásárhelyt, mert azt a háta mögött levő Nagyerdő elfedte szemeink elől. Hanem mintegy 
kárpótlásul kivehettük a távol elmosódó homályában az Erdélyt körülkaroló nyugati és északi 
Kárpátok bérczóriásait, az Isten székétől az északnyugati szögletben levő Cziblesig, innen 
pedig le a Retyezátig. E hosszu vonalon végig tekintve, felismerhettük a roppant havassor 
minden egyes csúcsát, a szépen kicsipkézett Ünököt, a fennhéjázó Cziblest, a csudás tordai 
hasadékot és dicsőséges Székelykőt, hátterökben a gyalui és topánfalvi havasokkal; alább a 
kopasz Pilist, a bölcspofájú Csáki követ és a gúlaidomú Kecskekőt, valamint a nagyszerű 
Retyezátnál egyenes szögletben emgtört havassornak déli lánczolatát, a legroppantottabb 
Negojig. De ki tudná e látványt leirni? Ki tudná a természet mindenható nagyszerüségét kellő 
fényben ragyogtatni? A véges ember jobb ha hallgat, s erejét túlszárnyaló, tehetetlenségét 
felmutató vállalatba nem kezd. Hagyjuk azért ezen nagyszerű leirhatlan körlátványt, s 
folytassuk kutatásunkat tovább a Bekecsen. 



A Bekecstető keleti alján egy erdő által környezett mezőt Veszély Mezejének a hagyomány 
szerint azért hivnak, mert tatárjáráskor a vidék népessége oda menekült volt, de egyszer, 
midőn a fegyverfogható férfiak élelemszerzés végett elszéledtek, egy áruló rávezette a 
tatárokat a távol menhelyre, kik a hátramaradt nőket, gyermekeket és öregeket mind 
legyilkolták vagy rabszijjra füzték, elannyira, hogy mire a férfiak megtértek, csak hullákat s 
vértengert találtak, miért e gyászos naptól fogva viseli az a Veszélymező nevet. Most pedig, 
miután a Bekecstetőn felbuzgó gyönyörű forrásnál kipihentük egy kissé magunkat, folytassuk 
utunkat a Bekecs déli csúcsára, mely Körtvélyestető nevet visel. 

Ennek tetőlapján kaszálóul használt tisztás van. Itt keresik a Bekecs várát, de a melynek ma 
igen csekély, mondhatni semmi maradványa nincsen, mert mit figyelmes utánkeresés után 
találtam, nem egyéb, mint a fenntér délnyugati szögletében 5 öl átméretű mély gödör, melyet 
jelentéktelen gátonyszerű ormozat körit, s mely körül nagy halom kő van szétszórva; de ez, 
minek itt homályos nyomait leljük, legfelebb őrtorony lehetett, mely a Siklód feletti őrtorony 
által a Csombod, Maka és Firtos várát a Remete vidéki várakkal (melyekről alább) 
egybekötötte. De semmi esetre sem azon 6000 láb négyszögű tért keritő römai vár romjai, 
melyekről az 1787-ben itt járt Bartalis emlékezik*Lásd Vass József „Erdély a rómaiak alatt”, 
118–119. lap.. Ily terjedelmes romoknak ma itten semmi látható nyoma nincsen, s valószinű, 
hogy Bartalis is inkább csak képzelte, mert itt az emberlakta vidéktől távol eső helyen azok 
ma is meglennének, s még inkább képzelődés, hogy az római vár maradványa lett volna, mert 
tudjuk, hogy a rómaiak ily magas hegyekre nem szoktak volt várat épiteni. 

Visszafelé jőve, útunkat a Kis-Nyárád eredetét alkotó és a Bekecs délkeleti oldalán felfakadó 
Sugó patak felé vettük. E pataknak balpartján egy a Bekecs előhegyeihez tartozó dombozatot 
Palotának neveznek. Ma a szántás alatt levő helyen emelkedés s néhány gödörnél – melyek 
egyikét a palota kútjának mondanak lenni – egyebet nem lehet látni; de tányéralakú bronz 
lemezeket, hamvvedreket gyakran találnak, sőt környeke most is vastag, durva anyagú, tehát 
barbar korra mutató cserépdarabokkal van elboritva. A hagyomány azt tartja, hogy barátok 
(szerzetesek) laktak ottan, kiknek fényes palotáját a tatárok akkor dúlták fel, mikor a Veszély 
mezejéről visszafordultak, hanem – folytatja a hagyomány – a szerzetesek a foglyul esettek 
vészkiáltásai által előre figylemessé tétetvén, még időt nyertek arra, hogy harangjukat és 
féltőbb kincseiket a palota kútjába rejtve, elmeneküljenek. A kegyetlen tatár csorda, a 
palotában nem találván reménylett kincsre, azt földig rombolta; miért a szerzetesek nem is 
költöztek vissza, hanem Mikházára huzódva épitettek uj kolostort, a kútból kiemelt kincsből. 
Ezen homályos hagyományokat az emlitett nyomokon kívűl még más helynevek is támogatni 
látszanak, mert a bekecstetői kápolna, a Bekecs túlsó alján levő Klastrom bércze, Barátok útja 
nevezetű helyek arra mutatnak, hogy régi időben a Bekecs kedvencz helye volt a 
szerzeteseknek, kik mindenütt szerették a természetileg üde, szép helyeket, a távoli magányt 
felkeresni, talán azért, hogy a természet költőisége némi kárpótlást nyujtson természetellenes 
rideg életük kopárságaért. Ekként feltehető, hogy e bérczek, melyek most munkás nép zajától 
vannak élénkitve, hol az emberi szorgalomnak a kopár szirteken is áldást fakasztó míveletével 
találkozunk, hajdan a szenteskedő tunyaságnak voltak helyei, hol egy csomó emberi 
hivatásától – a munkásságtól – elvont, az élet örömeitől eltiltott szerencsétlen lény Istennek 
kedves dolgot hitt végbemenni, midőn magát sanyargatva, testvérei, embertársai köréből 
kiszakitva s a társadalomtól elvonulva, tétlenül tengeté életét, szent zsolozsmákkal 
viszhangoztatva a bérczek ormait; miért a Bekecset ugy tekinthetjük, mint a vidék régi Sz.-
Bernhardját, hol a havas nagyszerüségének lélekemelő hatásával Isten imádásának emelkedett 
eszméjét csatolák egybe. Ma már elomottak az e bérczeket egykor koronázott kápolnák, 
kolostorok, de emléküket a hagyományok és helynevek fenntarták a nép között, s innen 



eredhet a Bekecsnek azon tisztelete, mely népünknél – bár okadatolatlanul – egészen 
napjainkig fennmaradt. 

XIV. A Nagy-Nyárád völgye. 
A Nagy-Nyárád. Jobbágyfalva, római út nyomozása, regéje. Csíkfalva, Csík-Sz.-Márton. 
Bögözháza. Körtvélyháza. Szilamár nevű elpusztult régi faluk, azoknak fekhelyei. Bajka vára. 
Sz.-Márton régi temploma, a tatárok Szent-Mártonban. Tóth család. Sirkövek. A Hodos-
pataka völgye. Vadad, Iszló, Ehed, Hodos, ez egyházközség régisége, régi temploma, régi 
keresztelő medencze. Kovácsoczi Farkas korlátnok birtoka. Bakosháza. Villám. Jobbágytelke, 
szalmakalapgyártás. Németek vára. 

Követtük a Kis-Nyárádot fel egészen eredetéig, s igaztalanok lennénk idősb testvére a Nay-
Nyárád iránt, ha őt is ily figyelemben nem részesitenők. Hogy pedig ezt rendszerességgel 
tehessük, vissza kell fordulnunk azon ponthoz, hol folyónkat elhagytuk, azaz Nyárád-
Szeredához, hol faluktól behintett szép völgye kezdetét veszi, illetőleg hol az végződik. 
Folyamvölgyünk kezdetben északi irányt veszen, igy halad Csik-Szent-Mártonig, hol keletre 
fordulva a Kis-Nyáráddal egyenközű párhuzamos irányban halad. 

Az első falu, melyet völgyében érünk, Jobbágyfalva. E falunak népessége nagyrészt jövevény, 
ide telepitett jobbágyokból áll. Alig 80 éve, csak 20 házból állott e falu, ma már e szám 
hatszorozva van*Ma házszáma 110, 550 lélekre menő lakóiból 320 kath., ref. és unit. székely, 
a többi görög-egyesült székely, mert azok azt sem tudják, hogy az oláhnyelv mily fán terem. 
Határt. 1695 h. 550 négyszög öl. Ebből szántó 960 h. 1558 öl, erdő 340, szőlő 18 h., a többi 
kaszáló legelő. Helynevei közt felemlitem a keletre eső Izso hegyet és az északirányból 
Nyárádnak folyó Istand patakát. Régen a Tóth család birta. Sőt innen is iratta magát*A 
jobbágyfalvi Tót családról láss többet alább Cs.-Sz.-Márton leirásánál. később Petkiekre, B. 
Bálintithokra szállt, most neje czímén B. Rindsmaul birja, kinek ott csinos udvarháza van*Az 
1567. évi regestrumban mostani nevén csak 5 kapuval fordul elő, tehát akkor is már sok 
jobbágy lakhatta.. 

A Jobbágyfalvánál nyugatról lejövő és a falu derekánál beszakadó Hosszaszó patak völgyén 
jött le az általunk Mosonig elnyomozott római út, melyet e vidéken Traján útjának neveznek; 
e völgyben a most Mosonra vezető szekérút darabig a római úton megy, azután oldalra 
kanyarodva, a szántóföldek közt elvesz. De keletre innen kezdve vonala a Nagy-Nárád 
völgyén fel egészen Mikházáig mindenütt követhető, sőt a mostani országút nagyrészt rajta 
megy; jobb helyein nyárádi kavicsból készült stratumenje egészen fedetlen van, mely oly 
szilárd összetömörül kőréteget képez, hogy azt csákánynyal sem leeht megbontani, mivel a 
kavicsok, miként a rómaiaknál szokásban volt, forró, vizhatlan ragacs (cement) közé 
helyeztettek el. 

A néprege ezen útról azt tartja, hogy Tündér Ilona útja volt, melyet mikházi várától Fehérvártt 
lakó kedveséhez akart vezetni, de minden varázshatalma mellett is soha egészen be nem 
végezhette, az ellenséges s az ő művét folytonosan lerontó, szépsége miatt reá irigykedő 
tündérek végett. 

Ezen igénytelen regében, ha elemezzük, némi történeti czélzárt találunk arra, hogy ezen út 
Mikházától Fehérvárra, azaz Apulumból a Mikházánál levő castrumhoz, onnan pedig 
Szováthára (mint fennebb láttuk) vitt, de a rege hagyománya azt is jelölni látszik, hogy ez út 



már a római uralomnak hanyatlása korában, akkor kezdett készülni, midőn a leigázott népek a 
népvándorlás előszelétől érintetve, mozogni, nyugtalankodni és lázongni kezdettek, miért 
regénk jelzi is, hogy ezen útvonalt tökéletesen be nem végezhették. 

Jobbágyfalvával csaknem összeér Csíkfalva*Csíkfalva az 1567. regest. Chykffalwának irva 9 
kapuval fordul elő. Most házszáma 103. Határt. 1188 h., ebből szántó 637 h. 1481 öl, erdő 67 
h., szőlő 12 h., a többi kaszáló és legelő. s ezzel egészen össze van épülve Cs.-Sz.-
Márton*Csík-Sz.-Márton az 1567. évi regestr. Chyk Zent Marthon néven csak 2 kapuval 
fordul elő, ma házszáma 60. Határt. 1050 h. 289 négyszög öl, ebből szántó 652 h. 552 öl, erdő 
159 h., szőlő 12 h. 1397 öl, a többi kaszáló és legelő., mindkét falut, sőt a még fennebb levő 
Buzaházát is nagyrészt unitárius székelyek lakják, közvetlen érintkezésben a Szentföld kath. 
elemével; igy találkoznak még az erkölcsi életben is a végletek, igy fog kezet a rég mult, a 
messze elmaradt, az elavult az ujabb eszmék fejleményével, a mozdulatlanság az 
előretörekvéssel. 

Hogy Csíkfalva s Sz.-Márton Csík előneve honnan származott, nem lehet biztosan tudni, 
valószinüleg a Nyárád mocsárjaiban tanyázhatott csíkokról, vagy talán arról, hogy első lakói 
Csíkból származtak. 

Csíkfalvi volt Nagy Mátyás, a gyalogok azon vitéz kapitánya, kit 1586-ban hadban szerzett 
érdemeiért Báthori Zsigmond nemessé tett. Valamint Csíkfalváról származott a Bakó család 
is, melyből szintén sok nevezetes ember került ki, igy a 17. század kezdetén e családból két 
kiváló egyén tünik fel (valószinüleg testvérek) István, ki 1604-ben mint a székely sergek 
kapitánya Báthori Gábor mellett harczol*Nagy Iván Magyarorsz. csal. I. k. 100. l., és Imre, kit 
1610-ben eskettek fel Marosszék alkirálybirájának*Az esküformát lásd Benkő K. Marossz. 
ismert. 77. lap.; nyomában találjuk Pétert, ki Imrével az 1636-ki országgyülésen s ismét az 
1637-kin is Marosszék képviselői közt szerepelnek*Lásd Benkő K. Marossz. ism. 103. lap.. 
Ezek valamelyikének fia lehetett az az István, kit mint Marosszék főkapitnyát 1659. apr. 24-
én igtattak hivatalába, s kit 1661-ben a kegyetlen Barcsai Gáspár kihallgatatlanul 
felakasztatott*II. Rákóczi ideje Bethlen Imre Nagy Enyed 1829. 128 lap és Kővári Erd. Tört. 
IV. k. 99. l.. Különben a Bakó család ma is megvan Jobbágyfalván, Eheden s másutt. 

A helyelnevezések által igazolt hagyomány Sz.-Márton környékére több elpusztult falut 
helyez; ilyen Bögözháza, mely a Nyárád balpartján Csíkfalva és Buzaháza között feküdt. E 
falut a tatárok dúlták fel, határa a szomszédos Sz.-Márton, Csíkfalva, Mája és Buzaháza közt 
oszlott fel, de a rétet, hol a megsemmisült falu feküdt, ma is Bögözházának, Bögözrétjinek, a 
felette való oldalt Bögöz oldalának nevezik. Egy másik ily elpusztult falu Körtvélyháza, mely 
a Sz.-Mártonból Káálba vezető út mellett a Dióság pataka völgyében feküdt, azon helyen, hol 
most is sok vastag cserepet találnak, sőt az ottani szőlőhegyet ma is Körtvélyesnek nevezik. 
Ezeken kívül még egy harmadik telepet is jelöl a hagyomány a Sz.-Márton és Buzaháza közti 
oldalon, mely az ily nevű itt feküdt faluról ma is Szilamárnak neveztetik. Azonban e faluk 
vagy ős telephelyek létideje nagyon rég lehetett, mert az 1567-ik évi regestrumban azoknak 
semmi nyomára nem akadhatunk, s ekként azokat vagy a mongol járás, vagy valamely azt 
követett török hadjárat semmisité meg; talán Zsigmond király uralma alatt, midőn a Nyárád 
völgyében megfordult török csordákon a székelyek fényes győzelmeket arattak, mint azt 
alább Remete leirásánál látni fogjuk. 

Még volt a Sz.-Mártonon alóli Tilalmastetőn egy óriási cserfa, melyet Bajka várának 
hagyomány szerint azért neveztek, mert egy Bajka nevű vitéz néhányad magával annak 
roppant odujába bevonulva, a tatárok ellen megvédte magát. Mint öreg emberek beszélik, 



ennek törzsodva oly nagy volt, hogy 12 ember közepére tüzet téve, letelepedhetett belé, s oly 
hire volt, hogy messze vidékről eljöttek annak bámulására. Alig 50 éve, hogy azt a villám 
felgyujtotta, de helyét azért ma is Bajka várának nevezik. 

Szent-Mártont oly régi falunak tartja a hagyomány, hogy egykor Szent-Háromsággal volt 
határos, s hogy ezen most egymástól jó két mérföldre fekvő falu közt jelenleg létező 
helységek mind azután keletkeztek. Sz.-Márton már csak nevéről itélve is e vidék központi 
egyházközsége lehetett, ilyenképpen találjuk bejegyezve a pápai dézmák regestruma 1332-ik 
évi rovatában is*A 618. lapon: „Michael sacerd. de S. Martino solv. 10 denarios.” Ugyanez a 
732. lapon 4 régi banalis fizetéssel. Abból pedig, hogy Sz.-Imréig le és Hodosig fel több falu 
nincsen bejegyezve, azt következtethetjük, hogy azok e három bejegyzett egyházközségnek 
voltak filiáji.. 

Mint régi egyházközségnek, régi temploma is van, még pedig jelenleg az unitáriusok 
birtokában. Ez a késő gótikának fennmaradt műve, mit egyenes szentélyzáródása is bizonyit; 
a szentélyben a régiből csak a csúcsíves diadalív és a hossz-szentély epistolai (bal) oldalán 
levő vakalakitású, szintén csúcsíves papiszék (Chorstuhl) maradt meg, a szentély régi díszes 
boltozatát ujabb keletű donga-boltozat helyettesiti, ablakai ugy a szentély, mint a hajóban 
mind átalakitvák, a hajó boltozatát 1667-ben készült koczkás deszkafölep helyettesiti; de 
megmaradtak a régi kapuk. A déli oldalkapú csúcsíves, melynek nyilatát egyszerüen csakis 
egy mély horony kereteli be; toronyalatti főkapuzata szintén csúcsives, melynek kivülről 
befelé keskenyedő bélletét négy egyenes szögű megtörés tagozza. ezen portalét oszlopos 
diszkeret veszi körül, ezt azonban most a toronyerősitésre odaragasztott ujabb támfal fedezi, 
de a fal alján még most is látszanak az oszlopkák talapzatai. 

Gúlacsúcsban végződő s négy kis toronykával díszes tornya a templomnál régibbnek látszik, 
mert azon a köríves épitészet műidomaira találunk; ilyen az első emeletén levő csinos 
ablakrózsa, melynek díszművezete egy környilat körül megforditva alkalmazott négy 
félkörből alakult, ilyen a második emeleten levő vakalakitású kettős körives ablak. – A 
templom alatt sirbolt is van, hol a Tóth és a szintén Jobbágyfalván lakott Toroczkai ősök 
vannak eltemetve. 

A templom belbutorzata közt nevezetes azon kettős ületű magas szentélyszék, mely 
felemelkedő fapaddal (pretella, misericorde), kartámokkal (accoudoire) s felül kiszökellő 
díszfödéllel vagy menyezettel ékeskedik, s melyen e felirat olvasható: 

Anno Domini 1675 Die 13 Julii 

Tot Miháj és Tot István. 

Ez a Tóth család nevezetes régi unitárius család volt, mely család terjedelmes jószágokat 
birtokolt; övé volt Jobbágyfalva, Maros-Szent-György s más jószágok, s éppen azért Teleki 
Mihály megkivánván e szép birtokokat, Apaffi által Tóth Mihályt, mert, miként rendelve volt, 
100 katonát nem állitott ki, halálra itéltette, s M.-Sz.-Györgyön ki is végeztette; de a jószágot 
Petki hirtelenében magának inscribáltatta s azért Teleki felsohajtott, hogy ha tudta volna, 
hogy igy lesz, szegény Tóth Mihály most is élne. Ekként mondja a hagyomány. Ez a Tóth 
Mihály Bethlen Gábor korában a Portán is járt, legalább ez tünik ki Borsos Tamás második 
követsége historiájából*Lásd Erd. Tört. Adatok II. k. 41. l., hol Borsos emliti, hogy a „sátor 
árába Tóth Mihály uram is már előbb fizetett volt 16 tallért.” És ugyan Tóth Mihály még 
Borsos ottlétében 1618-ban követségbe küldetett Stambulba, s nov. 25-től dec. 15-ig mulatott 
ott*Lásd ugyanott 71–807. l.. Később m.-sz.-györgyi előnévvel Bethlen Gábor 



főlovászmestere, mint ilyen deficiálván, jószágait szövérdi Gáspár János örökli*Lásd 
Szövérdnél, e kötet V. fejezetében.. A templompadon megnevezett Mihály és István testvérek 
és Tóth György fiai voltak. István tatár rabságba esvén, testvére Mihály 1595-ben több jószág 
eladásával váltja ki*Lásd Benkő K. Marossz. ism 179. l.. Ez vagy más István két 
országgyülésen volt Marosszék képviselője, nevezetesen az 1635–36-ki országgyülésen, 
mikor hadnagyi czím van neve után jegyezve; követtársai közt ott van Tóth János is*Lásd 
ugyanott 102–103. l.. Legrégibb az a Tóth Miklós, ki a benefalvi székelyeket jobbágyokká 
tette volt, de a kit ezért Lázár András székelyek kapitánya 1519-ben számüzött*Lásd fennebb 
M.-Sz.-Anna leirásánál.. 

De térjünk vissza Sz.-Márton régi egyházának régi emlékeihez, hol nevezetes, történeti 
esemény emlékét őrző felirat az is, mely a hátulsó karzaton minuskel betükkel van ekként 
jegyezve: 

Turca feroce Sacras igne combuscerat aedes, 

Horidus aspectu nihil nisi murus erat; 

Postquam Divini sed clemens Numinis aura 

Afulsit, reparant tristia damna pii. 

Quos inter Stephanus Thot religionis amore 

Aere suo tegmen jussit habere novum (novam). 

Hasque Chori tabulas curavit út apta juventus 

Discendi sacra possit habere loca. 

His sanctis studiis exemplum praebuit eo 

Gloria qua cura sit promovenda Dei. 

Egy mellette levő másik koczkában virágbokrétát tartalmazó edény oldalán 1667 évszám. 

Ezen feliratból pedig azt tanuljuk, hogy e templomot a törökök dúlták fel, az évszámból pedig 
azt okoskodhatjuk ki, hogy az egyház ezen gyászos feldúlatása Ali Pasha járásakor, 1661-ben 
történt, sőt a hagyomány még azt is hozzáteszi, hogy e templomdúláskor sok nép menekült 
oda, s azok is hősies védelem után mind a vad csorda csapásai alatt hullottak el, azért találtak 
a templom keritése sasfáinak beállitásakor oly nagy mennyiségű embercsontra és koponyára. 

A szentélyzáródás belső felén, fenn az ide illesztett karzathoz van befalazva Torotzkai 
József*Ez márványlap, melynek közepén a Toroczkai czímer van e körirattal: „Insignia 
Illustrissimi ac Magnifici Domini Josephi Torotzkai de Toroczko Sz.-György qui anno 1776 
die 10 xbris obiit aetatis sue 41”. és neje Orbok Kata sirköve, melyen ezen eredeti felirat 
olvasható: 

E kőtábla mutat egy hiv Thábithára, 

Torotzkai József Orbok Katájára, 

Ezer hét száz negyven e világra hozta, 

Folyó század vége ég s föld közt megoszta. 

Ezer hét száz után mikor számláltatik 

Kilenczven nyolcz, lelke égnek megadatik, 

Szűzen tizenkilencz esztendőket éle, 



Ur férjéhez ment s élt tizenhetet véle. 

Huszonegy esztendőt gyászolt özvegységben, 

Kiket mint a többit töltött kegyeségben, 

Fia Torotzkai Ferencz készitette, 

E táblát tisztelet jeléül emeltette. 

A mester cserfából készült kapuján pedig 1673 évszám olvasható. Mária Terézia uralma alatt, 
midőn a kormányilag támogatott katholikusok a protestáns templomokat országszerte 
erőszakkal foglalgatták el, a Szentföld katholikusai a szentmártoni, berekereszturi és márkodi 
egyházakra is rávetették szemeiket; a tervelt elfoglalás csakis a nevezett három falu lakóinak 
esküpecsétje alatt kötött azon szövetségén hiusult meg, miszerint bármelyik templom 
megtámadása esetében 13 éven felül való minden férfi segélyre fog sietni. Ezen eltökéléssel 
szemben a felvidékiek templomfoglalási terveikkel felhagytak*A mint ezt a hagyomány 
alapján a sz.-mártoni unitárius lelkész Szentmártoni Sámuel az egyházközségi jegyzőkönyvbe 
be is jegyezte.. 

A Nagy-Nyárádba jobbpartilag beszakadó Hodos pataka Sz.-Márton között jön le, ennek 
messze elágazó völgyében és mellékvölgyületeiben több falu rejtőzködik. A derékvölgy 
(fővölgy) darabig észak-irányt veszen, de azután megtöretve, keletre fordul s a Nagy-
Nyáráddal párhuzamos folyást követ. Ezen megtörésénél egy északirányú, a Ferencz patak 
által átfolyt kis mellékvölgyben fekszik az unitárius székelyek által lakott Vadad, régen 
rengeteg erdők által környezett vadon hely, honnan neve is származott. – Az 1567-ik évi 
regestrumban Wadad 12 kapuval szerepel*Most házszáma 92. Határt. 1450 h. 562 négyszög 
öl. Ebből szántó 740 h. 1540 öl, erdő 168 h., szőlő 40 h., többi része kaszáló, legelő.. Hanga 
és Czelna nevű hegyeiben hires bor terem. Egy másik, szintén északirányú ily 
mellékvölgyben az Üvertető alján fekvő Iszlót találjuk, mely falu az 1567-ik évi regestrumban 
mostani nevén 14 kapuval fordul elő*Most házszáma 77. Határt. 1346 h. 136 négyszög öl, 
ebből szántó 700 h., erdő 272 h., szőlő 7 hold. többi legelő és kaszáló.. Iszló nevét a 
hagyomány szerint egy legelőbb ide települt Iszla nevű őstől nyerte, kinek utóda a ma is itt 
lakó Iszlai család. Hamarcsa nevű szőlője hires bort terem. 

Egy harmadik a Ropor árka által átfolyt szintén északirányú mellékvölgyben Ehed*Az 1567. 
évi regestrumban Egeed néven jegyeztett be. Most házszáma 79. Határterj. 1252 h. 1276 
négyszög öl, ebből szántó 627 h., erdő 108, szőlő 11, a többi kaszáló és legelő. – a 
Szentföldnek első katholikus faluja – fekszik, melynek lakói a hagyomány szerint 
Magyarországról származtak. E falu csak 1839-ben szakadt el Hodostól s lett önálló 
egyházközséggé. Igen csinos temploma e tájt épült egy régi kápolna helyére. 

Fennebb a derékvölgy maga is északi irányt veszen; hol a völgy ezen meghajlitása van, ott 
fekszik Hodos, e vidéknek legnevezetesebb vásáros helye*Évenkint barom- és lóvásárairól 
hires. 3 sokadalma van, jan. 28. apr. 17. és sept. 21-én, melyekre szabadalmat 1839-ben nyert, 
szombatnapi hetivásáraira pedig 1842-ben. Hodos nevét a hagyomány attól származtatja, 
hogy régen mocsáros hely lévén, ott sok hóda (Dachente) tartózkodott, s azért mondták, hogy 
hódás, miből későbbi idomitással Hodos lett., mely arra van hivatva, hogy idővel e kis vidék 
városává nőjje ki magát. 

De nem csak most legnevezetesebb helysége ezen völgyületnek, hanem régen is központi 
anyaközsége volt e völgy 5 falujának, sőt a Nyárád-menti Buzaháza és Deményháza is ide 
tartoztak (ma csak Buzaháza maradt hű,) nemcsak, hanem a reformatio fénykorában Maros-



Vásárhelytől egész Szovátháig a mi katholikus népség volt, az mind a hodosi 
egyházközséghez tartozott, ez levén az egyetlen kath. egyházközség ez egész területen. 

Hogy már 1333-ban önálló egyházközség volt, kitetszik abból, miszerint hodosi lelkész 
Johannes presbyter neve egy régi okmányban előfordul. Ez okmány a hodosi kath. egyházk. 
jegyzőkönyve szerint az országos levéltárban van, de hogy mi tárgyban kelt, arról semmi 
emlités nincsen téve; biztosabb tudomást nyújt azonban Hodosnak e korban való lételéről a 
pápai dézmák regestruma, hol az 1332-ik év rovatában a 618. lapon ezt találjuk: „Joannes sac. 
de Hudus solv. 2 ban. ant.” Ugyan e néven a 732. és 764. lapon. Hogy pedig e korban nem 
csak e völgy négy faluja, hanem a Nagy-Nyárád felső felének minden falvai, – mint Mikháza, 
Köszvényes és Remete is – Hodos filiáji lehettek, abból következtethetjük, miszerint azok 
egyike sincsen a nevezett regestrumba bejegyezve. Az 1567-ik évi regestrumban mostani 
nevén azon marosszéki Szentföldhöz tartozó faluk sorába van irva, melyeknek házszáma 
nincsen bejegyezve*Most házszáma 127. Határt. 1657 h. 1373 négyszög öl. Ebből szántó 854 
h 1199 öl, erdő, 134 h., szőlő 28 h., a többi kaszáló és legelő.. 

A község jegyzőkönyve szerint Hodos esperesi székhely volt régen. Mint régi központi 
helységnek Hodosnak is van régi temploma, mely a falutól délnyugatra eső magaslaton igen 
szépen fekszik. Ez is a műértelem nélküli kiigazitások szánandó prodeduráján ment át, de 
azért egyes műidomok mégis itt-ott fennmaradtak, melyek régi keltéről s épitési koráról adatul 
szolgálhatnak. A nyolcszög három oldalával záródó szentély evangeliumi oldalán (oltártól 
kifelé fordulva jobb kézre) találunk egy körives nyilatú szentségházfülkét (Sacraments-
Häuschen), melyet egyszerű kajácsos bemetszés körit, és a hossz-szentély ugyanez oldalán 
látjuk a díszes sekrestyeajtót, mely a késő gótika átszelt lóherívével (gestürzter 
Kleeblattbogen) alakult; felette kétsoros csillagdíszlet (Sternornament) van önállólag 
szemöldszerüleg alkalmazva. A hajó déli oldalajtaja szintén átszelt lóherívvel alakult, kívűl 
vesszőékitményes rámázattal, mig bélletét körtetagozat disziti, mely épszögben átszelt s 
díszművezettel ékes kajácsos tőből emelkedik ki. 

A torony alatti főkapuzat csúcsíves, melyet két horony közé helyezett körtetagozat díszit s 
mely tagozat az oldalajtónál előfordulókhoz hasonló épszögben átszelt kajácstőből emelkedik. 
Ezen főajtó azonban eredetileg bennebb volt elhelyezve, mert 1763–66-ban Boér Imre éneklő 
kanonok – ki 16 évig volt hodosi lelkész – e templomot kiujittatván, hajóját 
meghosszabbittatta*Az egyházközség jegyzőkönyve szerint., s ekkor alakittatott át az egész 
templom ujjászületési izlésben (renaissance styl), mikor a hajó 2 öllel meghosszabbittatván, a 
főkapuzat is hátrább tétetett. Ugyanekkor az addig a hajó északi oldalán állott torony is a 
nyugatra néző homlokzathoz helyeztetett át.  

De főként érdekes az e templomban levő kőkeresztelő-medencze; ennek kerek talapzata van, 
melyből nyolczszögű sugártő emelkedik ki, szögletein hengerválasztékkal, erre ismét a 
talapzat terjedelmével biró kiterhelő kerekded felső része vagy medenczéje jön, mely a tő 
nyolczszögének megfelelő lóherékben végződő nyolcz félkörívvel van körülfonva, mint azt 
mellékelt rajza mutatja. 

Műidoma már maga is jelöli korát de azt még határozottabban mutatja a tövére vésett 1486 
évszám, természetesen minuskel számjegyekkel. 



 

Az egyház maga is legfelebb néhány tizeddel lehet e keresztelő-medenczénél idősebb, mert 
annak megmaradt műidomai, az átszelt lóherívek, a déli oldalajtónál előforduló 
vesszőékitmény, s maga az ügyetlenül romanizáló szentségházfülke is, mind a késő gót korra, 
tehát a XV. század közepe tájára utalnak. 

Főoltára 1683-ban készült. Volt régi harangja is, mely 1819-ben megnagyitva ujra öntetett, s 
most második harangul szolgál; ekkor megsemmisült körirata*A mint az, az egyházközség 
jegyzőkönyvében, egy régibbi inventalás alkalmával bejegyeztetett. ez volt: 

Veni Rex Christe cum pace 1500.” 

Legkisebb harangján ezen most is meglevő körirat van: 

„Gloria in excelsis Deo. Johannes Sckadt me fusit Anno Di 1660.” 

1580-ban Kovacsoczi János és Farkas introducáltatnak a Mihályfi János defectusával nekik 
adományozott számos marosszéki, s azok közt hodosi részjószágba is*Ezen introductio a 
fehérv. kápt. levélt. Közli Benkő K. Marossz. ism. 175. lap.. 

1592-ben Hodoson és a szomszéd falukban*Eheden, Jobbágytelkén, Deményházán, Remetén 
és Hodoson udvarházzal. Báthori Zsigmond Kovacsoczi Farkas korlátnokának ismét 
adományoz addig a görgényi várhoz tartozott birtokokat*Okmány fehérvári kápt. közli Benkő 
K. Marosszék ism. 75 lap. Ezen jószágok később Bocskai birtokába jönnek.. – A hodosi részt 
1616-ban Hodos községe vette meg Kovacsoczi Istvántól*Ezen szerződés a falu levelei közt 
megvan.. Az 1719-ki pestis alkalmával Hodoson 269-en haltak el, s csak 128-an maradtak 
életben. Ily arányban haltak a többi szomszéd falukban is: Jobbágytekén 222, Deményházán 
225, Köszvényesen 208, Remetén 166, Mikházán 112, Eheden 72, Selyében 67, Szováthán 
112; összesen elhaltak 1222-en s életben maradtak nevezett falukban 1340-en; a mint a hodosi 
egyházközség jegyzőkönyvébe Csedő András akkori lelkész bejegyezte. Az akkor életben 
maradottak száma máig, tehát 150 év alatt 7854-re szaporodott, mi az ide való székelyek 
szaporaságát tanusitja. 

Hodos felett Bakosháza nevű hegy van, hol egy ilynevű elpusztult falut keres a hayomány, az 
innen lefolyó patakot Villámnak nevezik. 



A hodosi patak fejénél a már ott Darvas patak nevet öltő csermely mellett a Tarbükk alatt 
fekszik Jobbágytelke, végfaluja ez oldalról Marosszéknek. A hagyomány azt tartja, hogy első 
lakói görgényi, bárjobbágyok voltak, honnan idetelepittetve, telephelyüket az okból nevezték 
igy. Hogy a marosszéki székelyek közt voltak darabontok, kik törvényellenesen a törgényi 
várhoz szolgáltak, kitetszik az 1607-ki kolozsvári országgyülés végzéséből, hol rólok 
végeztetik, hogy mivel ők is székelyek és a szabadság őket is egyiránt illeti, ennekutánna azok 
is a többi szabad székelyek közt ugy mint székelyek szolgáljanak*Lásd Erd. Történeti Tára II. 
k. 120 lap.. Annak, hogy régen a marosszéki darabontok a görgényi várhoz szolgáltak, nyoma 
van még más törvényeinkben is, mivel az App. Cons. V. rész 56. ed. ez áll: „A marusszéki 
darabontok Görgény várához való szolgálattól examináltatnak és a többi székelység közé azon 
szabadsággal incorporáltatnak.” Különben a görgényi várhoz az 1562-ki forrongás alkalmával 
tétettek volt, s igy juthatott oda s kebeleztetett később vissza Jobbágytelke is a 
Székelyföldhöz, egyszersmind darab ideig jogfosztott lakói is a fennebbi törvény értelmében 
visszanyervén székely szabadságukat. 

Jobbágytelke az 1567-ik évi regestrumban mostani nevén fordul elő*Most házszáma 181. 
Határt. 2535 h., ebből szántó 971 h. 1464 nsz. öl, erdő 572 h. 868 öl, szőlő 26 hold, a többi 
kaszáló és legelő., egy 1614-ki okmányban Jobbágitelkiffalwá-nak iratik*Egy peres határrész 
feletti egyezmény Demenyházával, mely szintén Demienházaffalva neven szerepel. Az 
okmányt közli Benkő K. Marossz. ism. 178 l.; eredetije megvan a jobbágyfalvi községi 
levéltárban.. 

Jobbágytelke 1781-ben szakadt el Hodostól s lett önálló egyházközséggé. E falu ipara, mely a 
szomszéd falukban is elterjedt, a szalmakalapkészités, melylyel ki egész Beszterczéig és 
Kolozsvárig kereskednek; M.-Vásárhelyt százait lehet az idevaló igen szép székely 
leányoknak látni, kik ily szalmakalapokkal megrakodva vonulnak csapatonkint a heti 
vásárokra. 

A falu feletti dombháton régi épületnyomok vannak, melyet Németek várának neveznek, de 
ugy látszik, hogy az egyszerüen tiszti szállása volt a mult században itt állomásozott német 
katonaságnak. 

XV. A Szentföld. 
Buzaháza, Deményháza, Mikháza, római út, római castrum stativum, római fürdő, a pogány 
és keresztyén Róma. Mikháza néveredete, a mikházi kolostor, alapitása, fejlődése, történelme, 
e kolostorhoz csatolt gymnasium, a kolostor temploma, siremlékei, sirboltja, a füleki nevet 
viselt harang, Domokos Kázmér püspöki jelvényei, a kolostor könyvtára, a kolostor 
jövedelme. Köszvényes, tatár-halmok, csaták a tatárokkal. Régi kehely. 

Bevégezvén a hodosi völgyet, visszasietünk a Nagy-Nyárád terére, hol Sz.-Mártonon felül 
Buzaházát érjük. E falu érintkezési pontja katholikusok- és protestánsoknak, kik itten 
vegyesen laknak; de Buzaházán felül a Nyárádba jobbpartilag beömlő Csadó és Gyertyános 
patakok mellett és a Nyárád oldalán elterjedő Deményházán*Az 1567. évi regestr. mindkét 
falut feltaláljuk, Buzaházát mostani, az utóbbit Dymynhaza néven a kapuszám nélkül 
feljegyzett helységek között. Buzaházának mostani házszáma 66, Deményházáé 106. 
Buzaháza határterj. 973 hold 256 négyszög öl, ebből szántó 360, erdő 297. – Deményháza 
határterj. 1252 h. 1276. négyszög öl, ebből szántó 627 h., erdő 108, szőlő 11 h. Ezen szőlő 



utolsó, s mint havas közelében fekvő, gyenge bort ad., mint a Szentföld első falujában, már a 
katholicismus teljes és kizárólagos uralomra jut. 

Egyik faluban sem találván semmi érdekest, az utóbbival átellenben (a Nyárád balpartján) a 
Csillaghegy alján oly regényesen fekvő Mikházára*Az 1567. évi regestrumban Mykházának 
van bejegyezve. Most házszáma 96, határterj. 1632 h. 250 négyszög öl, ebből szántó 685 h. 
846 öl, erdő 373 h. 1275 öl, szőlő 7 h., a többi kaszáló és legelő. sietünk; oda pedig Sz.-
Mártontól kezdve mindenütt a római úton haladunk*Mert a mostani országút mindenütt annak 
vonalán halad, sok helyt, de főként Buzaháza közt annak stratumenje tisztán kivehetőleg 
látszik. A falutól keletre Ördöngös nevű hegy emelkedik., mely a Mikháza nyugati végénél 
levő álló tábor (castrum stativum) helyére vezet. Ezen castrum gátonya, a falrakatnak itt-ott 
félreismerhetlen nyomaival, mindenütt tisztán látszik. Mint többnyire minden római erőd, ez 
is négyeg idomú volt, szögletein köritett és a fal vonalán kivül nem hatoló körbástáykkal: 
Hossza (dél-északi oldal) 210 lépés, szélessége (kelet-nyugati oldal) 160 lépés. Két bejárata 
volt a két hosszabb oldal közepén átellenben egymással, közepén épületnyomok hihetőleg a 
pretorium és laktanyák fekhelyeit jelölők, tünnek fel. A körvonaloztam castrum észak-nyugati 
szögletétől 130 lépésnyire az országúton (tehát római úton is) belül egy 30 lépés hosszú, 20 
lépés széles tojásdad idomú (oval) épületnek látszanak alapfalai, a keleti oldalán volt 
bejáratnak faragott kőlépcsőzetét nem rég szedték ki. A nép Palotának hivja, de márvány 
padozata, – melynek töredékei most is látszanak, – s főként a sok melegvezető csövek 
töredékei határozottan mutatják, hogy az egyszerüen a római castrumok közelében mindenütt 
fellelhető meleg fürdő volt. E fürdő és a castrum körül is mindenfelé sok párkányos fedél-
cserép (tegula) és téglatöredék hever, mi mutatja, hogy a castrum védelme alatt egy telep 
(colonia) is létezett, melynek még nevét sem tudjuk, mert a mi régi feliratos kő, vagy bélyeges 
tégla esetlegesen innen kikerült, azt ma már mind beépitették, eltemették a falu házainak, s 
főként az egészen innen épült kolostornak falaiba. A falunak ezen castrumhoz vezető utczáját 
ma is Kandiának nevezik*Ezen utczában a Janka család legnépesebb, mely eredetét a rómaiak 
korára akarja felvinni. valjon nem őrzi-e ez a colonia régi nevét*Vass J. „Erdély a rómaiak 
alatt” czímű munkája 18, 99. lapján Paralisumot helyezi Mikházához, mely a Peutinger-
táblákban Parolissum név alatt jön elő; ez gyarmat volt, mint azt Neigebaur által i. m. 72. l. 
leirt emlékkő bizonyitja, s hogy tekintélyes telep volt, mutatja az, hogy a peutingeri táblákban 
kettős toronynyal van jelölve, s az is, hogy régi iratokban „civitás”, „municipium” s „Colonia 
paravlisensium” név alatt fordul elő. Már most nincsen egész bizonyossággal kimutatva, hogy 
ugyancsak itten feküdt-e e tekinélyes gyarmata a rómaiaknak, a peutingeri táblák 59 római 
milliarium (12 földirati mfd.) távolságra teszik Napocatól (Szamosujvár), pedig ennél még 
toronyirányban is jóval tovább fekszik, s igy én nem merek itten határozott véleményt 
mondani, s igy én nem merek itten határozott véleményt mondani, a valót csak rendszeres 
ásatások által lehetend talán kideriteni.. De míg tudományos intézeteink oly helyzetben nem 
lesznek, hogy rendszeres ásatások által nyomozhassák az ily régi emléktöredékeket, míg 
minden oly műtöredék, mi időnkint kikerül a földből, vagy külföldi intézetekbe, vagy ötves 
kézbe vándorol, vagy fölépittetvén, sötét falak közé temettetik, addig a tudomány mai 
igényeinek megfelelő, a mult titkait felderitő leirást adni lehetetlen; én, ki a jó igyekezet 
mellett fáradalmat nem ismerő munkásságot áldozhatok csak, a szükséges anyagi erővel nem 
rendelkezhettem ily ásatások tételére; azért legalább megjelölöm egy más szerencsésebb 
számára a helyeket, hol a mult emlékei feledve porladoznak, hol azután nyomozásuk 
feltehetőleg irányt adó felfedezésekre vezetendik a tudományos buvárlatot. 

Az idáig követett római út az álló tábor északi bejárata irányában teljesen megszünik, s 
azonfelül a Nyárád terén bár eleget nyomoztam és kérdezősködtem, többé nyomára nem 
akadhattam, s ekként minden arra mutat, hogy az innen a Bekecs nyugati alján – miként ott 



leirám – óriások árka név alatt kimenő és Szovátháig követhető töltés nem más mint ezen 
római útnak folytatása, mit valószinüvé tesz az is, hogy az a castrum mellett lefolyó Peres 
patak mellett enyészik el. 

Ennyi csak az, a mi Róma 17 század előtti uralmából és világhóditó hatalmából e vidéken 
emlékként fennmaradt; a népvándorlás mindent elsodró árja, 17 század romboló hajlama s 
viharja zajlott át felettök, s mégis azt egészen nyomtalanúl eltüntetni nem tudta. Ezen 
hatalmas nemzet, mely egyetlen városból valódi világhatalommá nőtte ki magát, mely 
szellemi túlsúly és ezt támogatott anyagi erő által 3 földrészre terjeszté ki uralmát, ma már 
csak a történelemé; ez pedig oly csodás, oly nagyszerű dolgokat mond el, hogy regének, 
mesének hinnők, ha minden nyomon Europa, Ázsia és Afrika minden akkor ismert 
országaiban nyomaira, romjaira, sőt néhol nagyszerű maradványaira nem akadnánk az ő 
roppant épitkezéseiknek, az ő csodás műemlékeiknek, melyek fényes tanúságot tesznek 
lételükről, történelmüknek valódiságáról. Minden ily maradvány, minden ily rom egy kőbetű, 
mely elvitázhatatlanúl, eltörölhetlenül adatokat szolgáltat e történelem kiegészitésére és 
támogatására. Minden ilyen rom, minden ilyen út megtestesült történelmi igazságot ir körül; 
minden ilyen porladozó castrum ezen nemzethatalom kőepopaeájaként áll ott; beszélve Róma 
egykori nagyságáról, győzhetetlen legóinak nagyszerű hóditmányairól. 

De minden mulandó levén e földön, a pogány Rómát is zsarnokságra ragadta a hatalom 
túlbecslése; telhetlen hóditási vágya mindent felkarolt, s megrendittetve a népvándorlás 
árjától, a fejlődő keresztyénség vagyis az eszme hóditó hatalma előtt megsemmisült; de ős 
Róma romjai felett keletkezett az uj, a keresztyén Róma, mely többé nem a legiók, cohorsok 
és phalanxok ellenállhatlan tömegeivel, hanem az eszme hatalmával a zászlójára tűzött 
„szabadság, szeretet és testvériesség” elveivel győzött, s az által gyakorolt az előbbiénél jóval 
terjedtebb világbefolyást és lekiuralmat. 

De fájdalom, a keresztyén Róma is kezd kivénülve hanyatlani azért, mert a nagyságát 
megállapitott szent eszméktől elhajlott; meg van renditve az erős kőszál, de ez sem 
megsemmisülés, hanem csak uj átalakulás lesz; mert a lelkiismeret- és polgári szabadságért az 
ujabb időkben annyi nemes vért öntött Róma, ujból zászlóvivője lesz századunk nagy 
eszméinek és az emberiséget előbb-utóbb hivatása megközelitéséhez vezető reformoknak. 
Csakhogy e zászlót azok emelik s tűzendik győzelmesen a Capitoliumra, kik a „non 
possumus” elavult elveivel szemben 1848-ban, az előtt s után is számtalnaszor vérzettek a 
köztársasági eszmék fennlobogott zászlói alatt, hirdetve, miként Krisztus, szabadságot, 
testvériességet, egyenlőséget. Az uj Rómának nem a Vatikán által kanonizált japániak, hanem 
Giovanni Calvino, bresciai Arnold, Rienzi, Savanorella, Manin, Mazzini, Garibaldi és társaik 
lesznek szentjei, kik az emberiségnek – szabadság és előrehatolásra törő – nagy többsége előtt 
nagyszerű példával s nemes véráldozatokkal jelölték emg a követendő útat, mely bizonynyal 
nemsokára a szabadság Rómájához juttatja a testi és lelki bilincseiből kivetkőzni kezdő 
emberiséget. 

És mintha ugy az ős pogány, mint a középkori keresztyén Róma egyiránt képviseltetni akarta 
volna magát Mikházán, a castrum mellett ott találjuk a kolostort. Miután a castrumot 
ismertettem már, illő, hogy a kolostort is leirjam s annak történelmét a lehető szabatossággal – 
a mennyiben a rendelkezésemre álló kevés adatok nyomán lehetséges – összeállitsam. 

Mikházának nevét Szentiványi Márton*Disert. para. Cat. 95 n. 18 és Lib. decr. et vita Reg. 
Hung. azon Mikétől származtatja, ki 1201-ben Imre király uralma alatt ország nádora volt, sőt 
ő tévesen a falu végén levő római castrumot is ezen Mike nádor kastélya romjainak tartja. 



Legelső biztos történelmi adatunk Mikházáról 1309-ből van, midőn michasa-i pap, János 
presbyter emlitve van az erd. káptalannak a szentszék követéhez dézmaügyben tett 
átiratában.*Fejér Cod. Dipl. Tom. VII. vol. IV. supl. p. 100.. 

Csak hagyomány az, hogy a keresztyénség első századaiban a bekecseni szerzetesek voltak 
azok, kik onnan a tatárok által elzavartatva, Mikházára vonultak. Ezt támogató semminemű 
adat birtokában nem vagyunk. Ha volt is régen ott ilyen kolostor, azt a reformatio elsodorta, s 
éppen mivel Marosszék népe nagyrészt áttért a reformált hitre, hogy legalább e havasalji 
néhány falu megmentessék, a bozniai ferenczesek (patres Bosnenses) közül kettő, Salinay 
István és Lapati István küldettek ki. Ezek Köszvényesre települve, Szováthát, Remetét, 
Köszvényest, Mikházát és Hodost megtartották a katholikus hitben; de állandó lakásuk nem 
levén, Mikházán Márkodi Gergely és neje Derzsi Erzsébet asszony 1636-ban egy telket 
ajándékoztak, hhogyoda templomot és kolostort épitsenek, miért Márkodinak 100 forint 
ajándékot adnak*Ezen telek átengedési okmánya megvan a kolostor házi történetében is, és 
közli Losteiner Topograf. Sect. II. Art. I. de loco initio et prog. Mikhaz Frat. ord. min.. 

Az ekként nyert helyre fejedelmi és országgyülési engedélylyel*Az 1610-ki törvényczikk 
eltörli a kolostorokat s azok engedélyezését még a fejedelemnek is betiltja, de a csík-somlyói 
és mikházi kolostort engedélyezték. Lásd Appr. Cons. 1 rész I. cz. 5. p. Miért a nemzeti 
fejedelmek korszakában csak e két helyt volt a katholikusoknak kolostoruk és ezzel 
egybekötött iskolájuk. és Toldalagi Mihály fejedelmi tanácsos és marosszéki főkapitány, 
valamint neje Mihálcz Erzsébet segélyezésével épitették a Toldalagi család sirboltját is 
magába foglaló templomot*Sz.-Benedeken gr. Toldalagi Mihály birtokában van egy egykorú 
régi ex-voto kép, hol a kolostor mellett kétfelől térdel Toldalagi Mihály és neje, melyet, mivel 
a Toldalagi család református volt, a szerzetesek kidobtak.. Templom és torony a falu melletti 
várból hordott kőből emelkedett; a kolostor csak fából, de a melyet erős falakkal akartak 
körülvenni, mit a fejedelem betiltott. Ezen épitkezés alatt nagy segedelemmel volt Domokos 
Kázmér apostoli vicarius (ki később Rómába menvén, czimzetes püspökké neveztetett), ki 
sajátkezüleg tette le a templom alapfalát, s mikor a napszámosok hiányoztak, sajátkezüleg 
hordta az anyagot és rakta a falakat. Az ekként alakult custodiát – mert ekkor még nem volt 
zárda – 1640-ben VIII. Orbán pápa a haza nyelvét nem értő bozniai atyáktól elvette, s a 
magyarhoni reformált sz. Salvátor provincia alá rendelte, Salinai vagy Salinis István minden 
ellenműködése daczára*A mikházi és cs.-somlyói kolostorok fennállását törvényeink is 
helyben hagyták. Lásd App. Const. I. r. I. Tit. V. art. Nem is volt a nemzeti fejedelmek alatt 
más kolostora Erdélyben a katholikusoknak.. 1656-ban, II. Rákóczi Gy. védlevelet ad a 
kolostor számára*Ez megvan eredetiben a kolostor levéltárában.. 

Igy magyar szerzetesek kezébe jövén, 1666-ban akkori guardián Kájoni János az eredeti 
facutodia helyére a most is meglevő négyszögű kőzárdát kezdette épiteni*Amint ezt a 
kolostor ajtószemöldjeire több helyen bevésett 1667 évszám is igazolja. és a templomot 
megnagyitani, mit követői Dóczi Imre, Jegenyey Ferencz és Hozó Péter guardiánok 1677-ig 
bevégeztek; ez is, mint az előbbi épitkezések, a falu végi vár romjainak anyagjával 
készült*Veress Lajos M. SS. cap. 6. §. 1, és Losteiner Topografica decr. Sect. II. Art. I.. A 
megnagyult uj templomot sz. István király tiszteletére 1692-ben bákovi (milkoviai) püspök 
Dluszky Jakab szentelte fel, 5 oltárával és 5 harangjával együtt. Az erre következett Rákóczi-
mozgalom alatt néhány kurucz betört a kolostorba, de Pekri Lőrincz azokat elkergette s 
keményen megparancsolta, hogy a kolostort kiméljék s embereit minden terhektől és hadi 
szolgálattól mentesitsék; de nem voltak ily kegyeletesek e kolostorhoz a katholikus 
császáriak, mert a Görgényt ostromló sergek rácsaptak Mikházára, s bár a kolostor Rabutin 
biztositó iratának birtokában volt, daczára ezen védlevél előmutatásának, a féktelen labanczok 



feltörték a templom ajtait, azt kirabolták, lovaikat oda bekötötték, s a kézre keritett nőket oda 
bevivén, Isten szent templomát megfertőztették. A kolotort is csak az mentette meg, hogy erős 
kapuit betörni nem tudták, de mi zabjok és gabonájok volt a szerzeteseknek, azt mind 
elvitték*Losteiner Top. desc. II. Art. I.. 

E rombolásért kárpótolva voltak azon 1000 arany által, melyet Apor István Cserey Mihálynak 
adott volt át, ki azt a mikházi guardian kezeibe tette le; a guardian el is vitte Apor István 
nejének Szebenbe, de felhozván, hogy boldogult férje 6000 frtot igért volt a kolostornak, 
annak fejében elkoldulta az ezer aranyat s a szegény asszony oda is adta, a mint Cserey maga 
elbeszéli*Lásd Uj nemz, könyvtár.. 1703-ban aug. 3-án Ilyés András erdélyi akth. püspök 
zsinatot tartott Mikháza kolostorában*Lásd Gegő Elek „A moldovai magyar telepről” czímű 
könyve 5. lap.. 

Mikházán a kolostorral egybekötött gazdag alapitványokkal és tápláldával ellátott gymnasium 
volt, mely 1669-ben alapittatott, s melynek fenntartásához Marosszék közgyülésileg is járult 
azáltal, hogy Kendőt, Remetét, Selyét, Deményházát a publicus vecturák alól felmenté, hogy 
a helyett a mikházi kolostornak fát szállitsanak, e mellett a romladozott kolostor kiujitására 
100 rfrtot rendelt*Lásd Marosszék közgyüléseinek jegyzőkönyveit 1718. évről.. 1744-ben a 
kolostornak adandó segély kárpótlása fejében a székgyülése Mikházát, Remetét és Selyét a 
közszolgálatok és szállitástól felmenti és 12 köböl buzát s ennyi zabot rendel a mikházi 
szerzeteseknek*Marosszék ezévi gyrás-gyülésének jegyzőkönyve szerint. A határozatot közli 
Benkő K. Marosszék ism. 189. lap.. 

De ezen a Szentföld népességének értelmi fejlettségére nagy befolyással birt és virágzott 
iskolát 1785-ben József császár eltörölte, alapját a m.-vásárhelyi iskolához tevén át. Hogy 
pedig a szék fennebb érintett segélyezését nem a szerzetesek, hanem az iskolának adta, 
kitetszik abból is, hogy 1795-ben a szék meg is vonta addig adott segélyezését, miért a 
szerzetesek a kormányszékhez tettek panaszt, de a kormányszék leiratára a szék gyülése azt 
felelte, hogy a segélyt önként kivételesen adta nevelési czélokra, most azonban nincs oly 
helyzetben s szükség sincsen rá, hogy azt továbbra is megadja. 1796-ban ugyan 
visszaállittatott az iskola, de az ma csak jelentéktelen, az igényeknek meg nem felelő elemi 
iskolává sülyedt, hol legfelebb vallást, imádságot és éneket tanulnak a növendékek; pedig 
életkérdés lenne, hogy a 6000 lakost számláló s minden más iskolától messze elszigetelten 
fekvő Szentföld kartholikus népségének egy kezeügyében fekvő iskolája legyen, hogy azáltal 
ezen népség hátramaradottságából és szellem iszegénységéből kiemelkedhessen. Ily iskolának 
igen jó elhelyezést adna a 27 szobás, nagy étteremmel (mi lehetne pompás hallterem) biró 
kolostor, mely mostani állapotában teljesen feleslegessé és czéltalanná vált, s további 
fenntartását ugy ez, mint a többieknek semminemű érdek, legalább közérdek nem kivánja, sőt 
– hogy a középkori Rómát itt is a jövő Rómája válthassa föl – igen is ohajtandó, hogy az 
egykor tudományt terjesztett, de most azt inkább gátló tétlenség fészkei, a kolostorok szellemi 
életet terjesztő tanodákká változtassanak át. Az ily jövő érdekeltségének szemüvegén 
tekintve, már most vegyük szemügyre a mikházi kolostort. 

Az a falu déli oldalán egy magaslaton igen regényesen fekszik, mint azt mellékelt képünk 
mutatja. Temploma, miként szokásos, nem képezi a négyeg zárda egyik oldalát, hanem annak 
északnyugati szögéhez északra kinyuló helyzetben önállólag van támasztva. Ez pedig 
ugyanazon régi egyház, melyet Kájoni az eredeti kisebből megnagyitott és azon korban 
uralgott ujászületési (renaissance styl) izlésben épitett. Ajtai a díszesebb alakitások közé 
sorohatók. Északi homlokzatán levő főkapuzatának u. n. fogakkal diszes párkány-szemöldét 
két kis corinthiai oszlop hordja. Kelet oldali mellékkapuját összefont kígyó-ékitmény disziti. 



A templomban régiség és szent ereklyeként kegyeletesen őriztetik Domokos Kázmér püspöki 
süvege, díszöltözete, keztyüi és egyszerű, több darabra szedhető ébenfa püspöki pálczája. 
Oltárai közt néhány régi van, de egyik sem bir valami különös műbecscsel. 

 

A mikházi kolostor és egyház látképe. (Rajz. Greguss János.) 

A templom falába néhány szép sirkő van berakva*Mint Bornemisza Lipóté, † 1836-ban és két 
gyermekeé. Továbbá Torma Miklós B.-Szolnokmegye főispánjaé, † 1737-ben, neje Baranyai 
Katáé, † 1724-ben, Torma Mihályé, † 1721-ben., a templom alatt pedig kettős sirbolt van; a 
felsőben csak szerzetesek, az alsóban ismét világiak vannak eltemetve. Az itt eltemetettek 
közül az egyházban emléktáblái ezeknek vannak: b. Bornemisza Pál † 1778. Gr. Petki Dávid 
† 1744, neje gr. Zichy Sára † 1746. Gr. Teleki Pál † 1831. Gr. Lázár Józs. † 1841. Losteiner 
szerint ezen kriptában vannak eltemetve azon tisztek is, kik Görgény ostrománál – a Rákóczi-
mozgalomkor – elestek. A templom keleti oldala mellett keresztfa jelöli az 1790-ben elhalt 
Kááli Csapai László alkirálybiró sirját. 

Hol a templom szentélye a kolostor északi oldalával egybeesik, a hossz-szentély oldala mellől 
emelkedik fel a nyolczszögű torony, melyben hiába kerestük azt a hites Füleki-nek nevezett 
régi harangot, melyet a törökök a füleki vár bevételekor ökörszekereken beinditottak volt 
ágyunak öntendők, de a rosz útak miatt megrekedvén, Toldalagi Miklós, Bálintith Zsigmond s 
más kath. urak 500 forintért megvevén, a mikházi kolostornak ajándékozták, hol Füleki nevét 
megtartotta*Losteiner Topogr. desc. II. Sect. 1. art., de ma, fájdalom, már sehol sincsen, mert 
ujra öntetett. 

A kolostorban magában mint érdekest felemlithetjük a könyvtárt, hol néhány igen régi 
kiadású biblia, énekeskönyv s más régi könyvek is lehetnek; de nagy rendetlenségben levén 
tartva, csak hosszabb buvárlat után lehetne annak nevezetességeit registrálni*Az egész 
könyvtárban van 2000 kötet, ezek közt legérdekesebb egy 1482-ből való „Compilatio 
Decretorum” czímű könyv utólapján: Insignis ac celleberrimus decretalium codex una cum 
apparatu Dni Bernardi, non sine exacta diligentia vigilique studio p. Anthony Koburger 
Nurenberge est consummatum Anno xnae Salutis Millesimo quadringentesimo octuagesimo 
Secundo p. die 10 julii Es Augistinusnak Kölnben 1542-ben nyomott munkája.. – Az Erdély 
kolostorai között másodiknak sorozott zárda ugyanaz, melyet Kájoni János 1666-ban kezdett 
épiteni s mely, mint fennebb látók, 1677-ben végződött be; az elég terjedelmes és lakályos. E 
mellett a kolostornak van 75 hold birtoka, két malma (Szent-Annán és Gyalakután), Parajdról 
sójárulékot kap, koldulással pedig fél Erdélyt adóztatják, a misékért tekintélyes öszszegeket 
kapnak, s ebből nem csak evangeliumi szegénységben, hanem urilag is megélhet az ott levő 
négy szerzetes és négy clericus. 

Még mint régiséget megemlitem a kolostor cserefa galambbúgos kapuját, mely 1673-ban 
készülvén, egykorú a kolostorral. 



Maga Mikháza Köszvényesnek filiája, a községi templom a falun alól levő conicus domb 
tetején, százados fák árnyában, igen szépen fekszik. 

A Mikháza feletti Csillaghegy oldalán van az utolsó szőlő, de ez is ritkán érik meg; ezen felül 
már havasias jellegű regényes vidék következik, ott fekszik Mikháza anyaközsége Köszvényes 
is, mely csinosan épült sokadalmas hely*Keddnapi hetivásárait s febr. 9-, máj. 3-, aug. 21- és 
nov. 1-jén tartani szokott sokadalmait 1842-ben nyerte. Az 1567-ik évi regestrumban 
Keozwenyes néven fordul elő. Most házszáma 205. Határterj. 3526 hold 118 négysz. öl, ebből 
szántó 878 h., erdő 1519 h., többi kaszáló és legelő., de azért mégis szerény filiája által 
túlszárnyaltatik, legyőzetik; mert ottan semmi nevezetest felfedezni nem tudtam, legfelebb 
megemlitem azon néhány halmot, mely a falutól északra emelkedik, s hol a hagyomány 
szerint a tatárokkal vívott harczban elesettek vannak eltemetve, mit igazol az is, hogy ott sok 
nyílvesszőt, s más fegyvertöredékeket találnak. Van az egyházközségnek egy szép kelyhe is e 
felirattal: 

„Memorare novissima tua A. D. 1633.” 

Viola József köszvényesi volt. Ő 1770-ben márcz. 15-én született Köszvényesen. 
Tanulmányait Pesten és a bécsi orvosi egyetemen végezte, s egyike azon 32 orvosnak, kiket 
József császár Laudon alatt Temesvárra küldött. Belgrád bevételével már ezred orvosa, a 
franczia háboru alatt pedig Olaszországban foglalatoskodott; 1807-ben Bukovinába 
rendeltetett, de következő évben Sturdza moldovai herczeg meghivására Jászvárosra ment, 
mint a Spiridonkórház igazgatója. Később a moldovai kórházak főigazgatója, mint ilyen agai 
ranggal Nizzán rendet nyer, az orosz czártól drága gyürüt, a pápától Krisztus rend keresztjét, 
az arany sarkantyús rend keresztjét, végre Ausztriától – mert ágensségét dijtalanul folytatta – 
arany érdemjelt kapott. 1837-ben mint ország követe küldetett Stambulba Mahmud 
szultánhoz, visszatértével a jassy-i „Societas Medicinalis et naturae curiosum” czimű 
tudományos tursulatot alapítja. Ezen tevékenysége között roppantul felgazdagodott, s mint 
ilyen honáról sem feledkezett meg, mert a m.-vásárhelyi orsz. kórház számára 500 aranyat 
küldött, a magyar tudományos Akademia tőkéjét is többször gyarapitá, miért, de tudományos 
érdemeiért is 1838-n levelező tagjává választatott s még többet is tett volna, ha 1858-ban 
Ledény nevű saját falujában márcz. 16-án hirtelen el nem hal. Végrendelete – melyben 
rokonai s a hazai intézetekről sem feledkezett meg – egy gazdasszonya által elsikkasztatván, 
10,000 aranyat meghaladó vagyonát e gazdasszony s fogadott leánya örökölte, míg rokonai 
itthon szegénységben élnek. 

Ugyszintén Köszvényesen született 1767. jan. 27-én k.-ujfalvi Szabó János is, kinek atyja 
Szabó József köszvényesi kántor volt, anyja László Ágnes. Tanulmányait Mikházán kezdte, 
Kolozsvártt végezte. Lelkészszé Pesten szenteltetett, s már e tájt Kazinczy mint jeles 
tehetségű emberről emlékezik. Több helyen való lelkészkedése után kanonok, s mint kir. 
tanácsos kormányszéki előadó volt. 1849-ben mint derék hazafi üldözőbe vétetett s 
nyugalomba tétetve, 1858-ban halt el. Szabó igen alapos míveltségű ember volt s jártas 
nemcsak a külföldi nyelvekben, hanem azok irodalmával is ismeretes; főleg jelesek egyházi 
beszédei, melyekből pár kötetnyi megjelent, de egy nagyobb gyüjteménye eltévedt. Minket 
azonban nem annyira jeles egyházi szónoklatai, mint inkább szellemszabadsága s tiszta 
hazafias lelkülete érdekel, miért üldözést és mellőzést szenvedett; mert különben Kovács 
Miklóst ő követte volna az erdélyi püspöki széken. És éppen azon erényei, melyekért 
mellőzést és üldözést szenvedett, teszik előttünk emlékét tiszteltté, mely kegyeletes 
tiszteletnek igyekezénk e sorokban kifejezést adni. 



De im a havasok szép festői vidéke, felmagasuló lombdús hegyeivel mind fennebb-fennebb 
csalogat. A völgy összébb szorul, a virgoncz Nyárád a köves talajon zajongva, havasi 
csermely gyorsaságával és tisztaságával rohan; már a büszke Bekecset is hátrahagytuk, s nem 
sokára a Nyárád-vidék lakott részének végpontjához, Marosszéknek ez oldalról utolsó 
falujához, Köszvényes-Remetéhez érünk. 

XVI. Köszvényes-Remete környéke. 
Köszvényes-Remete fekvése, a remetei Bocskai család, a Nagy-Nyárád havasvidéke, Nyárád 
eredete. Nagy és Kiság. Várhegy, az itt volt várnak romjai. Regék, kilátás. Vármező, Rákóczi-
halom, kápolnarom. Vettető. Szakadát bércze, Szakadát vára. Tatárhágó. Boroslányos, csata a 
tatárokkal, a székelyek győzelme. Várlátó. Melegsugó pataka. Likaskő, Tompatető, kilátás. 
Tompa vára. Vityal vára, annak mostani romjai. Vityal pataka. Bélmező vára, a remetevidéki 
várlánczolat. 

Köszvényes-Remete*Remete az 1567-ik évi regestr. mostani nevén kapuszámának 
mellőzésével van bejegyezve, most házszáma 240, határterj. 8233 hold 804 négysz. öl, de 
ezen roppant terjedelmü határból csak 845 hold szántó van, az is agyagos, köves s csak 
roppant szorgalom után terem valamit. A fennmaradó részből 4268 h. 1141 öl erdő, a többi 
kaszáló, legelő és terméketlen. a N.-Nyárád és az észak irányból lejövő Vityal*Oláhul Zicsal 
mi csevegőt jelent. egyesülésénél, a Tompatető szép erdőnötte lánczolata alatt fekszik; utolsó 
helysége ez a Nagy-Nyárád völgyének; és éppen ezen utolsó ponton találunk legtöbb 
nevezetességet, mintha ezek által akarna e távoli, elszigetelt vidék érdekeltséget ébreszteni; de 
ezt nem a falura, hanem vidékére kell értenünk, mert a falu maga – mely nevét egy kezdetben 
ide települt remetétől nyerte – felemlitésre méltót alig mutat. Nagy, terjedelmes helység, 
egésséges, ép alkatú havasi néppel, mely marhatenyésztés és fakereskedéssel pótolja kopár, 
terméketlen talajának sovány termékei által csak kisrészben fedezett szükségleteit. Hogy a 16. 
század végén, Kovácsoczi Farkas korlátnok birt itten, látók Hodosnál, de ez valami csekély 
rész lehetett, mert Remetén jobbágyság nem volt, azt mind szabad székelyek lakván. Remetén 
most is megvan a Bocskai család, mely a fejedelemtől származtatja le magát. Mit ők 1841-ben 
az erd. kir. tábla előtt okmányokkal támogatva mutattak ki, minek következtében a kir. tábla 
is megerősitette. Ezen okmányok ma nem levén elő, nem tudhatom, hogy az egybekötés mi 
alapon történt; azonban valószinünek tetszik Nagy Iván azon sejtelme, hogy a remetei 
Bocskaiak azon Istvánnak utódai, ki Zemplén vármegye főispánja volt, s 1661-ben 200 
embert vezetett a törökökre; de a Wesselényi-Zrinyi- és Frangepán-féle összeesküvésbe levén 
sodorva, Erdélybe menekült, miért magyarországi terjedelmes jószágai elkoboztattak. Ennek 
Magyarországon gyermekei nem levén, benne a Bocskai családot kihaltnak hitték. 
Megeshetik azonban, hogy itt számkivetése alatt ujból nősült, s talán a remetei Bocskaiak 
ekként folytatták szerény ismeretlenségükben tovább a családot. Kővári annyit mond, hogy a 
fejedelem András fia Remetén, János fia Deményházán lakott, de ezek semmi esetre sem 
lehettek a fejedelem, hanem csak a számüzött István fiai. 

De vegyünk búcsút a falutól, azzal együtt az ember lakta vidéktől is és hatoljunk be a 
Remeténél kezdődő erdők rengetegébe, mert ez erdőségek az őskori erőditvények titokszerű 
romjainak egész tárházát képezik, azok ott a rombolás viszketegétől inkább mentesültek, a 
vidék kőben bővelködvén, az emberek nem szorultak, mint másutt arra, hogy az ős romoknak 
minden egyes köveit kipiszkálják és még a földből is kiturják, s az által a szent romokat 
nyomtalanúl eltüntessék a föld szinéről, miként az Marosszék ősváraival történt, melyeknek 
ma nyomaira sem találhatván, emlékük inkább csak a helyelnevezés- és hagyományokban él. 



Itt az erdők rengetege, a minden lépten túl bőségben található épitkezési anyag gazdagsága 
megoltalmazta az ember rombolásától a multnak ezen tisztes emlékeit, csak az idő 
kérlelhetlensége, a századok romboló hatalma gázolt át felettök; de azért igy is maradt fenn 
még annyi töredék, mennyi elégséges arra, hogy azokat nyomozhassuk, és hajdani lételökre és 
idomukra következtetést vonhassunk. Azért midőn Remeténél elhagyjuk az emberlakta 
vidéket, akkor a multnak classicus földére lépünk, mely letünt messze századok emlékeivel 
van megnépesitve. 

Remeténél a Bekecs és Tompatető által egybeszoritott Nagy-Nyárád déli irányt vesz fel; e 
vonalban halad az onnan fél mfdre eső Szakadát bérczéig, az egymáshoz közelitő Nagy-
Nyárád és Kis-Küküllő vizválasztó hegylánczolatáig, hol a Szakadát patakát felvéve, ujból 
eredeti keleti irányát veszi fel, s szép regényes, néhol nagyszerű havas-vidéken, termékeny 
kaszálók között törtetnek le pisztránggal népes kristály hullámai. – Még jó órát kell odáig 
felfelé haladni, hol völgye kétfelé ágazva, a tulajdonképeni N.-Nyárád – legalább névleg – 
megsemmisül, mert azon felül két ágra szakad, baloldali csermelye Kiság, a jobboldali 
Nagyág nevet veszen fel, azonban ezeknek nagyszerű vidéke még messze felnyúlik a 
gyergyói szélen levő Mezőhavasig, hol eredetöket veszik*A Kiság ezenfelül Marosszék és 
Torda vármegye határvonalát alkotja.. A kettő egybefolyásánál egy 2500 láb magasságot 
megközelithető hegyél, vagy inkább kúp idomú hegycsúcs emelkedik fel, ezt Várnak, az alatta 
elterülő térséget Vármezőnek nevezik; alján pedig vizdús forrás buzog fel, melyet 
Nyárádfőnek azért neveznek, mivel a Nyárád elnevezés itten e dús forrás vizének a Nagyágba 
ömlésénél keletkezik*A Nyárádfő 274 öl tengerszin feletti magasságban van. Köszv.-Remete 
242 ölnyire fekszik a tengerszin felett és igy a Váraljtól Remetéig 32 öl esése van a 
Nyárádnak. Eredetétől a Várhegy aljáig esése a 100 ölet is meghaladja.. 

De hát a vár elnevezés honnan származik? hol fészkelődhetnék ide vár ezen minden emberi 
laktól távol eső havasok magányában? Pedig e vadonban mégis volt vár, mert egyike 
nevezetesebb és terjedelmesebb ősvárainknak koronázta a Kétág közti büszke hegyormot, 
miről, ha annak meredek, bajosan megmászható oldalán felküzdjük magunk, azonnal 
meggyöződhetünk, mert ottan e vár egykori lételét bizonyitó romorka fogunk találni. 
Legelőbb is a hegy déli oldalán kanyargólag felmenő, három megtöréssel elég ügyesen 
felvezetett régi útjára ZZ (lásd alaprajzát) találunk e várnak, mely itt-ott víz által elmosva bár, 
de figyelmesebb vizsgálat után mégis felismerhető; vonalán százados fák nőttek, mutatva, 
hogy nagyon régen lehetett, midőn ez út használatban volt. 

A hegy tetőlapja keletről nyugatnak hajló hosszúkás keskeny, s azért térnyerés kedvéért – 
mint már más ősvárainknál is észlelhetők – a várfalak nem a tető oromszélére, hanem a 
hegyoldalon e czélra tett bemetszésbe vannak elhelyezve. E falak alaprakata még most is 
épebb helyein 2–3 láb magasságban megvan, s ekként annak vonalát követve, a vár idomát és 
terjedelmét is meghatározhatjuk. A vár idoma köritett szögletű háromszög volt, melynek 95 
lépés hosszú, s a vár legnagyobb szélességét alkotó, bütüje A keletnek, 200 lépés hosszú és 
mindig egybekeskenyedő oldalai észak és délnek, hegyes szöglete B nyugatnak volt forditva. 
Ezen szögletben látszólag egy körbástya D állott. 

 

A Kétág közti hegyen levő várrom alaprajza. 



A vár belterén a belső ballium, vagy belső vár falainak is látszanak homályos nyomai, melyek 
a külső várfalakat utánzólag, s azokkal párhuzamosan futva, ferde három-szögben övezték az 
ily idomú hegy fennlapját. ennek közepén kerek dombozat van, mely egy itt állott 
zömtoronyra E enged következtetést vonni. Ezen felső várhoz egy másik alsóvár volt 
ragasztva, mert a nyugatra néző szögletnél a fal délre kihajlitva, s ott ujból megtöretve a hegy 
oromszélén 130 lépés hosszúságban ujból nyugatnak tart, s ott hegyes szögletben F 
visszatöretve, az északi oldalon még 76 lépésnyire követhető vonala; ott azonban – hol a 
hegymeredekké lesz – megszünik, s nem lehet biztosan meghatározni, ha az egybe volt-e 
kötve a felsővár északi oldalfalával? vagy ezt tenni – a hegyoldal meredekségének tekintetbe 
vételével – feleslegesnek itélték. Érthetőbb lesz magyarázatom, ha a vár alaprajzát ide 
csatolom. 

A leiratokból kitetszik, hogy ez egy terjedelmes, s már fekvésénél fogva is hatalmas erőd 
lehetett. Hogy pedig az mikor s mely nép által épittetett, arról semmi adatunk. Még a 
hagyomány is nemcsak hogy kihalt, hanem még régi neve is feledékenységbe ment. A rege 
azt mondja, hogy Tündér Ilona vára Mikházán volt, leánya pedig itt e várban lakott, azonban a 
gyöngéd tündér szeretett anyját, nem levén út, nem látogathatta meg, az ördöggel szerződött 
tehát, hogy neki egy völgy ezüstért és egy hegy aranyért útat készitsen. El is készitette és 
pedig gyorsan ördög uram a kialkudott utat, de midőn a fizetésért ment, a furfangos kis tündér 
tenyerébe egy tallért, ujja hegyére egy aranyat helyezvén, mondá: „Itt a völgy ezüst, itt a hegy 
arany”. A rászedett ördög dühösen rohant el, s mentében szétrugdosta az útat, s ma csak egy 
darabocska, vagy 20 ölnyi hosszuságban, látszik a Faragók órájánál, vagyis a Szakadát 
patakának Nyárádba szakadásánál. Midőn ezen már Rabsonné váránál is hallott regét egy öreg 
pásztor elmondá nekem, nagyon megörültem; mert ezen követelt ördög útjában a Mikházánál 
elvesztett római útnak folytatását véltem feltalálhatni, mely Szováthához éppen a Szakadát 
patakánál (hol jelenleg az uj országút is át van vive) lett volna legkényelmesebben, kevés 
hágóval, átvezethető, miért fel is kutattam minden irányban a vidéket, a nélkül azonban, hogy 
másutt valami útnyomra akadhattam volna, mint az emlitett Faragók órájánál levő 
darabocskán mutatkozó kőburkolatra, mely nem is irányult a Szakadát lankás részének, 
hanem egyenesen feltartott a Vármezőnek és nem is birt a római útakat jelező stratumennel. 
Tehát az nem római út volt, hanem egyszerüen a vár útának egy fennmaradt kis darabkája. E 
szerint a mikházi castrummal e várat egybekötő, s igy római eredetét sejtető rege is téves; 
mert a mikházi castrum kétségtelenül római erőd volt, az észlelésünk alatti vár pedig, alakja, 
fekvése és épületanyagjáról itélve, a római kor előtti, vagy utánni ugynevezett barbar 
épitkezések sorába tartozik; majd később a Remete környéki várcsoport jellegzésénél el 
fogom e várat érdeklőleg véleményemet mondani. 

A Bekecs ezen vár előtt állván, annak főként nyugat felé látköre el van zárva, de a bekecstetői 
őrtorony éppen arra szolgálhatott, hogy az alólról jöhető ellenséget jelezze és kérdéses 
várunkat a bekecsalji Csombod várával egybekösse. 

A délen elvonuló magas Szakadát bércze ez oldalról szintén elzárná a látkört, de az éppen a 
várral szembe, mint egy annak kedveért Pallos pataka nyakának nevezett lelapulással bir; egy 
áttekintést engedve a siklódi Nagykőre és Firtos várára, melylyel várunk láttani 
egybeköttetésben állott. Felfelé a határtalan havasok zöld lomb hullámzata, a Kétágnak 
vadregényes vidéke egészen a Mezőhavas büszke ormáig tárul fel a szemlélő előtt. 

Lenn, a Vármezőn, egy kőrakás van, melyet Rákóczi halomnak a hagyományok szerint azért 
neveznek, mivel a görgényi uradalomhoz tartozó kőhériek (egy falu) erőszakosan elfoglalták 
a remeteiek határát, s azért ezek az egykor itten vadászó I. Rákóczi Györgynél panaszt tettek. 



A fejedelem határkijáratást tétetett, a most is nevét viselő halmot rakatta, s hogy emlékezetben 
maradjon, az erőszakoskodó prevarikátorokból néhányat e halmon meg is csapatott*Hogy az 
ily határhalmok hányásánál régen szokásban volt Magyarországon is, a halmon dolgozó 
suhanczokból néhányat megcsapni ezen szavakkal: „Emlékezzetek meg, hogy ekkor s ekkor a 
határt itt hánytátok”, s hogy az ily megverettek jutalmul s emlékül néhány huszast kaptak stb. 
Lásd Réső E. Sándor „Magyarországi népszokások” czímű munkája 145. lapján. Ugy látszik 
ez vagy ehhez hasonló szokás volt régebb a székelyek közt is, ezt látszik legalább mutatni a 
Rákóczi-halomhoz kötött hagyomány.. E halom jelöli most is a Remete és a görgényi 
uradalom erdőségei közti határt, bár a remeteiek azt mondják, hogy régen határuk felnyult 
egészen a Kiság eredetéig; de egy furfangos deák azt falu nevében eladta a fiscusnak, s bár 
eleget perlekedtek, mégis odaveszett. 

A Rákóczi-halmon felül látszanak azon kápolnának romjai, melyet b. Bornemisza József a 
mult században épittetett volt, s melyet az 1817-ben itt járt Ercsei még mint fennállót 
látott*Nemz. Társ. 1830. évf. 410–411. l.. Ma már csak romtöredéke van meg, s hova egykor 
a vidék vallásos népe búcsúra feljárt, honnan szent énekek viszhangoztatták a bérczeket, ma 
elhagyatott rom, melynek széthullott kövein a havasi pinty zeng dicséneket, mintha ő lenne 
őre a szent hely kegyeletes tiszteletének. 

Alább a Vettető nevű helyen sok vastag cseréptöredék van. A hagyomány azt tartja, hogy 
ottan a várhoz tartozott Vettető nevű falu feküdt régen. 

A már fennebb emlitett Szakadát bérczének egyik magas csúcsán*Mely 301 öl tengerszin 
feletti magassággal bir., honnan Szovátháig és a Kis-Küküllő völgyéig el lehet látni, egy 
másik várnak, az ugynevezett Szakadát várának látszanak maradványai. Ez kicsiny, csak 95 
lépés kerülettel birt köridomú erőd volt, melynek öl magas gátonya van, s mivel ennek 
vonalán bejáratnak semmi nyoma nincsen, azt kell feltennünk, hogy az zömtorony (donjon) 
volt, melybe – elmozditható lépcsőzet segélyével – a felső emeleten volt a bejárat. 

A Szakadát lánczolatának alsó, délre néző részén*Hol a Szovátha patakát felgazdagitó 
Visszafolyó nevű csermely ered. Tatárhágónak neveznek egy hegyet, Jobbágytelke felé másik 
helyet Tatárkonyhának. A hagyomány ezen helyelnevezésekhez ilyen történetet csatol: A 
tatárok egy csoportja ottan tanyázott, hol a Tatárkonyha van, honnan árulók által vezettetve, 
rácsapott a Bekecsre menekültekre, s ott a Veszély mezején – miként fennebb látók – a 
harczképes férfiak távollétében iszonyú mészárlást vitt végbe. Elrabolt szép nőkkel, számos 
fogolylyal és gazdag zsákmánynyal vonultak át a tatárok a Szakadát bérczén a Kis-Küküllő 
felé; de a székelyek, kik a veszélymezői mészárláskor élelmet keresni elszéledtek volt, 
egyesülvén a fenn leirt vár őrizetével, a szakadátvári és vityalvári harczosokkal, utánuk 
nyomultak s a Tatárhágó szorosában rájok csapván, iszonyú véres harcz után – melyben 
minden székely sebzett oroszlánként harczolt – szétverték a tatárokat s azokat egész az alább 
fekvő Boroslányosig üzve, mind leölték, a foglyokat és zsákmányt elvevén tőlök. És ezen 
hagyomány, mely régi feledett történetek s hősies harczok emlékét őrzi, mely a történelem 
homályába vesző események sejtelmét védi a feledékenységtől, vonatkozással látszik lenni 
arra is, hogy ezen most romban heverő várak a hazánkon átzajgott mongol dúláskor nemcsak 
hogy még állottak, hanem a mongoloknak egy e vidéken pusztitó csapatját, e váraknak a 
vidékiekkel kezet fogott hős őrizetei meg is semmisitették. Azért kell a mindennap 
veszendőbe indult s feledésbe menő hagyományokat egybegyüjtenünk, mert azok a 
történelemnek becses kiegészitői, azért kell a helyelnevezésekre figyelmet forditanunk, mert 
azok gyakran a történelem által fel nem jegyzett eseményekkel jönnek kapcsolatba, azért kell 
minden romtöredéket, minden minden maradványt, a multnak minden hagyományát 



megvizsgálnunk, egybegyüjtenünk, mert azok mind irányadók, mind vonatkozók homályos 
őstörténetünkre, egyes szétszórt betük, melyekből egykor multunk történelmét összeállitani 
sikerülend; egyes szétszórt pislogó mélcsek, melyek az ős előidők történelmi sötétjében irányt 
jelölnek a kutató számára. És hogy az ezen helyekhez kötött hagyományok nem költöttek, 
hogy azok történeti vonatkozással birnak valójában megtörtént dolgokra, hogy azok régi 
dicsőségnek emlékeit védik, arra történeti bizonyitékkal is birunk Zsigmond királynak 1417-
ben kiadott okmányában, melyben Marczaly Dénes és Miklósnak erdélyi vajda és székelyek 
grófjának Segesd városát adja a harczmezőn szerzett érdemeik jutalmául, s előszámlálva a 
törökök és tatárok felett kivívott számos győzelmeiket, a többek közt emliti azon fényes 
gőyzelmet is, melyet a tatárok felett a Nyárád folyónál nyertek*Közölve van ez okmány egész 
terjedelmében Fejér Cod. Dipl. X. 5. 806. lapján.. 

De haladjunk tovább, mert Remete környéként még sok ily emlékezetes és érdekes dolgokra 
találunk. 

Alább a Bekecs alján Várlátónak egy helyet azért neveznek, mert onnan a görgényi várhoz 
lehetett látni, s ott a hagyomány szerint őr állott, ki a görgényi fővár vésztüzét tovább adta. – 
A Nagy-Nyárádba jobbpartilag Melegsugó nevű patak szakad be, ha ennek zuhatagos, 
keskeny, iszonyú sziklazűr és kőzuhanyok által boritott völgyén felhatolunk, a Likaskőhöz 
érünk, mely a cserkő-gyüleg (trachyt-conglomerat) sziklákban levő oly tágas barlang, hogy ott 
80–100 ember kényelmesen letelepülhetne. E barlang vészes időkben menhely volt, később 
egy Nagy Iván nevű hirhedt rabló tanyázott ott félelmes csapatjával s ennek oda rejtett kincse 
után áskál most is a nép. – A Likaskőtől meredek, alig megmászható hegyen kiemelkedve, a 
Remete háta mögötti Tompatetőre érünk, honnan a bekecsi kilátás változata ismétlődik azon 
különbséggel, hogy innen a görgényi vár is tisztán kivehető, s hogy a Bekecs által fedett Kis-
Küküllő völgye helyett a kááli, köheri, bölkényi és görgényi völgyek csatlakoznak az 
előtérhez. Ezen elragadóan szép kilátást nyujtó csúcs nyugati lejtőjén van Tompa vára, egy a 
Szakadát várához hasonló, de még annál is kisebb, csak 80 lépés kerületű körerőd vagy 
őrtorony, mely nem annyira védelem, mint jelzésre hazsnáltathatott. De ha kicsi és 
jelentéktelen ez, annál nagyszerübb Vityál vára, mely innen észak irányban néhány ezer lépés 
távolra fekszik. 

A szép erdők által boritott bérczek közt két havasi csermely, a Várpatak és Vityál pataka törtet 
le. Ezeknek egybefolyásánál egy 4–500 láb magasságú czukorsüvegidomú csompó (szikla-
kúp) teljesen önállólag tornyosodik fel, ezen alig megmászható szirtcsúcs tetejét koronázta 
Vityál vára. Ott vannak most is e titokszerű várnak jelentékeny, mondhatnám bámulatos 
maradványai, melyeknek – könnyebb felfoghatása kedveért – alaprajzát mellékelem. 

 

E vár idomát nem elfogadott műalak, hanem a hegy fennlapjának idomzata határozta meg, s 
miként a hegy lapályos teteje, ugy a vár is köritett szögletekkel biró négyszög alakú volt; a 
még ölnyi magasságban fennálló várfalak ZZZZ (l. alaprajzát) 246 lépés kerületüek. E falak 



négyláb szélesek, válogatott trachyt-darabokból forró mészszel oly szilárdon épültek, hogy 
még most is bonthatlan tömörségben dacolnak az idő romoló hatalmával. 

A vár észak-keleti szögletében egy kúp idomú dombocska A emelkedik. Sziklacsúcsnak 
hittem azt, s olyannak tetszenék mindenki előtt, ha kincskeresők alája nem ásták volna; de ki 
ezen néhány ölnyire bevitt bányaszerű üregbe betekint, azonnal meggyőződhetik, hogy azon 
dombocska nem más, mint egy a várfalak szinvonalából félig kiszögellett köridomú bástyának 
romhalmaza. E bástya pedig azon roppant (legalább alsó részében) tömör épitkezések közé 
tartozik minőnek párját csak az udvarhelyi Csonkavár szögletbástyainál észlelhettük; azon 
csudás cyclopsi művekhez sorzandó, minőket nagyszerűk alkotására gyenge korunk csak 
bámulni tud. Ezen bástya három öl átmetszetben*Meddig az aláásás azt láthatóvá teszi. 
látható, tömör fala szép lapos trachyt-kövekből oly bonthatlan szilárdul épült, hogy bár több 
század erője áztatta, még ma sem lehet szétfeszegetni, kövei a kötemmel (ragacs, cement) 
összenőttek, egybeforrottnak tetszenek; mintha azt a teremtés kohójában olvasztották volna 
össze, mintha az ember ezek épitésénél a mulandósággal akart volna daczolni, mintha a 
végnélküliség eszméjét akarta volna testesiteni; de a kérlelhetlen idő átgázolt ezen büszke vár 
alkotásán is, s romhalommá dönté a művet, mit az ember hatalomérzete idő s harcz dühével 
szembe állita. 

A vár keleti oldalán a hegy oromszélére fektetett várfalaktól 20 lépés távolra, de annak 
vizszintes vonalán jóval alól, egy másik külső fal BBB van, mely a délkeleti szöglettől D 
kiindulva, a belső vár falaival egyenközüleg halad darabig, mignem az észak-keleti szögletet 
túlhaladva, s ott egyenes szögletben megtöretve, a fennebb leirt A-val jelölt körbástyához 
csatolódik, ekként egy alsó, vagy inkább elővárat képezvén. Ha a vár belterét figyelmesen 
vizsgáljuk, feltalálhatjuk ott a középkori váraknál szokásos belső Balliumot is, mert annak 
közepén egy 120 lépés kerülettel biró, a várfalakkal egyenközüleg lemetszett, s azok 
szinvonalát 10 lábbal meghaladó emelkedést vagy dombozatot találunk, melynek oromszélén 
FFF a falrakat nyomaival találkozunk. E dombozat észak-keleti oldalán 60 lépés kerületű 
szabályszerű kerek bemélyedés G van, kerületén a felrakatnak csalhatlan nyomaival, mi arról 
győzhet meg, hogy ottan egy hatalmas, több emeletes zömtorony (donjon) állhatott, utolsó 
visszavonulási védhelye ezen már fekvésénél fogva is bevehetetlen erődnek. 

És ha ezen még romjaiban is nagyszerű épitkezések figyelmesebb vizsgálata bámulatra ragad, 
bizonynyal nem kevésbé fog meglepni, azon még soha sem láttam ovatossági modor és 
hadtani cominatio, melylyel e várnak útja fel van vezetve. Ezen út HHHH a hegy déli oldalán 
kanyargólag volt felvive, de midőn az a délkeleti szöglet irányaig felhatolt, egy mély, kivülről 
hatalmas töltés által szegélyzett sánczba ereszkedik be, mely sáncz a várfalaktól 30 lépés 
távolra, és azok szinvonalán legalább 7 ölnyivel alól kerülte meg a vár keleti, északi és 
nyugati oldalát, ugy hogy a nyugati oldalon fokozatosan emelkedik a dél-keleti szöglethez, 
hol az egyetlen bejárat K volt. Az ezen mély útat kivülről szegélyző magas és széles gátony 
(töltés) LLLL a keleti oldalon a fennleirt körbástyával szemben félkör idomú lonkává 
(terasse) szélesül ki, s ott ismét egy külső bástya M állott, mely ezen bár nagyon bajosan 
megmászható, de a többinél mégis menedékesebb oldalon a várhoz juthatást fedezte egyfelől, 
míg másfelől a mély út felett is őrködött. Elgondolható, hogy ezen a belső körbástya és e 
külerőd között elvonuló s egész hosszában a várfalak által uralgott (dominált) keskeny úton az 
ellenségnek várba juthatása lehetetlenné volt téve; mely által a vár megközelithetlenségének 
elmélete megfejtve s czélja elérve volt. 

Ilyszerű bejáratot még csak a kézdi-almási várnál láttam (lásd Háromszék leirásánál), hol az 
út szintén a vár két oldalát megkerülve vezetett be; de ott a hegy nem levén oly meredek, 



valamint külső védtornya is hiányozván, a mélyitett út védképessége koránt sincsen annyira, 
mint itten, kifejtve. 

Vityál várára vonatkozó semmi történeti okmányt, de még hagyományt sem tudtam 
felfedezni; egy 1586-ki határjártatásban*Mely a remetei község levelei közt van. Vityal vára 
mint a remetei határ észak-nyugati széle emlitve van; továbbá a hagyomány azt mondja, hogy 
Rákóczi vára volt, de ez valószinütlen, mert miként leirásából megitélhető, oly hatalmas erőd 
volt a maga idejében, hogy bizonyosan szerepelt volna a történelemben, ha a nemzeti 
fejedelmek korában is már rom nem lett volna. Valószinű, hogy a Rákóczi Ferenc idejében 
valami kurucz csapat vonhatta magát ezen akkor még épebben állhatott várrom közé, s innen 
hozatott az kapcsolatba a Rákóczi nevével. 

Vityál várától gyönyörű kilátás nyilik: a Nyárád vidéke s Torda vármegye felső kerülete fel 
egész Vécs kastélyáig, a görgényi völgy, a vár büszke ormával, Szász-Régen, alább a 
gyönyörüen fekvő V.-Sz.-István, Sárpatak, s ezeken kívűl megszámlálhatlan sokasága látszik 
innen a faluknak, mig a távolban a nyugati Kárpátok vonala a Cziblestől le a Retyezátig tárul 
fel a szemlélő előtt. 

A vár alatt elsiető Vityal pataka, mint már emlitém, Remeténél szakad be a Nagy-Nyárádba, 
de nem az egész, hanem csak egy része, mert bár a természet vagy a táj hegyrajzi (orograficai) 
alakulása oda szabta ki útját, a köhéri oláhok, hogy nekik is legyen patakuk, nem messze a 
vártól nagy gátlásokkal elfogták vize egy részét és falujokba vezették le. 

Ezeken kivül Remete környékén még egy ötödik várat is találunk. Ez a falun felül 
jobbpartilag Nyárádba szakadó Bélmező pataka mellett levő Bélmező vára. A nevezett patak 
balpartján egy szeszélyes idomú sziklaszál emelkedik fel, minden oldalról oly függélyes 
meredeken, hogy csak keleti oldalán lehet nagy ügygyel-bajjal feljutni a sziklacsúcs azon 
átmetszése, mely ott mély sziklafolyosót alkot, valamint az alább levő sziklabarlang is 
egyaránt a természet műve; emberi erődités csakis az emlitett keleti oldal alján van, hol egy 
még most is 4 öl mélységű és ily szélességű sáncz köriti a hegyet. E szerint ez legfelebb 
alkalmi menhely volt, hol a megmászhatlan sziklacsúcs tetjén néhány család megvonhatta 
magát, s honnan kővel is agyon verhették az ellenséget. Az emlitett gyengébb keleti oldalon 
levő sáncz nevelte a természetileg erős helynek védképességét. A nép rejtett kincset hiszen 
ottan, s azért untalan túrják-fúrják e sziklahegyet. 

Bizonynyal mindenki, miként én is, el fog csodálkozni a régi várromoknak azon nagyszámú 
csoportositásán, melyet itt Remete környékén, a havasoknak alján találhatunk, s bizonynyal 
mindenkiben felébred a tudvágy, ismerni a kort és népet, mely ezen várakat, ezen egymással 
egybefüggésben levő erőd-lánczolatot épitette; fájdalom, e tudvágyunkat a történelem ki nem 
elégiti azért, mert e várak mind a történelmi kort megelőzött titokteljes korszakból 
származnak; csak homályos hagyományok költhetnek az észlelve vizsgálóban homályos 
sejtelmeket, csak ezen feledett romok, ezen tiszteletet ébresztő maradványok azok, melyek a 
távol mesés kornak kőepopeájaként fennmaradtak, melynek még valahai lételét is 
megtagadná, elvitatná a kétkedve hivő jelen, ha e várromok csalhatatlan tanujeleként fenn 
nem maradtak volna mint emlékoszlopai e messze letünt korszaknak. 

Már másutt is koczkáztattam azon nézetemet, hogy a székelyföldet behálózó várlánczolatot az 
e hegyvidékre szorult s rokontalanul elszigetelt székely őseink épithették, s éppen azok nagy 
számból s erre fektetett katonai szervezetükből hiszem kimagyarázhatónak, hogy e néptöredék 
ellenséges elemek közt magát több századon át fenntarthatá; sőt a Székelyföldet ismertető 



leirásomban e várak csoportositásából még a régi Székelyföld határát is itt-ott felismerni 
hittem. Már a Kis-Küküllő völgyének ismertetésénél felhoztam azon sejtelmemet, miszerint 
az Árpád előtti Székelyföld – a rabonbánok ős hazája – nem terjedett ki a lapályos és kevés 
védvonalt nyujtó Marosszékre, hogy az legfelebb a Kis-Küküllő völgyéig terjedhetett, hol 
ismét ily várcsoportositást vagy inkább egy vonalban való elhelyezést észlelheténk, mely 
várak ez oldalról a Székelyföld határvárainak lánczolatát alkoták egészen Küsmőd vizeig 
lenyulólag. Az északi határ azonban fennebb – hol a biztonságot nyujtó s hegyrajzilag sok 
védponttal kinálkozó havasok kezdődnek – inkább kiterjeszkedett, ugy hogy Csombod várától 
a Bekecsre, onnan pedig a Remete felé terjeszkedőleg e környék roppant erdőségeit és 
havasait fel Gyergyóig magába foglalta; mivel pedig e havasvidékre csakis két ponton, a 
Nagy-Nyárád mentin s az ebből kiágazó Vityal pataka völgyén lehetett behatolni; ott látjuk 
annak védfalául, annak elzároló védvonalául a Remete-környéki várlánczolatot, mely 
egyszersmind ez oldalról az ős Székelyföld határszélét jelölheti. Azért e vadon tájon az erdők 
között (mint a Bekecsen, Tompatetőn, Vármezőn, Vityal vára körül) mindenütt feltalálhatjuk 
a régi felhagyott szántóföldek mesgyéit, melyek mutatják, hogy ezen ide bekebelezett 
(circumscribált) nép nemcsak hadi dicsőséggel, hanem szántás-vetéssel is foglalkozott, hogy 
várépités, várőrzés s az önfenntartási harczok közt a földmívelést is üzte, e vadontól is 
kierőszakolván az önfenntartására szükséges élelmet. 

Ez a tanuság, mit a mult műemlékeinek észleléséből merithetünk, melyet ha történeti érvényre 
emelni nem tudunk is, de azért történeti tapogatódzás és sejtés alapjául elfogadhatunk. 

XVII. Nyárádtól a Maroshoz. 
Búcsú a Nyárádtól. A Nyárád és Maros vizválasztó vonala, Szent Péter kútja, Szent-Péter 
nevű elpusztult falu. Bogdán pataka, Tövishegy. Káál. Unitárius és katholikus templom. 
Kriptahegy, sirbolt. Cserey Mihály lakháza. A reformátusok régi áldozópohara. Istand. Ropó 
völgye. Kájon kútja. Tatások útja. Ikland, György László. Nagy-Ernye, néveredete. 
Unitáriusok. Templomfoglalások. Szombatosok Nagy-Ernyén. Csataemlék. Mosa Gergely hős 
halála. Libancs. Tófalva, tagositás. Csejd. Székes, fekvése. A Bercsényi család, gróf 
Bescsényi Miklós emléke, Kápolna. Ingópataka. Székesi régi harang. Maros-Sz.-György, 
története. A Petki-kastély. Tóth Mihály halála, a szent-györgyi régi templom. A Petkiek 
sirboltja. 

Marosszék közép völgyét a kies és szép Nyárád vidékét bevégeztük, s azt hiszem, hogy ottan 
tett utazásunk nem volt egészen meddő és eredménytelen. Hielgek magamnak, hogy ottan oly 
sok eddig ismeretlen, oly sok eddig senki által figyelemre nem méltatott műemléket 
tárgyaltam, leirásom annyi érdekest, annyi szépet ölelt fel, miszerint kedves olasóm nem fogja 
továbbra is becses figyelmét tőlem visszavonni, s nem riad vissza a vezetésem alatt való 
továbbhaladástól. 

Most egy földiratilag egészen elkülönitett vidékre, a Maros környékére irányozzuk lépteinket; 
búcsút veszek tehát a kedves Nyárádtól, melynek virányain annyi kedves perczet tölték, hol 
szivélyesség és barátságos vendégszeretet kisért mindenütt könnyitve, sőt kedvessé téve 
kutató forradalmaimat, búcsút veszek e feledhetlen kedves vidéktől; de nem végbúcsút, mert a 
Nyáráddal – melyet most eredéténél elhagyunk – még fogunk pályája végén találkozni, meg 
fog ő útunkon Marosszék véghatárainál még egyszer jelenni, hogy hullámai búcsút 
mormogjanak a távozó után, mintha egy vég istenhozzádot akarnának a Székelyföldet 
elhagyónak susogni. 



A Nyárád mellől jó csinált út vezet át a Maros terére, mely Deményházánál megy át a hodosi, 
s Iszlón át a kááli völgybe. Ennek vonalát egész Iszlóig már ismerjük. Iszlónál egy csekély 
magasságú hegyhát az ugynevezett Tövishid torka alkotja a Nyárád és Maros vizválasztó 
hegylánczolatát, melynek északi oldalán fakad az észak-irányban Marosba siető Kááli patak.E 
patak fejét a hegy északi alján levő szent Péter kútja alkotja. Hagyomány szerint e kút 
közelében régen Szent-Péter nevű falu feküdt, melynek harangjai most is nevezett kútban 
lennének elrejtve; állitólagos fekhelyén most is sok vastag cserép- és téglatöredék van, mi a 
hagyományt látszik támogatni. Alább egy jobbparti mellékvölgyet Bogdán völgyének 
neveznek, itt Faluhelynek hivott helyen feküdtnek mondanak egy másik, tatárok által feldult, 
Tövishegy nevezetű falut; a dombon, hol e falu temploma állott, most is sok cserépdarab s más 
épitkezési nyomok mutatkoznak. Az alább beszakadó két kis mellékvölgyben a már Torda 
vármegyéhez tartozó Kis-Ilye és Erdő-Csinád feküsznek, alább pedig egy balparti 
hegykebelben a regényesen fekvő Káál-t találjuk. 

Káált katholikus, református és unitárius székelyek lakják, ezek mindenikének van itt 
temploma, sőt 48 előtt még a görög-egyesülteknek is volt imolája; de ekkor hivei mind 
áttértek, s azóta meg is maradtak unitáriusoknak. 

Káál régi ecclesia, már 1333-ban Eustachius nevű kááli lelkész emlitve van*A kathol. 
egyházközség jegyzőkönyvében tett ejgyzés szerint. Hanem ennél Káál e korban való lételére 
biztosabb adatot találunk a pápai dézmák regestrumában, hol az 1332-ik évi rovatban a 619. 
lapon ez van bejegyezve: „Leustachius Sac. de Kaal solv. 8 den.” és az 1333. év rovatában 
733. lapon: „Eustachius Sac. de Gáál solv. 5 den.” – Az 1567-ik évi regestrumban mostani 
nevén 15 kapuval fordul elő. Házszáma most 166, határterj. 3000 hold 571 négsz. öl. Ebből 
szántó 1649 h. 821 öl, erdő 292 h., szőlő 68 h., a többi kaszáló és legelő.. János Zsigmond 
idejében az egész falu áttérvén az unitárius hitre, a régi templom is unitárius kézre ment; de 
1720-ban néhány katholikus család származván be, azok Kun Mátyás közbenjárásával 
visszavették a régi templomot*Ezen törvényellenes hatalmaskodásért 1720-ban az 
országgyülésen panaszt is emeltek a kááli unitárius hivek Kun Mátyás ellen, de annak mi 
eredménye sem lett. A panaszlevél a kááli unitár. egyház levelei közt, emliti Nagy Iván 
Magyarorsz. csal. K betű., mely azonban kicsiny és romladozott lévén, 1760-ban Berzenczey 
Ist. és neje Kun Ilona költségén ujra épült.  

De a régi templom nem a mostani helyen, hanem fenn a Kripta nevű hegyen feküdt, hol 
nemcsak alapfalai mutatkoznak, hanem ezelőtt 20 évvel még annak sirboltja is teljes épségben 
megvolt; azonban elhanyagoltatván, egybeomlott, s oda temette az ott levő sok siremlékét a 
kááli Kun családnak. Néhányat e sirkövekből kiástam; de azok olvashatlanná porlottak, 
egyiken azonban mégis kibetüzhető volt Bercsényi Sófia, egy másikon Kun Borbála neve. 
Mondják, hogy ott 16 sirkő van eltemetve. Mily vétek, hogy az érdekelt családok azokat 
ekként megsemmisülni engedték. Ezen régi templomból vitetett le a katholikusok minden 
körirat nélküli nagyon régi harangja is. 

Cserey Mihály a történész – miként maga is emlékirataiban emliti – sokáig lakott 
Káálban*Csereyről Turiakra, ezekről Mikókra, Kálnokiakra szállt, jelenleg Nagy Zsigmond 
birja. Cserey házasságakor is mulatott itt; de főként 1704-ben, midőn Teleki Mihály Görgyén 
várát bevette; az ott már régóta betegen feküdt Csereyt ide Káálba hozták, hol félesztendeig 
feküdt betegen, honnan Forgács mellé kellett mennie Medgyes ostromához. Lásd Ujabb 
nemz. könyvt. 340. és 346. lapjain., de az ősi curia ma nincsen meg, helyére uj épült. Káálból 
származott, s onnan is irta magát a Kun család, melynek első ismeretes őse Mátyás, ki 1547-
ben Toldalaghi Magdolnát vette nőül; ennek fia Benedek, kinek hasonnevű fia 1630-ban 



Marosszék főkirálybirájává választatott. A főkirálybiró testvére volt az a János, ki Bercsényi 
Zsófiát (kinek sirkövét fennebb látók), 1615-ben nőül vette. De még egy másik Mátyásról is, 
mint Marosszék főkirálybirájáról van emlités téve*Földvári Ferenczné Kun Erzsébet felett 
Vöröstói György által mondott halotti beszédben.. – A mult század elején találjuk Lászlót, ki 
Enyednek 1702-ki feldúlatásakor veszett el; Mátyást, ki, mint fennebb látók, 1720-ban az 
unitásiusok kááli templomát a katholikusok számára elfoglalta, s 1727-ben Marosszék 
alkirálybirájává választatott. Alkirálybiróként szerepel 1755 tájt Farkas is. A család ebben a 
században halt ki. 

Káál unitárius családai közül kiválóbb a Nagy család; ebből József 1791-ben Marosszék 
országgy. képviselője, Mózes marosszéki dulló (szolgabiró), József és Simon jegyző, Miklós 
pénztárnok. A kááli Nagyok egyik ága Kolozsvárra Származott, ebből Lázár tünt ki mint a 
magyar szinészet Mentora, mert ő 1811-ben ugy a kolozsvári szinház fölépitésében, valamint 
azután mint bérlője is nagyon sokat és pedig nem csekély áldozattal, tett arra, hogy 
szinművészetünk – ezen legelső ápoldájában – felvirágozhasson nem csak Kolozsvártt, hanem 
onnan kihasson a haza más részeire is. Fia a most is élő Elek, ki 1846–48-ban és 1867-ben 
országgyülési képviselő volt, most az erdélyi kormányzó adlatusa; kár, hogy a szép 
alkotmányos mult mellett ott van a haza alkotmányának szünetelése idejében bár rövid ideig 
tartott bezirkeri hivataloskodása is. 

A kááli Nagyok egyik ágát Dénes Ny.-Sz.-Lászlóra vitte át, mely ott most is virágzik; van egy 
másik ága e családnak Sz.-Gericzén is, ebből származott Antal, ki 1861-ben a dévai 
népiskolának 16,000 frtot hagyományozott*Mindkét családra adatokat Nagy Iván 
Magyarorsz. csal. czímű munkája K és N betű., miért nevét áldva emlitjük fel. 

Káál sokadalmas hely, vásárjogát – három orsz. sokadalomra*Vincze. Orbán és sz. Mihály 
napot követő napra, heti vásárai nem használtatván, elévültek. Az adománylevél megvan 
Káálban a falu levelei közt, hiteles trans. Nagy Gergelynél ugyanott. és kedden tartott 
hetivásárra – kááli Nagy Mihály közbenjárására Apafi Mihály adta 1667-ben jan. 19-én. 

A ref. ecclesiának (mely Ikland filiája) van egy szép régi áldozópohara e felirattal: „Káli 
Orthodoxa religion lévő Eclesiában communiora adatott 1670.” 

Káál határán még némely régi, figyelmet érdemlő helynevekre találunk, ilyne a Szent-Márton 
felé vezető út mellett a Kecskéshegy alján levő Istánd, hol a hagyomány szerint ily nevű 
praedium volt, és szemben Káállal a jobbparti Ropó völgye, hol a hagyományok szerint 
tatárok tanyáztak, egy ott levő forrást Kajon kútjának a hagyományok szerint Kajon nevű tatár 
khánról neveznek. Fennebb egy régi felhagyott útat Tatárok útjának azért neveznek, mert a 
tatárok ott mentek át a Nyárád terére, útjokban a fennemlitett Tövishegyet és Sz.-Ptert 
feldúlván. 

Káálon alól a völgy balfelén Ikland-ot találjuk*Az 1567-ik évi regestrumban mostani nevén 4 
kapuval van bejegyezve. Most házszáma 78. Határterj. 1056 hold 471 négysz. öl, ebből szántó 
550 h. 501 öl, erdő 153 h., szőlő 28 hold, a többi kaszáló, legelő és terméketlen., mely 
unitárius és református székelyek által lakott csinos falu. Itt született György László, ki e 
század elején „Tanulmányok a tizenegyedik századbeli történetekből” czímű munkát irt. A 
szép tehetségű költő e művében Iklandot is megénekli, nevét Ikla nevű bájos magyar hölgytől 
származtatja, ki Salamon király idejében Belgrád ostromakor belopózván a daczoló várba, az 
ottan gerjesztett tüz által annak bevételét elősegité; a király azzal jutalmazta a hős nőt, hogy 
egy György nevű – már régebb szeretett – székely leventének adta nőül. György, neje és egy 



Kapanám nevű pappal ide települt, s a keletkezett falut szeretett neje nevéről Iklandnak 
nevezte; sőt a szent atya nevét is hozzácsatolva, Kappan-Iklandnak, mely előnévvel régi 
okmányokban is néha előfordul. György leventébe azonban Ernyeinek rút Borka nevű leánya 
is szerelmes, ez mellőztetéseért boszút esküszik. Györgynek hadba kell menni, Borka onnan 
irt leveleit mind elfogja s felbérelt embereivel azt hirdetteti, hogy György a csatákban elesett. 
A szerető Iklát e hir leverte, boldogtalanná tette, s naponta a szent atyával a falu feletti 
Szénvonó nevű hegyen levő kereszthez ment imádkozni, ily áhitatosságban keresendő vigaszt. 
– Midőn György diadaljelekkel megtért a csatákból, az álnok Borka elhitette, hogy hűtelen 
neje a szent atyával van viszonyban; a félrevezetett férj bőszülten rohan ki a Szénvonóra, hol 
az egymás mellett imára leborultakat megrohanván, a hegyen lelöki. Neje szörnyet halt, a pap 
csak sérüléseket kapva, felgyógyult s fehérvári prépost lett. De az álnok Borkának diadala 
hiányos lesz vala, ha György előtt nejének hűségét és ártatlanságát fel nem fedezte volna. Az 
erről meggyőződést szerzett György boldogtalansága s lelki furdalása iszonyatos volt. 
Akaratlanul elkövetett vétkének bocsánatáért a tragikus eset helyétől nem messze kolostort 
épitett: helyét ma is Barátok erdejének nevzik, maga pedig Rómába zarándokolt. Borka, ki 
ennyi romlás, ennyi szerencsétlenség okozója volt, lelkismerete szemrehányásaitól kínoztatva, 
az Ernye feletti Rózsás dombon felakasztotta magát. Ikland, György egy fogadott fiára 
szállott, kinek egyik utódja lenne az itt röviden kivonatozott hősköltemény szerzője is. 

Ez azon regés történet, mely Iklandhoz van kötve, s mely emlitett könyvben szép költői 
felfogással van átvive és kidomboritva, de az pusztán a képzelet szülemenye levén, semmi 
történeti becscsel nem bir, s inkább György László művének ismertetése végett kivonatoztam. 

Alább, hol Káál pataka a Maros szép terére kiér, egy magaslaton szépen fekvő Nagy-Ernyét – 
Marosszéknek ez oldalról legfelső faluját – találjuk; mert az Ernyén felül Marosba szakadó 
Határpatak képezi ez oldalról Marosszék felső határvonalát. – Ernye nevét vagy Ernyei nevű 
főurtól vette, ki a 11. században szerepel*Az Árpádházból való magyar királyok korában két 
Ernyeit találunk; egyik Salamon király korában tanácsos és főispán, ki mindent elkövetett, 
hogy Salamont a herczegekkel kibékitse, de az álnok Vid unszolására a király a herczegekre 
tört s a czinkotai csatában 1074-ben – hol Salamon ügye elbukott – Ernyei is elesvén, László 
herczeg testvéreként megsiratta. – Ernyei István pedig 1303-ban volt ország nádora. Lásd 
Budai Lex. I. k. 604–607 l., vagy pedig onnan, mert a falut régen rengeteg erdőségek 
ernyőként vették körül, vagy végre ér- vagy forrásról, mivel e falu között sok forrás buzog fel, 
s onnan eredhetett érnyés vagy forrásos neve, mely később Ernyévé idomult*Nagy-Ernyén 
1570. jul. 19-én János Zsigmond a májai Sikó családuak, névszerint Sikó Pálnak adományoz 
jószágot.. „Nagy” előnevét pedig azért kapta, mert a koronkai völgyben volt régen egy másik 
Kis-Ernye nevű falu is, mely a tatárok által megsemmisittetvén, annak emléke ma csakis 
elnevezésében és fekhelyén található cserépdarabokban jelentkezik. – Nagy-Ernye a 14. 
század elején már Ernee néven önálló egyházközségként szerepel*A pápai dézmák 
regestruma 1333. évi rovatában 732. lapján igy találjuk bejegyezve: „Joannes sac. de Onece 
solv. 3 ban. ant.” És az 1334. év rovatában 764. lapon: „Joannes sac. de Ernee solv. 4 ban. 
ant.”, az 1567. évi regestrumban 22 kapuval levén bejegyezve, láthatjuk, hogy azon korban 
Marosszék egyik tekintélyesebb helysége volt*Most is az, mert házszáma 236. Határter. 3267 
h. Ebből szántó 737 h. 1046 öl, erdő 323 h., szőlő 24, a többi kaszáló, legelő és terméketlen., 
valamint ma is az. 

E falu egy magaslaton igen festőileg fekszik, ott van b. Bálintith Józsefnek egy gyönyörű 
műkert közepén emelkedő gót modorú kastélya*A b. Bálintith család nem székely eredetű, 
mert az Magyarországról származott be s Tövisről irja magát. Marosszéki birtokaihoz anyai 
ágon jutott, a menynyiben b. Bálintith György Petki Terézt, másik György Petki Máriát 



tartotta nőül., odább Ernye öt temploma; mert itt ismét minden erdélyi vallásfelekezet (a 
lutheránust kivéve) képviselve van. Mellékelt képünk e falu nyugati végén a ref., unit. és kath. 
egyházakkal és b. Bálintith kastélyával tünteti elő. (Lásd a 102. lapon.)  

Régen az egész falu unitárius hiten volt, de a Péchy Simon által hirdetett szombatosságot 
nemcsak Ernye, hanem a szomszéd faluk is mind bevették, s a törvény szigora, a szakadatlan 
üldöztetés és számüzetés daczára is a szombatosság Ernyében a legujabb időkig fenntartá 
magát, mert követői csak látszólag tértek át a református, később katholikus és unitárius hitre. 
Az üldöztetések e korában keletkezett az ernyei ref. egyházközség*Mert a mint E.-Sz.-
Györgynél láttuk, az ottani zsinat a reformátusokra hagyta a szombatosok jó útra téritését, a 
mi meglehetősen szigorú eljárással és üldözéssel hajtatott végre, ugy hogy attól a 
szombatosok csakis a református hitre térés által menekülhettek.. 1667-ben egyházhelyet 
vettek, miben az unitáriusok akadályozni akarván, Apafi fejedelem rendeli, hogy miután az 
orthodoxa religión levők annyira szaporodtak, hogy templomot épithetnek, prédicátort 
tarthatnak, tehát abban az unitáriusok ne gátolják, mert különben megbúsulnak*Apafi 
rendelete eredetiben megvan a n.-ernyei ref. eccla levelei közt.. Ennek következtében veszik 
meg 1668-ban jun. 7-én azon telket, melyre a most is meglevő ref. templom még ez évben 
épülni kezdett. Egyik harangja is kevéssel azután öntetett, mint ezt körirata bizonyitja, mely 
ez:  

„O Rex Glorie Jesu Christe Weni cum pace 1687.” 

Oldalán négy körfémerkén (medaillon) az „Agnus Dei” különböző állású féldombor képe van 
kiöntve, mi főleg azért nevezetes, mert egy reformátusok által protestáns egyház számára 
öntetett harangon fordul elő. 

Visszatérve a szombatosok szenvedésdús s éppen azért rokonszenvet és érdeket ébresztő 
multjának vizsgálatára, azt látjuk, hogy a protestánsok által megkezdett üldözését a 
szombatosoknak a katholikusok egész dühvel és szenvedélylyel folytatták, azonban ezen 
üldözések sem tudták őket megingatni, szinleg áttértek ugyan, de azért titokban megtarták 
lelki meggyőződésüknek tévhitét. 1716-ban halálbüntetés mondatott ki a szombatosokra. 
1725-ben több szombatos notáztatott, kiknek fiscusra szállt javait ez 1727-ben a kamara 
directora Dindár László és utódainak transponálja*Nemcsak Ernyén, hanem Iklódon, 
Bőződön, Bőződ-Ujfaluban és Septerén is voltak ily confiscatiók, melyek mind Dindár 
Lászlónak transponáltatnak. Lásd ezen transpositio okmányát másolatilag Kemény József 
gyüjt. Eredetiben a fisc. levélt. 367. H.. 

De a politikai üldözésnél sokkal könyörtelenebb volt a vallási üldözés. A jezsuiták kijártak 
Vásárhelyről őket exhortálni; számüzetes, pénzbirság, bebörtönzés s mindennemű kínzás 
fenyegette azokat, kik nem katholizáltak. Sokan önkéntes számüzetésbe mentek 
Törökországba, mások katholizáltak. Ekként keletkezett aztán az ernyei kathol. egyházközség. 
A hogy gyökeret verhettek ott a jezsuiták, üldözőbe vették nemcsak a szombatosokat, hanem 
még az unitáriusokat is, kiknek templomát 1729-ben erőhatalommal (katonai karhatalommal) 
elfoglalták*Az unit. ecclesia birtokában egy nagy ónkanna van, melyen kardvágás helye 
látszik. Mondják, hogy a templomfoglaláskor szolgált egyházfi azzal fogta fel a fejére mért 
csapást. Az ernyei unit. ecclesia ma Ikland filiája.. Ez időtől fogva az unitáriusok kis fából 
épült imaházba szorultak, a katholikusok pedig ugyanazon díszes egyházban fényelegnek, 
melyet az unitárius hivektől elvettek; még most is megvan azon kétmázsás harang, mely 
egykor az unitárius hiveket hivta imára, mint ezen körirata bizonyitja:  



„Maros székben Nagy Ernie Unitaria Eclesia harangja 1663.” 

E felirat a törvényellenes vallási üldözésnek s vétkes erőszakoskodásnak egyik legkiáltóbb 
tanujele, mely okból történelmi becscsel bir, míg más részről mint az ezen korban ritka 
magyar harang-köriratok egyik példánya is figyelmet érdemel. Ha egy törvényesen bevett 
vallás hiveivel igy bántak el, mennyivel könyörtelenebbek voltak azon hit követői iránt, kiket 
a törvéynek nem védtek, de sőt kárhoztattak; ez okon a szegény szombatosok üldözése még e 
századra is kihatott. 1829-ben a katholikus püspök ugy az ernyei, mint a bőződ-ujfalvi 
szombatosokat beperelte a kir. táblán; azonban a kor szellemét átértett kir. tábla azon ítéletet 
hozta, hogy mivel ők magukat a bevett vallások valamelyikéhez tartozóknak mondják, s a 
szombatosság bebizonyitva nincsen, azért büntetést reájok szabni nem lehet; de mivel 
vasárnapokon dolgoznak, a tisztigyüléseken megindtendők, hogy mindenki vallásának 
ünnepeit megtartsa. 

Midőn a kir. tábla ezen emelkedett szellemű itélete őket további üldözéstől mentesité, 
előállott egy csalfa zsidó, s mindenféle álnoksággal elhitetvén, hogy ő a várt messiás 
előfutója, rávette a boldogtalan ernyei szombatosokat, hogy 20,000 pftig jót állottak érette; 
ekkor megszökött, a 20,000 ft pedig a kezeseken felvétetvén, azok vagyonilag tönkre jutottak, 
s elszéledtek. Mi kevés megmaradt az is Bözöd-Ujfaluba költözött át; ugy hogy ma már 
Ernyén egy szombatos sincsen*A szombatosokról lásd bővebben Bőződ-Ujfalu leirását e 
munka I. köt. XXX. fej.. 

Mosa Gergely, ki Kemény Jánossal Lupuj vajdához és a kozákokhoz követségben járt, s kit 
maga Kemény*Keméyn János önéletleirása 257. l., mint sok nyelveket tudó vitéz udvari 
katonát, igen dicsér, nagy-ernyei volt. Itt szülőfalujában vérzett is el hősies halállal; mert 
1602-ben Bastának 400 hajduja urnapjára virradólag meglepvén M.-Vásárhelytt, kiprédálta. A 
Nyárádtőhöz vigyázatra kirendelt 200 székelylyel nagy-ernyei Mosa Gergely utánok nyomult. 
Ernyénél utolérvén, beléjök is kötött, s bár a székelyek hősileg harczoltak, mégis kénytelenek 
voltak a nagyobb erő előtt visszavonulni, míg Mosa bátor viaskodása közben több sebet 
kapván elesett*Nagy Szabó Fer. krón. közölve Erdély Tört. Adat. I. k.. 

Hiába kerestük a hon védelmében elvérzett hősnek siremlékét, eltünt az; de azért tisztelt 
emléke iránt kegyelettel kell viseltetnünk. 

Még megjegyzendő N.-Ernyéről, hogy itt tartatott 1758. nov. 16-án Marosszéknek egy igen 
nevezetes közgyülése, melyen a főkormányszéktől okt. 30-ról leküldött rendelet olvastatott 
fel, melyben elmondatik, hogy attól tartani nem lehet, hogy a törökkel kötött béke 
felbontassék; de a tatárok egy része fellázadván a szultán ellen, mégis félő, hogy onnan 
szorittatva hazánkra ütnek, azért Marosszéket is ügyelet és előkészületre hivja fel. A nagy 
számmal egybegyültek erre elhatározták, hogy a Gymesre vigyázóknak havadi Osváth Ist. és 
kibédi Dosa Adámot rendelik 30 kr. napidíjjal; ha ezek hirtételére őrökre lenne szükség, akkor 
elsőbben a szováthai és abodi járásból rendeljenek; ha még kell, a következő járásokból, de 
oly mértékben, hogy a faluk védtelenül ne maradjanak. Ki szót nem fogad 12 ftig büntessék a 
tisztek. Az őrök parancsnokául zsákodi Horváth Ferencz és gálfalvi Kádár Mihályt rendelték 
30 kr. napidíjjal; valamint a nemesség intetett, hogy minden eshetőségre készen legyen. A 
kormányszékhez lőporért irtak, s felfejték, hogy Marosszék, Torda vármegye és Gyergyó 
havasaiban oly álútak vannak, melyeken Oláhországig lehet hatolni, kérik a kormányszéket, 
hogy azokra plájásokat, s azoknak kapitányt rendeljen. Addig is meghagyták, hogy a 
szováthai plájások vigyázzanak, s az útakat vágják be*Marosszék ezévi jegyzőkönyve és 



Benkő Kár. Marosszék ismert. 113–114. l.. Azonban szerencsére ezen védintézkedés igénybe 
nem vétetett. 

 

Nagy-Ernye látképe. (Rajz. Greguss Ján.) 

A Maros szép terén Ernye irányában Libancs nevű hely van, melynek nevét György 
László*Iklandnál emlitett munkájában. a Libánon czedrusaihoz hasonló szép jegenyefáktól 
származtatja; hagyomány szerint ott régen Libancs nevű falu feküdt, mit támogat azon 
körülmény is, hogy azon terület 1649-ig a szék tulajdona volt, mikor Rákóczi György azt 
Libants praedium néven más jószágokkal együtt Petki Istvánnak adományozza*Ez 
adománylevél 1649-ben Szamos-Ujvárt adatik ki, melyben Rákóczi Petki István csíki 
főkapitány és nejének, Sükösd Erzsébetnek M.-Sz.-Györgyön, Udvarfalván, Remetén, 
Czyeiden (ma Csejd), Pinárdon (Várhegy Toda m.), Mogyoróson részjószágokat és a Libants. 
praediumot adományozza. Következő évben Ferenczi Gábor fejedelmi irnok és szentrontási 
Bot Boldizsár a jobbágyfalvi Tóthok ellenmondásával statuálják is Petkit a nevezett 
jószágokban. Apafi 1664-ben máj. 14-én ujból megerősiti. 1818-ban a gróf Petki család 
fiágának kihaltával a Szatsvaiak, mint a Tóthok utódai, ujból felléptek, de eredménytelenül., 
ma is a Petki örökösök birják. Itt táborozott Ali Pasha tábor, itt választatott meg csaknem 
erőszakkal fejedelemnek Apafi Mihály sept. 13-án 1661-ben, mert a Szalárdi által (622. lap) 
emlitett Libanics mező, hol e választás végbe ment, nem lehet más, mint a tárgyalásunk alatti 
Libancs. 

Ernyén alól a szintén festőileg fekvő Maros-Szent-György következik; de a kettő között a 
Terebics által átfolyt kis mellékvölgy nyomul be a hegyek közé, hol néhány falu rejtőzködik, 
ezeket is – eddigi utazási elvünkhez hűn – meg kell tekintetnünk. 

Ott legelőbb Tófalva nevű szabályosan épült falucskát találjuk, ez nevét azon régi 
halastavakról vehette, melyeknek gátlásai ma is látszanak. Az 1567-ik évi regestrumba 
Tófalva után az van jegyezve „desolata”, hanem hogy ezután nem sokára lakosokat nyer, 
kitetszik abból, miszerint 1583-ban botházi Bodoni Gergely és Kolozsvári Gábor kapnak 
Tófalván egy telket*Mint pótlékát a kolozsvármegyei Botházán nyert nagyobb birtoknak. Az 
adománylevél ered. a fehérv. kápt. levélt. hivatkozik rá Benkő K. Marossz. ismert. 303. lap. 
1607-ben Pataki János nyer ottani örökségére uj donátiót, azonban ugy ebben mint az 1614-ki 
és későbbi lsutrákban lakói szabad székelyekként szerepelnek ekkor, sőt még a 17. század 
végén is Tófalvát református székelyek lakták*Ma Tófalvának 36 háza van. Határt. 793 hold 
290 négyszög öl. ebből szántó 392 h. 1310 öl, erdő 126 h., szőlő 7 h., többi kaszáló és legelő., 
míg mostani lakói elszékelyesedett oláhok. Hogy pedig ez nem puszta föltevés, hanem 
történelmi valóság, a fenn felhozott okmányok mellett az 1687-ki tractualis protocolumból is 
kitetszik*Lásd a marosi egyházmegye esperesi levéltárában., melyben Tófalva mnt a csejdi 
ref. egyházközség filiája, székely lakosokkal jelenik meg. 1756-ban azonban a tófalvi ref. 
egyházközség már deficiált, miből kiviláglik, hogy itt a földesurak erőszakoskodása tette – 



még pedig a 18. század kezdetén – jobbágyokká a székelyeket, vagy inkább ezek helyére azok 
telepitének oláh jobbágyokat. A polgári szabadság ily megsértése ellen senki sem lépett ez 
időben fel; de az egyházi jogok védelmére felszólalt a csejdi ref. ecclesia, s egy 1756-ban kelt 
törvényes vallatásban a deficiált tófalvi ref. egyházközség földei, kaszálói darabonkint, 
körülhatárolva felvannak emlitve, valamint az is, hogy e földeket és a ref. templomhelyet b. 
Bálintith István foglalta el a reformátusok ottani harangjával együtt, melyet körtefáji udvarába 
szállittatott. Ez esketés alapján megkezdett perbe 1758-ban a csejdieknek vissza is itéltettek a 
lefoglalt földek és harang*Vallatás és perfolyam a csejdi reform. egyház község levéltárában., 
azonban ez ítélet végrehajtást soha sem nyert, s a per alatti földek, részint a földesúr, részint a 
tófalvi görög-egyesült ecclesia birtokában maradtak továbbra is. 

Tófalvát ma b. Apor Károly birja. Határa már 1848 előtt tagosittatott, s ez az egyetlen 
tagositott határ az egész Székelyföldön, pedig a tagositás üdvös következménye itt is 
felismerhető, mert hogy tagositás nélkül okszerüleg gazdálkodni nem lehet, azt minden 
gondolkodó át fogja látni, s mégis ez a Székelyföldön jelen körülmények közt ki nem vihető; 
mert kétségtelen, hogy mmígazzal a vagyonosabb osztály nyerne, nagyon sok most csekély 
földbirtokkal biró ember lenne az önfentarthatás teréről leszoritva, s földönfutóvá téve. Azért 
az anynyira ohajtott, s nemzetgazdászaki tekintetből üdvös tagositással mégsem szabad 
sietnünk addig, míg sa székelyek kitelepitéséről gondoskodva, s országosan intézkedve nem 
lesz; nem mert azzal csak a – már is ijesztő mérvet nyert – kivándorlást nagyitanók, 
szaporitva számát azon számos szerencsétlenek ezreinek, kik idegen földre vándorolva, e 
hazára nézve levesztek, vagy bajosan visszaszerezhetők. Tehát előbb czélszerű gyarmatositási 
törvény vagy intézkedés, s csak azután tagositás. 

Fennebb a völgy két ellentétes irányban ágazik el. Az egyik dél-nyugatra hajlik, ebben fekszik 
Virgó pataka mellett a ref. székelyek által lakott Csejd, mely régi okiratokban Czyeid és 
Chyeijd*Az utóbbi néven az 1567. évi regestrumban 6 kapuval. Most házszáma 56. Határterj. 
748 hold 1000 négysz. öl, ebből 400 hold szántó, 164 h. erdő, 15 hold szőlő, a többi kaszáló, 
legelő és terméketlen. néven fordul elő. – E faluban született magyarosi Szőke József, ki a 
költészet lantját is zengeté, a mennyiben két kötet költeményt bocsátott közre; azonban sokkal 
nagyobb sikert vívott ki 46 évig tartott tanári pályáján, s emlekét tisztelten fennmaradóvá 
főleg azáltal tette, hogy 1866-ban történt halálakor vagyona örökösévé a székely-udvarhelyi 
ref. collegiumot, vagyis azon tanintézetet tette, melyben hosszas tanárkodását csaknem egy fél 
századon át áldásosan gyakorolta; szóval elmondhatni, hogy ő ezen nagyra hivatott tanodának 
élt-halt. Egykori kedves tanáromról e pár sorban megemlékezni kegyeletes kötelesség. – 
Áldás poraira. 

A másik kelet irányú és a Dana pataka által átfolyt völgy fenekén a Csendér, Öröszvény és 
Zsegély (hegyek) határolta kies hegykebelben rejtőzködik Székes, mely helység az 1567. évi 
regestrumban Zekes néven 7 kapuval fordul elő*Házszáma msot 116. Határterj. 1346 hold 
193 négysz. öl. Ebből 163 hold 1520 öl szántó, 220 h. erdő, 24 h. szőlő, a többi kaszáló, 
legelő és terméketlen.. Székesen (és Kendőn) 1577-ben Báthori Kristóf Bercsényi Imrének 
adományoz oly részjószágokat* 

Nos Christophorus Bathory de Somlio Vajvoda Transilvaniae et Siculorum Comes etc. 
Memoriae commendamus tenore prtium significantes quibus expedit universis quod Nos cum 
nonnullorum Dominorum Consiliariorum nostrorum humillimum intercessionem Nobis pterea 
factam tum vero attentis et consideratis fidelitates et fidelibus servitiis Egregii Emerici 
Bertseny aulae nostrae failiaris qua ipse Smi Principi et Dno Stephano Dei gratiae Regni 
Poloniae etc. ac deinde nobis pro locorum et temporum diversitate exhibnit, et impendit ac in 



futurumque exhibiturus et impensurus est. Totales itaque et integras portiones possessionarias 
in possionibus Zekes et Kendeo vocatis in Sede Siculicali Maros existen. sitas, quas portiones 
possionarias alias perdictum Dnum Regem Poloniae Egregio et Agilli quond. Francisco Lázár 
tune Judici Regio dictae S. Maros donata et collata fuerant, sed litteras superm. donationales 
Il. quond. Franciscus Lázár nondum extraxerat, quo iam ex hoc seculo absque ullo liberorum 
solatio decedenti ad Nos consequenterque collationem Nostram devoluta et redacta esse 
dinoscuntur, dentis tamen primolribus primipillis peditibusque pixidariis siqui forte in iisdem 
portionibus possionar. qualitercunque existeret aut cad. et id. Nostram et quibuscunque causis, 
vijs, modis et rationib. concernerent collationem simul cum cunctis utilitatibus et pertinent, 
quibuslibet terris suis arrabilibus, cultis incultis, agris, pratis, pascnis, capis, faenetis, sylvis, 
nemoribus, montib. vallibus. vineis, vinearumque, promontor. aquis, fluviis, piscinis, piscator, 
aquarum decursib. molendinis et eorum locis, generaliter vero quarumlibet utilitatum et 
pertinentin, suis insequitatibus quovis nominis vocabulo vocitatium ad easd. portiones 
pollionar, jusque Regni in eosd. situm dudum. et ab antiquo speetan. et ptinere debent. sub 
suis veris metis et antiquis limitibus existen. memorato. Emerico Bertseny ipsinsque haeredib. 
et posteritatib. universis ex mera et plena autoritate, Nra dedimus, donavimus et conferimus 
imo perpetuo et irrevocabil. tum possiden. pariter et haben. salvo jure alieno, horum 
nostrarum vigore et testimonio liter. mediante quas nos in formam privilegij Nri redigi 
faciemus dum Nobis in specie fuerunt reportate. Datum in Civitate Bistriciensi sexta die 
Januarij Anno Dni Millesimo quingentesimo, septuagesimo septimo. 

Christophorus Bathori, mp. Emericus Sulyok mp., cancellar (L. S.), melyeket azelőtt Lázár 
Ferencz marosszéki főkirálybiró birt. 

Hogy pedig székesi Bercsényieknek Magyarországra kiszármazott utódja volt a nagy gr. 
Bercsényi Miklós, a Rákóczi forradalomnak ezen legszebb jellemű, leglovagiasabb és 
legnagyobb hőse, azt kétségtelenné teszi az, hogy ugy eldődei, mint ő a Székesi előnevet 
mindig használták, valamint az is, miszerint ő még Rodosztóból is az országgyüléshez 
folyamodott a végett, hogy Székesi székely örökségét (mely, mint ilyen fiscusra nem 
szálhatott) adják ki; de kétségtelenebbé teszi Cserey Mihály, midőn Historiája 315-ik lapján 
mondja, hogy Bercsényi Marosszékről Székesről származik, sőt Cserey nejével Kun Ilonával 
is közel rokon volt*Kun Jánosné, kinek sirkövét Káálban láttuk, Bercsényi Zsófia volt.. 
Hanem már azt, mit Csereyvel a kuruczok elleni gyülölet mondat, hogy Bercsényi eleje 
gyilosság miatt bujdosott ki Magyarországra, mint laboncz érzelmüvel a pártgyülölet 
mondatja, mert már az fennközlött adománylevélben emlitett I. Bercsényi Imre kitünő, az 
udvar előtt kedves ember volt, halálakor Mikházán a kolostor sirboltjába temettetett el. Ennek 
hasonnevű fia II. Bercsényi Imre Bethlen Gábor uralkodása alatt élt, s mint buzgó katholikus 
a falu (Székes) református lakóival villongásban volt, miért a fejedelem előtt is disgustált 
vala. Azért devotio pretextusával Romába és Jeruzsálembe ment, s később, mint Kemény 
János – önéletleirásában 137. lapon – mondja, a császár birtokába (Magyarországra) 
telepedett. Ezen kiköltözésével összefüggött azon eset, hogy türelmetlenségével felingerelvén 
a székesi reformátusokat, ezek kápolnáját feldúlták, s kastélyára törtek; ő pedig az 
önvédelemben néhányat a támadókból elejtett. Ez a Cserey által követelt gyilkosság, miért 
jószágai confiscáltattak is, ugy hogy csak nővérei része hagyatott meg*Igy jött a régi 
Bercsényi-jus nőágon az Ilyés család birtokába.. 

A kiköltözött Bercsényi Imre a törökök elleni harczban kitüntetvén magát, aranysarkantyus 
vitéz, nógrádvári főkapitány, pozsonyi főkamarás lett, mint ilyen bárói rangra emeltetett, s a 
svédek elleni harczban 1638-ban esik el. Ezen Imrének fiai László és Miklós. László 
Damásdvár kapitánya. Miklós mint II. Rákóczi György hive, ott van a lengyelországi, erdélyi 



és a Tiszamenti táborzásokban. Rákóczi elestével Bercsényi Érsekujvár ostrománál tünt ki, 
hol tábornokká és a végvárak helyettes kapitányává neveztetvén, grófi rangra emeltetett. Ezen 
hős lelkű I. Miklósnak volt méltó fia székesi gróf Bercsényi Miklós a Rákóczi forradalomnak 
ezen nagy embere, a hazának és szabadságának ezen méltán ünnepelt hőse*Kinek dicső tetteit 
legnagyobb fényben tündökölteli Thaly kálmán „Székesi gr. Bercsényi Miklós levelei” czímű 
1868-ban Pesten kiadott gyüjteménye által. Ki e családról, a haza szabadságaért áldozatul 
esett Bercsényiről többet akar tudni, Thaly e jeles gyüjteményére utalom, melynek 
előszavából én is a fennebbi részleteket közlöm.. Azért Csereyből, ki Bercsényit kevély, 
negédes, nagyravágyó embernek jellemzi, a politikai türelmetlenség és pártszenvedély 
igaztalan szava szól; mert Bercsényi Miklós bizonynyal történelmünk egyik fény csillaga, a 
szabadságnak egyik legdicsőbb bajnoka, nemzeti ügyünknek eyik legmagasztosabb vértanuja, 
kinek emlékét minden honfinak szent- és dicsőnek kell tartania, mert kik önfeláldozással, az 
életnek megvetésével küzdenek honukért és annak szabadságáért, azok a haza, az emberiség 
jóltevői, azok egy szent eszmének, egy emelkedett törekvésnek dicső apostolai, kik a 
történelem és kortársaiknak elismerését, valamint az utódok hálás tiszteletét egyaránt 
kiérdemlik. A dicsőülés e magas talapzatán áll Bercsényi Miklós, ki utolsó leheletéig hű volt 
azon elvekhez, melyekért nemesen küzdött, ki inkább választá a számüzetést és idegen földön 
való halált, mintsem a készséggel nyujtott kegyelemt – s azzal vissza ajánlott roppant birotkait 
– elfogadva, fejét a haza szabadságának eltiprója előtt meghajtotta volna. Ő távol az imádott 
hazától szegényen, feledve halt el, ő nagy multjához, s a szabadság szent ügyéhez utolsó 
leheletig hű maradt, miért történelmünknek egyik legmagasztosabb embere, s a nagy Rákóczi 
Ferencznek méltó társa lesz mindenkor. Mivel pedig családja és ő is mindig megtartá a 
„székesi” előnévvel zsékely eredetének emlékét, azért ő méltán magunkénak tarthatjuk 
nemcsak, hanem joggal büszkék lehetünk székely származására*Gr. Bercsényi Miklósnak – 
atyja hősiességét örökölt – László fia Francziaországban mint huszárezredes szerepelt, 
szerezve a magyar névnek hirt és dicsőséget., valamint okadatolt ihletséggel kutathatunk 
Székesen oly emlékek után, melyek e család multjával füződnek egybe, ilyet ha keveset is, 
találhatunk, mert a Bercsényi udvar hagyományok szerint ott állott, hol most Ilyés István 
udvarháza van, ki nő ágon örököse. Még a Bercsényi családnak némi emlékét őrzi falutól 
délnyugatra fekvő Kápolna nevű domb, hova hagyományok szerint Bercsényi Imre épitette 
volt családi sirboltúl szolgáló fennebb is érintett kápolnáját. E szentély ma eltünt, csak a 
szétszórt meszeskövek, s alapfalainak némi csekély nyomai jelölik egykori itt voltát, de a 
helynek Kápolna elnevezése most is fennmaradt. Mindössze csakis ennyi, mi Székesen a 
Bercsényiekre emlékezteti a kegyeletes szivves kutató utast, elomlott romokat találhat csak 
ott, hol egy dicső emlékjelnek kellene hirdetni a szabadság vértanujának, hasonlókra tüzelő, 
fényes tetteit. 

Székesen a ref. egyházközség nagyobb harangja régi, ezen körirattal: 

„Campanam hanc edificare curavit in honorem Dei Ecla Sekes Re. suo tempore aedilis Luk 
Pinks, Grego. Astalos, Joanes Tot, Mihal Tálas Anno D. 1622.” 

Székesen alól az Ingó pataka szakad be balpartilag a falut átfolyó Dana patakába; ennek – a 
Bőőnél leirt Őrvár északi aljáig felnyuló – völgyében, a hagyományok szerint régen a 
törököknek volt faluja. Hogy itt ugyancsak volt valamely régi tanya, bizonyitja a patak körül 
szétszórt sok vastag cserép-darab. Nem rég egy egész kovács-műhelyt, körülte sok 
fegyverdarabot találtak, mi ottani fegyver-műhelyre mutat. A patakból egy régi hidnak kövült 
gerendái kerültek ki, egy darabnak vége még is megvan a patak-martban. Mindez arra utal, 
hogy e helyen vagy Székes, vagy valamely más elpusztult falu feküdt. Ingó nevét e völgy az 



ottan most is meglevő (hydro-vulcanicus) sár-forrásról nyerte, melynek fenekét több öles 
fával sem tudtuk elérni. 

De térjünk vissza a Maros völgyére, hol Maros-Szent-Györgyöt találjuk, melyet Czigány-
Szent-György gúnynévvel azért illetnek, mert ott nagyon sok letelepült czigány lakik. Sz.-
György 1332-ben már önálló egyházközség, mert a pápai dézmák regestruma szerint (617. 
733 és 763. lapján) Fabianus nevű papja 10 régi banalis évi járulékot fizet; mi mutatja, hogy 
már ekkor tekintélyes ecclesia volt; mert ennyit csak a legnagyobbak fizettek. Az 1567. évi 
regestrumban „Maros Zent Gyeorgy” néven 15 kapuval van bejegyezve*Most házszáma 221. 
határterj. 3701 hold, ebből szántó 1803 h. 1375 négysz. öl, erdő 630 hold, a többi kaszáló és 
legelő.. 

Maros-Szent-Györgyöt a 15. században a Szentgyörgyi család birja. Szentgyörgyi Barabás 
mint főkapitány van jelen a székelyeknek Maros- (akkor Székely-) Vásárhelytt 1451-ben 
tartott nemzetgyülésén. 1486-ban Báthori István erdélyi vajda és székelyek grófja ítéletet 
mond ki Szentgyörgyi György (Zengygjorgji Gjorgj) ellen, ki sógorait, zentannai Tot miklóst 
(Szentgyörgyi Anna férjét) és Mikó Lőrinczet (Szentgyörgyi Mártha férjét) minden székely 
örökség és hivatalból ki akarta rekeszteni*A székely nemzet jussait világositó némely levelek. 
Lőtsei László M.-Vásárhely 1837. 73–77. lap. Ezen ítélet Kolozsvártt adatik ki 1486. Gál 
napján. Megvan végén a leszármaztatás is, mely szerint a fennebb emlitett Szentgyörgyi 
Barabás székelyek főkapitányának gyermekei Balázs, György. Márta, Balázs leányai Márta és 
Anna. Az ítélet szerint Barabás örökségei, hivatalai és tisztségei oly joggal illetik Mártát és 
Annát, mint Györgyöt.. 

Később a Petki családra száll. Petki Judithot jobbágyfalvi Tóth György veszi nőül, ki 
magtalanul halván el, özvegyét novai Szentpáli János korlátnok vette el. Ez is magtalanul hal 
el, minek következtében a Petkiek a szentgyörgyi jószágra ujból rátették kezöket s a Tóthok 
minden ellenmondása daczára birtokában maradtak*Adatok Jobbágyfalván Nagy Györgynél., 
melyben Petki Istvánt Rákóczi 1649-ben, Apafi 1664-ben ujból megerősiti és 
statuáltatja*Lásd Nagy-Ernyénél Libancsot.. 

A Petkiek kastélya – melyről mint nagyon fényesről emlékszik pater Bombardus – a falu 
közepén levő magaslaton gyönyörüen feküdt, terjedelmes és erőditett várkastély volt, mely 
most részben romban hever, részint át van alakitva. A kertben terebélyes öreg cserefa van, 
mely alatt a hagyomány szerint Apafi, mások szerint rákóczi jobbágyfalvi Tóth Mihályt 
lefejeztette azért, mert nem állitott ki 100 harczost, sőt még azt is követelik, hogy a fejedelmi 
szeszély ezen áldozata ott e fa alatt lenne eltemetve. 

Szent-György nevét védszentjétől nyerhette, kinek tiszteletére volt és van jelenleg is szentelve 
e falu temploma, mely a falu feletti magaslaton szépen fekszik. A nemzeti fejedelmek alatt 
Szent-Györgynek (akkor tisztán székely) lakói szintén reformálódtak, de Petki Dávid 
visszafoglalta a reformátusoktól e templomot*Kunics Dac. Sic. pag. 69. s a magyar hivek 
azután kivesztek, mert a földesur oláhokat telepitett helyökre, ez okon Sz.-György lakói kevés 
kivétellel ma elszékelyesedett oláhok, miért az ős templom hivek nélkül szomorkodik 
ott*Szent-György M.-Vásárhely filiája, de a kathol. hivek száma nagyon kevésre megyen., 
pedig az mint az átmeneti korszakból (14. század) eredő régi műemlék figyelmet érdemel. E 
feltevésünket az egyház félkör apsisa támogatja leginkább, valamint diadalíve is, mely a kör- 
és csúcsív közt tétovázik; ily – a két épitészet küzdelmét jelölő – műalak a szentély déli 
oldalán levő egyetlen ablak is, mely 4 öl magasságnál alig 4 hüvelyk széles, s nyomott 
csúcsívben záródik. 



A hajónak csak egyetlen ablaka maradt meg eredeti idomában, mely szintén alig csúcsives; 
diszművezete háromszögök összeillesztéséből an alakitva. Főkapuzata csúcsíves, körte és két 
mély horony közé foglalt hengertagozattal, mely tagozat egyik felől lenyulik az ajtó derekáig, 
míg másfelől az ívhajlat kezdeténél megszünik. A szentélyt és hosz-szentélyt kivülről, lenyuló 
gyámkövekre nyugasztott csúcsíves bodor (fries) vagy tetőpárkányzat futja körül. Régi 
boltozatát ujabb idomitású nehézkes donga boltozat helyettesiti. 

Sz.-Györgytől csak félórára van M.-Vásárhely. Közép uton egy dombtetőn van a gr. Petki 
család sirboltja egy kis kápolnával. A Petki család, miként e munka I. és II. kötetében 
tárgyaltam, udvarhelyszéki Derzsről származik, s csak később, midőn Petki Dávid 1690-ben 
grófi czímet nyert, vette fel a királyhalmi előnevet, s ezt kevéssel megelőzőleg települt – mint 
fennebb látók – az addig Tóth család által birt M.-Sz.-Györgyre. E családnak szép multja a 
székelyek történelmével s dicsőségével füződik egybe, mert e családból a székelynek sok 
főhivatalnoka és vezére került ki, s azért csak fájlalhatjuk a derék család ez ágának kihaltát. 
Sz.-györgyi birtokuk anyai ágon a Mária-fiakra szállott. 

XVIII. Maros-Vásárhely fekvése és 
keletkezése. 
Maros-Vásárhely fekvése, népessége, különféle nevei, keletkezése. Nagy Lajos, Hunyadi 
János Vásárhelytt, a székelyek gyülése 1451-ben. Zékel-Vásárhely mint város legelébb. 
Mátyás királytól nyert zászlója és kiváltsága. Vásárhely keletkezési kora. Adománylevelei. 
Szabadalmai, királyi várossá emeltetése. Azon faluk, melyek Vásárhelybe olvadtak, azoknak 
régi fekhelyei. Hidvég keletkezése. Vásárhely jószágai: Bárdos, Szabad, Székelyfalva és 
Benefalva. 

A délkeleti irányból lefolyó Poklos patakának Marosba szakadásánál egy lomberdők által 
koszorúzott hegyfok szögellik ki. – Ez Nagyerdő nevét a tetejét koronázó s oldalait boritó 
több száz hold kiterjedésű azon csereerdőről veszi, mely itt ezen erdőszegény vidéken a 
Nagyerdő elnevezést jogosan kiérdemli. Ezen hegységnek vég előfokát Somostetőnek 
nevezik; ott vannak Vásárhelynek szép nyaralókkal, borházakkal és csinos gloriettekkel 
tarkázott szőlői*Mely szőlők Trébely nevet viselnek.. Maga a város e hegyfoknak térbe 
enyésző legalsó lépcsőzetén és annak a Maros által körülkanyargott észak-nyugati alján igen 
regényesen és festőileg fekszik, s főként az alulról jövő előtt egy tekintélyes nagy városnak 
tünik fel; mint mellékelt – ezen oldalról felvett – czímképünk is láttatja. Ha Vásárhely a 
távolból költött várakozásnak nem is felel meg, azért az mégis a Székelyföld legnagyobb, 
legszebb városa, melynek közel 12,000 lelkes és szorgalmas magyar lakosa van*Az 1858-ki 
hivatalos összeirás szerint 11,710, mi kétségtelenül 12,000-re eddig felszapodott., mi az 1837-
ki népszámláláskor talált 7348 lélekhez viszonyitva igen kedvező népszaporodást mutat. Ezen 
lakosság kivétel nélkül székely, mert ugy a kevés számú keleti vallásuak, mint a lutheránusok, 
zsidók és letelepült idegenek teljesen el vannak magyarosodva. E népség igen nagy 
értelmiségi járulékot ád; mit a kir. tábla, a reform. főiskolája és a kath. gymnásium itt léte 
hovatovább örvendetesen gyarapit, e mellett polgárságának igen nagy része ipart, kereskedést 
üz, de azzal kapcsolatosan – mint minden székely város lakossága – a föld és- szőlőművelést 
is nagy erőszeretettel gyakorolja, s arra alkalma van is, mert M.-Vásárhelynek minden 
városaink közt határa legnagyobb, mely 5732 hold 593 négyszög öl terjedelemmel bir. Ebből 
erdő 1377 h. 182 négyszög öl, szőlő 163 h. 833 négyszög öl, a többi szántó és kaszáló. Ha 
Vásárhelynél, központi és kedvező tájrajzi fekvéséből kimagyarázható, gyors emelkedést 



észlelhetünk a multban, annál gyorsabb fejlődését remélhetjük a jövőben, mert a mindinkább 
közeledő vasút és a soká el nem odázható Maros-szabályozás által egész idáig felhatandó 
marosi hajókázás által eddigi elszigeteltségéből nemcsak ki fog emelkedni, hanem mint a 
nyers terményekben s egyébb természeti adományokban gazdag Székelyföldnek 
főemporiuma, a világkereskedelem és forgalom egyik tekintélyesebb pontjává való fejlődésre 
van hivatva; mely állását hogy mihamarább elfoglalja, lelkemből óhajtom. 

Azonban míg a jövőnek e kecsegtető szebb reményei teljesülnek, illő, hogy ezen oly 
nevezetes városnak multját – a mennyire lehetséges – felderitsük már csak azért is, hogy 
ismeretes legyen azon talapzat, melyre a jövő – szilárdságánál fogva – bizton nehézkedhetik. 

Maros-Vásárhely, melyet latinul Novum forum Siculorumnak, a görögizálók Agropolisnak, 
oláhul Osiohejeunak*Mi nem más, mint a Vásárhely név elrontása. neveznek, valószinüleg – 
miként latin neve is mutatja – ujabb keletkezésű városa a Székelyföldnek. Okmányok által is 
támogatott hagyomány szerint e helyen szokták volt a székelyek a magyar királyok alatt az 
ököradót beszolgáltatni*Amint azt Bod Péter „Siculia Huno Dacica” czímű munkája 56. 
lapján mondja. Ezen igen érdekes munka kéziratban megvan Maros-Vásárhelytt a Teleki-
könyvtárban Collectanea Hung. 1028 szám alatt.; mivel pedig ezen ökörsütéssel, vagy a 
királyi adóba adott ökrök megbélyegezésével egyszersmind vásár volt egybekötve, hogy 
kinek ökre nem volt, vehessen, vagy cserélhessen*Bod ugyanott Sylv. Aeneasra hivatkozva 
emliti, hogy a székelyektől király számára jegyzett ökrök száma eleinte 60,000-re ment, mi 
később 10,000-re szállt; már most ez adat igen szép világot vet a régi Székelyföld 
gazdagságára, mi azon időben leginkább szarvasmarhában állott, mert azt tudjuk, hogy a 
királynak az ökrök negyedrészét adták, s igy a székelyföldi ökörállomány 240,000-re ment, 
mi legalább még egyszer annyi tehenet és borjut feltételezvén, tehát félmillió szarvasmarha 
mennyiséget ad ki., egyúttal oly hely is volt, hol gyakrabban sok nép gyült össze, miért 
kezdetben néhány kereskedő, később azonban többen is települtek oda. Igy keletkezett ott kis 
vásár(os) hely, mely lassankint várossá nőtte ki magát, s mely később több falunak 
odacsatolása által növekedett, mint alább látni fogjuk. Hogy mikor alakult és fejlődött ki, arra 
nincsenek biztos adataink; de hogy már a XIV. század elején tekintélyes helység volt, azt a 
pápai dézmák regestruma mutatja, hol Novum Forum, Novum forum Syculum és Novum 
Forum Siculorum néven van bejegyezve, oly tekintélyes dézma-részlet fizetéssel, minővel az 
idő szerint Erdély kevés egyházközsége járult*Az 1332. év rovatában 619. lapon: „Romanus 
sac. de Novo Foro solv. 40 den.” Az 1333. év rovatában 640. lap: „Romanus sac. de Novoforo 
Siculorum solv. 1 fertomen fini argenti.” Az 1334. év r. 734. lap: „Romanus sac. de Foro 
Novo Syculo solv. 1 fert. et 3 kuntinos fini arg.”, és az 1335. év r. 763 lap: „Romanus sacerd. 
de Novo Foro Siculorum solv. 3 lotones argenti.”. Hogy pedig ezen egyházközséget nem a 
szomszédos faluk csoportositása, hanem maga Uj Székely-Vásárhely alkotta, bizonyitja az, 
miszerint a regestrumban a szomszéd helységek minden irányban (mint Sz.-György, Sz.Anna, 
Udvarfalva, Sz.-Király, Keresztur, Koronka, Sz.-Iván) külön önálló egyházközségeknek 
vannak bejegyezve, és igy fel kell tennünk, hogy ezen első történelmi tudatunkkor már 
jelentékeny helységnek, hogy ily kifejlődést nyert légyen, legalább is egy százados életre volt 
szüksége. 

Hogy Nagy Lajos korában is még mindig a Forum Siculorum név szerepel, s hogy dicső 
királyunk négyszer fordult itten meg, arról négy régi okmány kezeskedik. Egyik 1360-ról, 
midőn innen kelt okmányban rendeli, hogy Zezárma nevű vásáros helyet helyreállitsák*Lásd 
Fejér Cod. Dipl. IX. 6 supl. 109. másodszor 1366. jun. 24-én*Lásd Ráth Károly „A magy. 
királyok utazásai” czímű munkáját 70. lap., ismét 1367-ről Sz.-János napján okmányt ád ki, 
Forum Siculorumról keltezve, melyben Haranglábi Mihálynak Deesfalvára adományt 



ád*Lásd Fejér Cod. Dipl. IX. 1. 594. Ezen adománylevél az 1371. tordai országgyülésen is 
előmutatódott.. Végre negyedszer 1370-n kereszt feltalálása ünnepe utáni nyolczad napon, 
midőn István székelyek grófjának Brassó iránt Vásárhelyről rendelkezik*Közölve van ez 
okmány Kosa Zsigm. De publ. part. Trans. Admi. Sub Wayvodis. Bécs 1816. 8-rét, 66–67. 
lap. Hivatkozik rá Ráth Károly „A magy. kir. utaz.” 73. lap.. Ez okmányban fordul elő 
legelőbb Zekel Wasarhel (magyar) neve. Hogy pedig már Nagy Lajos korában város számban 
volt, abból lehet következtetni, miszerint már ekkor czéhbe állott iparosok vannak ott, s Nagy 
Lajos király a vásárhelyi szücsökczéhének azon kiváltságot adja, hogy az állatok nyers bőreit 
ők vehessék meg*Borosnyai Laukács János „Régi és Uj-Vásárhely leirása versben” czímű 
könyve 21. lapján. Vásárhely, 1836. 8-rét.. 

Hunyadi János 1448-ban jan. 20-án szintén megfordult Vásárhelyt*Lásd Ráth Károlyt 
ugyanott 183. lap.. 

Zekel-Vasarhely neve másodszor 1451-ben fordul elő, midőn Hunyadi János kormáynzósága 
idejében Vizaknai Miklós alkormányzó és Wingárthi Geréb János görgenyvári parancsnok 
elnöklete alatt a székelyek nemzeti gyülése itten jön egybe, mikor a székely örökösödés 
rendje megállittatik*Ez a székelyeknek első történelmileg ismert gyülése. E gyülés végzéseit 
1592-ben Báthori Zsigmond is megerősiti. Bethlen Gábor 1628-ban Kovasoczy itélőmestere 
által hiteles párban kiadatta. (Kállay a ns. Székely nemz. 181. lap.) Az itt hozott törvények 
közölve vannak „A ns. székely nemzet jusait felvilágositó némely levelek” czímű gyüjtem. 5–
6. lapján. Ebben van megállitva, hogy 32 évi birtoklás után senkit jószágában háboritani nem 
lehet és az, hogy a Székelyföldön míg egy családban fiuörökösök vannak és ezeknek életben 
levő rokonsága, addig a leányág és rokonsága nem örökölhet stb.. Az 1567. évi regestrumban 
„Oppidum Wasarhely”-nek irva 125 kapuval fordul elő, tehát már ekkor is legnagyobb 
minden székelyföldi városok között, Bölön kivételével. 

Legelső szabadalomlevele Mátyás királytól van, melyet 1482-ben hainburgi táborából ad ki. 
Ebben „Zekel Wasarhel” néven Oppidumnak czímezi, lakóit országszerte vámfizetés s mint 
nemeseket a fejadó alól kivezsi, s három orsz. sokadalommal ruházza fel*Ez okmány 1482. 
sz. Agoston napján kel, Mátyás király magyarhoni 24-ik, csehországi uralkodásának 14. 
esztendejében. Eredetiben megvan a város levéltárában. Sokadalmakat sz. Antal, sz. Márton 
és virágvasárnap utáni csütörtökre engedélyez. Ezekhez 1825-ben egy negyedik urnapi és 
1844-ben egy ötödik sz. Rozália napjára engedélyeztetik. Ezek közt legnevezetesebb volt a sz. 
Mártonnapi sokadalom dohányvásárairól, midőn több ezer mázsa dohány adatott itten el. 
Most az egyedáruság megfosztá Vásárhelyt ezen nagy összeget forgalomba hozott czikkel 
való kereskedéstől. Hogy Mátyás király Vásárhely lakóit országszerte vám és főadó alól 
mentesekké tette, azt Borosnyai L. János is mondja fenn idézett munkájában.. 

Ugyan Mátyás királytól nyeri Vásárhely zászlaját is, melyre veres és arany fonallal ez volt 
himezve: „Jesus Nazarenus Rex Judeorum”, mi arra mutat, hogy Mátyás hadjárataiban az 
általa kitüntetett vásárhelyiek is résztvettek s vitézül harczoltak, mert zászlót azon korban 
csak hősiesség jutalmául szoktak adni*Ezen zászló még megvolt Báthori Zsigmond idejében, 
midőn Vásárhely Török János hadnagysága alatt 100 lovast, Nagy Szabó János hadnagysága 
alatt 200 gyalogost állitott ki, mikor Mátyás kiráyl zászlóját is magokkal vitték. Lásd Erd. 
Tört. adatok I. k. 44. lap.. 

Ekként alaptalan Benkő József s mások azon állitása, hogy Vásárhely helyén már a rómaiak 
alatt város volt; mert azt bizonyitó semminemű rommaradvány nem tünik fel, mivel az itten 
feküdni követelt Napoca nem itt, hanem alább M.-Keresztur közelében volt, hol az ezt 



bizonyitó colonia és castrumnak nyomai – mint látni fogjuk – ma is észlelhetők*Maros-
Vásárhelynél csakis azon római út vonult el, mely a Maros mellett feljőve, éppen 
Vásárhelynél tért be a Poklos pataka völgyébe, s onnan Jedd és Kebelénél – mint látni fogjuk 
– átcsapott a Nyárád völgyére.. Ugy alaptalan Engel azon feltevése is, hogy itt Utidava vagy 
Dorica Colonia feküdt volna, s még alaptalanabb azon másik nevetséges állitás, hogy 
Vásárhelyt a Maricanus Schythulusok között a németek épitették 1004-ben*Analles Fucxii 
Lupini Oltardiani, hol ez áll: Oppidum Székely-Vásárhely aedificatum est ab Alemannis in 
medio Schythulorum Maricanorum anno 1004. Hogy már ő miféle alemanokat ért itt s azok a 
Maricanus schythulusok kik, mik voltak? azt magyarázni és felfejteni elfeledte., mert ez 
semmi okmánynyal támogatva nincsen, mert e földön német soha sem lakott, s ekként nem is 
épithetett itt várost; hanem épitette azt a székelynek azon vásáros, kereskedői hajlama, mely 
minden székelyföldi városainknak lételét előidézte, valamint azok emelkedését és fejlődését 
eszközölte; s igy minden régiség-tiszteletünk s classicitás-kedvelésünk mellett is Vásárhely 
alapulását történelmileg legfelebb a 14-ik század elejére tudjuk felvinni*Mert korábbi lételét 
csak sejtelmesen következtethetjük abból, hogy az 1332. évi regestrumból kitünő tekintélyes 
voltát legalább is egy századi lételnek kellett megelőznie.. 

Hogy már Mátyás király korában Vásárhely önálló tanácscsal és önkormányzati joggal birt, 
azt abból következtethetjük, miszerint 1484-n Báthori István vajda rendeli, hogy e város 
lakóinak ügyeit a helybeli tanács lássa el, s ugyan ő 1485-ben Székely-Vásárhely lakóit az 
ország határán kívűl való katonáskodástól mentesiti. 

1521-ben Báthori Szaniszló fia, István alvajda rendeli, hogy a hadsereg Székely-Vásárhelyen 
ne állomásozzon. 

1536-ban Majláth István vajda ugyan e város lakóinak szabadalmat ad, hogy áruikkal az 
országban szerte járhassanak. 

1554-ben Dobó István és Kendi vajdák a Maroson való malomépitésre adnak szabadalmat 
Vásárhely lakóinak. 

Még nagyobb kedvezményekben részesül Vásárhely a nemzeti fejedelmek alatt, mert a 
városok emelkedését, a polgári elem fejlődését mindenütt elősegitő Izabella. 

1557-ben rendeli, hogy Vásárhely polgárai csak saját birájuk előtt tartozzanak törvényt állani, 
más birák törvénybe ne hivhassák. Egy másik ugyanez évben kelt okmányban lakóit ugy 
Erdély, mint magyarhoni birtokaiban minden vám alól kiveszi. 

1559-ben János Zsigmond rendeli, hogy a szék tisztjei a székely-vásárhelyi mesterembereket 
ne terheljék és ugyan ő 

1562-ben, hogy a hadvezérek lovaikat e város határán ne legeltessék. 

1572-ben Báthori István ugy Vásárhelyt, mint Szeredát a porta adóján kívűl minden más adó 
alól kivezsi és ugyanez évben rendeli, hogy azon jobbágyok közül – kik a felkelés előtt 
vonták e városokba magokat – a nemesek közül senki egyet is törvény útján kivül vissza ne 
vehessen. 

1578-ban Báthori Kristóf a szék tisztségének hatalmaskodását tiltja. 



1593-ban Báthori Zsigmond rendeli, hogy az utódok nélkül elhalt polgárok javai a városra 
szálljanak, s a fiscusnak ott semmi keresete ne legyen. Hogy Mihály Vajda e várost kegyelte 
és kimélte, arról több okmány kezeskedik, igy 

1599-ben rendeli, hogy a városban lakó nemesek – ha szükség kivánja – a városnak segélyére 
legyenek; egy másik ugyanez évben kelt rendeletében e város birájának katonai jelvényt 
rendel, és végre egy harmadik 

1600-ban kiadott rendeletében komolyan meghagyja, hogy senki felhatalmazása nélkül e 
városban ne erőszakoskodjék. 

Azonban mindeniknél nagyobb kegyelet- és előszeretettel viseltetett e város iránt a nagy 
Bethlen Gábor, ki 

1616. april 29-én adja ki azon nevezetes okmányt, melyben Székely-Vásárhelyt lakóinak 
gyakran tanusitott hűsége és hősiessége jutalmáúl a mezővárosi minőségből – melyben régi 
időktől fogva volt – kiemelvén, Maros-Vásárhely név alatt szabad királyi várossá teszi; régi 
czimerét*Bethlen Gábor szabadalomlevelének eredetije megvan a város levéltárában, az kelt 
fennjelölt év és napon a fejedelem, Péchy Simon és Bölöny Gáspár aláirásával.* meghagyja 
és megengedi, hogy más királyi városok kiváltságával összehangzólag falakkal, bástáykkal, s 
más védművekkel ellátott erősséget emeljen; azt ágyukkal, szakálosokkal, s más 
hadiszerszámokkal felszerelhesse, puskaporos malmokat csinálhasson. Továbbá a 
vásárhelyiek régi törvényeit megerősiti, s végre rendeli, hogy a város területén lakó, vagy 
ezután oda települő nemesek szeméyökre nézve nemesek maradnak; de házaik és a város 
határán levő földjeikre nézve a város törvényhatósága alá tartozzanak, s annak közterheti más 
polgárokkal egyformán hordozzák*A városba bebiró nemesek Angyalosi János itélőmester és 
Köpeczi Mihály által panaszt emeltek az ellen, hogy a vásárhelyi tanács az ezen városban levő 
házaik után rovatallal, adóval stb. terheli, azért Bethlen Gábor a lippai táborból 1616. aug. 15-
én egy a város tanácsához intézett rendeletben felfejii ez ügyet, s előrebocsátván, hogy a 
nemeseknek házaikról oly régi kihirdetett szabadalmaik és mentesitéseik vannak, melyek a 
városnak általunk adott szabadalmainál régibbek, s mivel az, mi „prior est tempore potior est 
etiam jure”, azért ezutánra a nemesi házak, magok a nemesek vagy ott lakó embereik minden 
adótól, czirkálástól, dolgozástól, szállótartástól, szóval minden város közi való teherviseléstől 
egészen teljességgel immunisok legyenek. A várban levő házak iránt a tett egyezmény 
értelmében ők sem vonják ki magukat a vár körüli dolgosok adásától, s évenkint a maga 
házától a három magyar forintot mindenik megadja, a emly sem háboruságban ne nevekedjék, 
sem békességben ne apadjon stb. Közölve van ezen rendelet egész terjedelmében a Nemz. 
Társ. 1835. II. félévi folyam 227–230. lapjain.. 

Ez időtől fogva vesz el a Székely-Vásárhely elnevezés, s lép helyébe a Maros-Vásárhely 
név*Bár már előbb is egy 1609-ben kelt okmányban a „Maros” előnevet találjuk. A fenn 
elősorolt adomány- és szabadalomlevelek mind megvannak eredetiben a város levéltárában, 
honnan Benkő Kár. Maros-Vásárhelyt tárgyazó leirásában közölve, kiirta, melyből én az 
érdekesebbeket kivonatozom; mert még sok más van ott, mik azonban semmi történelmi és 
jogi érdekkel nem birnak. Benkő Károly kéziratát a vásárhelyi tanács volt szives használat 
végett nekem átadni.. 

Ezen szabadalmak, ezen előjogok leginkább kitüntetik e város fejlődésének és emelkedésének 
történetét. Már most lássuk azon elemeket, melyeknek összetömbösüléséből e város kinőtte 
magát; mert Vásárhely is, mint székelyföldi városaink mindenike kezdetben kicsiny 



jelentéktelen helység, s csak később több szomszédos faluknak odacsatolása, beolvadozása 
által növekedik. Benkő József*Specialis Traniae Sedis Marus. Benkő azt mondja, hogy e 
faluk önként egyesültek, határaikat egybeolvasztva, azaz a személyek száma szerint osztották 
fel egymás közt. hat Vásárhelybe beolvadott falut emlit, ezek: 

     1.     Nagy vagy Felső Sásvári. 

     2.     Kis vagy Alsó Sásvári. 

     3.     Székelyfalva. 

     4.     Gordásfalva. 

     5.     Benefalva. 

     6.     Kisfalud. 

Melyekhez Borosnyai Lukács János*„Sz. Mártonnapi vásárfia” czímű Vásárhelytt 1836-ban 
nyomtatott munkája 23. lapján., még egy 7. Kis-Udvar nevű falut is csatol, sőt találunk egy 8-
kat a ma is meglevő Hidvéget, mely M.-Vásárhely egyik külvárosát alkotja. 

Azonban sem Benkő, sem Borosnyai ezen faluk odacsatolását semmi nemű okmánynyal nem 
bizonyitják, mi több azok fekhelyét egyikök sem jelöli meg; de nekem, ki feladatúl tüztem ki, 
mindennek alaposan utána járva, a történelmi hiányokat mennyiben lehetésges kiegésziteni, 
mint szintén a mult homályos hagyományait, feltevéseit kitisztázva történeti érvényre emelni: 
nem szabad a puszta állitásnál megállapodnom, hanem után kell kutatnom, hogy a 
hayományok, a hely-elnvezések és a kevés található adatok nyomán, megjelölhessem, 
meghatározhassam ezen állitólagos faluknak hajdani fekhelyét, valamint odacsatoltatásuk 
korszakát is. 

A két Sásvári kétségtelenül Vásárhely és Koronka között, a Poklos patak terén feküdt, hol 
neve még most is fennmaradt egy malom elnevezésében, melyet Sásvári malomnak hínak. A 
malom környékén még most is régi cserép-darabokat, s más épületnyomokat találhatni, 
melyek igazolják az e faluk fekhelyét ide helyező hagyományt. Hogy lakói mikor költöztek 
Vásárhelyre, arra nincsen biztos adatunk; de annak minden esetre nem előbb, mint a 16. 
század végén kellett történnie; mert az 1567. évi regestrumban még mint falut találhatjuk 
Saswaryt 4 kapu járulékkal, sőt ennél későbben, nevezetesen 1580-ban Kovácsoczy Farkas- és 
Jánosnak, több a – Mihályffy Tamás defectusával fiscusra szállt – marosszéki jószágrész 
inscribálodik, s azok közt Sásvári is, mely még ekkor is külön faluként szerepel*Lásd Boos 
leirását ugyane kötetben. Ugy látszik, hogy Sásvári egy részét 1609-ben pénzen vette 
Vásárhely, mikor Báthori Gábor statuáltatja is sásvári, bárdosi, székelyfalvi és sz.-annai 
jószágokba a várost. (Lásd alább.). 

1724-ben Boronyai Margit a Sasvári puszta praedium élése ellen Marosszék gyrásgyülése 
előtt tiltakozik.*Kitetszik ez Marosszéknek Szereda városában 1724. oct. 24-én tartott gyrás-
gyülésének jegyzőkönyvéből, hol a tiltakozás mellett ezen praedium körül is van határolva 
igy: „Annak határa megyen Jed felől a városi csere alatt maga az asszony-nagyrétinéli felső 
vége el a tövisekig, és a dombok felé az egész Békesd tere.”. 



Ma Sásvárit és volt határának egy részét a gr. Toldalagi család birja*Valószinüleg mint 
Boronyai Margittól öröklött részt. Borosnyai Lukács János fennebb emlitett munkájának 23. 
lapján Sásvárit Sásvásinak nevezi., de ugy mint városi birtokos (melynek határához tartozik), 
s adóját is a város pénztárába fizeti. 

Székelyfalva a várostól északra a Maros hidjai és Remeteszeg között feküdt, s hogy a mult 
század közepén e falu kapuja még állott, kitetszik egy 1745-ben kelt nyomozásból*Megvan e 
nyomozó vagy inkább határjártató levél a m.-vásárhelyi városi levéltárban., mely a 
remeteszegi, sz.-annai és szabadi határok összeütközésénél a Székelyfalva kapuja mellett levő 
földről tesz emlitést, s még most is a csávási országút és a remeteszegi út között levő tért 
Székelyfalva kapujának nevezik, s Csíki Mártonnak itten épült háza kapuján még ma is e 
felirat olvasható: 

„Porta Curiae Martini Csíki in praedio Székelyfalva. Erecta Anno Dni 1846 Apl 4-ta”. 

Sőt a Remeteszegen hátul levő Kápolnahegyen eredő, s Hidvégnél marosba szakadó kis 
csermelykét még ma is Székelyfalvi pataknak nevezik. 

A hagyományok szerint lakói a tatárok, s más ellenségtől biztonságban nem lehetvén, ez okért 
költöztek Vásárhelyre*Ugy látszik, hogy Székelyfalva határát vagy legalább annak egy részét 
Vásárhely megvette, vagy inkább cserélte, mit bizonyit a város levéltárában levő azon eredeti 
cserelevél, mely szerint 1609-ben Vásárhely városa Mikó Ferencz és felesége Toldalagi 
Erzsébetnek egész székelyfalvi jószágát megcseréli, adván érte Szabadban (egy falu) 12 népes 
jobbágy-telket, minden hozzátartozókkal és 460 forintot készpénzben.. De ezen beköltözés 
sem korábbi a 16. század utófelénél, mert az 1567. évi regestrumban külön helységként 
találjuk (2 kapuval) Zekeljffalwa néven bejegyezve. 

Gordásfalva, melyet a hagyomány Gurdájfalvának nevez; ott feküdt a mai Sz.-György utcza 
keleti végénél a cserépgyáron belül, hol a rét egyrészét most is Gurdájnak nevezik. 

Kis-Udvar szintén e tájt egy kissé északra a Holtmaros*A Marosnak egy kiszáradt régi medre. 
közelében. 

Benefalva ma is létező falu, mert Maros-Sz.-Annának egy részét ma is Benefalvának nevezik. 
E falu nem is csatolódott egészen Vásárhelyhez, hanem csak lakóinak egy része költözött be a 
városba, mi kitetszik Bethlen Gábor 1614-ben tartott lustrájából, hol Maros-Sz.-Annáról ez 
van bejegyezve: „Ezt Balassy Mihal U. birja épen (egészen). Igy jutott hozzá: Az ott valók 
eladták volt a falut a vásárhelyieknek, magok penig az városba mentek lakni és most is ott 
laknak. Balassy Mihál uram azoktól vette megh osztán és megszállitotta. Némelyek vissza is 
mentek a faluban u. m. Bartalis Mih., Kis Miklós, Kis János, Ambrus János és oda keötötték 
magokat oltalomért.” Tehát e falut Vásárhely megvette, de ujból eladta Balássynak, hanem 
régi lakóinak nagy része ugyancsak Vásárhelyen települt meg. 

Egy Kisfalud nevű falu ma is van Náznánfalván alól, hanem ugy látszik, hogy régen másik 
Kisfalud is volt, melynek lakói részint Vásárhelyre vonultak, részint elköltözve a mostani 
Kisfaludot alapithatták. Hogy ez valójában igy volt, kétségtelenné lesz azáltal, hogy az 1567. 
évi regestrumban két Kwsfaludot találunk, egyik után ezen bejegyzést pauperes, a másik után 
pedig 4 kapunyi járulekot. A Vásárhelybe olvadott, ugy látszik, a „Szegény” Kisfalud volt, 
melynek területét a város vásár utján szerezhette meg, mivel 1568-ban aug. 6-án M.-
Vásárhely a „Cysffaludi praediumot” sámsondi Lázár Jánostól megvásárolja, mely vásárt 



János Zsigmond helyben is hagyta*Ezen helybenhagyó okmány a város levéltárában 
eredetiben megvan.. 

Ez a kisfaludi praedium pedig – a hagoymányok szerint – feküdt a város észak-nyugati részén 
ott, hol most a Dinnyeföld és Holdvilág-utczák vannak. 

A nyolczadik Maros-Vásárhelyhez csatolt falu Hidvég, melyet csak a Maros különit el e 
várostól, s mely ennek mintegy észak-nyugat-oldali külvárosát alkotja. Hidvégnek 
tulajdonképpen határa nincsen, csakis 11 hold kiterjedésű kertje. Ezen külváros 1608-ban 
alakul, mikor a remeteszegi Lázárok birtokából 20 telek szakittatott ki az uj települők 
számára. Nevét onnan nyerte, hogy régebb a Maroson átvezető híd itten e külváros irányában 
állott. A telepitési okmány megvan a város levéltárában. E szerint minden oda települő 
tartozott a tulajdonosnak évenkint 3 frt taxát fizetni és a hidra felügyelni. Ma is a föld a 
Lázároktól Remeteszeget megvett Csíki Mártoné, s a lakosok – kik 50 csaádra szaporodtak – 
haszonbért fizetnek; az épületet, ha onnan való elköltözésük esetében a földtualjdonos ki nem 
fizeti, elvitethetik. 

Ezen előszámlált és hajdani fekhelyök szerint megjelölt faluknak lakói mind Vásárhelyen 
települtek le, határaik nagyrészt a város területéhez csatoltattak; de azért a csatolt faluk 
területén levő nemesi telkek egészen 1848-ig nem a városi tanács, hanem a szék hatósága alatt 
állottak. – A csatolt falukon kívűl még más jószáagai is voltak a városnak; ilyen volt 
Bárdos*Bárdost egészen, Székelyfalvát, Sásvárit és Sz.-Anna részét 1609-ben vásárolta a 
város, s abba következő évben Báthori Gábor statuáltatta is szabadi Bene András és Patkó 
János által. Ezen statutoria eredetije megvan a város levéltárában. A város egészen 1848-ig uri 
széket gyakorolt – mint földesur – Bárdoson., melyet egész 1848-ig (mikor felszabadultak az 
ott levő jobbágyok) birt Vásárhely; ilyen volt Szabad, melyet – mint fennebb látók – a 
kisfaludi praediumért cserélt el Mikó Ferenczczel*Lásd fennebb Kisfaludnál.; ilyen volt 
részben Székelyfalva, Sásvári és Benefalva, melyeket szintén vásár útján szerzett meg 
Vásárhely. 

Mindezen szerzemények és jószágvásárok pedig M.-Vásárhelynek egykori gazdagságára 
szolgálnak bizonyitványul. Vásárhely közigazgatása élén a városi tanács áll. A vásárhelyi 
tanács különféle átalakuláson ment át. Volt idő, midőn az egész város protestáns levén, csak 
protestáns lehetett városi tisztviselővé. Az osztrák házból való uralkodók alatt a kormány által 
támogatott jezsuiták sok proselitát csináltak e város lakói közt is, s a tnaács alakitásánál a 
vallásfelekezeti viták nem kis zavart idéztek elő, mignem 1750. mart. 14-én Szebenből 
kiadatott egy kebli alkotmány, melynek elfogadására a város rászorittatott. E szerint a tanács 
állott 12 senatorból (melyek közül 6 kath., 6 reform.), egy fő- és egy aljegyzőből. A tanács 
élén álló főbirót minden második évben az (két vallásfelekezetüekből egyenlő számban 
alakult) 50 személyből álló eksüdt közönség választja és pedig ugy, hogy egyszer katholikus, 
máskor református legyen a főbiró. Az ekként választott főbirót felsőhelyt erősitik meg. A 
főbiró elnököl (jelen nem létében egy projudex) a tanács üléseiben; a tanács itél a városban 
lakó személyek és azoknak vagyona felett (kivéve csak kevesen voltak, kik a szék 
törvényhatósága alá tartoztak); a tanács kezeli a törvényszéki, politikai és közgazdászati 
ügyeket; üléseit tartja minden hétfőn, szerdán és pénteken, s a királyi táblára felebbez. Volt 
még egy osztoztató biróság is, mely két tanácsos, főjegyző, szónok és két választott eksüdtből 
alakult. Ezen biróságtól a felebbezés a tanácshoz történt. Ilyen volt Maros-Vásárhely 
tanácsának szervezete s ilyen az kevés változtatással még ma is. Az országgyülésre két 
képviselőt küld. 



Eddigi észleleteink M.-Vásárhely alakulása és fejlődésének történetét feltárák előttünk. – 
Ismerjük vázlatosan azon szabadalmakat, melyekkel uralkodóink annak emelkedését 
elősegiték; igen azon falukat, melyeknek beolvadása által ezen kezdetlegesen kicsiny helység 
a Székelyföld legtekintélyesebb városává nőtte ki magát; igen közigazgatási rendszerét; 
mielőtt azonban e város ismertetésének terén tovább haladnék, szükségesnek itélem a jelen 
megérthetésére a multat felderiteni; azért itten az összegyüjthetett adatok nyomán igyekezni 
fogok Maros-Vásárhely krónikáját a lehető rövidséggel és szabatossággal egybeállitani. 

XIX. M.-Vásárhely krónikája, alapulásától a 
jelen korszakig lehozva. 
Érintém fennebb Benkő, Borosnyai, Bod Péter s mások által is történeti érvényre emelt azon 
feltevést, hogy e város mostani fekhelyén szokták volt a székelyek ököradóját begyüjteni; 
érintém azt is, hogy miként keletkezett ezen ökörsütési helyen vásáros hely s hogyan lett az 
várossá, melyet a 14. század közepén már Nagy Lajos meglátogat*1370. kereszt feltalálása 
utáni 8-ik napon Zekel Wasarhelt ad ki egy rendeltet Lajos király István székelyek grófjához. 
Lásd ez okmányt Kosa Zsigmond „De publica part. Tran. administratione sub Wayvodis.” 
Bécs 1816. 8-rét 66–67. lapján. s a 15-ik század elején már oly tekintélyes hely, hogy a 
ferenczeseknek és dominicanusoknak volt ottan kolostoruk és templomuk*Pázmán Péter Act. 
et Decr. Syn. App. II. előszámlálja a dominicanusok Erdélyben levő kolostorait, s azok közt 
„Asserculis hoc ezt Zekel Vásárhely”-t is emliti, mint oly helyet, hol kolostoruk volt. Ugyan e 
munkája 117-ik lapján a Ferenczesek kolostorait számlálván elő, ezt irja: In Fori Sicolorum 
alias Székely-Vásárhely, datum Observantibus Anno 1446. E szerint a ferenczeseknek 
Vásárhelyt már 1446 előtt kolostoruk volt, s nevezett évben csak átment a szigorubb 
rendtartásuak kezébe.. 

1439-ben már országgyülés tartatik Vásárhelytt, melyre a sokat külföldön időző Albert király 
nevében lévai Cseh Péter erdélyi vajda, Zoldán Lőrincz székelyek ispánja által a székelyeket 
és az unio értelmében a szászokat is meghivja. Hogy ezen hongyülésen mit végeztek, arra 
nincsenek adataink*Arpadia III. 39 és Prov. Bl. I. 128.. 

1448-ban Magyarország kormányzója, a nagy Hunyadi János látogatja meg e várost*Lásd 
Ráth K. „A magy. kir. utaz.” 184. lap.. 

1451-ben Zekel-Vásárhelytt a székelyek tartanak nemzeti gyülést*Lásd a székelyek e gyülését 
fennebb, az ezelőtti szakaszban.. 

1492-ben a nagy Mátyás királyt követett Ulászló alatt, a Mátyás által megfékezett olygarchia 
ujból büszkén emelte fel ejét, a hatalmas Báthori István országbiró és erdélyi vajda a 
székelyekre önkéntes adót vetett, s hogy őket fékezhesse, a mostani vásárhelyi vár helyén 
állott kolostort megerősitette, hogy „két feje legyen annak, ki ellene panaszt mer emelni, hogy 
ha ő az egyiket leütteti, msát vehessen elő.” De a király nevében uralkodó Bakacsa érsek 
ügyes diplomatikai fogásokkal a hatalmaskodót Budára csalta, s ekkent hatalma fészkétől 
eltávolitván, ott leköszönésre szoritá*Palma Not. Reg. Hung II. 474. lap. 

1506-ban II. Lajos születésekor követelt ököradó miatt a székelyek fellázadván, itt Vásárhely 
alatt verték szét Tomori Pálnak hadát. Maga a vezér is 20 sebet kapott, s csak később nagyobb 
erővel lehetett a székelyeket az ököradó megadására rászoritani*Istvánfi Hist. L. IV.. 



1529-ben, midőn a legyőzött Zápolya Erdélynek visszafoglalásához fogott, előre küldötte 
somlyói Báthori Istvánt, ki Dátosnál jul. 13-ára országgyülést hirdetett, miután Báthori az 
ezen gyülést fenyegető Majláthot és Török Bálintot visszavonulásra szoritá, a gyülést 
Dátosról Székely-Vásárhelyre tette át, és e gyülés határozott Erdély sorsa s függetlensége 
felett; mert itt a székelység a nemzeti ügyhez csatlakozván, Zápolya győzelmét biztositá*Lásd 
Ráth K. „A magy. kir. utaz.” 298. lap.. 

1532-ben Zápolya Ján. maga is Székely-Vásárhelytt van*Hatvani M. Tört. zsebk. 181. lap és 
Katona Hist. XX. k. 1340. lap.. 

1540-ben márcz. 8-ra Erdélynek Zápolya ellen pártot ütő vajdája Majláth István hirdetett 
Vásárhelyre országgyülést, mely országgyülésnek hivatása lesz vala Erdélyt s Magyarhon egy 
részét a trón felett versengő két uralkodó kijátszásával köztársasággá alakitani; de míg a 
gyülés egybejött, addig a kezdetben kedvező kilátások megváltozván, az országgyülésről a 
nemzet sérelmeit felterjesztő követséget küldött Zápolyához, ki a követeket letartóztatva, 
haddal jelent meg*Lásd Kővári Erd. tört. III. k. 28. lap.. 

1541–1542-ben országgyülést tart a három nemzet Zekel-Vásárhelytt, hol az 1545. tordai 
országgyülésen átvitt „Unio”-nak articulusai előlegesen megállittattak és megvitattattak, bár 
megerősitést és érvényre emelést csak a tordai országgyülésen nyernek*A Vásárhelyen hozott 
törvényczikkek vagy inkább törvénytervezetnek megvan eredetije a szebeni szász levélt. XXI. 
XXII. szám alatt, hivatkozik rá Kosa Zsigmond „De publica part. Trans. administ. sub 
Wayvodis” czímű Bécsben 1816-ban 8-rétben megjelent műve 103. lapján.. 

1543-ban Katalin-nap utáni csütörtökön a helytartók ismét országgyülést tartanak 
Vásárhelyt*Benkő József „De comitiis Trans.” czímű munkája 119. lapján.. 

1549-ben dec. 21-re a hazát Ferdinándnak áruba bocsátott Martinuzzi Vásárhelyre hongyülést 
hirdetett, hol minden erőmegfeszitésével és fondorlataival sem tudta a székelyeket a királyné 
és fia hűségétől elvonni*Cod. Art. Diet. I. 99. lap és Kemény József gyüjteményében.. 

1550-ben a portától hivatala megfosztására itélt Martinuzzi nyilt lázadásban tört ki, s 
Szászsebes és Medgyes elfoglalása után Vásárhelyre gyülést hirdetett. A katholikus 
székelység Martinuzzi pártján van, a többi ellene, s ebből oly megszakadás kerekedett, hogy a 
güylés alatt fegyverre kelve, egy sereg ember élete esett áldozatul*Katona Hist. Cr. XXI. 
1090.; végre is Martinuzzi seregeivel való terrorizálás által kivitte, hogy követeket küldjenek 
a portára, kik a Martinuzzit hivatlaától megfosztó felmán visszavételét eszközöljék*Kővári 
Erd. Tört. III. k. 107. lap.. 

1551-ben, midőn az Erdélyt Castaldo kezébe játszott Maritnuzzit jutalom fejében Alvinczen 
bérenczek gyilkolták meg, az egész hon megdöbbent; a székelyek fegyvert ragadva, M.-
Vásárhelyre gyültek megboszulni Martinuzzi halálát. Castaldo 12,000 emberét Segesvárra 
huzván egybe, Kendi Ferenczet küldé Vásárhelyre, ki rábeszélés és a seregre hivatkozás által 
szétoszlásra birta a boszus székelységet*Bethlen Farkas Hist. I. 523. lap.. 

1552-ben ismét országgyülés Vásárhelytt. 

1553-ban Dobónak katholizálni törekvő, s a protestánsokat üldözőbe vevő vajdasága alatt – 
mely a nemzet politikai és vallási szabadságát egyaránt sérté – az ellenzék emberei M.-
Vásárhelyre gyültek egybe, onnan inditották Bethlen Gergelyt és Maksayt Izsabella 



visszahivására*Kővári Erd. Tört. III. k. 137. lap., s Petrovich felléptével Kendi Antal és 
Patocsi Ferencz Vásárhelyre gyüjti a székelyek oly hatalmas sergét, hogy az ellenük nyomult 
Dobó vajda a város előtt csatarendben állókat megtámadni nem merte, hanem 15 napi 
fegyverszünetet kötött. Ezen mozgalom inkább eszély – mint erővel elnyomatott, s a töröktől 
kellőleg nem támogatott Petrovich kimenekülésével végződött. Az arra következett 

1554-ik év jan. 25-én Dobó M.-Vásárhelyen hongyülést tart, honnan követeket inditnak a 
portára, Ferdinándhoz való ragaszkodásukat kijelenteni*Keméyn J. gyüjt. Cod. Art. Diet. I. 
165 Appar. Epist. I. 525. és ugyanezen év máj. 13-án másik hongyülés Vásárhelytt, honnan a 
hon válságos helyzetét felfejtő két követet küldöttek Ferdinándhoz*Ugyanott I. 175.. 

1555-ben az erdélyi izgalmak, valamint a török fenyegetései és készületei által mindinkább 
rémitett vajdák, apr. 24-én hongyülést tartanak Vásárhelytt*Ezen gyülés végzései Kemény 
József gyüjteménye Cod. Art. Kiet. I. 187. Itt a vajdák megdicsérik a rendek hűségét, s azon 
törvényt hozzák, hogy a vajdáknak 5 eseten kívűl nem szabad nemes embert maga elibe 
idézni, s továbbá, hogy 50 frton felüli kérdés fellebbezhető csak a vajdákhoz, s ugyanitt a 
nemesek ingyen sóját is visszaadni rendelik. Itt mondatott ki, hogy mindenik nemzet 
kivánságát a vajdák elibe adja. Ezen határozat következtében irták össze a székelyek 
udvarhelyi nemzeti gyülésökben, 88 czikkbe, az ősi törvényeiket magában foglaló 
„Udvarhelyi Constitutiót.” Ezen országgyülésről emlékezik Benkő József is „de Comitiis 
Transilvanicis” czímű munkája 26. lapján.. A szultán mind nagyobb mérvben készült, s az 
erdélyi három nemzet Maros-Vásárhelytt dec. 23-án ujból országgyülést tartott, Balassa 
Menyhértet fővezérül választották, 3000 embert fegyverbe állitottak, Ferdinándhoz követség 
ment*Bethlen Fark. I. 565., mire az ezt követő tordai országgyülés (1556. febr. 2-án) kimondá 
az országnak Izabella mellé való csatlakozását. 

1558-ban Vásárhelyt ismét országgyülés. 

1562-ben a székelyek János Zsigmond ellen fellázadván, az ellenök nyomuló Májláth Gábort 
(Fogaras vár urát) szétverik, ő maga is csak Boér Balázs lován menekülhet meg serge 
romjaival a m.-vásárhelyi erőditett kolostorba, hol a segélyére jövő Radák László és Pekri 
Gáborral egyesülve, vajai réten szétverték a székelyeket*Kővári Erd. Rég. 124. lap.. 

1571-ben jan. 6-án János Zsigmond Vásárhelytt honülést tart, hol kimondatik, hogy Isten 
igéje mindenütt szabadon hirdettessék. Ezen hongyülés az unitária vallást bevette egy évvel 
előbb mnthogy a mívelt Frankhonban a protestánsok számára a Bertalani éj iszonyai 
készittettek. E hongyülés után a fejedelem csakhamar megbetegedett Vécsen, s nemsokára 
(márc. 14-én) meghalt Gy.-Fehérvártt*Erdély Tört. Adat. I. 26. lap és Ráth Kár. „A magy. kir. 
utaz.” 309. lap.. 

1574-ben, midőn az országból kimenekült Békes a portán nagyobb adót igérve, Báthori István 
helyébe akart lépni, a fejedelem jun. 13-án Vásárhelyre hongyülést hirdetett, mikor a többek 
közt Ilye várának megerőditését is beczikkelyezték*Ugyanott 381. lap.. 

Basta rémes kora Vásárhelytt is hagyott vérnyomokat; mert 

1600-ban, midőn az országot feldúlt és leigázott Mihály vajda ellen fegyvert ragadott a 
honfiak serge, Csákinek Tordán gyülekező táborába Vásárhely Nagy Tamás hadnagysága 
alatt 200 gyalogot, Nagy Szabó János alatt 100 lovast inditott. A lovasok ott voltak a miriszlói 
csatában, a gyalogok azonban megkéstek, de azért nekik is jutott e harczokból osztályrész, 



mert a miriszlói csatából Mihály vajdának 150 kozákja a Mezőség felé menekülvén, itt a 
vásárhelyi gyalogokra bukkant; ezek nekik esvén, e kozákokat mind levágták, s fejeiket az 
utcza sorompóinál tűzték fel. A vásárhelyi lovasság Kováts Pál városbirája vezetése alatt 
tovább is a táborban maradt, s ott volt a Barczán és a Bodzánál*Erd. Tört. Adat. I. 55–57. lap, 
és Borosnyai Lukács János „Régi és Uj-Vásárhely leirása” 38–39. l.. 

1601-ben, midőn az ingatag jellemű Báthori Zsigmond harmadszor is Erdély trónját keresé, 
mivel a székelység az aug. 21-én beütött Zsigmond mellé állott, Basta jónak látta 
visszahuzódni Nyárádtőhez, hol azon reménynyel ütött tábort, miszerint valahogy a 
székelyeket részére hajthatja; de bár 25 napig táborozott ott, ez nem sikerült és csak féktelen 
hajdui dúlták ezalatt Vásárhelyt*Kővári Erd. Tört. IV. k. 123. lap.. Székely Mózes Brassó 
felől közeledvén, Basta elvonult Dézshez*Borsos Tamás vezetése alatt a vásárhelyiek és 
székelyek is összeszedvén magokat, rácsaptak Basta utóhadaira s azokból sokat levágtak, 
miért Basta visszatértével halálra is itélte Borsost, ki fejét csak nagy summa pénzen tudta 
megváltani. Lásd Erd. Tört. Tára II. k. 29. lap.. Míg ezek itt történnek, azalatt a tatárok 
Havasalföldön a Rudolffal tartó Ráduj vajdát legyőzvén, elszélesztett sergéből 3000 kurtán 
nyomult be, a Nyárádtőnél táborozó Bastához csatlakozandó. Sz. Lőrincz napján közelitett 
ezen Székely Mózes által üzőbe vett csapat Vásárhelyhez. A városban kevés nép volt még 
ekkor, mert a lakosok csak most kezdtek Basta elvonulásával a hegyekről s menhelyeikről 
haza huzódni; de a mi kevés volt, azt egybegyüjtötte Nagy Szabó János, s zászlókkal, 
dobosokkal ugy állitotta fel a város végén, hogy az ellenség azt nagy erőnek lássa, sőt a 
polgár lovasokból néhányan kicsapván, a kurtánok előörseiből egypárt le is vágtak, mire ezek 
egyezkedni kezdettek, s Basta elvonulását megérgvén, készeknek nyilatkoztak átállani 
Báthorihoz; azért a város kikerülésével Medgyesfalva mellé szálliták táborba a kurtán hadat. 
Székely Mózes ez éjen megérkezvén, de az ő hódoló szándékukról mitsem tudván, ráütött e 
kimerlt, eléhezett kurtán csapatra, s mind levágta. Kik elmenekülhettek, azok Vásárhelynek 
tartottak, de hátukon vitték a Székely Mózessel levő törököket, tatárokat, kik nem csak hogy 
utolsó emberig levágták a kurtánokat, hanem a városban is raboltak, sőt a szentegyházat 
felvervén, elégették*Mint ezt Nagy Szabó Fer. krónikájában leirja. Lásd Erd. Tört. Adat. I. k. 
62–63. lap.. Ekkor Székely Mózes a vásárhelyiekből is néhányat elfogatva, Lekenczére vitte, 
honnan a többieket szabadon bocsátá; de Bogáthi Jánost a vásárhelyi székely őrség vezetőjét – 
mivel azelőtt a székelyeket Basta mellé akarta vinni – levágatta. Ezért Báthori Zsigmond el is 
fogatta Tordán Székely Mózest s Fogaras várába küldé, de nem sokára szüksége levén reá, 
szabadon bocsátotta*Lásd Századok 1869. évfoly. novem. füzet 648, 649. lapján.. 

1602-ben Basta Némethi Gergelyt küldötte 400 hajduval Vásárhely felprédálására. Ezek 
urnap előtti éjjelen váratlanul rárontottak a városra, felprédálták, s csak kevéssel azelőtt 
bujdosásukból haza szállingozott lakói közül sokat levágtak*Erd. Tört. Adat. I. k. 70. lap.. 
Ezeket üzve esett el Mózsa Gergely Ernyén, mint fennebb látók. Hogy ilyszerű felprédálások 
és meglepetések ellen biztositsák magokat, ez évben kezdették Vásárhely lakói Borsos Tamás 
tanácsára várukat épiteni, mely ekkor még rögtönzött védhely s csak később lett rendes 
erőddé*Ugyanott 74–78. lap.. A következő 

1603-ik évben, mikor Székely Mózes Nyárádtőnél táborozott, a vásárhelyiek élést és 
ajándékot küldvén, a városnak ez alkalommal semmi legkisebb bántódása sem lett*Ugyanott 
81. lap.. 

1604-ben, midőn Bocskai Ny.-Szeredában fejedelemnek választatott, vezére Gyulafi László a 
vásárhelyi várba beszállva, tett kiütéseket a Medgyesre vonult Rácz György ellen*Ugyanott 
94. lap.. 



1605-ben Borsos Tamás Kassára küldetett, hogy a vár továbbépitésére engedélyt nyerjen; ezt 
a fejedelem nemcsak megadta, hanem bordézmájukat is elengedte, mit egész Bethlen Gáborig 
nem is adtak*Ugyanott 95–96. lap.. 

1607-ben a nagy Bocskai halála után trónra léptetett Rákóczi Zsigmond márcz. 18-ára M.-
Vásárhelyre országgyülést hirdetett, hol a nyugtalankodó Homonnai miatt nem sokat 
végeztek*Ugyanott 102. lap. Törvényczikk Mike Sándor gyüjtem.. 

1611-ben Báthori Gábor a Barczára beütött Ráduj és Forgács ellen serget gyüjtvén, Székely-
Vásárhely Nagy János hadnagysága és Nagy Szabó Ferencz vicehadnagysága alatt 80 lovast 
és 100 gyalogost állitott ki*Ugyanott 107. lap.. 

1613-ban a Bethlen Gábort behozó törökök kóbor tatárcsordái s a velök versenyezve 
fosztogató szászok a Vásárhely közeli falukat mind kiprédálták és felégették; a városnak is 
neki indultak, de a városiak lóra kapván, elejökbe rontottak s a Maros hidján átjönni 
akarókból többeket levágván, vissza üzték, hősiességök által ekként mentvén meg városukat a 
szomorú feldúlatástól*Ugyanott 116. lap.. 

1633-ban Vásárhelytt fogatta el I. Rákóczi György a féktelenkedő Zólyomi Dávidot*Ugyanott 
144. lap és Bethlen Ján. 13. ápril 4-én. 

1636-ban M.-Vásárhely mellett tartatott Marosszék általános lustrája a fejedelem 
jelenlétében*Marosszék ez évről való közgyülési jegyzőkönyve szerint. Lásd Benkő K. 
Marosszék ism. 103. lap.. 

1644-ben febr. hóban a magyarországi hadjáratra készülő I. Rákóczi György M.-Vásárhely 
közelében a Maros terén személyesen lustrálta meg a székelyeket s a várostól is gyalogokat 
kért. Adott is a város s azok borosnyai Szabó Tamás hadnagy vezetése alatt résztvettek a 
magyarországi hadjáratban. Ekkor tájt vonultak át Vásárhelyen a moldovai vajda által küldött 
kurtánok is*Erd. Tört. Adat. I. k. 150. lap.. 

1658-ban a II. Rákóczi által szorongatott Rhédei Ferencz rövid pünkösti fejedelemségét 
Medgyesen letévén, ujból Rákóczi ült a porta ellenzése daczára Erdély vészkörnyezte trónján, 
de csakhamar elözönlik e szegény hazát a Bodzán augustus közepén beütött tatárok, oláh 
vajdák dúló csordái és az egész hazát romba dönték. Ezek egyik csapatja Vásárhelyhez 
közelegvén, a Vásárhelyre vonult vármegyei és marosszéki menekültek aug. 23-án gyülést 
tartva, védelemről tanácskoztak, a város 300 lovast állitott ki, de ezek vitézsége nem mentheté 
meg a szegény várost, mert a tatárok nagy sokasága Balavására felől jőve, megrohanta 
Vásárhelyt, azt elhamvasztotta, sőt várát is ostrommal bevévén, csak onnan 3000 embert 
hurczolt rabságra*Ugyanott 167–168. lap.. Ez év november elején gyült egybe a feldult 
hazának országgyülése ezen feldult városba, hol a jelenlevő Hadcsi Musztafa bey iszonyú 
fenyegetésére Barcsai Ákost beiktatták a fejedelemségbe; de a hűségesküt csak azon feltét 
alatt tették le, hogy ha Rákóczit a porta kegyeibe fogadná, Barcsai azonnal lépjen 
vissza*Kővári Erd. Tört. IV. 78. lap és Vértanúk a Magy. Tört. 1. lap. Ezen gyülésen többek a 
meghivottak közül nem jelentek meg, kiket 200 frtra büntetni rendelte e gyülés. 

1659-ben sept. 24-én ismét M.-Vásárhelyt tartatott azon országgyülés, mely a Radnóthon 
táborzó II. Rákóczi Györgyöt az elfutott Barcsai helyébe fejedelemnek választá, s nagy 
pompával, ágyudörgések közt bekisérvén a városba, harmadszor is Erdély trónjára 
ülteté*Nagy-enyedi Album 24. lap és Bethlen Ján. 94. Ezen országgyülés a Rákóczi 



számüzetését tárgyazó törvényt megsemmisitette, lefoglalt s eladományozott javait 
visszaadatni rendelte, Barcsai fejedelemségét megsemmisitvén, általános bünbocsánatot 
hirdetett. E törvényczikkeket lásd Magy. Tört. Tár. VII. 130.. Ugyanez év oct. 4-én itt 
Vásárhelyen kötött szövetséget Rákóczi Minye (oláhorsz.) vajdával*Kemény Józs. gyüjt. 
App. Epis. X. 115 és Thaly Tört. kalász. 64.. 

1659-ben Huszti szerint*Ó és uj Dácia 269. lap. Ellenben Kővári Erd. Tört. IV. k. 88. lapján 
ezen dec. 11-re egybehivott országgyülést Medgyesre teszi. M.-Vásárhelyre hirdetett 
országgyülést a budai pasha által visszahozott Barcsai, melyen azonban nagyon kevesen 
jelentek meg. 

1660-ban a Barcsait Szebenben ostromló Rákóczi táborába M.-Vásárhely január hóban 31 
gyalogot küldött váradi Lakatos Pál hadnagy vezénylete alatt*Mint ez kitetszik a város 
levéltárában levő okmányból, hol a kiküldöttek névszerint be vannak jegyezve, ugy fizetésök 
is, mi első hónapra 4, azután 3 forint; megvan az esküforma és az utasítás vagy hadi 
rendszabály, melyhez ugy a hadnagy, mint a legénységnek alkalmazkodnia kell, és ezen 
intézkedést is, bár katonai, mégis alkotmányos szellem lengi át, mert midőn egyfelől a 
fejedelem és a tiszt iránti engedelmességet és hűséget rendeli, akkor a tisztet is kiméletes és 
hazafias bánásmódra utasítja, s ha valaki a legénység közül vétene, azt törvényszék – mely a 
tizedesek és 10 közlegényből áll – itélje el, mely törvényszék „ugy birságolásban, mint 
büntetésben módjával cselekdjék, mint jó hazafiak közt illik” mond a szép magyarsággal irt 
utasitás.. 

1661-ben Kemény János Erdély trónjára helyezé magát, melyen Barcsai megöletésével 
megszilárditni hivé uralmát, de csakhamar megérkeztek a törököknek a kegyetlen Ali Pasha 
által vezérlett azon vad csordái, melyek egész Erdélyt keresztül-kasul dúlták, oly iszonyú 
öldökléssel és kegyetlenséggel, hogy alig van falu e hazában, mely ezen rémkornak 
iszonyairól még ma is gyászemlékeket ne őrizne. Midőn ezen Dsingis Kháni kegyetlen 
országdúlás végre volt hajtva és Kemény Erdélyből kiszoritva, Ali sept. 3-án M.-Vásárhelyen 
állapodott meg, hogy 170,000 foglya felett szemlét tartson*Chron. Fuchsio II. 127, mely szám 
valószinüleg túlozva lesz.. Azután pedig e városban országgyülést hirdetett, hogy Erdélynek 
fejedelmet adjon, de midőn a nagyon gyéren gyült rendek közül senki a fejedelmséget 
elvállani nem akarná – miként a hagyomány mondja – egy jóforma vásárhelyi szijgyártót, 
Elekesi Tarisnya Györgyöt akarta fejedelemmé tenni minden ellenvetései daczára, hogy ő 
nem nemes, s engedelmeskedni senki sem fog neki. Végre többen a nem rég tatárfogságból 
kiszabadult Apafi Mihályt hozván javaslatba, ezt ebesfalvi kastélyából Ali csaknem erővel 
hozatta Vásárhelyre, s sept. 15-én a Libancs nevű réten megválasztatván, 16-án be is 
iktatta*Szalárdi 622. Bethlen Ján. 249. Chron. Fuchsio II. 118.. 

1662-ben márcz. 13-án a Vásárhelyen tanyázó török csapatok vigyázatlanságából tüz 
támadván, két utcza elégett*Mint ez kitetszik a városnak Apafihoz beadott kérvényéből. Közli 
Kovács István Nemz. Társ. 1835. évf. 389. lap.. 

1663-ban midőn Apafi a török mellé kiment helytartói: Petki Ist. és Béldi Pál M.-Vásárhelytt 
sept. 24-én országgyülést tartottak*Ezen országgyülés Kemény Simont a nota alól felmenté. 
Bánffi Dénesnek Gyaluvárát inscribálta és Apafi nejének, ha a fejedelem odaveszne, Fogaras 
várát igérték. Törvényczikk Mike Art. Diet. III. 389.. 

1667-ben jan. 5-én Maros-Vásárhelytt tartatott azon országgyülés, melyen a személyesen 
jelen volt Apafi (ekkor még fia nem levén) Bánfi Dénes fiát saját fiának fogadta*Vértanuk a 



magyar Tört. 190. lap.. Ez alkalommal portai adóba Vásárhely 31 kapuról 465 tallért*Maros-
vásárhelyi levéltárban eredetiben meglevő adókulcs vagy kivetési lajstrom szerint, és a 
Szeredán 1667. febr. 23-án tartott gyrás-gyülésnek végzése szerint. Lásd az ezt illető végzést 
egész terjedelmében Benkő K. Marosszék ism. 104–105. lap., a szék hétszáz tallért fizetett. 

1679-ben az Apafihoz küldött Kapucsi Pasha Vásárhelyre szállásoltatott; számos szolgája, s 
100 kolozsvári praesidionarius levén véle, a város költött reájok 376 forint 60 pénzt, melynek 
visszafizetését kéri az 1680. országgyüléstől*E folyamodvány a város levéltárában.. Tököli és 
Apafi fényes győzelmei után, a török hatalomnak hanyatlásával, Erdély függetlensége is 
mindinkább fenyegetve volt, s nemsokára Teleki Mihály az eperjesi vérfürdők által gyászos 
hirre kapott Caraffa kezébe játszta Erdélyt. – A bejött foglaló sereg gazdálkodása borzadalmas 
volt, s hogy ezen végzetes korszakban Vásárhely sem volt megkimélve, mutatja a városnak 
Teleki Mihályhoz 

1688-ban benyujtott kérelme, melyben előadatik, hogy az oda szállásolt német 
praesidionariusok annyira nyomorgatják a várost, hogy nagy számú lakos elmenekült, s a 
város – ha a 31 kapuszámot alább nem szállitják – képtelen a terhek viselésére*E kérvény 
megvan a város levéltárában.. 

1692-ben ismét országgyülést tartott Bánffi György gubernator Vásárhelyt, mikor az udvari 
korlátnokságra nézve soha teljesedésbe nem ment rendszabályok hozattak. 

1693-ban dec. Vásárhelyt ujból országgyülés, mikor három hónapra katonai adót és élelmet 
szavaztak*Bethlen Miklós II. 138.. 

1694-ben ujból országgyülés, melyen Cserey Mihály is jelen van. 

1695-ben dec. 12-én ugyan e városban országgyülés, melyben Heisler zsákmányló táborának 
élelmezéséről tanácskoznak*Erd. Diet. vég. II. 166.. Ezen országgyülés 1696-ra is átmenvén 
jan. 19-én Apor István a visszalépett Haller János helyébe kincstárnokká, Cserey Mihály 
secretariusa választatott*Lásd Cserey emlékiratait. Ujabb nemz. könyvt. 254. lap.. 

1698-ban M.-Vásárhelyt ismét országgyülés, mely a kapukat ujra rendeli számláltatni, s 
Bethlen Miklóst adóreform-terv kidolgozásával bizza meg*Kővári Erd. Tört. V. k. 43. lap.. 

1702-ben oct. 6-án települtek a jezsuiták Vásárhelyre, a cameratica comissio a városnak 
évenkint 200 ftra menő bordézmáját rendelte fenntartásukra*E rendelet megvan a város 
levéltárában.. Bejött e szerzet törvény- és szerződésellenesen Erdélybe, hogy a vallásos 
türelemnek századokon át élvezett békéjét felzavarja; megjelenésökkel elkezdődött a bécsi 
kormánynak önkényes és erőszakosan katholizáló igazgatási rendszere. Minden jog, minden 
törvény, mit az országnak szerződésileg s esküvel biztositának, lábban tiportatott. A 
templomok a protestánsoktól katonasággal vétettek el, s midőn Rákóczinak a nemzet 
megtámadott szabadságát védő mozgalma elkezdődött, a joggal békétlen Erdély nagy része 
csatlakozott. Nem gátolhatta meg azt a Szebenbe onult Rabutinnak vérlázitó kegyetlensége, ki 
Fischer kapitánynak előbb kezét, azután fejét vágatta le; míg az udvarhelyi várat feladók 
közül ötöt izenként vagdalván, végeztetett ki*Lásd Kővári Erd. Tört. VI. k. 61–62. lap.. Nem 
az, hogy féktelen – tatároknál vadabban gazdálkodó – csapatjaival egész vidékeket 
hamvasztatott el; nem az, hogy a nemesség egy részét országgyülés ürügye alatt Szebenbe 
csalván, az oda szintén behivott Guberniummal együtt fogva tartotta; mert az egész ország 
csatlakozott a nemzeti mozgalomhoz s Rabutin hatalma csak néhány városra – hol őrizetet 



tarthatott – terjedett ki. Vásárhelyen a várban szintén volt ily német őrizet, mely e várost 
fékezte, hanem 

1703 végén a kuruczok Guti vezetése alatt Vásárhely elsánczolt kapuit heves ostrommal 
bevevén, a várost hatalmukba keritették, de Graven tbk közeledtére ujból elhuzódtak*Kath. 
növelde alapitólevelei közt.. Graven Berkeszi Márton főbirónál ebédelvén, tova vonult. 
Távoztával 

1704. jan. 3-án hetivásár alkalmával, Kaszás Pál kuruczai a medgyesfalvi erdőkból lecsapván, 
a várost elfoglalták; mikor az néhány helyen meggyulván, többek közt a jezsuiták háza is 
elégett*Hist. Mis. soc. Jes. M.-Vásárh. 27, 48. lap.. Azonban ugy látszik, hogy a várat ekkor 
nem tudták bevenni, mert mint Cserey mondja, a városiak valójában jól forgolódának, s a 
kuruczok közül sokat ellövöldözének, hanem a kuruczok elvégre is oly főlényre vergődtek, 
hogy a várat is aprilben feladásra szoriták*Cserey Hist. 328. lap.. Ez időtől fogva aztán 
Vásárhely mindvégig a kuruczok kezében maradott. 

1706-ban sok kurucz sebesült van a vásárhelyi várban. A város Marosszékkel egyezkedik, 
hogy miként adjanak fát és gyertyát a várbeli katonaságnak*Ezen egyességlevél a város 
levéltárában.. A zsibói szerencsétlen csata után a mily gyorsan elfoglalta Erdélyt Herbeville, 
éppen oly gyorsan vissza foglalta azt Pekri Lőrincz. Erdély kitisztitva levén, a már 1704-diki 
fehérvári országgyülésen Erdély fejedelmének megválasztott Rákóczi 

1707. márczius 28-án radnóthi kastélyából a Vásárhelyt egybejött országgyülés által 
meghivatván, ünnepélyes bevonulást tartott, s ott a vásárhelyi réten nagy pompával történt 
beiktatása után (apr. 9-én), mint Erdély törvényes fejedelmét üdvözlé az ország valamint a 
franczia király nevében Desaileurs marquis*E gyülésen 26 czikkben foglalt törvény hozatott, 
melyeknek szerkesztéseért az itélőmesterül választott Bartha András – Cserey szerint – 100 
arany jutalmat nyert. Ez alkalommal Rákóczi Szabó Ferencz házánál volt szállva. A fényes 
beiktatási ünnepély az ugynevezett Dinnyeföldön tartatott.. 

Ez volt ezen 8 évig tartott nagyszerű nemzeti mozgalomnak legszebb diadalünnepe, a nemzeti 
győzelem és dicső jogvédelemnek fényes örömnapja, mit az onodi gyülésen kimondott 
függetlenségi nyilatkozat követett; de fájdalom, csakhamar elhomályosult a szabadság fényes 
napja. Rabutin még ez év octoberében elfoglalta Erdélyt; kitől következő 1708-ban Károlyi 
ujból visszafoglalta, de ismét fel kellett adnia. Hogy pedig a győztes ellenség hogyan bánt a 
hatalmába került országgal, mutatja Kirchbaum tbk. azon körrendelete, melyben parancsolja, 
hogy minden kuruczot irgalom nélkül leöljenek*Mely rendelet egy példánya megvan a 
vásárhelyi levéltárban.. Még három évig tartott a Rákóczi-mozgalom, de Erdéylt bár részben 
többször, de egészen soha vissza nem foglalhatták Rákóczi hadai. Hogy ezen többszörös el- és 
visszafoglalás alatt, mely főként a labanczok részéről, a legiszonyúbb vandalismussal hajtatott 
végre, mit szenvedett Vásárhely, nincsenek adataink, de igen is feltehető, hogy mint fontos 
hadászati pont – mely a Székelyföldnek mintegy kulcsa – többször volt az elfoglalás- és 
feldulatásnak kitéve. A harcz iszonyaihoz még a pestis is járult, mely  

1709-ben oly mértékben pusztitott Vásárhelytt, hogy a tanulók mind haza bocsáttattak. 
Harangozni, temetni és a város határáról kimenni nem volt szabad. A katholikusok az utczáról 
ablakon át fenyőborssal füstölve gyóntak. Vásárhelytt három és fél ezer, Marosszéken 18,000 
ember lett e járvány áldozata, s e mellett marhavész is dühöngött, melyben Vásárhelynek 
csaknem minden szarvasmarhája eldöglött*A város levéltárában levő ez évi jegyzőkönyv 
szerint, és Cserey M. Ujabb nemz. könyvt. 441. lap., 



1716-ban a város a székkel megegyezik a várőrizet számára szolgáltatandó fa és gyertya 
arányositására nézve, ugy a felett is, hogy a vásári sátorok vámából, mennyit kapjon a 
várparancsnok*Ez egyességlevél a város levéltárában.. 

1719-ben ujból pestis pusztit e városban, mely  

1738-ban és 39-ben ismét megújul, mikor csak Vásárhelytt 900 emberélet esett 
áldozatáúl*Adatok a város levéltárában.. 

1740-ben települtek a ferenczesek Vásárhelyre. 

1754-ben a királyi tábla Medgyesről M.-Vásárhelyre tétetett át. 

1773-ban jul. 11-én jött Vásárhelyre József császár, mikor a Sz.-György utczai Makariás 
háznál volt szállva. 

1779 mártiusban a kiinditott 2-ik székely határőrezred M.-Vásárhelyen fellázadván, visszatért 
Háromszékre, miért a legkegyetlenebbül lakoltatták*Lásd az embertelenül vad büntetést e 
munka III. kötete 203. lap.. 

1790-ben József császár halála perczében, mit uralma alatt erőszakosan épitett, visszavonván, 
az egyesitett Marosszék és Küküllő vármegye minden összeirási, földmérési irományait 
Vásárhely piaczán bakó által égettette el*Archiv für Lands. IV. füzet.. 

1793-ban, midőn a nemzet műveltségi és nemzeti nyelvünket érvényre emelő mozgalmak 
megindultak, deczemb. 3-án Vásárhelytt jött össze Bánffi György kormányzó elnöklete alatt a 
„Munkástársak gyülése”. Itt szervezte magát, s annak legtevékenyebb tagja, a jeles Aranka 
György itt folytatta nyelv művelő és fejlesztő működését*Lásd Magy. nyelvművelő társ. 
1796.. 

1800-ban gr. Teleki Sámuel a Teleki-könyvtárnak veti meg alapját. E század elejétől fogva 
egészen 1848-ig Vásárhely történetében alig találunk feljegyezni valót. Legfelebb 
felemlithetem a következőket, az 

1831-ben dühöngött kolerának sok áldozata volt Vásárhelytt. Ugyanez évben a falusi 
nemesség nagy számmal vonult Vásárhelyre, az oláhok lázongási hirétől üzetve. 

1833-ban casino, 

1835-ben olvasó-társulat alakult. 

1836-ban a kolera csak Vásárhelyről 200-nál több áldozatot ragadott el. 

1837-ben Horváth Pál abbás a vásárhelyi szegény özvegyek számára 1000 forintot adott ujévi 
ajándékul. – Ez időszak alatt azonban Vásárhely társadalmi köre nagyon élénk és nemzeties 
volt. A kir. tábla körébe gyültek, mint joggyakornokok, Erdély fiatalai; a birtokosok közül 
sokan teleltek és laktak Vásárhelytt, e mellett a reformátusok collegiuma is, jeles tanárai 
miatt, jó hirben állván, nagyon látogatott volt. Mindez oly társadalmi élénkséget s műveltségi 
mozgalmat idézett elő, minő – Kolozsvár kivételével – Erdély egy városában sem volt, mit a 
szabadirányú Marosszéknek élénk politikai élete is fokozott. 



Bekövetkeztek az 1848-diki mozgalmak. A nemzet jogos igényeit, törvényes állását biztositó 
engedményekkel szemben fellépett a reactio, s megkezdé előbb alattomos ördögi játékát, 
később nyilt kilépését, mely bár minő eszköznek felhasználásától sem rettent vissza. A 
szurony hatalma mellé odaállitá a communisticus igéretekkel elvakitott, tévútra vezetett 
nemzetiségeket, s nem sokára ezen – a történelem szégyenfoltját alkotó – intézkedés 
megtermé véres gyümölcsit, mert a feltámadt oláhság elfajult katonatisztek vezetése alatt oly 
iszonyú dúlást és gyilkolást vitt végbe, hogy Dsingis khán mongolai sem tettek túl rajta. A 
vármegyei magyarság mindenütt gyilkoltatott és ez nem a jobbágynak volt a talán 
nyomorgató földesur elleni visszatorlása, hanem irtóharcz volt az a magyar faj ellen; mert az 
oláh a magyar jobbágyot és városi polgárt egyaránt lesujtá a földes urral együtt. E 
rémjelenetektől csak a Székelyföld volt ment. A székelyek a testvérek vészkiáltására 
fegyveresen sereglettek egybe Agyagfalva terére, honnan 20,000 harczra kész lelkesült hős 
indult ki; de azok, kik e népet vezették, vagy szájhősök, vagy gyávák, vagy az árulás 
mételyétől megvesztegettettek, (tisztelet a kivételeknek) azon erőt, melylyel egész Erdély 
megtartható és megvédhető lett volna, elforgácsolták, szétdarabolták, s a szentiványi 
győzelem után*Honnan Urbán megszaladt., midőn Gedeon nov. 5-én M.-Vásárhelyhez 
közelitett, alig volt 3000 székely együtt, s még ekkor is a harcztért uralgó magaslatot a 
városon alól az ellenség által elfoglalni engedték. A székelyeknek még töltényök sem volt. 
Midőn pedig a csata kezdetével Gedeon ágyui megszólaltak, legelőbb néhány tiszt futamodott 
meg, utánok megbomlott a csatarend, s a 12. zászlóaljnak ágyukra tett sikertelen rohama után 
el volt veszve a csata. Azzal elesett a hadtanilag fontos fekvésű Vásárhely is, melyet a vezér 
megsarczolt, féktelen népe kizsákmányolt, iskoláit sőt még templomait is laktanyává 
változtatta. 

De soká nem birhatták, mert az 1849 elején a győzelmesen előnyomuló Bem előtt Aguszt 
ezredes őrségével megfutván, a hősvezér azt jan. 13-án kardcsapás nélkül elfoglalta. ettől 
fogva magyar kézben volt egészen a szerencsétlen segesvári csatáig, mikor Bem Vásárhelytt 
egybeszedvén serge romjait, Szebennek rontott, Vásárhelytt pedig augustus 2-kán a 
Szászrégen felől nyomuló Grotenjelm orosz tábornok foglalja el. Ekkor nagymennyiségű 
élelmi szerek kiszolgáltatásán kívűl minden más dulatástól megmenekült a város; de nem igy 
a győzelmes oroszok nyomán járó Clam-Gallas osztrák tbk alatt. Ez 1849. aug. 16-án a 
teljesen kimerült, elszegényedett városra – mely hivatalos kimutatás szerint 600,000 forintig 
károsodott – 40,000 frt hadi sarczot, 36,000 kenyeret, 9600 széna-, 14,400 zabrészletet, 560 
veder bort, 60 vágómarhát rótt ki; s midőn a városiak kimutatva fizetési képtelenségöket, 
leszállitást kértek, felelete az volt, hogy ha egy nap alatt mindazt Gerebenesre utána nem 
szállitják, a sarcz kétszereződik. Mivel nem tudták kicsinálni, Petri Ádám és Lenárt Dániel 
tanácsosokat magával vitte, s bár 17,500 forintot megadtak, azért a nevezett tanácsosokat 
mindaddig börtönöztette, kínoztatta, míg az egész összeg utolsó krajczárig – kölcsön vett 
pénzből – kifizetve nem volt*Adatok a város ez évi jegyzőkönyveiben.. 

A forradalom legyőzésével e város is a hazával együtt a gyáva visszatorlás és nemtelen boszú 
áldozatakint vérzett a zsarnokság csapásai alatt*B. Heydte 1850-ben hadi adó czím alatt 
64,000 pftot exequáltatott Vásárhelyen, mi aztán teljesen tönkre juttatta ezen egykor virágzó 
várost.. Itt volt egy kerületi főnökség székhelye, mely a nép iszonyú nyomása és zsarolása 
mellett még a Török tanár, Horváth Károly és Gálfi Mihály vértanui halálát előidézett 
hőhérkodással is emelte gyászos nevezetességét*Ezen a törvény nevében elkövetett 
gyilkosság története alább részletesen lesz tárgyalva.. 

Ezen történeti vázlat – melyet a rendelkezésem alatt álló adatok nyomán csak hiányosan 
állithaték egybe – előtünteti azon viszontagságokat és többszöri feldúlatást, melynek e város a 



századok hosszú során ki volt téve; elő azon jelentékeny szerepet, melyet Vásárhely a magyar 
királyok s kiválólag a nemzeti fejedelmek korszakában játszott; kitünik az, hogy e városban 
harminczhárom történelmileg ismeretes országgyülés tartatott* 

Albert uralma alatt:  
     1.     1439-ben.  

Zápolya Ján. ur. alatt:  
     2.     1529-ben.  
     3.     3. 1536. jun. 24.  
     4.     4. 1540. márcz. 8.  

Izabella ur. alatt:  
     5.     1541. jan. 26.  
     6.     1542.  
     7.     1543. Katalinnap utáni csütörtökön.  
     8.     1545. nov. 1.  
     9.     1549. dec. 21.  
     10.     1550.  
     11.     1551.  

I. Ferdinánd ur. alatt:  
     12.     1552.  
     13.     1553. Dobó vajda hird.  
     14.     1554. jan. 25. Dobó v.  
     15.     Ugyanez év máj.–jun. Dobó v.  
     16.     1555. apr. 24. Dobó és Kendi v.  
     17.     Ugyanez év dec. 23. a három nemz.  

János Zsig. ur. alatt:  
     18.     1558.  
     19.     1571. jan. 6, melyen a vallásszabadság be czikkelyeztetett.  

Báthori István ur. alatt:  
     20.     1574. jun. 13.  

Rákóczi Zsig. ur. alatt:  
     21.     1607. márcz. 18.  

Barcsai Ákos ur. alatt:  
     22.     1658. nov. 6, mely Barcsait trónra helyezte.  

Báthori Zsig. ur. alatt:  
     23.     1659. sept. 24, mely Báthori Zsigmondot harmadszor is trónra helyezte.  

Barcsai másodszori ur. alatt:  
     24.     1659. decz. hó, mely Barcsait visszahelyezte.  

I. Apafi Mihály ur. alatt:  
     25.     1661. sept. 3, mely Apafit trónra helyezte.  



     26.     1663. sept. 24. A helytartók Petki Ist. és Béldi Pál által egybehiva.  
     27.     1667. jan. 5, melyen a szintén jelen volt Apafi Bánffy Dénes fiát adoptálta.  

I. Lipót ur. alatt:  
     28.     1692. dec. 10. Bánffi Gy. korm.  
     29.     1693, dec. 19–1694. jan. 6.  
     30.     1694. dec. 12.  
     31.     1695. dec. 12–1696. jan. 19, melyen Apor Ist. kincstárnokká választatott.  
     32.     1698, mely a kapuk ujból való számlálását rendeli.  

Rákóczi Ferencz ur. alatt:  
     33.     1707. márcz. 28, melyen Rákóczi Ferencz Erdély fejedelemségébe beiktattatott. Ez, 
mely a jog győzelmének legfényesebb diadalünnepe volt, egyszermind az utolsója a 
Vásárhelytt tartott országgyüléseknek. 

NB. Ezen országgyülések részint már fennebb Maros-Vásárhely krónikájában való 
hivatkozásokkal vannak igazolva, részint Benkő Józs. „de Comitiis Trans.” és Kosa „De pub. 
part. Trans. adm. sub Vaj.” czímű munkája nyomán vannak egybeállitva. Igen valószinű, 
hogy ezeknél több országgyülés is tartatott Vásárhelytt, melyekre adatot legalább én nem 
találhattam. 

ki az, hogy ezen hadtanilag nevezetes ponton mennyi csata vivatott, hányszor áztatta annak 
földjét a honvédelemben kiontott honfi vér; hányszor látta az a magyart nagynak és dicsőnek, 
hányszor osztakozott a hon szerencsétlenségének gyászában. Vásárhely történelme a 
Székelyföld történelmével szoros kapcsolatban van, ez amannak kiegészitő részét alkotja, s 
mielőtt e város ismertető leirásához kezdettem volna, szükségesnek hittem annak multját 
felderiteni, hogy jelenét megérthessük. Most már a multnak iránytűjével kezünkben hozzá 
kezdhetünk e városban való vizsgálódásunkhoz. 

XX. A maros-vásárhelyi vár. 
M.-Vásárhely tájirati fekvése. A vár fekvése. Az itten állott kolostor. Báthori István 
megerőditi. Basta feldúlja. A vár épitése. A székelyek ellenzése, a református 
egyházközséggel való versengés. Bethlen Gábor szabadalma. E vár ostromai. A vár 
terjedelme, leirása. A reformátusok ódon egyháza. A „Fundus Ecclesiasticus” feletti 
versengés. A régi templomkastély. A templom története, műépitészete, sirkövek. Nagy 
Bethlen János emléke. Torony. Régi harangok. Baptisarium. Templomi régiségek. Rákóczi 
gradualéja. Szent edények, abroszok, keszkenők. Az egyházközségi anyakönyv. Lelkészek, 
püspökök. Kozma és Damján utcza. A bárban való birtoklás törvényei. A lakosoknak e várból 
való kiszoritása. 

Miként fennebb tájrajzi leirásomban felemlitém, Vásárhelynek egyik része a Somostetőtől 
kiszögellő hegyfok alós lépcsőzetének a Maros tere fölé vagy 100 lábnyira emelkedő 
magaslatán, másik része a Maros terén fekszik*Azért nevezte Bombardus azt kettős városnak 
(Duplex oppidum.). 

A magaslaton elhelyezkedett rész volt a régi város, teren levő alsó része ujabb település, mert 
hogy azon helyen, hol most – a nagy piacz, Szentkirály és Sz.-György utczák, szóval – a 
város legszebb része fekszik, régen a Maros folyt, néphagyomány mellett bizonyitja a Sz.-



György utczában levő Holt Maros, vagyis a Maros régibb medrének még most is vizenyős 
árka; sőt hogy a Maros – mint minden szabályozatlan folyamnak természete – gyakran 
változtatván medrét, egykor, megengedem nagyon régen, ott hömpölygött a régi város által 
koronázott magaslat északi alján, a hol most Vásárhely téres piacza terül el, asrra csalhatlan 
bizonyitékul szolgálhat azon körülmény, hogy midőn 46 év előtt a piacz keleti oldalán levő 
Petráskó-háznak alapját ásták, a földben egy régi malomnak kerekére, lapjára s más – a 
kövülés stádiumába jutott – darabjaira találtak*Azt tudjuk, hogy a cserefa a földben több 
százat alatt sem porlik el, sőt oly vegytani átalakuláson megy át, hogy kőkeménységüvé válik; 
ekként maradtak meg hosszas századokon át e malomrészek is a földben.. Ez kétségtelen adat 
arra, hogy ott egykor malom állott; malom pedig csak folyam mentén lehetett, s igy 
valószinünek tünik fel azon haogymány, miszerint a vásárhelyi piaczon, hol most szép delnők 
sétálnak, egykor halak viczkándoztak. 

A régibb keletű felső városnak kétségtelenül legrégibb része azon terület, hol most a vár 
fekszik. Ez volt azon hely, hová Vásárhelynek – települése korszakával egykorulag épülhetett 
– első temploma helyeztetett el. 

E vár a város közepe tájat a piacztól délkeletre, a fennemlitett magaslat oromszélén fekszik. 
Hogy a várhelyén állott domonkosok templomát és azzal egybekötött kolostorát Báthori 
István erdélyi vajda már 1492-ben megerősité és várrá alakitá át, a végett, hogy ez és a szintén 
várrá alakitott udvarhelyi kolostorból a törvénytelenül adó alá vetett székelységet féken 
tarthassa, fennebb látók. Ez volt tehát Vásárhelynek már a 15. század végén fennállott első 
fellegvára, mely várkastély Nemes Gábor leirása szerint*Nemes Gábor ref. lelkész volt 
Vásárhelyt, ki 1809-ben régi adatok nyomán egy igen érdekes értekezletet irt a várbeli régi 
templomról. Ennek eredeti kézirata egyetlen példányban megvan a vásárhelyi ref. 
egyházközség levéltárában. a templomot az ahoz támasztott papi lakot és iskolát, (melyek a 
régi kolostorból idomittattak) foglalta magában, s falai oly magasak voltak, hogy a templom 
fedele is alig látszott ki. E kastélynak három kapuja volt, idoma – Nemes Gábor leirása és a 
mostani várfalakba beépitett bástyáiról itélve – ötszögű lehetett. Csekély terjedelme mellett is 
e templomkastély annyira erős volt, hogy villongós időkben nem egyszer nyujtott a 
lakosoknak biztos védhelyet; de Mihály vajda és Basta országdúló hadjáratainak ez is 
áldozatúl esett, mert templom és kastély feldúlatott, s sokszor zaklatott nyugtot nem lelő lakói 
e városnak szétriasztattak. – Egy részök az erdőbe, havasokba menekült, más részök a keritett 
városokba vonult. Ezen utóbbiak közt találjuk Borsos Tamást, Nagy Szabó Jánost és Nagy 
Szabó Mihályt, kik Brassóba menekültek. Itt egy napon együtt sétálván, szemlélet alá vették 
Brassó várfalait, elbeszélgették, hogy mily üdvös lenne, ha az ő városuknak is iyl védfalai 
lennének, s közakarattal elhatározták, hogy ha szülővárosukba visszakerülhetnek, 
igyekezenek polgártársaikat ily védfalak emelésére rábirni. 

1602-ben némi csend állván be, Borsosék is Brassóból haza kerültek, s fogadásuk szerint 
egybegyüjtvén a városnak szétriasztott és megfogyatkozott lakóit, Borsos Tamás egy ékes 
szónoklatban előadta tervét, melynek létesitésére felhivta polgártársait. Voltak, kik pártolták, 
voltak mások, kik az erdőt biztosabb menhelynek tartván, ellene mondottak és távoztak*Mint 
azt maga Borsos Tamás emlékirataiban elmondja. Lásd Erd. Tört. Adat. I. k.. 

A hon maradt csekély számú lakosokat – kik a feldúlt város romjai közt kis kalibákban 
(gunyhó), s a földalatti pinczékben tengődtek*Mert a várost Basta hajdui s Zsigmond ott telelt 
katonái annyira feldúlták, hogy egyetlen ház sem maradt épen. Ott lakott mindenki, hol 
lehetett s hol akart. Borsos czéhenkint egybegyüjtvén, Kisasszonynap tájat hozzá kezdettek a 
tervezett vár épitéséhez, s miként a fogságból kiszabadult izraeliták, egyik kezükben fegyvert 



tartottak, míg másik kezökkel épitettek. Éjjel-nappal a szablya oldalukon, a puska kezök 
ügyében volt, mert hol török, hol tatár, hol valon, hol lengyel, hol hajdú háborgatta. 

Ugy látszik, hogy előlegesen csakis a templom és melléképületeinek megerőditésére 
szoritkoztak, s miként Borsos Tamás leirja, a klastromnál levő téglával*Vagy a lennebb 
leirandó apáczák, vagy a ferenczeseknek Pázmán által emlitett kolostorát érthette Borsos. a 
templom ablakait ugy rakták be, hogy azon csak lőrések maradtak, hasonlólag befalazták az 
iskola*Mely ezelőtt a barátok cellája volt. ajtait is; arra két kicsiny bástyát és felvonó ajtót, a 
templomra is délfelől ilyet csináltak. Cserepet a Sz.-Miklós székesegyházról*Ez egyházról 
majd alább. szedtek, melylyel a citadellává átalakitott templomot és iskolát befedték. 

Ezen belső erődöt kivülről még más (mint Borsos mondja, hitvány) bástyákkal vették körül, 
melyek, miként Nemes Gábor leirja, csak fából készült s földdel megtöltött védsánczok 
voltak, s ugy a belső (mit Borsos belső hajléknak nevez), mint a külsőerőd, czéhek szerint 
osztatott fel, akként, hogy minden czéhnek meg volt határozva védelmi helye. Az ekként 
rögtönzött várat a sekrestyében talált 8 szakálossal*Melyek elégtek volt, de vasait 
megtalálván, azokat ujra felszerelték. felfegyverezték. Ezen gyorsan összeállitott várba 
bezárkozva élt a nép, oly elővigyázattal, hogy nappal is csak kémszemle után mertek 
elszéledni, s dolguk után nézni. Lassankint látva az uj erőd nyujtotta biztosnágot, a többi 
elszéledt lakosok is visszatértek, s a vidéki nemességből is sokan vonultak oda, miért nagy 
drágaság lett*Egy véka gabonának ára 1 frtra is felment., sőt karácson táján pestis is 
keletkezvén, sokan haltak el éhen és betegségben*Erd. Tört. Ad. I. k. 74–78. lap.. 

A várépitést Basta nem ellenezte, sőt megdicsérte érte a lakosokat, s mondá, hogy bárcsak 
minden városban és faluban ily kastély lenne, hol a lakosok háborus időkben 
megmaradhatnának. 

De annál inkább ellene volt a székelység. Ők talán visszaemlékezvén arra, hogy e 
várkastélyból Báthori István (vajda) miként nyomorgatta, s hivatkozva arra, hogy 
törvényszerüleg a Székelyföldön várat épiteni nem szabad, a dézsi országgyülésen nagyon 
felzúdultak, s bár Vásárhely követei Borsos Tamás és Bodoni Bálint mindent elkövettek 
megnyugtatásukra, bár az urakat eljárták, s bár Basta is pártolta, mindazonáltal a székelység 
még sem volt megnyugtatható, sőt a vár elhányásával is fenyegetődzött. Végre Borsos azon 
ügyes diplomatikai fogással élt, hogy azt tulajdonképp nem is a város, hanem csak az 
egyházközség épitette a templom biztositására, s igy sikerült Bastától engedélyt eszközölni, ki 
nemcsak megengedte a várépitést, hanem még azt is elrendelte, hogy a vidéki nemesség is a 
templomkastély-épitésre segédkezet nyujtson*E rendelet – mely 1603-ban Basta és titoknoka 
Kereszturi Gergely aláirásával kelt – megvan a ref. egyházközségi levéltárban; ebben 
elősoroltatik, hogy a hajduk nemcsak feldúlták és felégették a templomot és annak kastélyát, 
hanem nagymennyiségű oda letett magánvagyont is eloroztak; rendeli, hogy a nemesség is 
segédkezet nyujtson annak ujbóli felépitésére; ha nem tennék, a városnak jogában lesz őket és 
maradékaikat is kizárni, ugy a templom mint az iskolából stb.. 

Alig háriták ez oldalról a felmerült akadályokat, midőn a ref. papság tett óvást az ecclesia 
területén való várépités ellen, s csak hosszas perlekedés után nyugodott abba belé, miután a 
város kötelezte magát, hogy a templom környékén levő „ecclesiasticus fundust” (t. i. meddig 
a régi várkastély terjedett) ezután is az egyházközség birotklásában hagyja, s hogy a 
templomot és iskolát felépitvén, annak használatában az egyházközségetet nem csak 
korlátolni nem fogja, hanem künn a városon is iskolahelyiséget ad, melyben békés időkben a 
tanitás folytatható legyen*E czélra meg is cserélte a város Décsi Dánieltől azon házat, 



melyben régebb a sz. Miklós templom melletti iskola volt., háborus időkben pedig benn a 
templom melletti iskolában folyjon az oktatás.  

Ekként minden oldalról biztositva levén, Bocskai trónraléptével 1605-ben Borsos Tamás 
Kassára ment a fejedelemhez, hogy a rögtönözve emelt alkalmi erőd helyett egy rendes kővár 
épitésére engedélyt eszközöljön. Bocskai megdicsérte szándékukért, s a kért engedélyt 
nemcsak megadta, hanem költségei fedezésére a város bordézmáját is elengedte, s erről – 
tanácsosai jelen nem levén – ideiglenesen szabadalomlevelet adott, megigérvén, hogy 
Erdélybe menetelével azt rendszeresebb törvényerejű alakban is ki fogja állittatni*Erd. Tört. 
Ad. I. k. 95–96. lap.. De ez nem történt meg, s kővárépitésre szabadalmat Vásárhely csak 
Bethlen Gábortól 1614-ben nyert. Hanem ugy látszik, hogy ezt nem várva, Bocskai 
felhatalmazása alapján már előbb megkezdték kőváruk épitését. Erre mutat az, hogy 1613-ban 
Nagy Szabó János biróságában el kezdették a vár kapubástyáját épiteni, s azt ezen évben 
(ápril 15-től jun. 28-ig) be is végezték*Erd. Tört. Ad. I. k. 112. lap.. Azonban az épitéssel 
lassan haladhattak, ugy hogy félszázad kellett teljes bevégzésére*Az épités kezdetét vette 
1602-ben, a kapubástya épült 1613-ban. A patak felől való szögletbástya és a város felől való 
szögletbástya 1620-ban. Nagy Szabó Mihály biróságában épült. A zsőlő felőli kádárok 
bástyáját kezdték Nagy Szöcsi István biróságában 1623-ban s bevégezték 1633-ban. 1639-ben 
a villám lesujtott a kapubástyába s felgyujtotta az ott levő lőport, de azért a bástya nem égett 
el. A Kozma-utcza felőli Szabók bástyája 1638-ban Nagy Szabó Péter biróságában kezdett 
épülni s csakis 1640-ben végződött be. A kaputól való kőfalt 1641-ben Szabó Péter biró 
épitette. A kapu közt való fal 1647-ben épült. A kapu és Vargák bástyája közti fal Szőcs 
Márton biróságában 1648-ban. A papok háza felőli falat kezdték 1650-ben s bevégezték 1653-
ban. Ez évben kezdették a bástyát is. Lásd Erd. Tört. Ad. I. k. 112–153. lap.. Anyagját 
nagyrészt a Sz.-Király feletti pálosok kolostora romjaiból hordták. A vár felfegyverzése állott 
azon 8 szakálosból, melyet a sekrestyében elégve találtak, 1 réz- és 3 vas-taraczkból, 
melyeket Nagy Szabó Ferencz 1616-ban csináltatott*Erd. Tört. Ad. I. k. 123. lap.; végül egy 
másik taraczkból, melyet 1655-n Apafi Györgynétől 475 ftért vett meg a város*Ugyanott 160. 
lap.. De a vár hatalmas bástyái s ágyui mégsem tudták megvédni az oda huzódottakat 1658-
ban, midőn, mint fennebb látók, a törökök bevették azt, s 3000 embert hurczoltak 
rabságra*Ugyanott 274. lap.. – A kuruczok 1704-ben ismét bevették Vásárhely várát*Cserey 
M. Hist. 328. lap.. 

A vár, melyet Vásárhely nagy erőfeszitéssel – egy félszázadon át folytonosan épitve – emelt, 
egészen korunkig teljes épségben fennmaradt; azonban az a hadtan mai igényeinek nem felel 
többé meg, s erőd nevét alig érdemli, mert néhány ágyugolyó halomra döntené időből kivénült 
falait; s azért az legfelebb mint történeti emléképület érdemli meg figyelmesebb 
észlelésünket. 

E vár alakja szabálytalan négyszög, 6–8 öl magasságú – erős bástyákra támaszkodott – 
falainak körmérete 1050 lépés, mi mutatja ezen várnak tekintélyes terjedelmét, melynél az 
erdélyi részekben csakis a fehérvári nagyobb. 

E vár délnyugati szögletében van a reformátusok ódon egyháza, Vásárhelynek minden 
tekintetben legérdekesebb és legrégibb műemléke, melynek majd a vár beltere leirásánál 
tüzetesebb ismertetését fogom adni, most előlegesen a várnak nyujtom rövid körvonati 
leirását. 

A városra néző nyugati oldal képezi e vár homlokzatát, s mivel ezen oldal a magaslatnak 
menedékes oromszélére van fektetve, itt szélesebb sánczra hely nem maradt, miért annak 



védképességét kettős fal által fokozták. Ezen oldal közepe tájatt a várfalak megtörése által 
képezett bemélyülésben van e vár egyetlen kapuja. Ezen megtörés külső fokán egy 
erkélyszerüleg kiterhelő négyszög toldalék, ugynevezett Lugerker vagy zászlós tornyocska 
van, mely a kapusnak lehetett őrhelye. A kapu tulsó (déli) részén egy, a bejáratot fedező – s a 
falak szinvonalán belül helyezett – magas négyszög bástya emelkedik, mely felül az egész 
épületet körülfutva kiterhelő zúzüregekkel (machicoulis) van párkányozva. Egy másik ehhez 
tökéletesen hasonló négyeg bástya áll ugyanezen oldalon odább a templom felé. 
Mindkettőnek épitészete a vár keletkezési koránál jóval idősebbnek látszik, mert az ily 
zúzüreges bástyák (Európa nyugatibb tartományaiban a XIII.,) nálunk a XIV. század 
erőditvényeinél fordulnak elő, ugy hogy e két bástya a várnl korábban éültnek tetszik, s 
hihetőleg még azon korból maradott fenn, midőn Báthori István erdélyi vajda 1492-n a 
domonkosoknak itteni kolostorát megerősitvén, a székelyek fékezése végett várrá alakitá 
át*Lásd Vásárhely krónikáját fennebb.. Ezen feltevésemet támogatná az is, hogy akkor, 
midőn e vár minden más bástyái a várfalak vonalából kiszögellnek, ezek azokon belül vannak, 
s igy azzal semmi szerves egybeköttetésben nincsenek, mert a most e két bástya közé épitett s 
azt egybekötő laktanya csak később illesztetett oda. De támogatja ezen feltevésemet még az 
is, hogy e vár keletkezésének történetét, valamint minden egyes bástyája és oldalfalának 
épitési korát pontosan feljegyezve találjuk Borsos sebestyénnek Nagy Szabó Ferencz által 
folytatólag kiegészitett krónikájában*Közölve van Erd. Tört. Adat. I. köt., s bár ezen leirás ott 
a legcsekélyebb részleteket felfogó pontossággal van főként a várrészek épitési korára nézve 
keresztül vive, mégis ezen két bástya épitéséről semmi emlékezetet nem találunk; nem 
találunk pedig azon egyszerű okból, mert e bástyák már ekkor állottak, s mint meglevőket 
csak befoglalták a vár körvonalába. 

A vár bástyainál nagy változatosságot találunk, szögletbástyáinak mindenike egymástól eltérő 
idommal birván. 

A tárgyalásunk alatt levő nyugati oldalt szögellő és a falak szinvonalából kiszökellő 
délnyugati, vagy az ugynevezett Vargák bástyája, szabálytalan hatszög*A várfalakkal 
egybefüggő egyik oldala a többi oldalaknál jóval hosszabb levén.. Ez a vár minden más 
bástyájánál kaczérabban van felékitve, sőt szögletein szép levél ornamentikával díszes 
gyámkövekkel (consolen) is pompálkodik, mik arra engednek következtetni, hogy a mostani 3 
osztály felett eredetileg még egy felső 4-ik osztály is állott, melynek szögletein levő 
falszalagjai az emlitett gyámkövekre nehézkedtek. Ezen bástya meleltt kis felvonó hiddal 
ellátott külön bejárata van az e szögletben levő templomnak, mely azonban később – midőn a 
német várőrség parancsnokaival az egyházközségnek hosszasan tartó versenygése folyt – 
nyittatott. 

Az észak-nyugati bástya négyszögű. Ez az ugynevezett Szabók bástyája, melynek déli oldalán 
van e vár egyedüli felirata*A várfalakon sok felirat van, de azokat a német várparancsnokok 
rendeletéből mind bevakolták; ez is be volt fedve, de az idő leontotta az irigy tapaszt, s ma bár 
megrongált, nagy bajjal mégis elolvasható. Különben másolata a város levéltárában is 
megvan., mely igy hangzik: 

„Inscriptio propugnaculi aquilonariis vulgo Szabók bástyája vocati. Patres nostri praescripti 
preterierunt nihil aedificantes, nos autem filii in aerumnis aedificavimus incipiente Petro 
Szabó Judice in anno 1638 et preficiente Paulo Litterato Thordai Anno 1640 in mense Octobri 
judicante in Civitate”. 

A leirt nyugati oldal a bástyákkal együtt 285 lépés hosszú. 



A Kövecses utczára néző északi oldal (szöglet-bástyáival együtt) csakis 260 lépés hosszú. Az 
ennek felső végénél levő észak-keleti bástya hatszögű. 

A vár keleti oldala 275 lépés hosszú. Az ennek déli végénél levő, s a vár délkeleti szögletét 
alkotó Kádárok bástyája (szabálytalan) ötszögű. Mostani négy osztálya fölött még egy ötödik 
felső osztály is lehetett. Erre engednek következtetni tetején lévő testes gyámkövei. 

A dél-keleti és dél-nyugati szögletbástáykat egybekötő déli oldalfal csak 240 lépés hosszú, s 
ez nem egyenes mint a többi oldalok, hanem kissé kifelé van hajlitva. E kihajlitás 
megtörésénél egy a falak vonalából kiszögellő ötszögű bástya emelkedik, melyhez belülről 
egy a kapu mellett levő négyeg bástyához hasonló zúzüreges bástya van támasztva, mely 
ismét a régi templomkastélyból maradt fenn, s éppen e bástya okozhatta a déli falnak 
szabályellenes kihajlitását. 

A három utóbb emlitett oldalt még most is 5 öl széles, 3–4 öl mélységű sáncz övezi*Itt a déli 
sánczban a szénpiacz van, hol a havasalji faluk lakói a faszenet árulják, mint az alább 
melléklendő képünkön is feltünik., mely a nyugati oldalon a hely szűk volta miatt jóval 
keskenyebb volt, s ma részben be is van töltve. 

Most, miután e leirás által a vár külalakjáról, annak terjedelme és hatalmas – azon korban 
nagy védtehetséggel birhatott – 7 bástyájáról kellő tájékozást nyertünk, lépjünk be a vár 
belterére. 

A vár belterén levő épületek közt a régész előtt kiváló és kizárólagos figyelmet csak is a vár 
délnyugati szögletébe helyezett – szentegyház érdemel, mert régi időknek tisztes műemléke 
az, mely nemcsak Vásárhelynek egyik kiválóbb épülete, hanem kétségtelenül honunknak oly 
nevezetes műépitészeti emléke, mely a figyelmesebb vizsgálatot méltán kiérdemli, mely mult 
időknek kőepopeájakint fennmaradt fényes czáfolatáúl azon igaztalan állitásnak, hogy a 
székely, mint harczos nép, a szépművészeteket elhanyagolta és nem értette volna; mert e 
szentegyház valamint a székelyföldi nagyon számos régi templom épitési érdemét nem lehet a 
székelyektől elvitatni. Tehát mi is tudunk e téren szépet és nagyszerűt felmutatni, nálunk is 
emelt a vallásos kegyelet és az épitészeti műérzet fényes műemlékeket, s ha azok talán 
ritkábban jönnek elő itt mint másutt, annak oka abban keresendő, hogy nekünk nem voltak 
erős, keritett városaink, melyek azokat az ellenség dúlásaitól megvédték volna, mert a 
Székelyföld – mint daczoló harczias nép hazája, mint a határszél mellett eső földterület – 
többször volt a kiprédálás és feldúlatásnak kitéve. Ugyanis azon irtó harczok, melyeket az 
osztrák beolvasztási politika századokon át ellenünk folytatott, mely a magyar elemet és 
annak minden műveit könyörtelenül el akarta a földszinéről törölni, kimélte és kegyelte a 
szászok által lakott földet, hol ily műemlékek nagyobb számban maradtak fenn. De azért 
nálunk is találhatni szórványosan oly műemlékeket, melyek a Castaldo, Basta, Caraffa, Ali 
Pasha, Tiege. Acton és Gedeon dúló harczait túlélték. – Fennmaradtak, felmutatandók az 
utókornak azt, hogy székely eldődeink más népektől e tekintetben sem maradtak hátra, hogy e 
földön a harczi dicsőség mellett a műépitészet is virágzott, hogy népünk még sem volt oly 
barbar, mint azt sokan elhitetni akarnák. Azért történeti igazságot felderitő becses 
emléképületként kell teintenünk és tisztelnünk a vásárhelyi székesegyházat. 

E szentegyház épitési koráról nincsen biztos történeti adatunk. Nemes Gábor*Már fennebb is 
emlitett érdekes feljegyzéseiben. azt állitja, hogy az 1240 előtt épült, mert nevezett évben a 
Dominicanus szerzet birja. Ugyan ő azt is mondja, hogy templom és kolostor a minoriták, s 
ezek kezéből 1446-ban a ferenczesek kerébe ment át; de 1240 előtt való épitésének ellene 



mond maga a templom épitési modora, s ha ugyancsak volt itt a domonkosoknak nevezett 
évben templomuk, akkor nem ez, hanem egy másik ezt megelőzött tisztán román izlésű 
templomnak kellett itten állani, mely idő viszontagságai vagy harcz által megsemmisülvén, 
annak helyére, s hihetőleg annak anyagjával épülhetett a mostani szentegyház, mely 1446-ban 
nem volt, miként Nemes Gábor állitja, a minoritáké. Ugyanis Pázmán*Ad Acta et Decr. Syn. 
in App. II. pag. 117. szerint azt a nevezett év előtt már a ferenczesek birják, s csak ekkor 
megy át a szigorúbb rendtartásuak (observantibus) birotkába. E szerint tehát első biztos 
történelmi tudatunk e szentegyházról 1446. év, s körülbelül alig vihető sokkal ezen felül 
annak épitési kora is, mert az egy tisztán gótizlésű épület, mely legfölebb a 14. század végéről 
datálódik. 

Ezen szentegyházat és az azzal egybefüggő kolostort, mint fennebb látók, 1492-ben Báthori 
István vajda erősiti meg, s teszi hatalmának, vagy jobban mondva hatalmaskodásának 
székhelyévé. 

A templomnak ezen 15. század végéről származó kastélya ma nincsen meg; de miként a 
várfalak leirásánál jelöltem, annak egyes részei, főleg bástyái a mostani erőditvények közé 
beépitve fennmaradtak és a Nemes Gábor leirásában található igen becses bejegyzésekkel 
egybevetve, e kastélynak legalább hajdani idomát és fekhelyét meghatározhatjuk. 

Nemes Gábor szerint e kastély a 16. század közepén még épen fennállott, annak 3 kapuján 
jártak a templomba, melynek ismét három bejárata volt. E kastélynak délfelől való sarka a 
mostani vár belső faláig ment, tehát a mostani vargák bástyájáig. Napkelet felől való része a 
templom napkelet felől való sarkához volt ragasztva. Észak felől a templomtorony sarkába 
függesztve a fiu-iskolaházakig, s annak végső részétől (melyet Mihály vajda oratoriummá 
alaktiott) a vár nyugati belső faláig nyult. Nyugati fala pedig a templom tornácza előtt ment 
keresztül a bástyáig (a vargák bástyájáig). Már most e nem éppen határozott leirást 
viszonyitsuk a még most is látható maradványokhoz. 

Fennebb a várfalak leirásánál azt állitám, hogy a nyugati várfal vonalán belül eső két 
zúzüreges bástya ezen régi templomkastélyból maradt fenn. Ezek közül a templomhoz 
közelebb eső képezheté a várkastély nyugati szögletét, a másik (a mostani várkapunál levő) 
vagy később épült ennek utánzásával, vagy az ezen szögletnél levő bejáratot fedező 
elővédműhöz tartozhatott. A kastély ezen nyugati szögletét képezett bástyától a fal a vár 
mostani falával esvén egybe, kétségtelenül a mostani vargák bástyájáig nyult, s mivel a 
templomnak, valamint a kastélynak is főbejárata ottan volt, ott ismét ezen bejáratot fedező 
kapubástyának kellett állani, melyből valószinüleg a mostani vargák bástyája épült. Erre 
mutat ezen bástyának a többinél díszesebb gyámkő-ékitményes volta is. 

Ezen délnyugati bástyától a kastély fala a mostani várfalakon valamivel belebb ment, a 
déloldali várfalak közepén levő azon bástyáig, melynek, – miként fennebb emlitém – belső, 
vagyis északi oldalához egy a nyugati szögbástyához mindenben hasonlitó zúzüreges négyeg 
bástya van támasztva, mely eredetileg a templom-kastély dél-keleti szögletbástyája volt. – 
Odább, keletre a várfalak vonalán belül, s azokkal semmi egybefüggésben nem levő másik ily 
zúzüreges bástya van, mely e várkastély keleti szögletén állhatott, honnan a kastélyfalak azon 
5-ik bástyához mentek, mely a templom szentélyének északi oldalához a torony mellé 
ragasztott iskolaháznál (annak északra néző végső részénél) még ma is áll s melyet Mihály 
vajda oratoriummá, az osztrák várparancsnokok katonai fogházzá alakitottak át. E szerint 
tehát e templomkastély eredetileg szabálytalan ötszögidomú volt, szögletein álló öt bástyával, 



s egy az észak-nyugati szöglethez illesztett elővárral. Falai oly magasak voltak, mint Nemes 
Gábor mondja, hogy a templom fedele is alig látszott ki belőle. 

E várkastélyt, ugy látszik, Basta hajdui dúlták fel a templommal együtt 1601-ben, de a 
kastélyfalak ekkor nem rontattak földig le; azok részben még sokáig fennállottak, sőt az azok 
között eső tér „ecclesiasticus fundus” név alatt mindig a református egyházközség birotkában 
volt a vár területétől elkülönitett állapotban, s még azután is, hogy a vár az osztrák őrizet 
számára a várostól erőszakosan elvétetett, az egyházközség ezen ecclesiasticus fundusért 
sokat perlekedett, s annak erőszakos elfoglalása ellen, bár sikertelenül, gyakran panaszkodott. 
Erre vonatkozólag Nemes Gábor jegyzeteiben ez áll: „Az iskolaházat, mivel az 
egyházközségnek künn a városon volt iskolája, conservatoriummá tették. Midőn a várba 
osztrák katonaság szállásoltatott be, a várparancsnokok lassankint elcsipkedték az ecclesia 
területét. Egy Textor nevű proviant-tiszt elkérte az ecclesiától a conservatoriumot, hogy ottan 
vasat árultasson, s miután igy szép móddal egyszer oda befészkelték magukat, ők kezdettek 
ott rendelkezni, s csakhamar meghagyták, hogy a toronyba járó ajtót rakassa be a pap. Eleget 
tettek óvást, de végre is azt meg kellett tenni, s csak nagy bajjal tudták a torony második 
emeletén a most is feljáróul szolgáló ajtót vágni. A szivességből átengedett conservatorium 
csakhamar laktanyává lett, sőt még a sekrestyét is Mária Terézia korában el akarták venni, 
midőn az egyházközség csak nagy bajjal tudta megmenteni.” 1807-ben a várnagy a kastély 
földjét egészen a templom szögletéig felszántatta. Az ecclesia ezen önhatalmi birtokfoglalás 
ellen eleget panaszolt, s bár 1813-ban egy mixta commissio kiszállt, de ez semmit sem 
végezhetett. A durva katonai parancsnokok mindenféle boszantásokat követtek el, annyira, 
hogy a templom mellé árnyékszáket, disznóólakat épitettek, mint ez kitünik a reform. 
ecclesiának 1831-ben a consistoriumhoz beadott folyamodványából, melyben ezen Istenházát 
megszentségtelenitő ocsmányságok eltávolitását s a régi templomkastély területének 
viszszaadatását kéri, hogy a régi falaknak – melyeknek alapja még akkor látható volt – 
jelmutatása szerint a vár területétől elkülönittetvén, ha nem is kőfallal, mint régen, legalább 
léczes palánkkal bekerittettessék. D ezen, valamint azelőtti és azutáni számtalan 
folyamodásuknak semmi eredménye nem lett; az ecclesiasticus fundust most is a 
várparancsnok bitorolja, a templomhoz támasztott régi iskolaház, s az ahhoz tartozó bástya 
most is katonai börtön és raktárnak használtatik, s az ecclesia csakis a templom kizárólagos 
használatára van szoritva, hová egy a vártól kőfalakkal elkülönitett külön bejárattal bir*A 
mint ez kitünik Nemes Gábor jegyzeteiből és Keresztes Zsigmond „Vallásos rendeletek” 
czímű okmány, folyamodványok és rendeleteket tartalmazó érdekes gyüjteményéből.. 

Már most, miután a jelenleg észlelhető csekély maradványok és rendelkezésre álló szintén 
homályos adatok nyomán e várkastélyt igy képzeletben helyreállitók, vegyük szemügyre az e 
kastély védfalai közt állott templomot, és pedig mielőtt annak épitészeti ismertetéséhez 
fognánk, lássuk előbb azon viszontagságokat és változásokat, melyek e szentély századok 
hosszú során át érték. 

E templom a reformatióig ferenczesek birtokában volt. Ekkor az egész város áttérvén a 
kezdetben Erdélyben elterjedt lutheránus hitre, a szerzetesek elüzettek s a templom a 
lutheránusok, később a reformátusok kezébe ment át. A nemzeti fejedelemség kezdetekor, 
midőn a politikai küzdelmek mellett a vallási ujitások is forrongásban tartották a kedélyeket, 
midőn a vallásos eszméket tisztázó nyilvános viták és hitelvek fejtegetése napirenden volt. Itt 
Vásárhelyen és pedig ezen templomban is tartatott néhány ilyen disputatio. – Igy 1558-ban ily 
vita folyt Stancarius tévelygései ellen*Paris Pápai Rudus redivivum. Nyom. Szebenben 1684-
ben. és ilyen disputatio volt 1571-ben, midőn az ezen templomban tartott országgyülésen 
János Zsigmond jelenlétében többen, de főként Göcsi Máté (későbbi refor. püspök) Dávid 



Ferenczczel vitázott*Bod Péter Policarpus I. 33.. Ezen országgyülés mondta ki a szabad 
vallásgyakorlat elvét és ez czikkelyezte be az unitárius vallást. 

1601-ben Basta hadai felégetik és feldúlják e kastélyt és templomot; pedig az – miként Nagy 
Szabó Ferencz krónikájában mondja*Erd. Tört. Adat. I. k. 71. lap. – „oly ékes egyház vala, 
oly ékes ablakai (hihetőleg ablakfestvényekkel), hogy annak Erdély egyik városában sincsen 
párja, sem leszen, sem volt; orgona is olyan, hogy Erdély egy kulcsos városában, még 
Fehérvárt sem volt olyan.” 

A templommal együtt torony és iskolaház is leégett. Következő 1602-ik esztendőben a vár 
épitésekor Borsos Tamás – miként fennebb a vár leirásánál látók – kiigazitá azt, vagyis jobban 
mondva, citadellává alakitá, berakatván annak ablakait, s védbástyákat emelvén annak tetejére 
és oldalára. Midőn azonban a várfalak rendszeresebben épültek, ezen rögtönzött erőditvényi 
művek eltávolittattak s a templom, ha nem is eredeti nagyszerüségében, de tisztességesen 
kiigazittatott*Bethlen Gábor uralma alatt 1616-ban Szabó Mihály biróságában, mint ezt 
Székely Márton a vásárhelyi refor. egyházközség levelei közt levő „memorialéjá”-ban 
feljegyezte, egy, a templomban volt régi felirat alapján, s melynek eszközölhetésére Rákóczi 
György 1632-ben évenkint 40 veder bort rendel a városi dézmából kiadatni. Ezen a fejedelem 
és Markosfalvi Márton aláirása alatt kelt adománylevél megvan a ref. egyházközség levelei 
közt.. Alig végezték be, már 1658-ban megjelentek a II. Rákóczi ellen bőszült törökök, s a 
várat jan. 29-én bevevén, 3000 foglyot hurczoltak el, mikor a szentegyházat ujból felégették. 

 

A m.-vásárhelyi várbeli szentegyház főkapuzata. 

Ezen másodszori feldúlatása után csak ideiglenesen igazittatván ki, deszkával fedetett be. Ez 
állapotban állott egészen 1693-ig, midőn Halmágyi Mihály biróságában Zilahi István és 
Felfalusi István papságában nagy elegantiával alaposan megujittatott*A mint ezt Székely 
Márton „memorialéjá”-ban meglevő felirat bizonyitja.. Ezen alapos kiujitás eszközölhetésére 
Apafi 1662-ben, valamint később Teleki Mihály is nem kis segélyt nyujtott, mert ő 1685-ben 
august 7-én gernyeszegi dézmájának felét rendelte örök időkre a templomnak akkor 
felépitésére, azután fenntartására*Teleki ezen adománylevele eredetiben megvan a vásárhelyi 
ref. egyházközség levelei közt. Ebben a gernyeszegi dézmának felét a schola szükségeire, más 
felét templomépités s más kiváltképpen való ecclesia szükségleteire hagyá, rendelkezését igy 
végzi: Holtom után maradékaim tartoznak igazán megadni, ha meg nem adnák, vagy nem 
akarnák adni, Isten ezen határon vetendő majorság buzának áldását vegye el tőlök. S hogy 
ezen dézmából nem kis jövedelme volt az ecclesiának, mutatja az, hogy egy 1691-ki 



számadás szerint a vásárhelyi ref. egyházközség a gernyeszegi fele dézmából 240 véka 
gabonát kapott egy év alatt. A teleki utódok egészen 1854-ig adták e dézmát, ekkor id. gr. 
Teleki Domokos az ecclesiával 800 o. é. frt megváltási összegben egyezett meg, melynek 
most kamatját kapja a ref. egyházközség. Teleki mellett Apafi is ezen épitést segitendő, a 
Rákóczi által rendelt évi 40 veder bort a város dézmájából kiadatni parancsolja, a schola 
számára a még Bethlen Gábor által rendelt 200 forintot pedig minden évben a város adójából. 
Ezen 1662-ben kelt adománylevél megvan a vásárhelyi ref. egyházk. levelei közt., mely 
nemes tette örökitve is volt egy a hajó fölepének (plafond) két koczkájába helyezett feliratban, 
mely két koczka a templom hajójának e század elején történt átalakitásakor (stukaturozásakor) 
leszedetvén, jelenleg a Teleki-könyvtárban van letéve. E koczkák kékre vannak festve, a most 
csak bajosan olvasható felirat fehér betükkel irva ez: 

Magnificus Gentis nostrae Hungaricae 

Heros Excellen 

DD Michael Teleki de Szék dum viveret 

Consiliarius 

Cessis Principis 

Tranniae intimus per 

Traniam Generalis. Cottum Alb. Thord. Comes etc. Eclesiar. 

Reforma- 

tar Transyl. nutricius Zelosissimus, notanter con- 

gregationis 

hujus particularis Marus Vasarhellyiensis beni- 

gnus Fautor, 

decimas frumenti possesionis suae Gernyeszeg 

in resta- 

urationem Templi hujus contulit. 

A második kockára átvive: 

quarum annona collecta et in certam pecuniae 

summam 

redacta hoc coloratum Domus Dei lagveare 

procuratum 

est, Anno Salvtoris 1693. 

Ugy kell lenni, hogy a Rákóczi-forradalom alatt ismét elpusztult e templom; mert az 
egyházközség levelei között annak is nyomára akadunk, hogy Mária Terézia uralma alatt – 
midőn a protestánsoknak egyházaik kiigazitása tiltva volt – ezen szentegyház fedéltelenül 
levén, az összeomlás veszélyének volt kitéve, s engedélyt igazitására többszörös kérelmezésre 
sem nyerhetvén, az csak később, József alatt jöhetett fedél alá. – Ujabb átalakitáson ment át 
1830-ban és 1850-ben, mert nem csak a régi vad korban dúlták e templomot, nem csak Basta 
vallonjai, Mihály vajda és a törökök vad csordái rombolták Isten szentegyházát, nem csak régi 
századok véres keze nyomta ide bélyegét, hanem a műveltnek kürtölt 19. század is ide 
csatolta szégyen-krónikáját; mert 1848-ban a székely tábor szétfutása után Gedeon osztrák 
tábornok ide e templomba szállásolta be oláh és szász nemzetőségét, s azok Aguszt ezredes 



várparancsnoksága alatt kemenczéket raktak oda, ott laktak és ott fajtalankodtak mindaddig, 
míg Bem közeledtének hire szét nem riasztotta őket. 

Már most e templom multja iránt kellő tájékozást nyervén, lássuk annak épitészetét. 

E templom nagyszerüségéről leginkább annak mérték-arányai gőyznek meg. Szentélyhossza 
30 lépés (belvilágát véve), hajóhossza 43 lépés, összes hosszuság 73 lépés. Jelenleg csak egy 
hajója van, de ha a 12 lépés szélességű szentélynek a 22 lépés széles hajóhoz való aránylagos 
csekély szélességét vesszük, azt kell hinnünk, hogy kezdetlegesen az három hajós egyház 
volt, oly három hajós csarnok-egyház, melynek oldalhajói a középhajó magasságával birtak. 
Ezt látszik jelölni Nemes Gábor azon bejegyzése, hogy a belső mennyezetet oszlopok 
tartották, melyek az 1793-ki teljes átalakitáskor szedettek le, már pedig ez oszlopok alatt alig 
érthetünk mást, mint a régi boltivezetet tartott és a mellékhajókat a középhajótól elválasztott 
támokat*Ezen esetben a középhajó a szentély szélességével, az oldalhajók 5 lépés 
szélességgel birtak, mi az épitészet törvényszerű arányzatainak megfelelne.. A fenn adott 
mérték-arányok egyszersmind azt is mutatják, hogy ezen templom hosszkiterjedése, 
szélességéhez arányitva, igen nagy s ezáltal inkább a franczia épitészeti modort utánozza. 

A fennjelölt ujitások és kiigazitások e szentegyházat is nagy átalakitáson vitték át, ugy hogy 
csakis szentélye (chor) őrizte meg régi tisztes idomát, de ezen megmaradt rész is elég arra, 
hogy felmutassa és bámultassa a kifejlett gótikának meglepően szép műalkotásait. 

Ezen – szabályszerüleg keletnek forditott szenély – sokszög záródású, merész hajlatú 
(kereszt) boltivezete most is a régi, s azon magasztos feltörő modorban van alakitva, mely a 
gótépitészetnek – minden más stylt emelkedetségben felülmuló – sajátsága. Ezen boltozat 
gerinczei és hevederei két hengerpálcza és ezt követő két horony közé helyezett 
körtetagozattal ékitvék, s negyed dinnye idomú egyszerű gyámkövekre nehézkednek; de nem 
igy a szentély-záródás (Chor-Schluss) boltgerinczei, melyek a gerinczek tagozatát megtartó, s 
földig lefutó falszalagba, vagy faltőbe (demipilier wandschaft) mennek át; igy van az a 
szentély záródás és hosszentély összetalálkozási vonalánál is mindkét felől; de mivel itt egy 
heveder és két gerincz találkozik egybe, az azok levezetéséből származó faltők is az 
előbbieknél testesebbek, s összetapadott három körtetőből alakulvák. 

A szentély ablakai is csodálatosképpen megtarták régi idomukat, sőt még díszművezetöket is. 
Összesen 7 ily csúcsíves ablak van, három a szentély záródásán, négy a hosszentély déli 
oldlaán. És ez ablakoknak díszművezete az ornamentika finomabb alkotásai közé tartozik. 
Mindenik egymástól eltérő, egymástól különböző műidomokkal bir, s azon gazdag fántásia 
csodás szüleményei közé sorozhatók, melyeket a nagyobb mérvű fót egyházaknál méltán 
bámulhat az utókor. 

Lássuk röviden ez ablakdíszművezetek műidomait. Az első (a szentély-záródásnál kezdve) 
lángozott, vagy u. n. halhólyaggal alakult. A második, négy koczkába helyezett ugyanennyi 
négy levél idommal. A harmadik egy nagyobb fölibe helyezett kisebb négy levélből alakult. A 
negyedik a kettős lóherív fölé helyezett szivvel képződik. Az ötödik ugyanilyen, csakhogy a 
sziv két oldalán be van metszve. A hatodik a kettős lóherív fölött négy félkör és egy hegyesen 
végződő levél alkotta ablakrózsával záródik nagyon kifejlett or-idomokkal, végre a hetedik 
ívmezője a legsajátosabb és legszokatlanabb mérművel van betöltve, mert az a kettős lóherív 
közé helyezett kőválaszték feletti űrt betöltő körszelvénynyel záródik. Már most, ha ezen 
műidomokat észleljük, ugy találjuk, hogy az első és hatodik a késő gótika, a többi a kifejlett 
gótizlés díszleteihez tartozik, s igy azt kell feltennünk, hogy azok különböző két kor művei, 



hogy az 5 a templommal egykorú az első és utolsóelőtti későbbi igazitás műve. Hogy ez 
ablakok eredetileg – nálunk oly ritkává vált – ablak-festvényekkel voltak ékitve, azt Nagy 
Szabó Ferencz fennebb érintett krónikájának azon szavaiból következtethetjük, miszer „e 
szentegyháznak oly szép ablakai voltak, hogy annak Erdély egyik városában sincsen párja, 
sem lészen, sem volt”. 

Sokat árt e szentély öszhangzatos szépségének azon – a hoszszentélyt (lang-chor) csaknem 
egészen elfoglaló – idomtalan kar (chorus), melyre az orgona van helyezve, s melyet az 1793-
ki kiigazitáskor emeltek oda az avatatlan kezek. 

A hajó egészen renaissance stylbe van átidomitva. Ablakai (számszerint 5, mind a déli 
oldalon) ugyan megtarták csúcsíves nyilatukat, de díszművezetük megsemmisült. A sekrestye 
és az északi mellékkapú csúcsives, minden felötlő tagozat nélkül, de annál nagyszerübb a 
nyugati homlokzat főkapuzata, (Hauptportale), mely a templom arányainak megfelelő 
mérvben, azzal öszhangzatos nagyszerüségben van idomitva, s méltó előcsarnokát képezi 
ezen imposans épületnek. A kapuzat távlati képét melléklem. (Lásd a 123. lapon.) 

A kapunyilat fekirányosan záródik most, de hogy ez későbbi idomtalanitás, s hogy az 
kezdetlegesen elcsapott lóherívvel záródott, kétségtelenné teszik a szögletekben most is látszó 
negyedkör alakoknak ezt jelölő kezdő vonalai. Ugy eltünt az ajtó nyilat feletti csúcsív övezte 
ívmezőnek (tympanum) domborműve is, de megmaradt érintetlenül a kapuzat tág fejlődésű 
béllete (Gewände, ébrasement) hétsoros dús tagozatával, melyet egy mást követő, s szép 
árnyhatást gyakorló henger és két kis henger közzé foglalt körte idomú – közbe helyezett 
horonyok által elválasztott – faltők ékitnek. A mint azt a kapu-béllet mellékelt alaptervéből 
leginkább ki lehet venni. 

 

Igen valószinű, hogy e tagozat faltői talapzattal birtak, ily díszes aljuk azonban most be van 
temetve azon 3 láb magasságú padszerű falba, mely az egész béllet hosszában elnyulik, s mint 
oda nem illő kontár toldalék nem kevéssé sérti a szemet, s sokat árt e kapuzat öszhangzatos 
nagyszerüségének. 

Hol a csúcsív kezdetét veszi, ott e faltők fejezetszerű kidüledéssel birnak, melyet dúsalakitású 
szőlőgerezdek ékitnek; vastag mészréteg boritja ezeket, de azért mégis feltünőleg a finomabb 
műidomitások közé sorozhatók. Hogy a kapuzat ezen legdíszesb részét kellőleg 
ismertethessem, annak nagyobb arányú távlati képét melléklem. 



 

Ezen felül az ívezet (archivolte) következik, melynek tagozata tökéletesen megfelel a béllett 
tagozásának, – hengerre mindenütt henger, körtére körte következvén – az alsó osztályiaknak 
megfelelő válhoronyokkal. 

Az egész kapuzatot, feltehetőleg, levélcsomókkal ékes, s díszes keresztvirágba végződő külső 
párkányzat keretelhette körül, de az most takarva van azon oda ragasztott fedett folyosó által, 
melynek fala éppen a kapuzat bélletének szélével esik egybe, s mely e kapuzattól a várfalakig 
nyulva – azon külön bejárathoz viszen, mely még most is felvonó hiddal van ellátva. A 
homlokzat két oldalán nyitott két nagy ablak későbbi odatoldásnak látszik lenni. 

A templom hajójának déli oldalán is volt ezen főkapuzat műidomait utánzó mellékkapu, mely 
jelenleg be van falazva. De a melynek béllettagozata, szőlőgerezd ékitménye s csúcsív övezte 
ívmezeje most is kivehető. 

Az egyház külseje most ékitménytelen kopár, számos oldaltámjai*Ily oldaltám van a 
szentélyzáródásnál 3, a szentély minden oldalán 4-4. A hajó mindenik oldalán 6, melyhez a 
homlokzat két szögletén levő 2 hatalmas diagonál tám is számitandó, s igy összesen 25 
oldaltám veszi körül az épületet, melyek néhánya az északi oldalon a torony és iskolaház által 
fedve van. A hajó oldaltámjai kétségtelenné tezsik azt, hogy a hajó is egykor boltozva volt; 
mert tudjuk, hogy az ily oldaltámok hivatása nem volt és nem lehetett más, mint a boltozat 
oldalnyomásának egyensúlyozása, levezetése. ma nem emelkednek felül a fedélzeten, miként 
az a nagyobb gótizlésű templomoknál szokásos volt, s nem végződnek, a tetőpárkányzat 
fekmentes vonalát kellemesen megszakitó, tornyacsokba (fialen), hanem rézsutosan 
lemetszett suta záródással birnak; de hogy ez kezdetlegesen nem volt igy, hogy ez oldaltámok 
a fedelen felül emelkedtek, hogy az ablaktetők eredetileg csúcsművekkel (giebel) voltak 
ékitve, hogy az egészet fedelén felül nyuló tornáczzatos korona-párkányzat folyta körül, s 
hogy a nagyobb ily épitkezéseknél szokásos köesvető szörnyek sem hiányoztak, azt jelölni 
látszik Nemes Gábor leirása, mely szerint: „A tempom czifrázott fala felül emelkedett a 
fedelen, s a víz az ablakokon felül levő csatornákon folyt le”. 

A fennebb jelöltem gyakori feldulatását követett gyakori kiujitásai e szentegyházat 
meglehetősen kiforgatták eredeti alakjából, de azért még mostani állapotában is az bizonynyal 
mindenkit meg fog hatni, mindenki érezni fogja azon felemelő hatást, melyet egy ily 
imposans épület látása szokott a szemlélőre gyakorolni, s ha a laicus is fellelkesül, annál 
inkább el lesz ragadtatva a szakértő, kit itt-ott a correctebb műidomok felismerése köt le, ki az 
ily műalkotások szabályszerű alakzatait ismeri, ki a műépitészetnek egymásból fejlődött, 
egymást kiegészitő, egymást emelő műrendjét érti, ismeri; igen, mert a ki az ily alkotásoknak 
szabályait tanulmányozta, az ki is tudja egésziteni a hiányzó részeket, elképzelvén, 



eltávolitván a kontárkezek avatatlan toldásait, műromboló kiujitásait és olyanképpen tudja 
maga elibe varázsolni, miképpen az épségének fénykorában állott; olyannak, a minő most 
nem, de a milyennek lennie kellene; olyannak a minőnek alkatá azon kor, mely a maga 
dicsőitésére emelte ezen nagyszerű emléképületet. 

Ugy látszik, hogy ezen szentegyház is – mint többnyire az ily régi templomoknál szokásos 
volt – altemplommal, vagy kriptával birt, erre mutatna legalább azon körülmény, hogy régi 
időkben többen temetkeztek oda. A templomnak 1830-ban történt kiigazitásakor a padozatot 
is felszedvén, ott több sirkövet találtak; ilyen volt Szabó Dávidé, ki 1627-ben halt el, s ki 
Bethlen Gábor korában a templomot kiigazittatta; ilyen volt az 1646-ban elhalt ref. lelkész 
Balog László sírköve, s sok más régi siremlékek, melyeknek egy része kihordatván, a ref. 
papilakhoz vezető kis-köz sikátoránál levő falba épittetett be, hol most vastag vakolat fedezi; 
szavahihető egyének állitása szerint, ezek egyikén nem rég ideje még ezen felirat: „Franciscus 
Szabo Tempore interitus Gritti” olvasható volt*Tehát a sirkő a Gritti beütése, azaz 1532 tájat 
készült; ugy látszik, hogy a vérszomjas Grittinek igazságos bünhődését Erdélyben 
időszámitási korszakként vették fel.. 

Ide e szentegyházba temettetett el – miként Bethlen Miklós*Bethlen Miklós önéletleirása 1. 
rész „Nemzetségemről” cízmű szakaszban. mondja – saját kivánságára za 1678-ban elhalt 
Bethlen János is, korának ezen legnagyobb embere, ki az erdélyi fejedelemség hanyatlásának 
belviszályok hullámoztatta korszakában mint fénycsillag tünik fel hazánk történelmi 
láthatárának borus egén, kinek jótékony életmelege egészen korunkig kihatólag sugárzik szét, 
kinek áldásos élete egészen a mi nemzedékünkig le érezteti jótékonyságát, kinek szelleme 
áttör a századoknak mindent eltörlő rombolásain, s kinek emléke áldott kell hogy legyen 
mindaddig, míg magyar él e véráztatta haza földjén. Ugyanis Bethlen János mint II. Rákóczi 
tanácsosa és hadvezére a lengyelországi szerencsétlen hadjáratkor (mint krakkói parancsnok) 
3000 ember életét menté meg, s azokat szerencsésen haza vezérelte. Apafi uralma alatt mint 
ország korlátnoka egyszersmind a nemzet jótékony nemtője is volt, mert ő alapitotta az 
udvarhelyi ref. collegiumot, ő teremtette ujra a vásárhelyi és enyedi collegiumokat; ő volt az, 
ki a nemzeti elsatnyulás ezen korszakában, Erdély függetlenségének halálvajudásai közt a 
jövőnek alapját a nevelésügynek meleg felkarolása által megveté, s ki csak tanintézetekre 
10,000 ftnál többet áldozott; ki élelmezte a szegény tanulókat, ki azoknak lelki táplálására 
mindenhol könyvtárakat alapitott. 

A férfit, ki hazájaért annyit tett, egy nagyszerű nemzeti mausoleum illetné meg, s mégis 
dísztelen az ő sirja, emléktáblája – melyet kortársai a Székelyföld legnagyobb templomába 
helyeztek – ma nyomtalanul eltünt. Meglehet azonban, hogy az a templom sekrestyéjében, 
vagy a torony alsó osztályában van több más siremlékekkel elrejtve, mert miként egy 90 éves 
öreg polgár*Az öreg Pap László, ki 90 éve daczára is, élénk emlékezőtehetséggel bir, ki mint 
fiatal e templomnak 1793-ban történt kiigazitásánál dolgozott s kinek sok e templomra s 
Vásárhelyre vonatkozó érdekes tudomást és hagyományt köszönhetek. beszéli, ezen helyeken 
sok régi sirkő van, melyeknek bejárata 1793-ban kormányszéki rendeletből befalaztatott, s 
azóta kibontva nem volt. Ugyanezen öreg beszéli, hogy 1793 előtt a templomnak ugy külső, 
mint belső falait élénk szinű al-fresco festvények boriták, melyek ekkor semmisültek meg. 
Ugyan ő beszélte, hogy még akkor megvolt a templomban Szilágyi Mihálynak egy díszes 
emlékzászlója. Ez a Szilágyi mihály pedig (a miként ő nagyatyjától hallotta) a nagy Szilágyi 
Mihálynak, Mátyás király nagybátyjának apja volt, ki sokáig lakott Vásárhelyt. Ő ültette 
volna a kishegyi szőlőt is, melyet még a mult század végén is Szilágyi-szőlőnek neveztek nem 
csak, hanem hogy ez a Szilágyi Mihály Vásárhelytt halt volna is el, s oda a templomba – hol 
emlékzászlója csüngött – lenne eltemetve. 



Mindezek az én kedves öregem által elbeszélt dolgok, melyeknek történeti biztosságot nem 
tulajdonitok ugyan, de a melyeket mint kiveszendőbe indult hagyományokat s mint azon 
befalazott helyeken rejtőzhető emlékekhez útat nyitható intést ide feljegyezve, 
megmentendőnek hittem. 

Ezen szentegyházon semmi régi feliratot*Az egyházközség levéltárában van Székely Márton 
lelkésznek egy memorialéja, melyben az ezen templomban volt feliratok bejegyezve vannak, 
de azok egyike sem megy messze fel, s mind csak későbbi kiujitásokat jelölnek, azért azok 
közlését feleslegesnek tartom; legfelebb megemlitem, hogy egy ott közlött felirat szerint a 
Basta alatt felégetett templomot 1616-ban Szabó Mihály biróságában kiigazitották. 1693-ban 
egy másik felirat szerint ujból kiigazittatott Halmágyi Mihály biróságában, mikor a templom 
ki is festetett. A deákok karján volt versbe foglalt feliratból még az tünik ki, hogy azt 1718-
ban Kolozsvári Dániel csináltatta. Emlitést teszen egy díszes padról is, melyet nagy Balázs és 
Kovátsné, János pap leánya Margit 1644-ben csináltattak, s mely még 1793-ban megvolt; de 
ma már semmi nyoma. – mi annak épitési korára adatot nyujthatna – nem találhattam, de 
épitészete s fennmaradt műidomai a 14. század végén való keletkezésére utalják az észlelve 
vizsgálót; mi kétségtelenül tanuskodik Vásárhelynek már ezen korban való tekintélyes 
voltáról is, mert ily nagyszerű szentély csak népes lakossággal biró városban emelkedhetett. – 
A templomhoz még néhány más épitkezés tartozik, melyeket szintén nem szabad 
figyelmetlenül hagynunk. Ilyen a hossz-szentély északi oldalához ragasztott magas négyeg 
torony és ezzel egybefüggő azon emeletes épület, mely a régi iskolaház volt*Mely a régi 
kolostor egy része volt, mint Nagy Szabó F. krónikájában (Erd. Tört. ad. I. k. 76. lap) a vár 
épitésének leirásánál mondja: „Legelsőbben is a templomnak ablakait rakták be és arra 
lövőlyukakot, és az eskolának – ki az előtt barátok czellája volt – az ablakait és ajtóit” stb.. 
Ennek alsó osztályából (fiuiskola) a sekrestyébe, felső osztályából (a volt női iskola) a 
toronyba volt bejárat; – mindkét bejáratot befalaztatták a várparancsnokok, s most ez épület 
hiuján (padlás) át a torony második emeleti ablakának kitágitása által keletkezett ajtón 
történik a toronynyal való közlekedés. 

 

A vásárhelyi vár és vártemplomnak déloldali látképe. (Rajz. Greguss Ján.) 

E torony mindvégig megtartja négyeg idomát; emeleti nehézkedsek s semminemű díszlet és 
ablaktörések által nincsenek könnyitve; ugy látszik, hogy emelésében inkább a védelmi 
tekintetek, mint az épitészeti műizlés volt irányadó. Roppant tömör falain a gót tornyoknál 
szokásos áttörések, széles-magas ablakok helyett egyszerű lőrésekül szolgált hangüregek 
vannak; kivételt csakis a legfelső emelet tesz, hol négy tág nyilatú csúcsives ablak van, 
melyeknek béllete négyszeres épszög alatti megtöréssel van tagozva. Ezen felső részen az óra 
számtáblája (Zifferblatt) felett látta Nemes Gábor az 1400 évszámot, mely ma azonban 
nyomtalanul eltünt, de az e toronynak épitési korát látszott jelölni, mert a tornyok rendszerint 
valamivel később épültek a templomnál. Tetőzete a szokásos gúlacsúcs, szögletein levő kis 
tornyacsokkal*Az egyházközségi levéltárban megvan eredetiben egy a torony gombjában 



talált emlékirat, mely 1668-ban tétetett oda. Ebben elmondatik, hogy a torony gombja lövés 
által meglyukadván, az eső oda befolyt, s az ott volt régibb emlékiratot elrontotta, de azon az 
1601. évszám (tehát a Basta alatti kiigazitás kora) s aug. 5-ke kiolvasható volt. Ezen 
memoriale hosszasan adja elő az Apafi fejedelemségében főbiró Nagy Csiszár Jáos idejében 
1668-ban történt kiigazitás történetét, s megnevezi az esküdteket, hiteseket és 
mesterembereket stb.; ezen memorialet – mivel semmi történeti érdekkel nem bir – 
mellőzendőnek vélem.. 

E toronyban van az 1834-ben öntetett 3110 fontos nagy harang, melybe egy 1657-ben készült 
7½ mázsás harang is beolvasztatott. Mostani harmadik harangján olvashatatlan felirat van, de 
az egyházközségi levéltárban levő e harangra vonatkozó jegyzék szerint felirata következő: 
„Ez harangot öntette 1673-ban istenes indulatjából a M. Vásárhelyi Eclesiának néhai nemes 
nemzetes Kováts Ferencz uram, M. Vásárhelynek akkori birája, azután elromolván, ujabban 
öntette maga költségén nemes Kolosvári Dániel 1727-ben Nagy Szigethi György biróságában; 
akkori praedicatorok voltanak Deső Mihály és t. Kapronczai uramék. Egyházfiaik Zilahi 
Csizmadia János és Hajdu István.” 

A ferenczesek házitörténete szerint volt egy másik, még a domonkosokról maradt régi harang 
is e toronyban, „O Rex glorie” körirattal; ez azonban ma szintén ujból van öntve (ötödik 
harang). 

De jóval inkább kell fájlalnunk az ugynevezett Zángó-nak 1856-ban történt elhasadása miatt 
való ujra öntését*Most negyedik harang.. Ezen régi harangot, mely körülbelül honunk egyik 
legérdekesebb régi harangja volt, 1700 körül Sásvári fekhelyén a földben találták, s igy 
valószinüleg ezen Vásárhelybe beolvadott falunak volt – egykor hiveket imára hivó – 
harangja. 

Zángo neve onnan származott, hogy alsó karimája ki levén töredezve, e miatt olyan 
szakadozott bús-rezgéses hangot adott, mit a székely Záng szóval fejez ki. Ha ezen becses 
régiség átalakulását méltán fájlalhatjuk, örülnünk kell legalább azon, hogy annak köriratát 
lemásolni eléggé kegyeletesek voltak. 

A Péterfi József Maros egyházmegyei ref. experes birtokában levő – ugy látszik hű – másolat 
szerint e harang körirata ez volt: 

 

Maria Mater gratiae (össze-visszahányva). 

Érdekes e körirat a betük mystikus összezavarása, de főleg a betük idoma miatt, melyeket a 
XIIII. századból eredettnek hinnék, ha a szép alakú majuskel betük közé egy minuskel is (a 
10-ik) be nem csuszott volna. Ez okon egy régibb kor betüivel irt, XV. századbeli köriratnak 
kell tartanom. 

A már fennebb érintett iskolaház északi szögletéhez egy három osztályú bástyaszerű épület 
van ragasztva, melynek keletre néző bütüje sokszög záródású szentélyt képez, az ezzel 



egybefüggő négyeggel együtt belvilágának egész hosszú 10 lépés, a szentélynyujtás, vagy 
hajó szélessége 6 lépés. 

Nemes Gábor ez épületre nézve azt mondja, hogy az Mihály vajda orátoriuma volt, s hogy 
falain az ő korában (1790-ben) még látszottak a görög szentek képei. Ellenben én azt hiszem, 
hogy az egy a régi templomoknál szokásos, Baptisarium, vagy keresztelő kápolna volt, 
melynek fölibe a most is meglevő két emeletet csak később a templomnak várkastélylyal való 
megerőditésekor emelte Báthori István vajda, s az mint ilyen e templomkastély 5. bástyáját 
alkotta. Különben azt is megengedem, hogy Mihály vajda azt orátoriumává alakithatta, de 
semmiesetre nem épitette, mert az az ő koránál jóval régibb, a mennyiben poligon záródása, s 
most beomlott boltozatának még meglevő gyámkövei – melyek a templom-szentély 
gyámköveivel tökéletesen egyezők – arra mutatnak, hogy az a templommal egykorból 
származik. A Nemes Gábor által állitott görög szentek pedig nem egybek, mint a régi 
templomoknál mindenütt létezett alfresco falfestvények maradványai, ezeknek homályos 
nyomai ma is megvannak. A csak körvonalaiban látszó alakok egyike térdelve fohászkodó 
magyar öltönyű férfi, ki kezében a m.-vásárhelyi templomkastély mintáját mutatja fel a 
felhőkbe lebegő szent szüznek, s következőleg egy votiv kép, mely az e várkastélyt épitő és 
ezen Baptisariumot magányimolává átalakithatott Báthori István vajdának lehetne 1492-ben 
készült képlete, vagy más ezen templom épitését elősegitett korábbi főur alakzata, mert a 
körülte volt többi alakok teljes megsemmisülte, s az egyedül meglevőnek a ruházat részleteit 
elő nem tüntető homályos körvonalairól még a kort – melyben készült – sem tudhatjuk 
meghatározni. 

Ez rövid műrégészeti ismertetése ezen nevezetes templomnak, melynek – egyszersmind a vár 
déli és nyugati oldalát is feltüntető – képét melléklem. 

De hiányos lenne ezen tisztes szentélyt tárgyaló ismertetésem, ha a ref. egyházközség 
birtokában levő más régiségekre is figyelmemet ki nem terjeszteném, s azokat legalább 
vázlatosan nem ismertetném. 

Van ez egyházközségnek egy régi Gradualéja, mely Gyula-Fehérvártt az igének 
megtestesülése után MDCXXXIV-ben nyomatott, s mely már mint régi nyomtatvány is 
nevezetes, de főként érdekes, mint Rákóczi György által ajándékozott könyv, mely mint ilyen 
fejedelmi pompával van kiállitva. Első, fekete dísznyomatos bőrrel boritott, táblája szép ezüst 
szögdíszletekkel és csatokkal van ékitve; közepén díszes keretű ezüst lemezre Maros-
Vásárhely czímere van metszve*Kar egyenes szablyával, melybe sziv és medvefő van 
szúrva.. Felette „A. D. 1637”. Külső szélén ezen körirattal: 

„Maros Vásárhelij Ecclesiaiának Gradvalussa”. Alól kis négyszög fémerkébe pedig ezen 
felirat: „Lakatos Jeremias ezüstözte”. 

Hátulsó hasonlóan díszes táblájának közép lemezén van Erdély czímerével egyesitett czímere 
Rákóczinak, e körirattal: 

„Georgius Rákoci D. G. Princeps. Traniae, partium R. Hun. D. E. Sic. Co”. 

Hogy pedig e valójában nevezetes és díszes könyvet maga a fejedelem ajándékozta a 
vásárhelyi ref. egyházközségnek, azt kétségtelenné teszi az előszó után következő 4-ik lap, 
melyre a fejedelem sajátkezüleg ezt irta: 



„Georgius Rákoczi Non est currentis neque volentis sed miserentis Dei, (jelmondata) Marus 
vasarheli ecclesiájé”. 

Van a nevezett egyházközségnek egy urvacsorához használt czifra, tulipányoson kifestett 
asztala is, mely szintén régi, miként ezen körirata bizonyitja: „In nomine Sanctae Trinitatis 
fecit Petrus Sartoris consors Elizabeta de Vidombák Anno Domini 1649”. 

Megjegyzést érdemel az urasztali takarók és kehely-boritóknak megszámolhatlan sokasága, 
főleg mert azok közt nagyon sok a régi, s régiségük mellett oly remekei a himzéseknek, hogy 
bár melyik muzeumban is méltó helyet foglalnának el. Itt a régibbek közül csak azokat 
emlitem, melyeknek felirata némi történeti becset ád. Ilyen egy gazdagon skofiummal himzett 
takaró, melynek közepén levő gyönyörű himzések által képezett növény-csoportozat 
körül*Összefoglalt, egymásba illesztett, s nagyon bajosan olvasható aranynyal himzett 
betükkel. e felirat van: 

„Dicsirem az Urat az ő igazsága szerint, fogadásomat megadom az egész gyülekezet előt. 
Megismertetett az Úr az Itilből (az itéletből), melyet cseldet (cselekedett)”. 

Az ezt körülkeretelő belső mondat-szalagon ezen körirat: 

„Az igaz örök emlekezben (emlékezetben) leszen, gonosz hitvallástól nem fél, erős az ő szive, 
mivel hogy Inben (Istenben) bizik”. 

Külső mondat-szalagán pedig ez: 

„Istennek szolgálója árva Véér Judith”*Ki Nagy Teleki Mihályné volt.. 

Közepén: MDCXCV. 

Egy másik fehér kamuka 3/4 négysz. sing nagyságú abrosznak közepén fekete selyemmel e 
felirat van himezve: 

„Hammonai Sofia, Batizi János M. Vásárheli adta az Úr asztalára A. D. 1620.” 

Ezen abroszt pedig ugy tekinthetjük, mint a vásárhelyi ref. egyházközség legnagyobb 
jóltevőjének emlékzászlaját, mert Homonai Zsófia a Bethlen Gábor által 1610-ben nemesitett 
Batizi János vásárhelyi reform. lelkészhez menvén nőül*Bethlen Gábor nemesitő levele kelt a 
görgényi várban 1610. febr. 2-án, megvan a vásárhelyi ref. egyházközség levéltárában. Ebben 
ugy Batizit, mint nejét, valamint utódait nemességre emeli s bodoni jószágukat minden adó 
alól kiveszi., másodszor az 1633-tól fogva szintén vásárhelyi papságot viselt Tordai 
Mártonhoz ment férjhez, de mivel sem első, sem ezen férjétől gyermeke nem volt, bodoni 
nemes jószágukat és vásárhelyi házukat a vásárhelyi ref. ecclesiának hagyták, hogy abból 
második papot állitsanak be*A végrendelet eredetije ugyanott.. 

Homonai Zsófia díszabrosza mellett még mások is vannak, melyeket a Bethlenek, 
Wesselényiek, Telekiek ajándékoztak; ezeken kívűl néhány felirás nélküli, melyek még a 
reformatio előtti korból maradtak fenn, s a művészeti szinvonalra emelkedett himzésnek 
valódi remekei. 



De mindezeknél sokkal becsesebbek az urasztali ezüst készletek, melyek nagy részt 
idomszépség és régiség tekintetében is annyira kitünők, hogy azok érdekesebbjeinek 
csoportositott képét az idemelléklésre méltónak itéltem. 

Ezek között legszebb azon hat kidülledő ivócsészével ellátott magas nyolczszögű kehely, 
melyen semmi felirat ugyan nincsen, de a melynek műidoma a román korra utal (1. sz.). 

Egy másik gyönyörű áttört mívű kehely (2. sz.), mely még a katholikus korból maradt fenn, s 
mely alakszépség és művészi részleteire nézve a gyalakuti és m.-sz.-királyi remek kelyhek 
mellett méltán helyet foglalhat. 

Egy másik kokusdió-pohár (3. sz.) igen izletes foglalványnyal, melynek fedélkupakján 
Minerva szobra áll; a szobor paizsán: 

G B E + G. Pe. Ka. (Gr. Bethlen Elek, gr. Petki Kata) 1721*Ez évben ajándékozhatták, de 
készitési kora a 16. századra felvihető.. 

Egy más sima ezüst kanna (4. sz.), melynek fenekén e felirat van: 

„Homonai Sofia, Batizi Ja. (János) megmar. (maradott) Eözvegie Isten tiszteségére czináltatta 
Anno 1635. 17 mai”*Tehát Hommonai Zsófia nemcsak felgazdagitotta, hanem fel is ékitette a 
vásárhelyi ref. ecclesiát.. 

Egy másik ezüst kanna, melynek oldalán szép dombor-műbe Napaea, Pomona, Flora és Ceres 
jelvényes alakjai tünnek elő, fedelén e felirat: 

„Ötves János feleségével Fodor Mariával conferálták ez kannát az M. V. Reformata 
Eclesiának Anno 1721” (t. sz.*Ekkor adták, de az annál sokkal régibb, műidoma és remek 
dombor-művei a 16. századra utalnak: a brassói nagy luth. templomban is van néhány hasonló 
melyek a 16. században készültek.  

Egy másik (6. sz.), mely kiválóan elegans alakjáért érdemel figyelmet. S még sok más a 
renaissance korból származó domborműves kehely közt egy ujabbkori igen szép idomú nagy 
pohár, melyet gr. Mikó Imre (a többiek elveszésekor) ajándékozott. A nemes érczből 
készültek mellett van még egy 15 hüv. magas, 4 kupás czinkanna, e felirattal: 

„M. Vassárhelli Eclesiához adta eztet Ferencz Déák A. D. 1635”. 

 

A m.vásárhelyi ref. egyházközség szent edényei. (Rajz. Bicsérdy Ján.) 



Ezen szent edények sokat vesztettek régi szinezetükből ujabbkori kiujitásuk és felfrisitésük 
által, mely kiujitás egy nagyon regényes esettel függ össze. Ugyanis is 6 évvel ezelőtt valami 
istentelen tolvajok ellopták a vásárhelyi reformátusok minden szent edényeit, s mivel 
szerencsére következő napon egy más tolvajlás alkalmával hurokra kerültek, nem volt idejök 
azokat összeolvasztani, hanem a sz.-királyi határon földbe elásva maradtak. Volt egy ezen 
tolvajokkal viszonyban élt nő, kire nagy gyanú volt, hogy a dologról tudomással birhat, s 
mivel a tolvajok mindent tagadtak, egy református molnárlegény vállakozott a nő 
kipuhatolására. Körül is vette szerelmi nyilatkozataival, sőt egy alkalommal azt is 
nyilvánitotta, hogy feleségül is elvenné, ha olyan szegény nem lenne. „Nem vagyon én oly 
szegény – mond a nő – mint te gondolod, mert én tudok valahol elásva olyan ezüst poharakat, 
melyeknek árával szép jószágot vehetünk.” ,Hol te?‘ „Megmutatom, ha elveszel” stb. A fiu 
elvégre is addig biztatta és faggatta, hogy a nő megjelölte a helyet, honnan szépen kiásták. 
Ekként nyerte vissza az ecclesia ezen értékes és becses régiségeket, mikor a földben fényt 
vesztetteket kitisztittatták. – Sok érdekes okiratot tartalmaz az egyházközség jól rendezett 
levéltára, melynek nem egy érdekes, Vásárhelyre vonatkozó adatot köszönhetek*A többek 
közt van Apafinak 1673. máj. 8-án kelt intőlevele, melyben némely polgároknak a papokkal 
való egyenetlenségét komolyan megrója, végén azt mondja, hogy: „Valakik mind edgj, mind 
más egyenetlenségnek okai lesznek bizony rövid nap a sóaknákba hányatjuk eöket, mert 
eluntuk a miattok valo sok busulást”. Ezt, mint fenyegető büntetést, sajátos voltáért is 
felemlitendőnek véltem.. 

A reformátusok legrégibb anyakönyve 1725-ben kezdődik. De a vásárhelyi lelkészek 1576-tól 
kezdve egészen korunkig mind be vannak jegyezve (1–8. lap). Egyháztörténelmi 
közlemények közt az egésznek közrebocsátása érdekes lenne. Én itt csak néhányat a 
nevezetesebbek közül emelek ki, mint Göcsi Mátét, ki Debreczenből 1571-ben jött vásárhelyi 
papságra, s később Erdély harmadik ref. püspökévé lett. A fennebb emlitett Batizi Jánost, 
Veresmarti Gáspár esperest, ki 1640-ben jelen volt az I. Rákóczi Gy. által egybehivott 
nemzeti synoduson. Bonyhai Simon Györgyöt, ki 1729-ben erd. ref. püspökké lett. Borosnyai 
Lukáts Jánost, ki udvarhelyi tanárságból jött a vásárhelyi papságra 1751-ben, később 
püspökké lett. Borosnyai Lukáts Simont, ki a magyar nyelv művelésére igen sokat tett, s kit 
bár Kolozsvárra hivtak, ez ecclesiát mégis el nem hagyta, segédpapja volt Antal János, ki 
később ref. püspökké választatott; ugyszintén volt vásárhelyi lelkész a boldogult Bodola 
Sámuel is. Ekként Vásárhely lelkészei közül Erdély reformátusai 5 püspököt nyertek. 

Az ismertetett szent épületeken kívűl a várban most – néhány raktárt s laktanyát kivéve – 
semmi más épület nincsen, pedig régen a vár beltere sürűn be volt lakházakkal épitve, s régi 
iratokban két ottan volt utczáról, a Kozma- és Damján-utczákról látunk emlitést téve*Mely 
utczák a hagyomány szerint egy régen sz. Kozma és Damjánnak szentelt templomról – mely 
ott feküdt a vár helyén – vették elnevezésöket. Hogy már most a vártemplom volt-e ezen 
szentek tiszteletére szentelve, vagy a nagy templom mellett még más temploma is volt is 
Vásárhelynek, azt biztosan nem lehet tudni.. 

Házhelyet a várban csak városi polgár birhatott s azt is a várostól különös érdemeinek 
jutalmául nyerte. Megvoltak a vár területén levő birotkoknak saját törvényei, meg az 
örökösödésnek rendje, melyek a vár épitésével egykoruak, s melyek egészen sajátszerű 
jogviszonyokat és birtoklási módot hoztak létre*Ugyanezen gyüjteményben van külön rovat 
alatt bejegyezve a várban levő házak törvénye e czím alatt: „De conditione hereditatum in 
castello oppidi Szekel Vásárhellj.”*, én itt azokat csak főbb vonásaiban érintem. 



Házhelyet a kastélyban csak civilis ordonak adjon a tanács, mint eddig adott, s azt sem 
pénzért, hanem tantum ex bene volentia, és szolgálatainak tekinteteért. 

A kastélyban házát senki biró hire nélkül el ne adhassa, s csak annak, kinek biró és tanács 
megengedi. Ki a civilis ordotól eltér, nemesiti magát, vagy másként a város közterheinek 
hordozásától kivonja magát, attól a tanács kastélybeli házát elvegye, épületeit becsűárban 
kifizetvén: „hogy igy mindenben edgiesök lehessünk, és minden mi városunk unioiát 
megtarthassuk és oltalmazhassuk maradékainknak czenes és edgies állaptot hagihassunk.” 

A várterület conditioi közt be van irva az 1639-ben hozott örökösödési szabályzat is. E szerint 
a várban levő házak mindig a fiura szállnak s leányok emaritatiójával nem adhatók; s mivel 
sokan uzsora s más szinen házakat szereznek a várban, végeztetett, hogy minden ember, kinek 
a régi osztáskor a belső kulcsos városban egy-egy helye jutott, az marad azon állapotban 
fiuról fiura, leányról leányra in perpetuum; de ki azután szerzett házat, vagy adósságban 
becsültetett, azt a birák minden esztendőben följegyezzék, s ha az, kitől becsülődött, esztendő 
alatt vissza nem válthatná, a tanács az olyan elbecsült házat elvegye, s annak conferálja, kinek 
nincsen háza, de ez megfizesse az épitkezést. Ha successio utján kap házat vagy 
testamentumban hagy, csak biró hirével tegye, s csak civilis ordonak hagyhassa, attól senki el 
ne vehesse; de a kinek ilyen házai lesznek, mindeniktől külön-külön adót adjon, s külön 
szolgálatot prestáljon a vár épitésére, hogy igy nehogy némely uzsorás ember egy csomó 
házat összegyüjtve, csak annyi szolgálatot s adót tegyen, mint más szegény, kinek egy háza 
van. – Ha valamely perpatvar támad a vár területén, az csak a városi tanács előtt tractálható, a 
tanács végez és az tovább nem vihető stb.*Én a stylust meghagytam, csak az ortografiát 
változtattam s főként meghagytam azért, hogy e szerkezet szép tiszta magyarsága kitüntetve 
legyen. 

De hiába voltak a várterület birtoklására ily féltékenyek a vásárhelyiek, hiába rekesztettek ki 
onnan a polgári elemen kívűl minden mást, mert Erdély az osztrák ház uralma alá jutván, e 
várat is az őrizet számára lefoglalták, a lakosokat kiszoritották; kiboszantották onnan, sőt 
házaikat is minden kárpótlás nélkül lefoglalták, s ma a vár a – csak nagy bajjal megmenthetett 
– templom kivételével egészen a katonaság kezében van. 

XXI. Maros-Vásárhely. 
Németváros, apáczák kolostoráról nevezett Klastrom-utcza. Temetők. A ref. temető. 
Cinterem. Vér Judith által épitett sin. A négy kőrisfa, több nevezetes ember és püspök sirja. 
Borsos Tamás sirköve. Borsos Tamás emléke. Sz.-Miklós-utcza, a sz. Miklós-szentegyház. A 
régi vásárhelyi schola, a sárospataki deákok idejötte. Collegiumalapitás, annak multja, jelene, 
jövője. Gecse Dániel „Emberszereteti intézete”, Gecse emléke. A collegium könyvtára, 
régiségtára, mineralogiai gyüjteménye. Állatgyüjteménye. 

Ismerjük már Vásárhely fellegvárát, mely a vész perczeiben annyiszor nyujta védelmet e 
város lakóinak, melynek daczoló falai török, tatár, kurtán, labancz és kurucz ostromokat 
láttak, s mely e városnak tisztes szentélyét, egyedüli emléképületét, megvédte a 
semmisüléstől; ismerjük a mult városát, lássuk most a jelen városának részletezett egyes 
pontjait. 

A vár háta mögötti egyik városrészt Német városnak nevezik, és pedig azért, mert a honunkat 
elnémetesiteni törekvő II. József korszakában oda egy német gyarmat telepittetett le, s 



csakhamar annyira szaporodtak, hogy 1775-ben gyermekeik számára német iskolát 
alapitnak*A város ez évről való jegyzőkönyve szerint., de ma már a német városban hiába 
keresünk németet; mert azok egy része visszavándorolt, nagyobb része pedig annyira 
elszékelyesedett, hogy még eredetének emlékét is elfeledte, s még emliteni sem lenne 
tanácsos előttük hajdnai eredetüket, mert hamar megszalasztanák az embert. Ezen beolvasztás 
önkéntes volt, semmi erőszakolás, semmi rászoritás hozzá nem járult. Beolvadtak, mert uj 
hazájoknak szabadsága a népnek, mely közé települtek, testvériessége megnyerte őket, s 
feledteté velök őshazájukat. A Német-városban van a görög-egyesültek és nem-egyesültek 
temploma is, itt e tájat laknak azoknak oláh eredetű hivei, de ezek is annyira elszékelyesedtek, 
hogy csak magyarul beszélnek, s azért azokat keleti vallású székelyeknek kell néznünk. 

Ugyan a vár háta mögött van a Klastrom-utcza, mely ily nevét a reformatio előtt ott volt 
apáczák kolostoráról nyerte. 1549-ben sz.-annai Lázár János végrendeletében a kisfaludi 
malom hasznának felét a vásárhelyi barátoknak és apáczáknak hagyományozza, ugy hogy a 
félrésznek két harmada az apáczáké legyen; ezenkivül ugyancsak Kisfaludról a barátoknak 
10, az apáczáknak is 10 kaszaalja füvet rendel évenkint kiadatni, továbbá a tó hasznából is 
részeltetni rendeli az apáczákat*Lásd a végrendeletet gr. Lázár Miklósnak, „A gr. Lázár 
család” cz. könyve 50. lapján.. 

Az 1557-ki tordai országgyülésen még emlités van téve a maros-vásárhelyi apáczákról. 1562-
ben a székelyek elől Vásárhelyre vonult Májláth ezen kolostorba szállott. Kunits*Dacia Sic. 
65. lap. emliti, hogy az ő korában még megvoltak ezen kolostor romjai, ma már annak semmi 
nyoma, sőt a legöreebb emberek sem emlékeznek még csak fekhelyére is. Emléke egyedül ez 
utcza elnevezésében maradt fenn. 

A klastrom utczától célre a Szent-Miklós utcza fölötti magaslaton vannak Vásárhelynek oly 
szépen tartva bekeritett, s figyelemmel gondozott temetői, minő kevés van honunkban. 
Lombos fákkal beültetett virágos kert az, mely a halottak csendes lakát megóvja a 
visszariasztó hatástól; szép kies hely az, mely ha az öröknyugalom helyét nem teszi is 
vonzóvá, de visszataszitóvá sem a test megsemmisülésének, vagy a halálnak e végzetleges 
helyét, hová minden születettnek le kell eykor fejét hajtania. 

Vásárhelytt a katholikusoknak és protestánsoknak*A reformátusok temetőjébe temetik 
halottaikat az unitáriusok és lutheránusok is. külön temetője van. Ezen elkülönözés még a 
mindenkit egyenlősitő halálban is, a türelmetlenség régibb korából származik. Igy találta a 
jelen ivadék, s ugy is hagyta. Minket azonban leginkább a reformátusok temetője érdekel 
azért, mert oda legtöbb kegyelet vonz; mert ott találhatunk oly sirokat, melyekre a hála, 
tisztelet és áldás koszoruját illeszthetjük. E temetőben van egy czinteremnek nevezett 
elkülönitett hely, a temetkezési szertartások és a kegyeltebb halottaknak temetkezési helye; 
közepén egy erős cserfa-lábokon nyugvó fedélzet van szószékkel és padokkal. Itt szokták a 
halotti szónoklatokat tartani. Ezen szinnek nevezett, nyitott szentély maga is egy tisztes 
régiség, mint azt mestergerendáján levő ezen felirata bizonyitja: 

„Istenünk dicsőségére, tiszteletire, az néhai és boldog emlékezetű Méltoságos Úr. T. N. széki 
Teleki Mihály özvegye T. N. Vér Judit Aszszony Eclesiánkhoz conferált beneficiumából 
épitetett Tekintetes Halmágyi Mihály uram biroságában 1698”. 

Ezen halotti-szin négy szögleténél négy óriás körisfa állott, melyek 20 évvel ezelőtt 
elrothadozván, kivágattak, pedig azok ritka nagyságuk mellett kegyeletes emlékeket is 
őriztek, mert azok a Sárospatakról elűzött, s félszázadon át zaklatott ref. tanulóknak 



Vásárhelyre való településük emlékére ültettettek 1716-n, miért azok a muzsák diadalának, a 
nemzeti műveltségnek voltak tenyész-emlékei, melyek a temetőben – az enyészet e helyén – a 
szellem életének halhatatlanságát jelképezték, s azért azok elpusztultát méltán fájlalhatjuk. 

E fák helyén most más emlékek vannak elhelyezve, melyek szintén a szellemi nagyságnak 
hirdetik égi diadalát, tehát a halhatatlanság jelképei. Igen, mert ott nyugosznak a tudomány, a 
hazafias érdemek dicső felkentjei, ott domborul sirja Dózsa Gergely, Szász István, Csernátoni 
Sámuel, Basa István, Kovásznai Sándor, Bojai*Siremléke az általa honositot s annyira kegyelt 
ponyik-almafa. tanároknak. Gecse Dániel, Máttyus István (kikről alább), Péterffi Pál 
orvosoknak, a székely Nyirő család sirboltja*E család, melyből Vásárhelynek sok jeles 
embere került ki, kihalt.. Antal János, Borosnyai Lukáts János és Bodola Sámuel püspökök 
sirjai. 

Künn a temetőben fekszik enyedi tanár és halhatatlan szónok id. Szász Károly, Csipkés 
Boldizsár, Dr. Szotyori, Hegedüs Lajos, vadadi Filep József (kiről fennebb Vajánál szóltunk), 
Erszényesi józsef főbiró, több országgyülésen Vásárhely követe, a két Molnár tanár (apa és 
fiu) Ercsei János tanár, Dr. Bélteki, az 1867. évben elhalt Dózsa Elek, s sok más jelesei e 
városnak és hazának, kiknek élete áldásos volt a korra és körre, melyben éltek, kiknek emléke 
az utódokra szent hagyományként maradt hátra, kiknek sirjain a dicsőség babérkoszoruja 
csüng, szentesitvén a poraikkal vegyült hantokat. 

Ennyi jelesnek emléke is kiérdemlené az e temetőt megillető tiszteletet és kegyeletet, s pedig 
ezek mellett ott található még a multnak egy másik legbecsesebb maradványa is, mely 
Vásárhely legnagyobb emberének, a fejedelmi kor egyik legjelesebb diplomatájának, a 
vásárhelyi vár épitőjének, e város királyi városát tevőjének és a jeles irónak, a valójában nagy 
Borsos Tamásnak siremléke. Azonban mielőtt ezt észlelnők, lássuk pár vonásban a nagy és 
szép szerepet játszott Borsos Tamásnak életét, hogy ennek ismeretéből meritett méltánylat és 
tisztelettel közelithessük meg eddig feledve rejtőzködött sirját. Borsos Tamás 1566-ban jun. 
14-én született Vásárhelytt. Atyja Borsos Sebestyén krónikairó*”A világnak lett dolgairól” 
czímen irt jeles krónikát. és a város főbirája; anyja kolozsvári Hosszu Krisztina. Tamásunk 
1595-ben e város polgárává választatott, s mint ilyen a szombatoságra tért át több 
polgártársaival; mi egy Szinán Pashához irt, de Báthori Zs. kezébe került levél által 
kitudódván, Fehérvárra vitetett börtönbe; honnan kiszökvén, 3 hónapig bolygott, míg 
bántalanul visszatérhetett szülővárosába, hol 1597-ben jegyzővé, 1599-ben főbiróvá 
választatott. – 1602-ben épittette a vásárhelyi várat, ugyanez évben a dézsi országgyülésre, 
1606-ban Bocskaihoz küldetett Kassára követségbe. Visszatértével ugyanazon országgyülés, 
mely Bocskait fejedelemnek választotta, Borsost is megválasztotta a fejedelmi tábla ülnökévé. 
Itt nyer az eddig csak szülővárosában szerepelt Borsos országos fontosságot, s hogy szép 
észtehetsége s érdemei méltányolva voltak, mutatja az, hogy 1612-ben Báthori Gábor rendes 
követül (continuus orátor) küldötte Konstantinápolyba, hová következő év aprilisében a 
főkövet Ballási Ferenczczel el is ment, s ott volt 1614. aug. 13-ig. Ő ezen követsége történetét 
és útinaplóját leirva hagyta hátra*Közölve van. „Erdélyország tört. tára” 15–43. és 233–250. 
lapjain. . Hogy Borsos ezen küldetése alatt mennyi diplomatikai ügyességet fejtett ki, tanusitja 
az is, hogy bár mint Báthori követe a portára menekült Bethlen Gábor ellen hathatósan 
föllépett, ez, midőn fejedelemmé lett, Borsost több követségekre alkalmazta; igy 1615-ben 
május 6-án Nagy-Szombatba Mátyás királylyal egyezkedni küldött követségnek Borsos is 
tagja. 1618. márcz. 25-én másodszor küldetett állandó követül a pártára, s ott volt egészen 
1620. apr. 28-ig. Ez alatt irta meg II. Portára való járásának historiáját, mely a mellett, hogy 
nemzeti irodalmunknak egyik kiváló temréke, egyszermind azon kor történelmére becses 
adatokat nyujtó munkálat*Közölve van „Erd. Tört. Adat.” I. köt.. 1625-ben Kamuti és 



Toldalagival Borsos ujból Bécsbe küldetett a II. Ferdinánd és szultán közt kötendő béke 
eszközlésére. 1626-ban harmadszor ment az adóval a Portára. Hogy 5-szöri követsége mily 
tekintélyt szerzett neki, mutatja az is, miként az 1630-ki medgyesi országgyülésen, midőn a 
rendek csaknem egybevagdalták egymást, csakis Borsos és Toldalagi tekintélye tudta a 
zajgókat csendre birni*Lásd életleirását részletesebben „Erd. tört. tára” 3–15. lap.. Hogy 
ennyi érdemei, s a közügynek tett szolgálatai nem maradtak jutalmazatlanúl, kitetszik abból, 
miszerint 1607-ben Rákóczi Zsigmond Borsos Tamásnak hű szolgálataiért Mező-Bándon és 
Mező-Madarason házat ad, s ezekre, ugy minden más marosszéki birotkaira nézve kiveszi 
minden rendes és rendkivüli adók alól*Ez okmány megvan eredetiben most Vásárhelyt élő 
utódja Borsos Györgynél.. 1614-en Bethlen Gábor Mező-Madarason, Koolpoiy (Kölpény) és 
Kisfaludban, a Makai János utód nélküli kihaltával fejedelmi rendelkezésre visszaszállott 
részjószágokat adományozza Borsos Tamásnak*Ez okmány kelt 1614. nov. 15-én a 
nagyváradi várban a fejedelem és Bölöny Gáspár aláirásával, eredetiben Borsos Györgynél 
Vásárhelyt. és ugyan Bethlen Gábor, midőn második portai útja után Borsos 1620-ban jan. 
14-én Kassára a fejedelemhez felment, hű szolgálatai jutalmául Kővár vidékén Szelnicse 
faluban 16 ház-jobbágyot adományozott, 100 frt költségébe, s évi 50 ft nyugdíjt a sófalvi 
bányákról*Lásd Erd. Tört. Adat. II. k. 284. lap.. Az ennyi szolgálatot tett, az ennyi 
kitüntetésben részesült Borsos Tamás elhalt, miként sirírata bizonyitja, 1631 april 18-án 69 
éves korában. Borsos György birtokában van egy családi leszármaztatás; e szerint Tamásnak 
két fia volt: István, ki atyjának és anyjának sirkövet emelt a vásárhelyi temetőben, s ki 1635-
ben Marosszék részéről országgyülési képviselőnek választatott*Lásd Benkő Kár. Marosszék 
ismert. 102. lap., ez deficiált; másik fia Bálint, ennek fia János, ki 1661-ben több Kemény-
pártiakkal a szamos-ujvári várba vonult Ali Pasha elől; ennek több fiai közül György 
nevezetesebb, ki Apafi fejedelem udvari papja volt a kővári várban, később dézsaknai lelkész. 
Most élő egyedüli utódja az emlitettem Borsos György. De Borsos életének e rövid vázlatban 
nyert ismeretével induljunk siremléke felkeresésére. 

Báti Gábor előleges figyelmeztetése nyomán indultam el*Ki, miként mondá, tanuló korában 
azt látta, s azon Borsos Tamás nevét olvasta. felkeresni ezen nemzeti emléket; a temetőőr 
megjelölte nekem a Borsos-család temetkező helyét; de az ott levő siremlékek mind ujabb 
keletüek voltak; már szomoruan távozni készültem, midőn egy felső felével földnek forditott, 
s az által csaknem egészen elnyelt kőkoporsónak pillantám meg keiálló szögletét. Egy titkos 
előérzet sugallá, hogy talán az a keresett emlékkő, s azt a ref. tanulóifjuság segitségével*Kiket 
a szintén csatlakozott ref. tanárok egész készséggel segitségemre rendeltek. nem kis 
erőlködéssel felemeltük a földből, s miként a kőtábláknak Mózes általi felmutatásakor, ugy itt 
is a villámlás és dörgés nem hiányzott, mert egy hirtelen fergeteg keletkezett, melynek zápora 
lemosta a föld által elnyelt, a feledékenységtől lefoglalt, de azoktól visszahóditott emlékkőről 
a rárakódott szennyet, a feledésnek porát. S mily nagy volt elragadtatásunk*Minőt a 
szenvedélyes kutató szokott érezni s csak az tudja kellőleg felfogni., s mily nagy fölfedezési 
örömünk, midőn vihart követett derűben, midőn a sötét fenyegető felhők elvonultával 
kiragyogó nap sugaraitól elöntött köven Borsos Tamás nevét kibetüzhettük; de én ezzel nem 
elégedtem meg, én az egész feliratot ismerni ohajtám, s miután a rárakódott mohát savany 
segélyével eltávolitám, több órai észlelés és tanulmányozás után – kevés kivétellel – sikerült 
is megfejtése, a mint itt következik. 

A kőkoporsó egyik lapjának szögletében van egy díszes paizsban Borsos Tamás czímere 
(korona alatt szájában nyilvesszőt tartó madár), mellette e felirat: „Arma seu insignia 
nobilitaris Thomae Borsos de M. Vásárhely”. A czímertől jobbra az egész kő hosszát betöltő 
hosszú sorokba – összeillesztett egymásba irt és igy bajosan olvasható – latin betükkel e 
feirat. 



(Felső sora – a kőkoporsó felső orma letöredezve levén – egészen hiányzik; de ott 
kétségtelenül Borsos T., Báthori és Bethlen Gábor fejedelmek nevei lehettek, mint azt a 
szöveg értelme is jelöli; a második sorstól kezdve a felirat igy folytatódik:) 

Serenissimorum Illustrissimorum Dominorum Principum 

Transilvaniae Tabulae Sedis Judicia- 

rie Assesoris, tribus vicibus in Fulgida Porta Ottomanica 

Oratoris continui, ac illis et etiam muniis et legationibus 

tam Domino- 

rum Principum et Regni Transilvaniae, quam etiam 

Patriae suae 

Maros Vásárhely fidelissimi Servitoris; dolores peregri- 

nationi finem 

facientes (?) in domo paterno quiete ex hac vita emi- 

gravit, Anno Jes Christi 

1631 die XVIII Mensis Aprilis. Aetatis vero suae Anno 

LXVIIII. Nec non 

Generosae quondam Dominae Dorotheae Marosi, praeno- 

tati Generosi 

Olim Domini Thomae Borsos relictae viduae q. (quae) 

posteris tris- 

tissimum desideratissimi sui conjugis ornavit (?) nimio 

dolore ac fletu cordis 

et anxietatibus labefactae, exantlatis viribus annorum 

saturata 

longitudine, sine ullo membrorum cruciatu et mortis 

horrore placide in Domino 

Obdormivit Anno Domini 1637 die XXV mensis Julii. 

Aetatis vero suae Anno LXIII.*Betüről betűre hűn másolva, csakis azon értelemkönnyitő 
változtatással, hogy a feliratban az U-k helyén levő V-ket U-ra igazitottam; de a kő nagyon 
kopott, s e kopottság miatt az egymással összefoglalt, egymásba beleirt betük bajosan levén 
olvashatók, egy helyt, nevezetesen a 10. sorban értelemzavar fordul elő, azonban a mi 
leglényegesebb, Borsosnak – eddig ismeretlen – halála ideje határozottan meg van ott jelölve.  

A kőkoporsó túllapján levő felirat teljesen olvashatatlan, de mivel azon oldalon rendszerint 
csak bibliai idézések szoktak lenni, nem éppen lényeges. A kőkoporsó egyik bütüjén semmi 
felirat, de másikán az emlékkő keletkezési idejét jelző ezen felirat van bevésve: 

„Positum – B. Egregio Stephano Borsos de Maros Vásárhely filio tristissimo in parentum 
suorum Defunctorum carissimum debitum honorem et felicem memoriam Anno 1637.” 

De ideje, hogy a holtak városából az élők városába visszatérjünk, és pedig mindenek előtt a 
felső város főutczájában, a Sz.-Miklós-utczában folytatjuk vizsgálódásunkat, hol 
Vásárhelynek ismté több nevezetessége van csoportositva. 



Ezen, Vásárhelynek legtekintélyesebb, szép, széels utczája célről északnak irányul. Nevét 
nem arról vette, mint némelyek vélik, hogy Káposztás-Sz.-Miklós nevű falu ez irányban 
fekszik, hanem vette ezen utcza északi végében a mostani collegium helyén feküdt sz. 
Miklósnak szentelt templomról, melynek neve is mutatja, miszerint az a reformatio előtt már 
létezett; hogy pedig az nem volt valami kis imola, kitetszik abból, hogy a 16. század végeig az 
volt Vásárhelynek emgyés szentegyháza*Erd. Tört. Adat. I. k. 76. lap.. Ugy látszik, hogy ezt 
is Basta járása semmisité meg, mert 1602-ben a vár épitésekor a várbeli templom befedésére a 
sz. Miklósról szedték a cserepet*Ugyanott.. Fedél nélkül maradván, az idő megemészté falait, 
romjaiból helyére épült a reformátusok collegiuma, s ekként a szentegyház nem semmisült 
meg, csak a muzsák templomává alakult át. Lássuk röviden e collegium alapulása és 
fejlődésének történelmét. 

Vásárhelytt a reformatio jókor elterjedt, s ezzel kapcsolatosan a tanulási vágy és műveltségre 
törekvés, melynek addig a kolostorok büzhödt köre nem előmozditója, hanem akadályozója 
volt. A vallási forrongás, az eszmének és a józan észnek a reformatióval kivívott győzelme, az 
emberiséget egy üdvös irányú mozgalomra buzditá, a megállapodás, a sötétben való 
tapogatódzás helyett az előrehaladás, a felvilágosodás felé való törekvés szelleme lelkesité az 
emberiség józanabb rétegeit. A tudomány, mely addig papi monopolium volt, kezdett 
általánosittatni, a rejtegetett világosság üdvhozó sugarai szétáradoztak s eloszlatván a 
századok sötétjét, megvilágiták az emberiség küzdterét. Miként mindenütt, ugy Vásárhelyt is 
fellobbant az eszme szövétnekének szent Vestalángja, s már a 16. században a 
reformátusoknak tisztességes iskolája van itt, mely particularé-nak neveztetett, s mely 1562-
ben már fejedelmi és orzságos pártolásban részesül, midőn János Zsigmond a kolozsvári és 
vásárhelyi iskolák számára évenkint 250 frtot rendel, mit az 1565-ki kolozsvári, és következő 
évben a tordai országgyülés a székelyek dézmájából rendel kiadatni*Mint ezt a ref. egyh. 
község levéltárában lévő okmány bizonyítja. A kolozsvári országgyülés végzéseit lásd 
Erdélyország Tört. Tára I. k. 56. lapján.. 

 

A m.-vásárhelyi ref. collegium látképe. (Rajz. Greguss Ján.) 

1587-ben Báthori Zsigmond az előbb ugyan általa rendelt 50 frt mellé még 100 frtot rendel 
évenként a vásárhelyi iskola tanonczainak növelésére*Ez okmány is eredetiben az egyh. 
község levelei közt.. Bethlen Gábor 200 frtot, Rákóczi György 40 veder bort*A város 
dézmájából ezen 1632-ben a fejedelem és Márkosfalvi Márton aláirásával kelt okmány 
megvan a vásárhelyi ref. egyházköz. levéltárában. rendel évenkint, mit Apafi is 1662-ben 
helybenhagy*Ugyanott.. 

De mindenezeknél nagyobb áldozatot hozott ez iskola felvirágoztatására a nagy Bethlen 
János, az udvarhelyi collegiumnak nagylelkű alapitója, ki a vásárhelyi iskolának 2000 forintot 
adományozott, melyet Nagy Szabó Péter s más városi polgárok 2715 frtra növeltek, mihez 
még a Teleki Mihály által kiadatni rendelt gernyeszegi dézmának fele járult. Az ily nagyobb 
mérvű adakozások által fölsegitett s országos pártolásban részesülő iskola csakhamar annyira 



felvirágzott, hogy a togátus deákok száma meghaladta a 40-et, s azok közül sok jeles lelkész 
és mester került ki. 

Ez iskola helyisége a sz. Miklós egyház mellett volt; később azonban ugy látszik, a várban 
költöztetett be, mert a ref. egyházközség levéltárában egy 1597-ről kelt okmány van, mely 
szerint a város és ecclesia képében Köpeczi (Keopeczi) Tamás, Kötélgyártó István Zékel-
Vásárhelytt lakó nemes személyek, Pischolti Fabritius Mátyás predicátor és Kováts Pál főbiró 
a tanács akaratjából Décsi János scholamesternek, ki sok éveken át becsületesen forgódott a 
város scholájában, mely régtől fogva volt a sz. Miklós-egyházhoz fundálva és rendelve, azt a 
scholaházat ex singulari benevolentia, udvarával, kertjével Décsi Jánosnak és posteritásainak 
jure perpetuo conferálják oly kikötés alatt, hogy ha ő vagy utódai el karnák adni, a város 
megtéritve a reátett melioratiókat, magához válthassa*Ez okmány meg van eredetiben az 
egyh. község levéltárában, honnan kevés kihagyással egészen közlém, mint egy igen 
nevezetes magyar szövegű okmányt, mely egyszersmind czáfolata Nagy Szabó Ferencz azon 
állitásának, hogy ezen iskolahelyet Báthori Zsigmond a város akarata ellen inscribálta volna 
Décsi Jánosnak; mert azt maga a város adata érdemei jutalmául.. Ez az eset be is következett, 
mert midőn – a mint a vár leirásánál is látók – a vásárhelyi vár épülni kezdett, a református 
ecclesia óvást tett a szentegyház telkének befoglalása ellen; az ügy végre ugy intéztetett el, 
miszerint a ávors megigérte, hogy a városon künn fog iskolát épiteni, s e czélra a régi schola 
helyét Décsi Dánieltől (a fenn emlitett Décsi János fiától) más házon és pénzen 
visszaszerezték, s oda épitettek iskolaházat; de e mellett a várban is volt a templom közelében 
iskolahelyiség, hol háborus időkben folytathatták a tanitást*Erd. Tört. A. I. k. 90. l.. Ez a 
vásárhelyi iskola történetének első phásisa. 

Nagyobb mérvű fejlődést, s collegiummá való átalakitást az a XVIII. század kezdetén nyert az 
által, hogy 1672-ben Báthori Zsófia Sárospatakról elüzvén a ref. tanulókat, azok egy része 
Gönczre, más része Erdéylbe, a vallásszabadság földjére jött tanáraik Buzinkai Mihály és 
Posaházi jános vezetése alatt. Az üldözöttek itt szivélyes fogadásban részesültek, s I. Apafi 
engedelméből Fehérvárra települve, ott nyiták meg a tudományok csarnokát, melyben Erdély 
fiataljai közül is számosan megjelentek. De vándorlásuknak még nem volt vége. A 
tudományok e zaklatott fiai itt se nyugodhattak sokáig; mert Erdély az osztrák ház uralma alá 
kerülvén, lassankint és nem mindig szelid módokkal a kath. suprematia felülemelkedett, s 
Fehérvár az ujból beállitott katholikus püspökség székhelyévé tétetvén, a szegény tanulók 
ujból üldözőbe vétettek; ujból el kellett hagyniok Fehrévárt, s Nagy-Enyedre, Bethlen Gábor 
romladozott iskolájába vonulniok. Sőt még a romok között sem nyughattak meg, mert 
Steinville István osztrák tábornok 1716-ban onnan is elzavarta őket, mikor a tudományok 
ezen vértanui zászlókkal, szent zsolozsmákat énekelve vándoroltak Krakkóba (Fehérvár 
közelébe), onnan egy részük visszatért Sárospatakra, más részük (vagy 30-an) tanáraikkal gr. 
Teleki László és gr. Székely Ádám udvaraiba oszlottak szét, honnan Szászvárost kérték 
letelepedésök helyéül. Steinville M-.Vásárhelyre rendelte őket, hová ez év (1716) dec. 2-án 
vagy 50-en meg is érkeztek. 

A városi polgárok az üldözötteket szivélyesen fogadták, s magok házaiknál elszállásolva, 
tanulmányaikat Borbély György házánál*A Sz.-György és Sz.-Királyutcza összeütközésénél 
való szögletházban. folytatták, míg a Consistorium kérelmezésére III. Károly ezen bolygó 
collegiumnak a vásárhelyi iskolával való egybeolvasztását elrendelte. Az egyesitési ünnepély 
Toldalagi János iskolai gondnok vezetése alatt tartatott meg. Volt tehát annyi hányattatás után 
végre megállapodási helye e fiatalságnak; de nem volt helyisége, mert a vásárhelyi régi iskola 
épülete szűk volt a felszaporodott tanulók befogadására, s azért Sebess And. tanáruk épitéshez 
fogott. Ezt végrehajtani nagy segitséggel volt akkori alkirálybiró ákosfalvi Szilágyi János és 



makkfalvi Dózsa Ábráhám, kik a székelyekkel a szükséges fát hordatták meg, gr. Kornis 
Zsigmond – kinek a tanulók medgyesfalvi kastélyát tüztől megvédték hálából – követ 
szállittatott, s igy 1718. septemberre elkészült a collegium épülete, melybe midőn bkeöltöztek, 
Szöts Dániel (ki az épitésben is segélyezte) az egész fiatalságot megvendégelte. 

Míg Apafi élt, addig 100 véka gabonát, s 600 ftot kapott ez iskola, a Bethlen család 12 ifju 
ellátására Petrás falu dézmáját adományozta, s sok más magányosok pénz- és gabona-
segélylyel járultak; de elgtöbbet tett ezen collegium emelésére és szellemi fejlődésére 
makkfalvi Dózsa Gergely, ki 1794-ben jogtanárrá, 1802-ben igazgató tanárrá választatván, 
életét és tevékenységét ezen collegium fölemelésére forditotta. Ő alatta épült a most is 
meglevő két emletes épület, melynek képét melléklem. (Lásd a 135. lapon). 

Dózsa áldozatkészsége, szellemi ereje és csüggedhetlen tevékenységének lehet köszönni, 
miszerint ezen collegium oda emelkedett, hogy Erdély bármely collegiumával kiállotta a 
versenyt, s annyira látogatott volt, hogy 1848-ban ezeret meghaladta a tanulók száma. 

A 48-ki mozgalmakat követett elnyomatás szerencsétlen korszakában, – midőn irtóharczot 
inditottak a magyar minden intézményei ellen, midőn nemzeti nyelvünk, s a műveltség-
terjesztő községek is üldözőbe vétettek – ez iskola is bezáratott, tanárai bebörtönöztettek, a 
tanitás eltiltatott, s csak hosszas utánjárással és kérelmezésekkel lehetett annak ujbóli 
megnyitását kieszközölni, de ekkor is – talán, hogy a magyar kebléből a jogérzetet is 
kiirthatni hitték – a jogi tanszék betiltatott, s az csak 1861-ben állittatott vissza. Most 
lassankint kezd a muzsáknak csarnoka ujból emelkedni, a tanulók száma ma már 600-ra 
megy; van 6 rendes, 5 segédtanár, kik az iskola megfogyott tőkéjéből nem igen nagy fieztést 
nyerve, szent buzgalommal folytatják a fiatalság nevelését. 

Ez rövid vázlatban multja ezen collegiumnak. Hogy az jövőben emelkedni fog, s hogy az – 
miként szükséges – egy reál-iskolával egybekötött székely egyetemmé fog kifejlődni, azt 
azért remélhetjük, mert ezen iskolára nagy örökség néz. Ugyanis 1818-ban junius 28-án nay 
ünnepélyességgel ülték meg a vásárhelyi collegium megalapitásának százados ünnepét, mikor 
Antal János püspök a várbeli templomban jeles egyházi szónoklatot tartott. E beszéd alatt 
szülemlett meg az eszme szárazajtai Gecse Dánielnél, hogy ezen vagyonilag szegény iskola 
fölemelésére mily nagy lendületet adna, ha csak 100 ft alapitvány tétetnék ugy, hogy az 100 
évi kamatoztatás után vétessen igénybe. Közölte másokkal is ez eszmét, s kiszámiták az 
eredményt. A nemes emberbarát e percztől fogva egész élete tevékenységét és törekvését arra 
szentelte, hogy ezen eszmét a lehető legnagyobb mérvben létesitse. 

Gecse Dániel bizonynyal századunknak legnagyobb és legjótékonyabb embere, kinek 
életmelege, s szellemnagysága csak a jövőben fog teljes dicsőségében feltünni. Én, ki e 
munkában a hazafias érdemek kiemelése és örökitésére mindenütt tért engedék; én, ki a haza, 
az emberiség jóltevőinek, a nemzeti emelkedés szorgalmas munkásainak emlékét mindenütt 
felkeresém; én, ki igyekeztem az érdemnek meghozni az elismerés adóját: bevallott elvemhez 
hűtelen lennék, s következetlen önmagamhoz, ha itt Gecse emlékének és áldásos 
intézkedéseinek néhány sort nem áldoznék. 

Gecse Dániel 1768-ban márcz. 7-ik napján K. Szolnok vármegye Czigányi nevű falujában 
született, Tétsi krisztinától, Tétsi Sámuel vásárhelyi hittanárnak árván maradt leányától. Az 
ujszülött Gecse Benjamin joggyakornok, szerelem gyermeke volt, ki a szegény, de szép leányt 
házassággal biztatva megcsalta, s azután elhagyta. A szegény megcsalatott, elhagyatott nő 
inség és nyomor közt nevelte szülöttjét, ő e lénynek élt, éjjel, nappal varrt, dolgozott, s mit 



szerezhetett, – önmagától a legszükségesebbet is megvonva – gyermekének nevelésére 
forditotta, ki már kis korában szép tehetségeinek jelét adta, s osztályában, mint kitünő tanuló 
mindig első volt. Az anya, ki ennyit áldozott, ki a legszentebb érzelem által volt ihletve, ki a 
magasztos anyai szeretet szenvedő angyala volt, megérdemli, hogy nevét a dicső honleányok 
koszorujába foglaljuk, mert ki botlását ily magasztosan hozta helyre, az Isten és ember előtt 
szeplőtelenné tette emlékét; áldásossá és szentté nevét. 

Fia a m.-vásárhelyi collegiumban tanulmányait végezvén, 1791-ben osztálytanitóvá lett, s 
mivel orvosi pályára szánta magát, az egyházi tanács által engedélyezett peregrinátióban 
gyüjtött csekély összeggel 1792 őszén a pesti egyetemre ment, hol gr. Teleki József nemes 
pártolása könnyité tanulmányainak bevégezhetését. 1798-ban kapta ki orvosi diplomáját, s 
egykorulag szárazajtai Gecse Benjámintól való származásának törvényesitését. 1799-ben 
anyja látogatására és segélyezésére Vásárhelyre jött; de tanulmányainak tökéletesitése végett 
még ez évben Bécsbe, onnan Olaszországba utazott, hol a nagy hadi kórházban 
alkalmaztatván, csaknem áldozatává lett a kórházi láznak (typhus nosocomialis). 
Felgyógyultával Vásárhelyre visszatérvén, rendes városi orvossá lett, s mivel még 
künnlétében elhalt atyja végrendeletében fiának mitsem hagyott, ő azt hamisitottnak vélvén, 
az örökösöket perbe idézte. E per miatt Hunyad vármegyében sokat kelletvén lerándulni, 
mivel az 1807-ben uralgott ragály az ottani orvosokat mind elragadta, Gecse saját 
veszélyeztetésével mindent megtett a járvány kiküszöbölésére. – 1809-ben az insurrectio 
főorvosi állását fizetés nélkül vállalta el. Ezután, hol csak veszély mutatkozott, Gecsét 
mindenütt ott találjuk; 1813-ban Brassóban. 1814-ben Fogarasban állomásozott, hogy a dunai 
fejedelemségekben pusztitó pestis behozatalát meggátolja. 1817-ben szülővárosában 
neveztetett főorvossá, s azt 1823-ig a legnagyobb buzgalommal folytatta. Ez év nov. 1-én 
vérhányás következtében annyira elgyengült, hogy azon 6 hónap, mit még ezután élt, csak kín 
és gyötrelem volt; de beteg csak a test volt, nagyratörő lelkülete megtartá továbbra is minden 
éberségét, s ez idejét végintézkedések, s főként kedvencz eszméje „Ember szereteti 
(Philantrophicum inst.) egyletének” létesitésére forditotta. Eleinte 6000 vftot hagyott e czélra; 
de végperczeit közelegni érezvén, összes vagyonát rendelte azon kikötéssel, hogy annak 
kamatját anyja, míg él, használja, ennek halálával az egész tőkésitett összeg az „ember 
szereteti egylet” alapjára fordittassék*Ez intézet mellett magán-jótéteményekre is 
kiterjeszkedett. Két adósának 6000 frtot engedett el. Kereskedő adósainak az adósság 
negyedrészét, adót fizető adósainak a tőke felét, anyja két testvérének 3000 frtot rendelt, a kis 
templom épitésére 150 frtot, egy felfogadott fiucska nevelésére 500 frtot, barátainak 1450 
frtot, végrendelete végrehajtóinak 600 forintot, mind váltópénzben.. Ez pedig anyja elhaltával 
– ki fiát hamar követte a sirba – tett 32,479 vftot és 8 denárt. 

Hogy pedig ezen összeg hogyan gyarapittassék, miként kezeltessék, s annak jövedéke majdan 
hova fordittassék, azt önmaga irta meg végrendeletében*E végrendelet hiteles formában az 
erd. kir. tábla itélőmestere Pávai Vajna Elek aláirásával állittatott ki 5 példányban, melyből 
egyet magának, egyet a vásárhelyi collegiumnak, egyet a városi tanácsnak, egyet az egyházi 
tanácsnak, egyet a főkormányszéknek adott át. Megjelent az nyomtatásban Vásárhelytt, 1840-
ben, 8-ad rétben, Gecse Dániel életrajzával együtt, honnan én is rövid kivonatban közlöm.. 

E végrendelet pedig egy nagyszerű socialis érdekű munka, mely mind irányát, mind irályát 
tekintve, emelkedett eszmekörben forog, melynek minden sorát a hazáját és az emberiséget 
magasztosan szerető lénynek emelkedett szelleme lengi át; oly munkálat, mely a jótékonyság 
e példányképének emlékét dícskörrel övezi körül. E munka korlátolt tere nem engedi, hogy 
azt – miként megérdemelné – egész terjedelmében közöljem; de annak legalább rövid 
kivonati ismertetését mellőznöm hazafias bűn lenne. Rendelkezését igy kezdi: 



„Az emberi nemzet nagy familiájában a boldogságra vezető első lépcső az erkölcsi 
tökéletességre való törekedés, mely szükségképpen felteszi az értelem megvilágositását, és a 
mi ettől elválhatlan: az akaratnak megjobbitását. Innen buzognak ki a társasági élet 
boldogságának minden egyéb forrásai, ez az a mozdithatlan alap, melyen vagyon fundálva a 
közönséges emberi szeretet és minden társaságbeli kölcsönös kötelességek. Az elme 
megvilágositása és a sziv megjobbitása nemes munkáit egyedül a jó neveléstől lehet várni” 
stb. 

Tehát a nevelésügy és a jótékonyság volt az alapeszme, mely Gecsét rendelkezéseiben 
vezérelte, s hogy az – ha később is – de kívánt nagy mérvben éressék el, akként intézkedett, 
hogy a letéteményezett összeg egy századig (1920-ig) kamatoztatva, egy millió forintra 
szaporittassék. Rendelkezésében még a pénzkezelésnek aprólékos műtételeire is kiterjedt 
figyelme. Egy 9-tagu választmányt tett felügyelővé, mely választmánynak elnöke a m.-
vásárhelyi collegium főgondnoka, tagjai az erre választott tanárok, 2 városi tanácsos és a kath. 
gymnasium részéről erre kinevezett tanár; ezek vezetése és ellenőrködése alatt egy ismert 
becsületességű, cautionatus és fizetéssel ellátott pénztárnok kezeli a tőkét, ki csak biztositék 
mellett adhatja ki kisebb vagy nagyobb összegekben a pénzt, és évenkint számadásait a 
választmány vizsgálata alá bocsátja. Hogy pedig ezen alapitvány czélja evidentiában legyen, 
meghagyta, hogy minden iskolai év kezdetével az ifjuság előtt felolvastassanak annak 
törvényei, ugy olvastassanak fel a centumviratusok gyüléseiben, s a városi nemes communitás 
előtt is minden biróválasztásnál, hogy igy mindenki ismerje ez intézkedés czélját, s 
egyszersmind ezáltal a nyilvánosság ellenőrzése alatt álljon. 

Mikor ily kezeléssel az a kikötött 1 millió forintra felszaporodik, a kamat egy negyedrésze a 
m.-vásárhelyi ref. collegiumnak, másik negyede a ref. főegyházi tanács rendelkezése alá 
bocsáttatik, hogy azt a nevelésügy*Hogy a vásárhelyi collegium mely irányban használja fel e 
jövedelmet, arra nézve is irányeszméket tűz ki. Abból a collegiumot és tanári lakok épületeit 
jó karban kell tartani, könyvtárt állitani, uj tanszékeket szervezni, a tanárokat, azok özvegyeit 
nyugdijazni, a szegény fiatalokat segélyezni, ösztöndíjak által a tanulási kedvet fokozni, zene, 
gymnastika, rajz s más testet erősitő, lelket emelő, szivet nemesitő mulatságokat szervezni. A 
collegium a maga járulékából 1500 frtot ad évenkint a vásárhelyi ref. ecclesiának; a kamat fel 
nem használt részét pedig jószágokba fekteti; a kezelésről pontos jegyzőkönyvet vezetvén, 
minden évben számadásait a fő egyházi tanácsnak megvizsgálás és ellenőrzésre benyujtja stb. 
A végrendelet 7. és 8. pontja megengedi, hogy 50 év mulva (tehát 1870-ben) a vásárhelyi ref. 
collegium nagyobb szükségeire a kamat egy százaléka igénybe vétethessék, s ekként a 
collegium rövid időn élvezni fogja ez alapitány jótékonyságát. és szegény református 
egyházközségek felsegélésére, falusi iskolák állitására, tanitók dijazására stb. forditsák, 
akként, hogy: „A közjó előmozditása, az értelem fejlesztése, a haza boldogitása minél inkább 
eszközölhető legyen”*Megjelöli, hogy a főegyházi tanács is a rendelkezése alatti 
kamatjárulékból a b.-madarasi, sz.-benedeki, ákosfalvi ref. egyházközségnek minden évben 
egyenkint száz-száz forintot adjon, segélyezzék a szegény ref. egyházközségeket, agg 
papokat, özvegy papnékat s azok gyermekeit, iskolákat állitsanak stb.. 

A másik félmillió kamatját az erd. gubernium kezelésére bizza, ugy hogy a fele kamatot 
mindig M.-Vásárhely városának adja ki, másik felét pedig országos jótékony intézetek 
alapitására, hasznos polgári intézetek fölsegéllésére, jutalmazásokra s egyéb a közjót, a haza 
üdvét előmozditó teendőkre forditsa. 

A városnak rendelt kamatjárulék iránt a legnagyobb részletességgel megjelölte a teendőket, s 
éppen ezen intézkedéseiből tünik ki Gecsének a kor előitéletei, s szűkkörű felekezetiesség fölé 



emelkedett szelleme, ezekből tünik ki leginkább azon magas emelkedett nézpont, melyről ő a 
jósnak ihlettségével beletekintett a jövőbe oly intézkedések tétele által, melyek egy század 
mulva sem lesznek túlszárnyalva, mit leginkább feltüntetnek a város osztályrészébe jutatandó 
kamatokra nézve kifejtett irányeszméi. Ezek szerint a város járulékából évenkint 1500 frtot 
rendelt a vásárhelyi ref. egyházközségnek, az egész kamatjárulék egy ötödét pedig a 
vásárhelyi kathol. gymnasiumnak, hogy ottan bölcsészeti tanszék állittassék, s csak azt köti ki, 
hogy ezen tanoda szigorlataira a ref. tanárok is meghivassanak, hogy ezáltal összesimulás, 
bizalom és rokonhajlam gyarapodjék, hogy ezáltal az emberiség eljusson azon 
eszmefejlettségre, miszerint minden vallási felekezetesség elenyészve, egy vallásban, a 
szeretet vallásában egyesüljön a haza minden fia. A megmaradó részt a tanács akként 
használja, hogy az értelem világosittassék, az akarat jobbittassék, azért egy oly előiskolát 
állitson a polgárok számára, hol irni, olvasni, számolni stb. tanittasson minden gyermek, s 
senki czéhbe, polgárok számába ne vétessék, ki ezen előiskolában legalább két véet nem 
töltött; a tanulókat szelid bánásmód s ösztöndijak által édesgessék oda. Ily szervezetű 
leányiskola is legyen, mindkettőnek tanitóit egy kilenczes bizottság válaszsza, s minden 
vallásfelekezetesség ki legyen zárva. A kórházban ingyen ágyakat s azzal egybekötve szüldét 
szervezzenek, hogy a szerencsétlen megesett személyek ott ingyen ápolást s táplálékot 
nyerjenek. A város szegényeinek, árváinak, tüzvész által károsultaknak, szegény utasoknak 
segélyt nyujtson a tanács. Hogy mesterség, ipar fejlődhessék, a fiatal házasoknak – hogy 
segély nélkül ne kezdjenek az élethez – a tanács kölcösnözzön 300 frtig, mit aztán 
részletenkint fizessenek vissza; de ebből legyenek kizárva a korhelyek, azok, kiket bármily 
erkölcsi hiba bélyegzett. Ezen hitelintézet pénze tőkésitendő, hogy ha elein kevesen is, de 
később annál többen részesülhessenek annak jótékonyságában. A polgárok közül azoknak, kik 
a haza szolgálatában érdemeket szereztek, kik sa közjóra valamely nevezetes szolgálatot 
tettek, kik uj találmányok által e város és hazára becsületet hoztak, külön jutalmakat osszon a 
tanács, s azt a jórvaló serkentés tekintetéből ünnepélyesen és nyilvánosan adassa ki. Mi ezek 
után fennmarad, az a város szépitésére, kövezet, sétahelyek, középületek s más szükségesekre 
fordittassék. Ez intézet felügyelője mindig a legfiatalabb senator, a tanács pedig minden év 
végén számadásait és jelentéseit a kormányszékhez felterjeszteni el ne mulassza stb. 

A tőke állandólag Vásárhelytt kezeltessék, onnan semmi szin alatt elmozditható ne legyen, s 
csak a kamatok menjenek a hagyományosok kezébe; azonban, ha a főconsistorium a státus 
javára hasznosabbnak látná, hogy a kezelésére bizott negyed millió különválasztassék, azt 
megtehesse, de akkor is azt Vásárhelyről el ne szállithassa. – Ha közbejött szerencsétlenségek, 
hadakozás vagy más országcsapás miatt az alap a megjelölt időbne a kikötött millióra ki nem 
nőné magát, akkor azt kell követni, hogy a kamat felerésze tőkésittetik, míg a millió kilesz, a 
kamat másik fele a collegium és város közt oszolván a megirtak szerinti használatra. Ez 
esetben a gubernium és consistorium a maguk részét csak akkor kapján ki, mikor a tőke az 
egy milliót elérte. 

Végre ötven akkor élt egyént (haláluk esetében fiait) nevezett ki, kik 50 év elteltével (1870-
ben) a vásárhelyi collegium főgondnokának elnöksége alatt a kir. tábla, a szék tisztsége, és a 
városi tanács kiküldötteivel az intézetet megvizsgálják, s arról a felsőbbséget tudósitsák. 
Ugyanekkor választassék közjó mellett buzgó egyénekből egy kilencz tagú bizottság*E 
bizottsághoz nevez a kormáynszék 1 tagot, a ref. főconsistorium 2 tagot, a kath. seminarium 1 
tagot, a m.-vásárhelyi tanács 2 tagot, a vásárhelyi collegium 2 tagot (a rectort egy tanárral.) 
Elnöke a vásárhelyi collegium főcurátora vagy ennek személyese., mely az intézet felett 
őrködjék, de a melynek tagjai az intézet tőkéjéből ne kölcsönözhessenek. – Ezek határozzanak 
az intézet kezelésének módozatairól, ugy ezen bizottság határoz a felett is, ha az intézet 
tervezetében változtatás vagy más elintézendő lesz; az alap kezelését pedig a főconsistorium 



által megerősitendő cautionatus s csak kizárólag ezzel foglalkozó pénztárnoknak s mellé 
választott subalternusoknak adják át. 

E rövid vázlat is elégséges annak megitélésére, hogy Gecse valójában egyike volt azon 
önzetlen lelkű hazafiaknak, kik hazájoknak éltek-haltak; egyike azon dicsőknek, kiknek nevét 
csak áldólag mondhatjuk ki. Nevének azért a nemzeti Pantheonban kellene tündökölnie, de 
mig ilyennel a nemzet rendelkezhetik, addig nagyság dicskörébe foglaltan a hazafi 
emlékezetnek kell szentül megóvnia a feledékenységtől. 

E rövid vázlatból megitélhetjük, hogy Gecse „Emberszereteti intézete” mily szép jövőt készit 
elő e városnak és az e városba helyezett collegiumnak, melynek most, midőn már multját, 
alapulását, fejlődését ismerjük s szebb reményekre jogositó jövőjét sejtjük, tekintsük meg 
falai közt levő nevezetességeit is. 

Ezek közt legelsőbben is megemlitést érdemel a könyvtár, melynek 20,000 kötete nagyrészt 
magánosok adakozásából gyült egybe*Ez adományozók következők: Szilágyi, Dr. Mátyus, 
Rhédei, Mos István, Szász István, Ercsei József, a volt casinó.. 

 

A m.-vásárhelyi collegium régiségtárában levő Rákóczi-pohár. (Rajz. Bicsérdy J.) 



E könyvek közt néhány unicum s más igen ritka példány található. Nevezetesebb kéziratok és 
könyvek: 

     1.     A Sárospatakról 1672-ben elhozott iskolai jegyzőkönyv, melybe az iskolai törvények, 
tanárok és tanitványok nevei bejegyezvék. 

     2.     A vásárhelyi ref. iskola 1702-ben leirt régibb törvényei. 

     3.     Apáczai Logicája. Unicum. (Ismertetve a „Buda-pesti Szemle” 17. kötetében.) 

     4.     Egy Herodotus, melyben apáczai Cséri Jánosnak sajátkezű névirata van meg. 

     5.     Appianus egy gyönyörű példánya, mely Velenczében 1477-ben nyomatott. Quart. 

     6.     Plautus comediája. Nyomatott 1499-ben Velenczében. Negyedrét. 

     7.     Heltai Gáspár cancionaléja 1574-ből. Harmadik ismeretes példány, kiegészitve az erd. 
muzeum példányából Török Ferencz által. 

     8.     Bonfinius. Nyomatott Heltai Gáspárnénál Kolozsvárt 1575-ben. Nevezetes főleg azon 
bejegyzésekért, melyeket Bánffi László tett; ezek közt azt is emliti, hogy atyjától, Bánffi 
Kristóftól csak is ez egyetlen könyvet örökölte. 

     9.     A karinthiai herczegségnek 1562-ben pergamentre diszesen irt rendszabályai, 
melyekbe molnárok, sütők törvényei, súly-, hossz- és űrmértékszabályzatok stb. vannak 
bejegyezve. 

Ezen főkönyvtárnak kiegészitője az ifjusági könyvtár, mely 1200 kötet tudományos 
szakmunkát és jelesebb szépirodalmi műveket tartalmaz, s melynek folytonos gyarapodására 
évenkint részvénydijból gyülő 300 frt o. é. fordittatik*E könyvtár a kisterem alatti szobába 
van elhelyezve, itt van az ifjuság „Gazdálkodó Társulatának” 1863-ban alapitott azon 
pénztára, mely olcsó öltözködésre alapult. A társulat pénztára gyárból hozatja olcsó áron a 
kelmét s szerződőtt szabója által csináltat szintén jutányosan, mit a fiatalság aztán 
részletfizetés mellett kap. . 

A főkönyvtár egy nagy teremben és két mellékszobában van elhelyezve. A teremben függnek 
az iskola jótevőinek arczképei. Dr. Gecse Dánielé, Dr. Mátyus Istváné*Ez II. József korában 
volt az egyesitett Marosszék és Küküllő vármegye főorvosa, jeles könyvtárával gyarapitotta a 
collegium könyvtárát, és állitotta sajtá költségén az iskola nyomdáját., dr. Szotyorié*Szotyori 
egy házat hagyományozott a vásárhelyi collegiumnak oly feltétellel, hogy annak jövedelme 
tőkésittetvén, midőn évi kamatja 320 ezüst forintra növekedik, abból két orvosnövendék 
küldessék egyetemekre; e növendékek egyikét a vásárhelyi, másikát a nagy-enyedi collegium 
fiatalságából válaszszák. Ercsei Józsefé, továbbá báró Szentkereszti Zsigmond 
tábornok*Szentkereszti tábornok az angoloktól nyert emlékkardját hagyta a collegiumnak, 
ugy ez iskolának hagyta volt Ebháti (egy utcza Vásárhelyt) házát is, de végrendelete eltünt, s 
az iskola elesett e hagyománytól, valamint ily okból esett el azon másik háztól is, melyet Dr. 
Péterffy hagyott volt ugyanezen collegiumnak. és Antal János ref. püspök*Ezen jeles püspök 
olajfestvényű arczképe N.-Enyeden volt, hol 1848-ban az oláhok összevagdalták; megmaradt 
darabjaiból egyberagasztatva tartatott meg gyászos emlékeként e szomorú napoknak. 
arczképei. 



A könyvtár egyik mellékszobájában*Mely a folyosó elrekesztése által keletkezett, a hol is a 
Mos és Szász István által adományozott könyvek vannak elhelyezve. egy szekrényben az 
iskola szerény régiségtára van elhelyezve. Az ott levő lovag-sarkantyuk, néhány bronz és 
vaskorból való fegyver s Bastakori (emberhuzta) ekevas mellett találunk egy valódi 
műremeket, egy több darabokra szétszedhető zománczos ezüst serleget, mely a hagyományok 
szerint I. Rákóczi György utazóserlege volt. – Hogy miként került ez iskola birtokába, arra 
semmi adat nincsen; de az kétségtelenül egyike a 15. század remekebb és izletesebb 
műalkotásainak, melynél ugy az alakszépség, mint a részletek finomsága, valamint a 
zománczozás élénk szinezete méltán meglepi a műértő szemlélőt. Képét melléklem. (Lásd a 
139. lapon.) 

Van még egy másik poháridomú ezüst serleg, mely 1629-ben készült, s melyet 1747-ben 
Szőts István ajándékozott a collegiumnak, és egy harmadik faserleg, melyet a hires Bolyai 
Farkas tanár saját kezével metszett; egyik oldalára e verset vésve: 

„Si paululum a summo discessit vergit ad imum.” 

Másik oldalára pedig e szót: „Poesis.” – És e pohár hamvvedre Bolyai költészetének, a 
mennyiben az, sajátkezűleg elégetett, költeményeinek hamvát tartalmazza. 

A könyvtárban van az iskolának szintén szerény érem-gyüjteménye*Lásd leirásukat Szabó 
Sámuel tanártól. Növendékek lapja. 9. szám. 1865. évf., melynek alapját Fekete Sámuel és 
neje Kendi Kandia vetette meg 1861-ben. Ez áll 138, mind Székelyföldön talált igen becses 
régi éremből, ebből 91 darab római ezüst, 3 db Nagy Sándor ezüst, hazai mindenféle 37, 
idegen 7. Ezen első adományozást pár év előtt (1868-ban) még egy nagyobb gyüjteménynyel 
gyarapitotta ugyan fennemlitett Fekete tanácsos; mit előnyösen egészit ki a hagymás-bodoni 
lelet (1865.), mely 145 darab ezüst éremből áll, mind nagyon épen megmaradt ritka szép 
példányok, melyek közt 100 teljesen különböző, mintegy 60-féle családi névvel jegyezve. – 
Korukra nézve Róma épitése 500–750. éveiből. Legujabb Augustus hétféle pénze. 

E mellett van még egy igen érdekes mineralogiai gyüjteménye is a collegiumnak*Ennek 
alapját képezi Zeyk Dániel tekintélyes gyüjteménye, melynek lelhelyei megnevezve nem 
levén, inkább csak a tanitásnál használható. a régi iskolai börtönben (carcer) elhelyezve. Ide 
való elhelyezését pedig Ercsei József kivánta, ki egy páratlanul szép gyüjteménynyel 
ajándékozta meg a collegiumot. Hogy az idővel nagyra fog fejlődni, onnan remélhető, hogy a 
nagylelkű Ercsei kinyilatkoztatta, miszerint összes vagyonát egy róla nevezendő s a 
vásárhelyi collegiumhoz csatolt muzeum alapitására fogja szentelni*Ercsei lelhelyezett s igen 
érdekes gyüjteménye mellett még mérnöki eszközeit s könyvtárát is a collegiumnak 
ajándékozta. Becses példányokkal gyarapitották e gyüjteményt gr. Toldalagi Victor és Péterffi 
Pál.. 

Van végül egy keletkező állatgyüjteménye is, melynek gyarapitására Szász István tanár 400 
frt alapitványt tett. 

XXII. Maros-Vásárhely. 
A Teleki-könyvtár alapitása és gr. Teleki Sámuel aziránti rendelvényei. Az ezen könyvtárban 
levő nevezetességek. Az unitáriusok vásárhelyi templomhelye. A kir. tábla épülete, feliratok. 
Marosszék székháza. Régi Baromvásár-utcza, a székely ökörsütések és Tomorival való csaták 



helye. A kis templom vagy Ispotály, az itt volt szegényápolda. Ujváros. Teleki-kert, Király 
kútja, régi nyomok. A nagy piacz. Széchenyi-tér, kathol. templom és gymnasium. 
Ferenczesek kolostora, temploma. A lutheránusok imaháza. A minoriták temploma, kolostora. 
A Bodor-kút, régi városház. E város régi és uj utczái. Makariásház, kóroda. Az Elba szigete. 
Houchard József emléke. Nagy bolygó. 

A tudományosságnak e collegiumba egybegyüjtött kincsei mellett van Vásárhelytt még egy 
másik igen nevezetes ilynemű gyüjteménye, az ugynevezett Teleki könyvtár. Ezt gr. Teleki 
Sámuel korlátnok, korának egyik legműveltebb és tudománykedvelőbb fia, e század elején 
alapitotta annál nagyobb érdemmel, mert ő az ide gyüjtött szép könyvtárt, (melynek számát 
Kazinczy 36,096 kötetre teszi) nem őseitől örökölte, hanem mind maga gyüjtötte Hollandban, 
Bazelben és Párisban való tanulása alkalmával, oda törve, hogy a hazának egy oly könyvtárt 
alapitson, melyben a legnevezetesebb, ritkaságuk miatt becses, s magán-könyvtárakban fel 
nem található munkák legyenek föllelhetők*Kazinczy Ferencznek egy a kancellárhoz 1817-n 
irt levelében, mely megvan eredetiben a Teleki-könyvtár irattárában.. Egy egész élet 
munkásságát, s vagyonának nagy részét áldozá arra, hogy a tudományoknak, egy oly jeles 
tárházát hozza létre, honnan az életre ébredett nemzetnek tudományos törekvése éltető 
tápanyagot nyerhessen, s midőn ezt tevé egyszersmind nevének is oly emléket emelt, mely 
örök időkre biztositá annak fennmaradását és dicsőitését a nemzet hálájában. Teleki Sámuel 
nemcsak megalapitá e könyvtárt, hanem biztositá azt, mint nemzeti tulajdont, s azt jövőben 
való gyarapodhatására és tovább fejlődhetésére gazdag alapitványokkal látta el. 

1800. oct. 10-én Várad-Olasziban teszi meg intézkedéseit, mit későbbi*Első codicillus, mely 
Bécsben 1811. nov. 11-én, második codicillus, mely ugyancsak Bécsben 1820-ban jan. 28-án 
kelt. rendeleteivel egészit ki. Ezen intézkedései egész kötetet tesznek. Én itt csak lényegesebb 
részét ismertetem kivonatilag. Meghagyja ebben, hogy a könyvtár az a végre épitett m.-
vásárhelyi házban tartassék mindig, hogy a könyvekből elidegeniteni, vagy azokat elcserélni 
ne szabadjon, hogy a könyvtár felosztatlanul örökké itt Vásárhelytt tartassék czélszerű 
gondozás alatt. Ezek előrebocsátása után igy folytatja gondos intézkedéseit. 

1-ször. Maradékai közül mindig az öregebb fiu legyen ezen fidei commisum hű őre, vagy ha 
arra alkalmas nem lenne, annak gondnoka, vagy curatora. Ha a fiuág deficiálna, akkor a ref. 
főconsistorium válaszszon a leányágon levő fiu maradékok közül; ha ezek is deficiálnának, a 
Teleki ágból élő atyafiak közül rendeljen curátort. 

2-szor. Az ily curátor használhassa a vásárhelyi háznak könyvtár által el nem foglalt részét oly 
kötelezetséggel, hogy az épületet és könyvtárt conserválja. Ha elhanyagolná, ugy maga, mint 
maradékai kötelesek azt kiigazitani. 

3-szor. A consistorium által kinevezendő két tanár jelenlétében tartozik minden évben a 
cathologusok és editiok szerint a könyvtárt számba venni, megvizsgálni. 

4-szer. Minden hét három napján délelőtt és délután három három óráig a könyvtár és 
olvasószobák nyitva legyenek a közönség számára. 

5-ször. Viszvevény mellett bármely könyv kivihető az olvasószobába; de az épületből azt 
kivinni semmi szin alatt nem szabad, kivéve az alapitótól származó két ágon való fiu 
örökösöket, kik nyugtával sajtá használatra – másnak nem kölcsönözve – vihetnek ugyan ki 
könyvet, de ők is pontosan reponálják, s ha valamely könyv kezök alatt elkárosodnék, 
tartozzék a kivivő ugyanazon editióból mást venni helyette. 



6-ször. A felügyelő gondnok egy alkalmas könyvtárnokot tart, ki hittel kötelezi magát a 
felügyeletére bizott könyvtárnak hű és törvények szerinti kezelésére, ennek szállása a 
könyvtár és olvasó szobák közt legyen. Fizetése háromszor hatvan magyar forint, 40 veder or, 
40 véka búza, 6 öl fa. E mellé egy irnok 140 mft, egy szolga 100 mft fizetéssel 
alkalmaztassék, s mindenik a hűséges szolgálatra esküvel köteleztessék. 

7-szer. A fidei commisarius e fizetéseket pontosan kiadja, mely fizetések alapjául hagyta a 
piaczon levő két házat; a mi pedig e házak jövedelméből fennmarad, fordittassék a könyvtár 
gyarapitására, a gyüjtemény tökéletesitésére, uj könyvek vásárlására. Ha az alapúl hagyott 
házak tüzvész, vagy egyébkint elkárosodnának, a fideli crius tartozik azokat önköltségén 
helyreállitani, addig is a könyvtár személyzetét saját zsebéből pontosan fizetni, s ily kiadásait 
csakis azután a jövedelem-feleslegből törlesztheti le. 

Végre e rendelkezés pontos teljesitésére s ezen közhasznú intézet érdekeinek hű és gondos 
őréül a ref. főconsistoriumot nevezte ki stb. 

Az ehhez csatolt első codicillusba a könyvtár-gyarapitási alaphoz a vásárhelyi határon levő 
szántóit, kaszálóit csatolja*És igy a könyvtár alapja áll a piaczon levő azon nagy kétemeletes 
házból, melyben az Apollo-terem is van, egy másik kőház, és két kisebb faházból, 19 h. 380 
négysz. öl szántó, 34 h. 48 négysz. öl kaszálóból.; tette pedig ezen alapnövelést azért, hogy a 
személyzet fizetése a szükséghez képest emeltethessék, a könyvtár nagyobb mérvben 
gyarapitassék, a könyvtár épülete – mikor szükség lesz – uj hozzátoldással nagyittassék, a 
cathalogusok nyomtatása tovább folytatódjon stb. 

A H. codicilusban tett rendelkezései ugyan nem függnek szorosan egybe e könyvtárral; de 
mutatják azt, hogy ezen nemes lelkületű főurnak mennyire szivén feküdt a nevelésügy és az 
értelmiségnek e hazában való terjesztése; mutatják azt, hogy nagy szelleme teljesen felfogta a 
kor intő szavát, mely a szellemi művelődés terén jelölte ki a népek jövőjének biztos alapját; 
mutatják azt, miszerint felfogta a hazafinak azon nemes hivatását is, hogy vagyonát, – melyet 
egykor a honvédelem terhes kötelezetségével kapott, – korunkban, midőn ily kötelezettség 
vállairól levétetett, tartozik más módon sa hazára nézve hasznossá tenni, s azért ezen 
végintézkedésében 14,400 mftot hagyott a ref. főconsistorium kezelése alá, ugy hogy annak 
kamatjából a könyvtár fidei criusa 1-ször: az erdélyi ref. collegiumok nyolcz kitünőbb tanulói 
közül mindeniknek évenkint 40–40 ftot adjon. 2-szor: a nemesek, papok és tanárok fiai közül 
10-nek minden évben adjon külön-külön 30 mftot. 3-szor: hogy az ezeken felül fennmaradó 
kamatot pedig évenkint négy egyenlő részben, az erdélyi 4 ref. collegium azon tanulói közt 
oszsza ki, kik a legjobb értekezést, vagy szónoklatot fogalmazzák, s végre lelkére köti a 
főconsistoriumnak, hogy legyen hű őre ezen a nemzet előmentelére alapitott könyvtár és tett 
pium legatumok iránti rendelvényei pontos és lelkiismeretes teljesitésének, ki gyermekei, 
vagy utódai közül ezen rendelkezéseit hűtelenül áthágna, vagy felbontani akarná, azt minden 
szerzeményéből való örökösödéstől elzárja stb. 

Ezen intézkedések, ezen nagyszerű hagyományok által biztositotta nagylelkű alapitója e 
könyvtár jövőjét, annak tovább fejlődését, s ezen szellemi kincs megőrzésére és befogadására 
épitette a korlátnok önköltségén azon szép nagy házat a Sz.-Miklós utczában, hol ezen 
könyvtár el van helyezve*Az épület alapkövét sajátkezüleg tette le a gróf 1795-ben, 
bevégeztetett 1802-ben., s melynek én képét melléklem. 

Ezen épület déli szárnyában van elhelyezve a könyvtár, egy mind a két osztályt elfoglaló nagy 
díszes teremben. E terem előszobájának ajtaja fölött márvány-lapba e felirat van bevésve: 



Musis Patriis 

Gratisque Posteris 

D D 

Sam. S. Ri. Com. Teleki 

A terembe vezető ajtó fölött szintén márványtáblán ez: 

Fortunae utriusque 

Praesidia. 

A felső folyosókba vezető ajtó fölött ezen felirat: 

Sollicitae 

Jucunda oblivia 

vitae. 

E díszes, 38 lépés hosszú, 18 lépés széles teremben, s annak két osztályú mellék-folyosóin 
van fal és oszlopok mellé állitott szekrényekben elhelyezve a könyvtár*Állitólag 40,000 
kötet.. E könyvek közt sok jeles és ritka könyv, valamint kézirat van. Itt csak néhányat 
emlitek fel a nevezetesebb közül. 

Ilyen az ugynevezett „Vásárhelyi Codex”, mely 1225–1231 között iratott a szentek életéről 
magyar nyelven, s becsesebb és ritkább nyelvemlékeink közé tartozik. Több „Historiás ének”, 
melyek unicumok. Egy pergamentre irt, „Tacitus Cornelius Annalisisét” magában foglaló 
igen becses könyv, mely szép kiállitása mellett főleg azért érdekes és nagybecsű, mert Mátyás 
király budai könyvtárának egyik nálunk oly ritkává vált példánya, a mint azt díszkötése első 
tábláján, valamint a könyv első lapján levő Mátyás királyi czimere kétségtelenné teszi, s mit 
ezen elvitázhatlanul valódi czímerek mellett ezen beirás is bizonyit „Hic liber sumptus est ex 
bibliotheca Budensi iussu impensaque Matthiae Corvini Hungariae Bohemiaque regis 
scriptus”; másutt „Beati Rhenani sum. Nec muto Dominum. Ex dono Jacobi Spiegeli Jure 
consulti An. salut. MDXVIII”. Ezenkivül találunk egy „Tibulus Catulus Properciust”, melyet 
szintén Mátyás király könyvtárából származottnak hisznek, honnan Zápolya hozta volna el 
magával, kitől több kezeken át Apafi birtokába jutott. II. Apati könyveinek elárverezésekor 
vette meg Kölcséri Sámuel, ki 1775-ben ajándékozta Telekinek. Ez azonban gyanús. 

A könyvek mellett más műkincsek is vannak e teremben. A szekrények fölött bölcseket, 
imperatorokat, művészeket ábrázoló szobrok. Ezek közt legkitünőbbek az alapitó grófnak és 
nejének gr. Bethlen Susannának életnagyságú mellszobrai, melyeket Thaller Tiroleus 1805-
ben készitett érczből, s melyek az ujabbkori szobrászat remekebb alkotásai közé tartoznak. 
Ezen márvány oszlopokon nyugvó emlék-szobrok fölött van a korlátnoknak Sz.-István 
lovagrend diszöltözetében előállitott életnagyságú képe Tusch (a bécsi galeira custosa) által 
festve, körülte szülői és gyermekeinek képei. 

Ezeken kívűl a teremben és az előcsarnokban több más figyelmet érdemlő arczkép van 
felfüggesztve. 

Attilának egy másolt képe. Wesselényi nádornak 1655-ben készült eredeti képe. 



I. Apafi Mihály fejedelemnek egykorú képe. Bethlen Gábor, Kemény János arczképei. Mátyás 
királynak egy arczképe, melynek eredetije Srassburgban Schoflin gróf könyvtárában van, 
hová állitólag Mátyás király budai könyvtárából került. 

Bruchenthal kormányzó, gr. Lázár János (a költő), Teleki Mihály, Batthyáni Ignácz (püspök), 
Teleki József (koronaőr, ugocsai főispán) Baróthi Szabó Dávid és mások arczképei. 

Az előcsarnokban az alapitó gróf korán elhunyt nagy reményű fiának gr. Teleki Domokosnak 
vannak kéziratban hátrahagyott munkái és könyvei elhelyezve. 

A felső folyosó oszlopaihoz támasztott szekrényekben gyönyörű geologiai gyüjtemény van. 
Egy mellékteremben érdekes és nagybecsű fegyvergyüjtemény volt, melyet 1848-ban az 
oláhok elraboltak, s azoknak csak néhány példányát sikerült visszaszerezni. Ezen 
mellékteremmel három más szoba, a korlátnok magánlakása, függ egybe, még most is azon 
korbeli butorzattal; mely butorok közt két vieux-lack szekrény kitünően szép. Ez azon 
nagyszerű hagyomány, melylyel Teleki Sámuel megajándékozta nemzetét; ez azon szellemi 
kincs, mely, ha utódai eléggé kegyeletesek lesznek azt a megrendelt mérvben gyarapitani és 
fejleszteni egy oly nagyszerű könyvtárrá fogja magát kinőni, minő kevés lesz honunkban, s ha 
talán eddig az nem is gyarapodott a kívánt s alapitója által elrendelt arányban, fel kell tennünk 
a főconsistoriumról, mint ez intézkedések főfelvigyázójául rendelt erkölcsi testületről, hogy a 
jövőben rá fogja az utódokat kötelességük teljesitésére szoritani; mert hol nemzeti vagyonról 
van szó, ott elnézésnek helye nem lehet. 

 

A Teleki-könyvtár épülete M.-Vásárhelytt. (Rajz. Greguss Ján.) 

E század első felében a jótékonyságnak két nagy szelleme találkozott e városban; két dicső 
férfi, kik haza nagyságának, kik a jövő tudományosságának, s ez által a nemzet szellemi 
életének tevék le alapját. Egy nagy úr és egy árva szerelemgyermek, egy főhivatalnok és egy 
szerény orvos, de mindkettő egyaránt dicső és magasztos, mert mindkettő nemzetének élt, 
mindkettő nemzetét tevé örököseül. E két szellemóriás: Teleki és Gecse, s e két név fenn fog 
ragyogni, míg magyar él e földön, nevök a nemzeti Pantheonban fog tündökölni, mert ők 
századokat túlélő alapitványaik által tevék magukat halhatatlanokká s a nemzet hálás 
tiszteletére érdemesekké. 

És ha egykor e fejlődő város műemlékek emelésére fog gondolni, ha nagy embereinek 
emlékét szobrokkal akarja örökiteni, ily örökitésre, ily dicsőitésre önként ajánlkozik nagy 
fönséges alak; a multból Borsos Tamás és Bethlen János, a közelmultból Teleki Sámuel és 
Gecse Dániel; de míg emlékoszlop szentesitené e nagy neveket, tartuk meg addig szivünknek 
szent kegyeletében emléköket. 



A Teleki-könyvtár épülete mellett nyilik a Sz.-Miklós-utczában ennek jobboldali 
mellékutczája, az ugynevezett Fazekas-utcza; ez utczának a könyvtár-épülettel szemben levő 
túlsó szögletén volt a nemzeti fejedelmek korában az unitáriusok díszes temploma és 
gymnasiuma, mert János Zsigmond alatt Vásárhelynek majd fele felvette volt az unitárius 
hitet*Erd. tört. adat. I. k. 28. lap.; de Péchy Simon alatt ezek nagy része a szombatosságra 
térvén át*A szombatosságot Szabó Gábor hozta be Vásárhelyre, s bár sz.-erzsébeti Eösi 
Tamásnak szombatoskönyveit a tanács pelengéren égettette el, az mégis annyira elterjedt, 
hogy Báthori Zsigmond korában a város legtekintélyesebb emberei, azok közt Borsos Tamás, 
Nagy Szabó Gáspár s mások is szombatosok voltak; s midőn Báthori Szinán Pasha ellen 
hadakozott, ezek a törökök dúlásától féltvén városukat, levelet irtak a Pashához, hogy ők, egy 
igaz Istent hivők és disznóhust nem evők, kérik a hatalmas császárnak netalán dúló hadait, 
hogy őket és házaikat megkiméljék, stb. (e levél közölve van Erd. Tört. ad. I. k. 31. lap), de e 
levél Báthori kezébe kerülvén, Borsos és társai azért fogságot szenvedtek., az üldözéstől ugy 
menekülhettek csak, ha reformátusokká lettek. Mihály vajda és Basta korában az unitáriusok 
temploma és iskolája is feldúlatván*Székely „Unit. vallás tört.” 95. lap., a kevés számmal 
megmaradottak azt többé felépiteni nem tudták, s ma Isten szent temploma s az iskola helyén 
a „Mátyás király”-hoz czímzett vendéglő van*E telek ma is a vásárhelyi unit. hivek 
birtokában van, kik szám szerint 160 lelket tesznek, ezek a sz.-gericzei unit. egyházközséghez 
osztvák. A vendéglő tőkésitett kamatjából e templom ujbóli felépitése már rég czélba volt 
véve, mit azonban csak most létesithettek.. 

A nagy telek két utczára néző szögletén emelkedik azon csinos imaház, melyet 1869-ben a 
hivek buzgalma pár hó alatt épitett fel. 

A Teleki-könyvtárral szemben van egy a renaissance-styl czifra modorosságában készült 
másik díszes épület, a királyi tábla, melynek, mint e város legdíszesebb épületének, képét 
melléklem. 

A királyi tábla – miként a város krónikájában is emlitém – 1754-ben tétetett át Medgyesről 
M.-Vásárhelyre, s ideiglenesen a piacz közepén állott régi városháznál helyezkedett el, azután 
Marosszék székházába vitetett 6 évig, honnan a szék csak hosszas panaszok és perpatvar után 
tudta kitenni, mikor a piaczon levő két e czélra vásárolt házába helyezkedett el, s ott székelt 
egészen 1827-ig, midőn gróf Kendeffi Ádámtól csere utján megszerezte ezen mostani, 1789-
ben épült* 

A mint ezen – folyosóján levő – felirat bizonyitja: 

Gróf Bethleni Bethlen Kristina néhai B. E. Gróf Malomvizi Kendeffi 
Elek Úr, az tsászári királyi Apostoli Fejedelemnek az Erdélyi 
királyi Guberniumban levő Titok Tanácsossa, árva özvegye épittette 
a török háboru alatt az MDCCLXXXIX. Esztendőben. 

, díszes házát, hol 1827-ik év nov. 13-án tartá első ülését. Ez évben helyezték homlokzatára 
azon fekete márványtáblát is, melyen aranyozott betükkel e felirat van bevésve: 
Sub fausto regimine 

Francisci primi Caes. Aug. 

Fide et Lege regnantis 

Curiae M. P. Trans. Regiae 

D. D. D. A. D. MDCCCXXVII. 



Themidi Sacrum. 

A Sz.-Miklós-utcza nevezetesebb épületei közé kell számitanunk a reform. collegiummal 
szemben levő Székházát is. Ez egy terjedelmes 1745-ben készült négyszög épület, mint azt az 
udvarán levő ezen felirat mutatja: 

Orbis amor Divi Caroli pulcherrima proles, 

Augustos Augusta Maria Theresia Fasces 

Dum regeret votis felicibus; hoc Prytaneum 

Sedis in aeternos Marusinae condidit usus, 

Supremi Stephanus Berzentzei cinctus honore, 

Judicis antiquo suppar similisque Lycurgo. 

Vujus in officio Michael cognomine Dosa, 

Sic et Alexander Genitus de stirpe Szilágyi 

Per VIgILI Cvra partesqVe VICesqVe 

repLebant 

PraeposIto nVnC. arChIVIs MIChaeLe SzILágyI. 

A felirat is mondja, de Marosszéknek következő évi közgyülési jegyzőkönyvében is 
fennmaradt emléke annak, hogy az alapjából való teljes felépitést Dózsa Mihály akkori 
alkirálybiró vezette*Az 1746. april 13-án tartott gyrás-gyülés jegyzőkönyve azzal kezdődik, 
hogy tartatott a m.-vásárhelyi „domo lapidea juditiaria sedis Sic. Maros exfundamento, cura et 
industria. Slis ac G. Dni Mich. Dosa de Makkfalva vice jud. R. erecta et pparata.” s ekkor 
tétetett át Marosszék kormányzati központja Ny.-Szeredából az arra hivatottabb M.-
Vásárhelyre, az e városban épült székházába, melyből 1754-ben a vendégszeretetből 
befogadott királyi tábla 6 évig szoritotta volt ki Marosszék rendeit; s azután is csak nagy 
bajjal, hosszas feliratok s panasztételek után tudták saját házukat visszaszerezni*Az 1759. 
sept. 31-én tartott marosszéki gyrásgyülés a főkormányszéknek jelenti, hogy midőn 1754-ben 
a kir. tábla Medgyesről M.-Vásárhelyre jött, a szék házát annak helyiségéül két évre 
átengedték, s már 5 éve, hogy minden fizetés nélkül benne ül, mi miatt a szék kénytelen 
székezését hol egyik, hol másik faluban tartani, irattárát a távol Szeredába hordozni. Jelentik 
azért, hogy jövő tavaszon túl nem adhatják, s kérik a kormányszéket a városi tanácsot oda 
utasitani, hogy addig az épitéssel elkészülni igyekezzenek. (Lásd ezen évi közgy. jegyzők., 
valamint Benkő Kár. Marosszék ism. 114–115. lap.). 

1745-ben azonban a székháznak csak első része épült, s csak később apródonkint a szomszéd 
telkek megszerzésével*1802-ben a szélvész által rongált marosszéki székház kijavitására 
gyüjtés és a havasi jövedelmek rendeltettek, de a kijavitás lassan folyhatott, mert csak az 
1814. közgyülés jeyzőkönyvében találjuk bejegyezve, hogy a székház elkészült. Ekkor 
azonban csak első fele s szárnyai épülhettek ujra, mert az 1824. évi apr. 1-jén tartott gyülés 
jegyzőkönyvében találjuk azon határozatot, mely szerint a székház és börtönhelyiségek 
nagyitása czéljából a szomszéd telek 4000 frtért megvásároltatni határoztatott, mihez 1838-
ban a ref. főiskolától és Csíki Gergelytől alkudoznak és vesznek meg 1842-ben 1900 frton egy 
azt kiegészitő telket. A mint az ezen évi jegyzőkönyvekből kitünik. nagyitott fekhelyére fel – 
a szélvész által rongált székháznak 1814-n történt alapos kiigazitása után – 1843 tájatt az 
épületnek azon tekintélyes hátulsó osztálya, melynek felső részében a nagy gyülésterem, alsó 
részében pedig a börtönhelyiségek vannak elhelyezve; míg a homlokzat és szárnyakat a 



főtiszti szállás és tiszti irodák foglalják el. – A levéltár a földszinti helyiségekben van 
berendezve. 

 

A nagypiacz és Széchenyi-sétány Maros-Vásárhelytt. (Rajz. Greguss Ján.) 

Ezen igen szépen rendezett levéltárban*A levéltárt akosfalvi Szilágyi Károly rendezte, miért a 
széktől meg is jutalmaztatott. nincsenek ugyan országos fontosságú s nagy történelmi becscsel 
biró okmányok, mindazonáltal Marosszék multját érdeklő sok igen becses adat van ott 
felhalmozva, s főleg érdekesek Marosszék gyrás-gyüléseinek jegyzőkönyvei, melyek 1610-től 
egészen 1848-ig 21 izmos kötetbe foglalva*Azok részint a kir. tábla, részint a szék 
levéltárában vannak elhelyezve. meg vannak mentve. 

Nem tartozhatik ezen munka szűkre szabott keretébe nevezett jegyzőkönyvek dús tartalmának 
tüzetesebb vizsgálata, mindazonáltal mégse tehetem, – mert a mult és Marosszék iránti 
tiszteletteljes figyelem nem engedi – hogy azoknak ha csak futólagos átnézete után is ki ne 
emeljem azon főbb mozzanatokat, melyek részint általános történelmi becsüek, részint pedig 
Marosszék multját deritve, e törvényhatóság határozataiban nyilvánuló szebb tetteit és a 
szabadságszeretetben való nayságát tüntetik elő, valamint ismertetik azon viszontagságokat, 
melyeknek hosszú során át e szék mindig egyik rendithetlen bástyája volt annyiszor 
megdönteni szándékolt alkotmányunk védvárának. Ezen történelmi rövidletben nem követek 
én ehronologiai rendet, hanem felemlitem egymásután következőleg azon gyülések 
határozványait, melyek történelmi és erkölcsi becscsel birnak. 

1610-ben kimondatott, hogy ki székházhoz (gyülésre) szablyáson jön, azonnal 3 girán 
exequáltassék. Mi a tanácskozmány szabadságának tiszteletét tanusitja. 

1611-ben kimondatott, hogy a szék lakosai, idegen törvényhatóságba kapitány pecsétjére sem 
tartoznak menni. 

1636-ban határozzák, hogy azon ügyek, melyek a Vásárhely melletti közönséges lustrán a 
fejedelem által előadattak, minden más dolgok előtt eligazittassanak. 

1655. mrácz. 14-ki gyülés jegyzőkönyvében egy nevezetes nyugtája van Bárdi Istvánnak, 
melyben bizonyitja, hogy Sükösd Mihály alkirálybirótól átvette azon 180 frtot, melyet 
Marosszék a portán való erdélyi házra (követi lakra) rendelt. Ebből kitetszik, hogy az 
országháza volt, melyet a törvényhatóságok magok szereztek és igazitottak. 

1667. febr. 23-án Szeredában tartott gyülés a portai adóból Marosszékre eső 700 tallért 
repartiálja; s a fejedelem kis-görgényi ebédére minden szabad embertől 3 denárt rendel. 

1686. sept. 11-én a Szeben alól elhozott lovak, fegyverek s egyéb holmiknak 1 frt váltságdij 
melletti visszaadását 12 forint büntetés alatt elrendeli. 



1696-ki követi utasitásban mondják, hogy a nemesi só nem adatik i, s a lakosoknak saját 
határukon való sóvágás – mihez mindig joguk volt – eltiltatik; eziránt s a német katonák 
vexája ellen, ha másként nem lehet, az uralkodóhoz irjanak fel. 

1712. febr. 8-án Gálfalván Marosszékre az adóból 10,356 frt, 1310 k. búza, 1075 k. zab, 505 
szekér széna vettetett. Mi mutatja, hogy mily drága volt a visszafogadott atyai német 
kormány, főleg, ha látjuk, hogy ugyanezen év oct. 8-án már ismét 5983 frt, 995 k. búza, 2000 
k. zab és 1079 szekér széna rovatott a mindenéből kifosztott székre, melynek lakói 
zabkenyeren tengődtek. 

1718-ban máj. 23-án M.-Vásárhelytt tartott gyülésben a szék constitutióinak összeirására 
Tholdalagi János, Kereszturi Mihály, Dosa Péter és Mihály, Szilágyi János és József küldettek 
ki. 

1725-ben nov. 17-én elhatároztatik, hogy derékszék Vásárhelytt és Szeredában is tartható. 

1731. márcz. 8-án a Nyárád árkának szék erején való alapos kitisztitása 36 frt büntetés terhe 
alatt elrendeltetik s két viceszék, egyik Szeredában, másik Vásárhelytt szerveztetik és a 
következő 

1732. év okt. 29-én a Maros-Vásárhelyhez közelebb eső faluk a vásárhelyi viceszék 
forumához csatoltatnak. (Láss erről többet Szereda leirásánál.) 

1744-ben a tiszti fizetések állittatnak meg, mi egy évre főtiszti, minden más hivatalnoki, 
cselédszemélyzeti, rendőri és egészségügyi közegek fizetésével együtt egész Maroszékre 
1412 frt s némi kevés naturalékra ment. Ebből látszik, hogy akkor a hivatal igazán nobile 
officium volt. 

1745-ben választott főkirálybiró Berzenczey István a város házában tartott gyülésen 
beiktattatott. Ugyanez évben febr. 8-án a szeredai gyülésen a székben találtatott jobbágyok 
összeiratván, volt összesen 1144 jobbágy, 459 zsellér; a következő 

1746. april 13-án már vásárhelyi újonnan épült székházában tartá gyüléseit. 

1749. márcz. 4-én követi utasitásba adják, hogy miután a nemesi só Aranyosszéken az 
ármalistáknak kiadatik, az Udvarhely és Marosszéken is kiszolgáltattassék. 

1755-ben M.-Vásárhelyre postaállomást kérnek.  

1758-ban nov. 16-án Nagy-Ernyében tartott gyülésen a fellázadt tatárok megtörténhető 
beütése esetére rendelkeznek Marosszék véderejéről. (Láss e gyülésről többet N.-Ernye 
leirásánál.) 

1784. sept. 20-án tartatott Vásárhelytt Maroszéknek azon fájdalmas közgyülése, melyen b. 
Bánffi Farkas és gr. Kemény Farkas kir. biztosok, jelenték a magyar alkotmánynak uralkodói 
túlhatalmaskodás általi felforgatását; Marosszéknek Küküllő vármegyével, Medgyes, 
Segesvár és Szebenszék részeivel való egyesitését, a két törvényhatóság czímerének 
összeolvasztását s gr. Bethlen Sándornak az egyesitett törvényhatóság (1200 forint fizetéssel 
ellátott) főispánjává való kinevezését, német nyelv behozatalát stb. Marosszék rendei 
erélyesen felszólaltak az ily erőszakos, országgyülési végzés kikerülésével, tehát törvény- és 



alkotmányellenes változtatások, s a nemzet jogainak, szabadságának ily lábbaltiprása ellen, s 
azt erélyes hangon tartott feliratban kivánták az uralkodóhoz felterjeszteni, mit, midőn a kir. 
biztosok el nem fogadtak, a kormányszékhez küldték feljuttatás végett. Septemberben ujból 
felirtak a német nyelv, katonai összeirás ellen, s az azáltal előidézett oláh forrongás – melynél 
a császár neve nyiltan használtatott – elnyomására erélyes föllépést szorgalmaztak. 

1785-ben a főispány minden ellenzése daczára a törvénytelenségek megszüntetését ajánló 
küldöttséget inditottak a császárhoz gr. Haller Gábor, b. Naláczi Józs., b. Radák Ád., Turi 
Sám., Fekete Fer. és Lénárd József személyében. Mindez eredménytelen volt egészen 

1790-ig, midőn márcz. 22-én tartotta Haller Gábor alispány elnöklete alatt az erővel egyesitett 
Marosszék és Küküllő vármegye utolsó gyülését, melyen József császár egész rendszerét 
önmaga visszavonta; ezt Marosszék rendei hazafias örömmel fogadták s a magyar nyelvre 
nézve határozták: „Mely nagy romlására, kisebbségére és megalacsonyitására szolgált legyen 
a dicső magyar nemzetnek az, hogy a maga nyelvétől eltiltatott, és mindennemű hivatalbeli 
dolgok az idegen német nyelven folyni parancsoltattak, csak az nem érzi, kiben nemzetének 
és hazájának szeretete soha fel nem találtatott, avagy akármely őket alacsonyitó tekintet által 
annak utolsó szikrája is bennök kioltatott. Hogy tehát ezen nevezetes sérelmünk orvosságát 
találjuk, végeztetett: hogy mán túl teljességgel semminemű, akár felsőbbekhez intézendő, akár 
az alattvalókhoz küldendő levelezésekben, rendelésekben, végzésekben, protocolatiókban, 
resolutiókban vagy akárminemű névvel nevezendő irásokban a vármegye és szék tisztei német 
vagy deák nyelvvel élni ne merészeljenek, hanem mindeneket csak magyarul folytassanak, 
valamint a törvényt tevő birák és procátrook is szintén erre köteleztetnek; sőt ezen végzésnek 
illendő jelentése mellett kérettessék egyszersmind és kényszerittessék a f. k. kormányzótanács 
is, hogy az maga alattvalóihoz teendő rendeléseit ne más, hanem magyar nyelven vinni 
méltóztassék.” 

Továbbá a normális iskolákból a német nyelvet kitiltották, s arra és a földmérési irományok 
egybegyüjtésére biztosokat neveztek. Felirtak a főkormányszékhez, tudatva, hogy a Lipót-
kötlevél 5. p. értelmében semminemű hivatalra mást, mint erdélyi bennszülöttet el nem 
fogadnak, minden kiküldeni szándékolt hivatalnok ellen azért solemniter protestálnak, senkit 
el nem fogadnak, hanem törvényeik értelmében összegyülvén, magoknak fő- és vicetiszteket 
választanak, s azonnal hivatalaikba be is állitják. 

Ugyanez év apr. 22-én gr. Kemény Farkas visszahozta Marosszék elvitt pecsétjét; máj. 17-én 
ismét gyülést tartott Marosszék, melyen az udvarhelyi nemzeti gyülésre követekül 
választották pokai Sárosy Sám., Tóth Pál és Gyujtó Istvánt, a magyarországi országyülésre 
pedig ákosfalvi Szilágyi Józsefet. 

A fennebb szóról szóra közölt határozatokból kitünik, hogy Marosszék rendei mennyire át 
voltak hatva a hazaszeretet szent érzetétől, s mennyi erélyt fejtettek ki a megtámadott 
alkotmány védelmében, mennyi lelkesedést s mily polgári bátorságot még a hatalommal 
szemben is, midőn a jogbitorlás visszatérhetésének útait határozottan és méltóságteljesen 
elzárták egy oly hangon tartott határozattal, mely még a mai kornak is becsületére és 
dicsőségére válnék. 

Ide iktattam azt egész terjedelmében azért, hogy a jelen élők és az utódok láthassák, hogy 
őseink mily eltökéltek, s ez eltökélésben mily erősek voltak az alkotmánynak nem csak 
fegyveres, hanem parlamentáris védelmében is. Ide iktatám, hogy legyen az egy szent tanuság 



a hazafiakra, s egy visszarettentő intés a zsarnokság és azt támogatni mindig kész 
szolgalelkekre nézve. 

1791-ben nov. 17-én a tortura eltöröltetik. 

1801-ben jan. 19-én a lakadalmi és temetési vendégségek eltiltatnak. 

1806-ban a viceszékek Szeredából Vásárhelyre tétetnek át. 

1813-ban márcz. 11-én falusi iskolák állitásáról rendelkeznek. 

1815. és 1817. év intézkedései az éhséggel küzdők felsegéllését czélozzák leginkább. 

1815-ben a jan. 19-i gyülés a katonafogdosást az emberiséggel ellenkezőnek nyilvánitja, s 
helyébe capitulatiót ajánl. 1831-ben azt mint borzasztó embervadászatot jellemzi, s 
eltöröltetni kéri. 

1840-ben kölcsönös tüzkármentő társulat alakul Marosszéken. 

1841-ben jun. 15. és okt. 5–6. a népnevelés ügyében 32 pontú jeles terveztet készit Marosszék 
gyülése*Ezen jegyzőkönyvek bővebben és részletesebben vannak tárgyalva Benkő K. 
Marosszék ism. czímű könyvének 101–137. lapjain. Ki bővebb értesülést ohajt, oda utasitom.. 

Im, ezek Marosszék 2 és 1/2 százados politikai életének főbb mozzanatai. Ezen rövid 
kivonatban felmutatott rövid korszak alatti működésében is találunk eleget arra, hogy ezt 
megelőzött, s adatok hiányában ismeretlen korszakának erélyes nagyságára, s polgári 
emelkedettségére következtethessünk. Most pedig, miután a székház történelmi tárába ekként 
bepillantást engedénk, folytassuk vizsgálódásunakt Maros-Vásárhely városában, s 
nevezetesen annak a Sz.-Miklós-utcza körébe eső részén. 

A Sz.-Miklós-utcza baloldali mellékutczái a Régi Baromvásár-utczába szolgálnak. Ezen utcza 
ily nevét onnan nyerte, hogy régen a székelyek ököradóját ottan gyüjtötték be. Ez tehát azon 
hely, hol Maros-Vásárhely legelőbb épülni kezdett; ez azon hely, hol II. Lajos születésekor az 
ököradót megtagadó székelyek fegyveresen egybesereglettek, s Ulászlónak kiküldött ökörsütő 
commisáriusait egybevagdalták és elkergették; ugyanitt harczoltak meg a székelyek, a Tomori 
Pál vezetése alatt ellenök jött 500 lovas- s több ezer gyalogból álló királyi sergekkel, s azokat 
ugy tönkre verték, hogy maga a vezér is 20 sebbel terhelve alig menekülhetett el; de végre is a 
király nagyobb erőt küldvén, az szétszórta s engedelemségre szoritá a székelységet*Huszti „Ó 
és Uj Dácia” 186–187. lap, és Borosnyai Lukáts János Sz. Mártonnapi vásárfia 24. lap. És 
legrészletesebben Bod Péter Sic. hun. dac. 67., 68. lap.. 

 



A kir. tábla épülete M.-Vásárhelyt. (Rajz. Greguss János.) 

Még a Sz.-Miklós-utcza nevezetesebb épületei közé tartozik az annak déli végénél levő 
ugynevezett Kistemplom, mely Ispotály nevet is visel arról, hogy helyén régen egy kis 
fatemplommal egybekötött kóroda, vagy inkább koldus-intézet volt. Ennek helyére épült 
1815–1829-ben a mostani terjedelmes nagy templom, mely Kistemplom nevét a régi 
hagyományok alapján viseli, s a helyén állott korábbi kis fakápolnáról maradt reá. A mostani 
semmi épitészeti becscsel nem bir, s ha mégis megállapodunk vizsgálatára, teszszük azt a régi 
– fájdalom most megsemmisült – emberbaráti intézet iránti tiszteletből. Ezen intézetnek már 
emléke is kezd a feledékenység mohos sirjába veszi, s éppen azért a rendelkezésem alatt álló 
adatok nyomán igyekezni fogok annak legalább emlékét megmenteni. 

A mult század végén lebontott régi kis templom toronygombjában ez intézet alapitására némi 
világot vető iratok voltak, melyek, fájdalom, ma már elvesztek, de akkori királyi táblai ülnök 
Keresztes Zsigmond – már másutt is jelzett egyháztörténelmi gyüjteményében – egyet-mást 
azokból megmentett; e mellett van a ref. egyházközség levéltárában egy 1736-ki esketés. 
Ezeket összevetve kiviláglik, hogy 1550 tájatt (200 évvel az esketés előtt) egy Sásvári 
családból származó kegyes leány, utolsó ivadéka ezen családnak, (vagy némely tanú szerint 
Sásvári Péter) Vásárhelytt levő nemes fundusát hagyta arra, hogy oda az elnyomorodott 
református szegények befogadására és ápolására szegényházat épitsenek templommal együtt, 
ezenfelül hagyta a vásárhelyi határon levő földeit (80 véka szántót, 15 szekérnyi kaszálót) 
azért, hogy abból a szegények tápláltassanak, s lelki üdvök felett őrködő pap tartassék. 
Csakhamar emg is alapult a szegény-ápolda, s 8 szegény helyeztetett ott el, kiknek 8 ökrük, s 
néhány tehenök volt, melyekkel a gazdaságot folytatták; de idővel a szegények száma is 
felszaporodván, 1646-ban Nagy Szabó Péter 50 frtot hagyott az ispotálynak, mások is 
segélyezték, s vasárnaponkint a várbeli emplomban e czélra kitett perselybe is sok pénz gyült, 
ugy hogy annak tőkéje rövid időn meghaladta a 2000 ftot. Igy fejlődött ki és virágzott fel ezen 
saját jövedelmi forrásokkal, saját törvényhatósággal birt, szelid, testvéries irányú 
philantropicus-intézet, oly rendszabályok és törvények alatt, melyek kevés szeliditéssel még 
miveltebb korunknak is becsületére válnának. Ezen törvények és rendszabályok régi korból 
származnak, s annyira érdekesek, miként a tüzetesebb ismertetést is megérdemlik. A ref. 
egyházközség levéltárában van egy 1739-ben jan. 31-én kelt consistorialis rendelet, melyben 
az ispotály bonumainak összeirása rendeltetik el, s meghagyatik, hogy a curator az ispotáyl 
épületeit és templomát szorgalmatosan reparálva, jó karban tartsa: hogy az ispotály földeit 
határukban megvédje, jól mivelje, s jövedelmét számadás mellett csakis az ispotályra forditsa. 
A szegények iránt pedig azon punctumokat observálja, melyek Bethlen Gábor 
fejedelemségében 1630-ban in regestro Eclesiae iktattattak, kivéve az exorbitáló szegényekre 
szabott borbüntetést; ki hibázik, prebendája elfogása, vagy pálczával, lapáttal büntesse. Papot, 
gazdát csak a consistorium hirével tehet és változtathat stb. 

A Bethlen Gábor alatt kelt törvények, melyekre ezen cons. rendeletben hivatkozás van, ma 
nincsenek meg, de megvan a ref. egyházközség levéltárában egy 1722. jan. 30-án kelt 
összeirása az ispotály törvényeinek, melyeket az intézet akkori levitája Berekszászi Sámuel 
szedett egybe, s terjesztett a consistorium elibe megerősités végett. Ebben emlékezik az előtte 
volt ispotályi papokról, ezek Bányai Székely János, ki 30 esztendőig szolgált, Székej Pál, ki 
26 esztendőig, Tótfalusi Székej János, ki 22 esztendőig szolgált, s mivel ezen törvények 
legtöbb világot vetnek ezen intézet szervezetére, azért azokat közlendőknek vélem. Ezek 
szerint: 

1-ször. Az ispotálynak birósága és egy gazdája van, kiket a consistorium jelölt ki. 



2-szor. Ha a consistorium egy szegényt akar betenni, a biró felmegyen, s elmondja, hogy ilyen 
s ilyen szegényt adunk közitekbe, ha megalkhattok vele, s ha a szegények közönségesen jó 
bizonyságot tettenek, bevették, ha pedig nem tetszett, be nem vették. 

3-szor. Ha a szegények közül egyik a másik fáját forgácsát, vagy egyebét ellopta: első 
vétkeért megveretett, második vétkeért 3 ftig büntettetett, harmadik vétkeért kizáratott az 
ispotályból. 

4-szer. Ki részegen koczódott, vagy verekedett, az ilyennek meg kellett követni a többi 
szegényt, s azoknak asztalt teriteni. 

5-ször. A koldusasszony, ha mást gúnyolt, szidott, fél veder borra büntetődött, ha a koldus a 
maga feleségét megverte, szintén annyit fizetett, ha a koldus-asszonyok egymás közt 
verekedtek szintén ugy büntetődtek. 

6-szor. A koldus-asszonynak nem szabad keményitett gyólcsot, piros csizmát, fodros inget, 
csipkés főkötöt viselni. 

7-szer. Ha a koldus teremtettével, adtával káromkodik: első vétkeért pálczázás, második 
vétkeért az ispotályból való kizárással bünhödik. Ha születtével: először fél veder bor, 
másodszor egy veder bor, harmadszor kizárás. 

8-szor. A szegényeknek künn hálni nem szabad, ha csak örölni, vagy jóakarójuknál, de ekkor 
is engedelemmel. 

9-szer. Feleséges koldus egész prebendára, egyes személy fél prebendára vétetett, a 
bejelentéskor 1 ft 50 krt tett le az igazságért, a törvényt felolvasták előtte, hogy tudja mihez 
tartani magát, fél esztendeig fél prebendán novitiátust kellett kiállani, s csak ezután kapta az 
egész prebendát. 

10-szer. Ki templomból – beteg nem levén – kimarad toties quoties 4 pénzre büntetődik, 
többszöri ismétlésnél fél prebendája elvétetik. Az ispotály gazdája is ezen büntetés alatt van. 

11-szer. Ha sokadalom alkalmával idegen koldus az idevaló helyét elfoglalja, az 
ispotálygazda helyét visszaadassa. 

12-szer. A beteg szegény mellett rendre őrködnek a többiek. 

13-szor. A gazda illendő becsületet tartozik adni a szegényeknek, ugy a szegények is a gazdát 
és egymást is illő becsületben tartani. 

14-szer. Ha csak magistratus, vagy törvény rá nem szoritotta, nem votl szabad segélyével 
(Isten engem ugy segéljen) megesküdni a koldusnak 4 pénz büntetés alatt. 

15-ször. Egymás ellen vádaskodni, szót ki s behordani, 2 pénz büntetés alatt tiltva volt. 

16-szor. Ha valamely malefactor jár be az ispotályba és valami gonoszt cselekedett és a 
szegények, vagy a gazda megfoghatta az ispotályban, nem votl szabad kivinni, hanem a biró 
tiszteket kért ki feletlen számmal, és azok felmenvén az ispotályba, ottan absolválták vagy 
condemnálták; onnan az apellatio a kir. táblára történt. 



17-szer. A madaras buzát (melyet a madarak vernek) két hétig a gazda, két hétig a szegények 
őrizték. 

18-szor. Gyomlálót mennyit a gazda, annyit a szegények, rostálásban is ezen rend követendő. 

19-szer. Hordáskor kéve és fát kéregetni ki kellett a koldusnak menni, ha nem mehetett, mást 
fogadni. 

20-szor. Ha a patronusoktól buzát suplicáltak, a gazda után tartozott menni, s akkor annyi 
részt kapott, mint egy prebendás, ha utána nem ment, semmi részt nem vehetett. 

21-szer. A kéregetett buzát be és azt malomba vinni a gazda tartozott, s a lisztet is haza 
szállitani. Biró hirével két szekér karácsonfát is tartozott vinni. 

22-szer. A pinczének felét a gazda, felét a koldusok használják. 

23-szor. Az ispotály-templomban a memoria hominum vasárnap reggel nem volt könyörgés, 
ugy csütörtökön sem a vásár miatt, de most (a törvényeket összeirt levita idejétől) vasárnap 
reggel és délután is egyházi szónoklat s csütörtökön kétszer könyörgés van, s perzsely is a 
templomban, hogy ismertessék, hogy itt ispotály van. Hogy azért a sz. Pál tanitási szép 
renddel folyanak, méltóztassék ktek uram ezekben belé tekinteni és azt mik helytelenek, 
megjavitani és helyreállitani és post modum pro regulandis Nosocome membris megerősiteni 
és sub authentica kiállitani. A S. consistorium stb. szegény szolgája ez ispotálybeli mostani 
actualis  

Anno 1722 die 30. januarii. 
     levita: Berekszászi Sámuel. 

Ezen sok tekintetben humanus és emberbaráti törvények alatt egy kis önálló társadalmat 
képezve éltek szép egyetértésben, keresztyéni szeretetben és tisztességben, itt ezen jótékony 
menhelyen a város és vidék szegényei, de a hogy a mult század elején a jezsuiták – ezek a 
mindent felforgató rosz szellem szülöttjei – befészkedlték magokat Vásárhelyre, ezen 
intézetbe is beleakadtak, s 1726 tájatt Apostolus Péter jezsuita-főnök panaszt tett az udvarhoz, 
hogy a szegényházba csak reformatus szegények vétetnek be s követelte, hogy ugyanannyi 
katholikus szegény vétessék be (mi rendén volt), de e mellett követelte, hogy a templom is 
gondozásuk alá adassék. A református egyházközség okadatolva kimutatta, hogy azt tisztán 
reformátusok alapitották csak református szegények számára s azért a jezsuitáknak 
semminemű beavatkozását tűrni nem fogják, s bár az udvar többször rendelte a katholikus 
kezelés behozatalát, a reformátusok azt visszautasitották mindig, mignem II. József önkényes 
uralma alatt a közösség erőhatalommal keresztül nem vitetett. Aztán a közös kezelés meg is 
buktatta ezen üdvös intézetet, mert a ref. egyházközség elkülönitette a tisztán templomhoz 
kötött javadalmakat az ispotálytól, s igy nem levén semmi összetartó lánczolat, a 
szegényápolda is csakhamar összement, fekvő javai 1805-ben eladódván, a bejött pénz a 
tanács kezelése alá adatott. A tisztán kis templomhoz kötött tőke pedig a ref. egyházközség 
kezébe menvén, az többek adakozásából ujból felszaporodott, s abból épült a mostani 
ugynevezett kis templom, papi, rectori és iskolaház, abból szerveztetett két tanitó vezetése 
alatt fiu- és leánynövelde. Ekként keletkezett a hajdani szegény-ápolda helyén a lelkek 
ápoldája, ekként emelkedett egyik jótékony intézet romjaiból egy másik; de igen is ohajtandó 
lenne, hogy a város a kezei között levő alapot ujból egy nagyon is szükséges szegény-ápolda 
alapitására forditsa. 



A kis templomon túl egy hosszú keletirányu utcza nyulik fel a Poklos pataka völgyébe, mely 
Ujváros nevet visel s Vásárhelynek ez oldalról való külvárosát alkotja. E mellett magas 
jegenyesorok közé foglalt szép kertje van a Teleki-könyvtárnak, mely nyilvános sétahelyül is 
szolgál. Itt buzog fel a hires vizű Király kútja, melyről ezt mondja Borosnyai L. J.: 

”De kellett itt lakni hajdan királynak is, 

Mert megmaradt neve király kútjának is, 

Vitéz dákusoknak lehetett egyike” stb. 

A hagyomány is sejtet olyas valamit, mintha e helyen egykor királyi palota állott volna. Ásás 
alkalmával nem egyszer akadtak már épülettöredékekre*Benkő József sejtelme szerint itt 
hajdan dák vagy római városnak kellett lenni, melynek némi maradványai az ő korában még 
láthatók voltak. Lásd Erdély a rómaiak alatt, irta Vass Józs. 58. lap.. Valószinübb azonban, 
hogy e helyen, hol a Maros terén feljött római út a hegyek közé betért, valamely kis castruma 
vagy vigiliája állhatott a rómaiaknak, melyet ugyan nyomtalanul elgázolt az idő, de emléke 
fennmaradt a hagyományban, mely abból mindjárt egy mesés királypalotát alkotott. 

Ismerjük már a régi vagy felső várost, ideje széttekintenünk az uj, vagy alsó városban 
is*Melyet a szűk és kanyargó Sáros-utcza köt egybe a felső várossal.. 

Ezen résznek bizonynyal legszebb és legérdekesebb része a Nagy piacz, hajdan – mint 
fennebb látók – a Marosnak medre, most egyike honunk nem csak legnagyobb, hanem bizton 
legszebb vásártéreinek*E piacz felső szélessége, (a Sz.-király-utcza torkától a Sáros-utcza 
torkáig) 120 lépés, alsó szélessége 87 léps. Hossza, ha csak a Széchenyi-sétány felső végeig 
vesszük, 366 lépés, de ha azt, miként valójában kell, a sétány alsó végénél beszögellő 
Hajósközig (hol a lutheránus templom van,) vesszük, akkor 591 lépés. És igy egy oly 
terjedelmű szabálytalan négyszög idomú piaczot kapunk, minővel a Királyhágón inneni rész 
egyik városa sem dicsekedhetik. Az itteni elnevezések szerint, ezt nem tartják egészen 
piacznak, s az ujabb időkben Deák Ferencz nevére keresztelt Poklos-utcza messze felnyulik a 
piaczba.. Alakja keletről nyugatnak irányuló hosszukás négyszög. Nyugatra keskenyedő és a 
Poklos-utczával összefolyó végénél az ujabb időkben a londoni squarek (piaczkertek, 
ngéyszögek) mintájára egy Széchenyi-tér nevet kapott fákkal beültetett sétány készült, hol 
zene és fagylalda levén, kedves közeli sétahelye a vásárhelyieknek. Hol egykor a Maros 
hullámaiban cizkándozó halak uszkáltak, ott ma Vásárhely szép delnői sétálnak, s miként 
egykor a halász beveté oda a halak biztonságát veszélyeztető hálóját, akként most kivetik a 
férfiak szivnyugalmát veszélyeztető csábhálóikat Vásárhelynek régi időktől fogva 
szépségükről hires hölgyei, s a sétány, melyet kicsiny volta miatt egy élczes fiatal ember 
ketrecz-nek nevezett el, gyakran lesz a szivek börtönévé. E piacz körül több oly csinos ház 
van, mely bármelyik nagyobb városnak is díszére válna, ilyen az Apollo-terem, Görög-ház, 
Henter-ház, Lábos-ház, Petráskó-ház s a gót modorban épült uj városház*A városháznál 
legérdekesebb a kutatóra nézve a levéltár, hol e város történelmére nézve sok érdekes régi 
okmány, adománylevél, rendelet stb. van, melyekre én is nem egy helyt hivatkoztam, s 
melyek e város monografiájának egykori megirásához gazdag anyagtárul fognak szolgálni. A 
városház terjedelmes udvara két részre van osztva, egyik felében a börtönhelyiségek, másik 
felében az élelmi szerek és gyümölcsök állandó vásárhelye van, átjárattal a Sz.-Miklós-
utczába vezető Sáros-utczába.. A piacz dél-keleti szögletén van a katholikusoknak a tanári 
lakokkal egybecsatolt csinos kéttornyú temploma. A reformatio oly mérvben terjedt el 
Vásárhelytt, hogy egyetlen katholikus sem maradt a városban, minek következtében az 1566. 
aug. 6-án Tordán tartott országgyülés a ferenczeseknek Vásárhelyről való kiüzésével hivek 



nélkül maradt templomát a reformátusoknak adatta, zárdájukat pedig református iskolává 
tétette. – A katholikusok teljesen gyökerestől együtt kivesztek Vásárhelyről, mely annyira 
puritánus várossá lett, hogy oda még bemenetelt sem engedtek a katholikus papoknak, mint ez 
kitünik a ref. ecclesia levéltárában levő azon okmányból, mely által 1687. jun. 9-én a tanács 
és ecclesia inteti Baranyai Györgyöt, hogy titkon házába patereket hozván, ott misét 
szolgáltat, s feleségét Köpeczi Klárát is – bár apját, anyját – mégis paterek által temettette el; 
mely mint az ecclesia prejudiciumára való dolog, keményen eltiltatik stb. Ebből látszik, hogy 
Vásárhelytt nem volt katholikus s nem is igen tűretett ott meg, főként papféle. Honunk az 
osztrák ház alá kerülvén, bár a kormány által kegyelt és pártfogolt katholikusok minden 
elkövettek, de Vásárhelyt semmiképpen sem tudtak proselitákat gyüjteni, annál kevésbé 
magukat befészkelni. Legelőbb 1703-ban került oda kath. pap, az öreg Székely Zsigmond, 
kinek összesen hét hive volt, s csakis magánházban misézett; de ő nagyon elöregedvén, helyét 
szerződésileg a jezsuitáknak engedte át. Ezek 1705-ben előbb egyenkint, később 
tömegesebben jövén Vásárhelyre, ott csakhamar tért foglaltak, míg a rendfőnökük, Kapi 
Gábor által oda küldött Endes István jezsuita ügyességével megerősité ingadozó 
álláspontukat. Eleinte nem volt rendes lakásuk és templomuk, csak ideiglenesen voltak 
fogarasi kapitány Boér Simon házában elszállásolva, ott állitottak iskolát is; de a hogy lábukat 
megvethették, lassankint mind tovább-tovább terjeszkedtek. Legelőbb megvették Szabó 
Ferencznek azon házát, hol Rákóczi Ferencz fejedelemségbe való beiktatásakor szállva volt, 
ehhez csatolódott az 1720-ban Boér Judit- és Kereszturi Miklóstól ajándékba nyert, és 1727-
ben másik Lugosi-családtól megvett telek. Ezen telkekből nyert szép tágas, a piacz délkeleti 
szögletét elfoglaló helyre kezdették 1728-n épiteni a mostani kéttornyos templomot, mely 
1750-ben Stojka Antal püspök által szenteltetett fel. Ezzel egybeköttetésben s egyidejüleg 
épült kolostoruk is, mely most a lelkész és tanárok lakásaul szolgál. A jezsuiták kiüzetésével 
templom és kolostor a világi papok kezére ment át, kik azt most is birják. 

Ezen templom és díszes papi lakkal átellenben a piacz északkeleti szögletét elfoglaló 
ugynevezett Lábas-háznál van a katholikusok tanodája; egy 6 rendes (400 frt fizetéssel 
ellátott) és két rendkivüli (rajz- és szépirásban oktató) tanár vezetése alatt elvő 4 osztályú 
közép-gymnasium, hol 200 fiatal nyer oktatást. Ez iskolát is a jezsuiták alapiták előbb 
ideiglenes helyiségükben a Boér-háznál 1705-ben. Mivel a kurucz mozgalmak által a 
Szentföld katholikus ifjai a Kolozsvárra való meneteltől el voltak zárva, azoknak nagy száma 
gyült Vásárhelyre. 1712-ben Hevenesi Gábor, jezsuita főnök 4000 forint alapitványt tevén, az 
középtanodává emeltetett, s számára külön helyiség épült, melyhez gr. Lázár Ferencz 6 tutaj 
fát, a város munkásokat adott. Igy készült el az emeltes iskolaház, melynek felső részében 15 
ifjura táplálda, alsó részében tantermek voltak. Az 1719-n dühöngött pestis két jezsuita tanárt 
s sok fiatalt ragadván el, a tanitás megszakadt, de a vész elvonultával az oktatás ujból 
megkezdetett. 1732-ben Molindes Ferencz, jezsuita főnök ujból 1000 frtot adott az iskola 
emelésére, ebből vásároltatott meg 600 ftért az 500 tanulót befogadható Lábas-ház. A 
jezsuiták kiüzésével ez iskola is a királyi közügyész kezelése alá ment át, ki a régi – jezsuiták 
volt kolostorával egybefüggött – iskolát a világi papoknak engedvén át, az elemi iskolát a 
ferenczesekhez tette át, a középtanoda két osztályát pedig a kiépitett Lábas-házban rendezte 
be, de 1787–91-ben József császár bezáratván minden iskolát, a vásárhelyi is azon sorsban 
részesült, elárverezett helyisége katonai laktanyává lett. 1792-ben azonban visszaváltatván, 
ujra eredeti czéljára fordittatott, s lassankint a két osztály négyre fejlődött ki. Ez iskola 
igazgatója a katholikus esperes, tanárait – kik papok és világiak – a püspök nevezi ki*Lásd 
részletesebben a m.-vásárhelyi kath. gymnasium 1852. évi tudósitványában, honnan én is e 
rövidletet egybeállitám.. Ugyan a Lábas-ház alsó osztályában van a kath. nőnevelde helyisége 
is. Szemben a Lábas-házzal*Lábasháznak azért neveztetik, mert a piaczra és Szent-György 
utczára néző két oldalának földszinti részét oszlopsoros csarnok vezsi körül, mely régen fedett 



árúhelyül szolgált. a Szent-Király és Sz.-György-utczák összeszögellésénél van gr. Teleki 
Domokosnak azon háza, melyet Izabella királynő idejében Köpeczi Tamás ország árendátora 
épitett, később Szabó Istvánné volt, s mint Vásárhelynek legnagyobb és legszebb háza, 
fejedelmi szállásul szolgált*Kitetszik ez I. Rákóczi Györgynek 1631-ben kiadott rendeletéből, 
melyben azt mondja, hogy Szabó István nevezett háza – mely nekünk és praedecesorainknak 
is determinált szállása – minden más beszállásolástól immunis legyen stb.; ez okmány 
eredetiben megvan a város levéltárában.. E házban fogják el 1633-ban Zólyomi Dávidot és 
1717-ben a Fehérvárról elzavart ref. tanulók e házba fogadtatnak be, akkori birtokosa Borbély 
György által, s egy egész évig ottan folytatják tanulmányaikat. 

A piacz északi során van a ferenczesek temploma, s ezzel egybekötött kolostora*A reformatio 
által elzavart ferenczesek is a jezsuiták nyomdokain szintén visszatértek Vásárhelyre a mult 
század közepén, özvegy Klementitsnétől megvásárolt telekre, 1745–1777-ben épitették 
kolostorukat; templomukat pedig 1802-ben. Ugy a kolostor mint a templom, a várban volt és 
a várpárancsnokok által erőszakosan elfoglalt és lerombolt házak anyagjából épült., s ugyan e 
soron alább a Hajósköz piaczra nyilásánál a lutheránuso kszerény imolája*A lutheránus 
imaház 1829-ben épült, azon telken, mely előbb Bruchenthal tulajdona volt, kitől Koroczky 
csizmadia, ettől ismét a lutheranus atyafiak vették meg. A hivek száma vagy 200-ra megy, kik 
nagyrészt száz eredetüek ugyan, de ma már teljesen elmagyarosodtak.. 

A piacz déli oldala feletti azon magaslaton, mely a Maros és Poklos pataka közti hegyfoknak 
végpontját képezi, fekszik szép regényesen a minoritáknak mult század közepe tájatt herczeg 
Lobkovitz parancsára épült temploma és kolostora. Ezen ped. sz. Antal tiszteletére szentelt 
templom és kolostor herczegi nagyszerüséggel kezdett épittetni, s éppen azért csonkán és 
bevégzetlenül maradt, mit fájlalnunk kell azért is, mert az uralgó fekvésénél fogva nem kis 
mértékben folyt volna be a város szépitésére, míg ily csonka idomtalan alakjával csak a 
szemet sérti most. Hogy a minoritáknak volt-e a reformatio előtt Vásárhelytt residentiájuk, azt 
történeti alapon nem lehet bebizonyitani. A mostaniak a jezsuiták nyomában szintén a mult 
század elején jöttek a Firtos hegyéről Vásárhelyre, s előbb a várba sárpataki gr. Keresztes 
Józseftől nyert házba telepedtek le; de a várparancsnok e házat a katonák számára lefoglalván, 
a szerzeteseket kifizette belőle. Az elzavart szerzetesek gr. Keresztesnek udvarfalvi házába 
vonultak, honnan 1740-ben, már adat szerint 1735-ben ujból visszajöttek Vásárhelyre, s 
Szeles Mihály városi notárius telkén telepedtek le, mignem 1740-ben herczeg Lobkovicz 
parancsából a mostani helyen templomuk és zárdájuk alapja letétetett. Itt érdekes adatokat 
hittem, főként Firtosra vonatkozókat találhatni, mivel tudomásomra jött, hogy a firtosi 
kolostor házitörténete ide hozatott át; de a szerzetesek zárkozottsága és korunkba be nem illő 
féltékenysége elzárt az ott található adatok kikutatásától. 

A piacz közepén van a hires Bodorkút örökösen csergedező négy vizsugarával*Melynek vize 
a vár déli oldala melletti gazdag forrásokból van ide vezetve; Vásárhelynek ez ád legjobb 
ivóvizet.. A kút felső része oszlopos nyilt csarnok, hol a hét bizonyos napjaiban zenélnek a 
város barna művészei. Régen ezen működésére nem volt szükség; mert a kútfedélzetbe egy a 
víz által mozgásba hozott oly gépezet volt elhelyezve, mely a nap bizonyos szakaiban 
önmagától zenélt; de (miként mondják) mesterét a hirneves Bodort bankócsinálásért elfogták. 
Ő felkéredzett, hogy a zene gépezetén egy utólagos igazitást tegyen, mikor is onnan néhány 
darabot kivevén, az megszünt zenélni, mert többé senki azt megigazitani nem tudta. Igy adja 
elő a hagyomány. Valószinübb azonban, hogy az magától romlott el, s nem levén szakértő 
gépész, igazitatlanul nyugszik. Valamint elpusztult azon egykor hires Apollo szobor is, 
melyet Bodor e kút tetejére helyezett volt. 



Alig két évtizede, hogy a piacz közepén a régi tanácsház állott, azt környező ronda szinekkel 
és boltokkal és a rajta alól levő mocsárral, mely még a Maros egykori itt jártának volt 
tanúbizonysága. Hogy e ronda szemsértő, s a piacz szépségének ártó épületet onnan el kellett 
távolitani, az nagyon természetes és ohajtandó dolog volt, csak nem találom temészetesnek és 
jogszerünek azon modort, melylyel azt Gedeon 1848-ban eszközlé, mert ő neki állitotta 
katonáit, s a régi városházat fejgyujtotta, megsemmisitette, aztán ráparancsolt a városra, hogy 
romtöredékeivel töltsék be a piaczi mocsárt. Ez által ugyan megszépült és kitisztult a piacz, 
hanem azért mégis egy kissé igen is törökös szépitési modorban történt, kiknél szintén 
megvan az a szokás, hogy midőn egy utczát meg akarnak szélesiteni azt saját rendőrségük 
által felgyujtatják, akkor mikor legnagyobb szél van, s ekként égetik le, nem figyelve arra, 
hogy néha egész városnegyedek hamvadnak el, s száz emg száz család jut koldusbotra. Ugy 
látszik, hogy Gedeon is ott tanulta város-szépitési elméleteit. Mellékelt képünk a vásárhelyi 
piaczot egész terjedelmében tünteti elő hátterében a várbeli, közép terében a katholikus 
templommal és Bodorkúttal, míg előterében a ferenczesek és lutheranusok egyháza a 
legközelebbi Széchenyi-sétánynyal mutatkozik. 

A piaczról mint központból a négy világ irányba sugárzik ki a város négy főutczája, nyugatra 
a piaczczal egybeolvadó Poklos utcza*Igy neveztetve a Poklos patakáról, mely ez utcza végét 
átszelve siet a Marosba., mely az ujabb időben Deák-utcza nevet kapott; északra a piacz 
északkeleti szögletéből kiinduló Sz.-király-utcza*Igy neveztetve azért, mert a Maroson túli 
Sz.-Király nevű faluba itt kell kimenni.; keletnek a szintén ezen szögletből kimenő Szent-
György-utcza*Igy neveztetve arról, hogy ezen utczán kell a már fennebb ismertetett Maros-
Szent-Györgyre – a Vásárhelyhez kelet irányban legközelebb fekvő faluba – menni., hol a 
nevezetes Makariásház*E házat a mult század elején épitette egy Makariás Vallesz nevű 
serfőző; darabig a jezsuiták is lakták. 1773-ban pedig József császár volt oda szállásolva, mint 
Vásárhely akkor legszebb és leglakályosabb épületébe. Ez időben még alig volt Vásárhelynek 
emeletes háza, ma már százakra megy azok száma, de azért a földszinti lakályosabb és 
kényelmesebb épületek – melyek a magyar városokat jellegzik – még ma is uralgók e 
városban, s ilyeket nagy számban találunk nem csak a főbb utczákban, hanem még a piaczon 
is. Oka az lehet, mert a keleti eredetű magyar nem igen szereti a mászkálást, s aztán a hely 
sem oly drága még nélunk, hogy nagy kőhalmazokat kellessék egymás fölé rakni; jó oldala 
az, hogy a városok terjedelemben nyernek és a légkör egészségesebb. A Makariásház ma a 
ref. leánynövelde helyisége. és a város gazdag alapitványnyal ellátott kórodája van*E 
kórodának 22,000 forint tőkéje van, oda számitva dr. Viola József 500 aranyos alapitványát 
is., s végre délre a már leirtam Szent-Miklós-utcza, mely ugyan nem függ egyenesen egybe a 
piaczczal, hanem a piacz délkeleti szögletéből kiinduló szűk, tekervényes Sáros-utcza, s két 
más sikátor*Melyek Kis- és Nagyköznek neveztetnek, az első a collegium előtt, a második a 
collegium és minoriták temploma közt emelkedik a piaczról a felső városba, mindkettő csak 
gyalogok számára. által van a piaczczal egybekötve, de a melyek helyett már rég tervbe van 
véve, hogy a Nagyköz helyén nyitandó széles utczával hozzák egyenes egybekötetésbe a Sz.-
Miklós utczát a piaczczal, vagyis a felső várost az alsó várossal. Mi hogy minél hamarabb 
megtörténjék, nagyon is óhajtandó. Ezen négy főutczába nyilnak, s a vár körüli régibb 
városrészben vannak e városnak számos (37) mellékutczái, melyek némelyike, mint a 
collegium melletti Ebhát (ma Kazinczy-utcza) Tyukszer-utcza, Gagyaszár-utcza, s maga a sok 
szent név között feltalálható Poklos-utcza is nagyon eredeti elnevezésekre utalnak: A régi 
Vásárhelynél némely ma már megsemmisült utczára is találunk. Ilyen volt a Sz.-Mihály-utcza, 
hol 1615-ben Nagy Szabó Ferenc házát épiteni kezdette*A Sz.-Mihály-utcza a piacz körül 
volt valahol, helyét biztosan meghatározni nem lehet.. Ilyen a várban benn volt – Kozma-
utcza és Damján-utcza, melyeket az önkényes várparancsnokok pusztitottak el; de ez 
elpusztult régi utczák helyett más ujak támadtak, mint a Dinnyeföld-utcza, melynek helyén 



még a mult század elején a városon kívűl eső azon mező volt, hol 1707-ben országgyülés 
tartatott, s hol II. Rákóczi Ferencz nagy ünnepélyességgel beiktattatott a fejedelemségbe*Mint 
azt Cserey Mihály Memoirejában egész részletességgel leirta, Vásárhely lakói közül sokan 
szent eredklyeként tartogattak darabokat azon zöld posztóból, melylyel ez alkalommal e mező 
be volt vonva.. Ilyen a Holdvilág-utcza, ilyen a Borjumező*Ez utczák mind a Maros felé 
vannak., hol Ali Pasha 1661. sept. 14-én erővel fejedelmi süveget nyomott Apafi fejébe*Bár 
más történeti adatok, nevezetesen Szilágyi Sánd. „Vértanuk a Magy. tört.” cz. munkája 63. 
lapján Apafi beiktatását nem a Borju-mezőre, hanem a Libanicsra teszi, mi ismét nem lehet 
más, mint a Nagy-Ernyénél leirt Libancs mezeje., ilyen az ujabb keletű Ujváros s több más 
utczák. 

A kies fekvésű Vásárhelynek több igen szép mulató helyei és sétányai vannak. Ilyen a 
gyönyörű kilátást nyujtó Trébely szőlő sok csinos nyaralóival, honnan Vásárhelyre és 
vidékére a mellékelt képünkön bemutatott szép kilátás nyilik. Ilyen a már emlitettem Teleki-
kert, s a piaczi Széchenyi-sétány, de mind ezeknél szebb s keresetebb az ugynevezett Elba. 

E név mindenesetre szigetet feltételez, s sziget is az, a mennyiben az a város északi részén 
lesiető Marosnak két ága által van körülölelve*Vásárhely mellett a Maros három ágban foly, a 
mennyiben az ott levő malmok miatt a főmederből két mellékág van kiszakasztva. A 
középágon van a Bodor által készitett mesterséges műhid.. 

 

Maros-Vásárhely és vidéke a Trébely-aljáról nézve. 

A sziget, melyet most magas jegenyesorok, s más fák árnyalnak, hol étterem, meleg fürdő, s 
nyári szinkör van, hol a zúgó hullámok körülzajlotta árnyas sétányok alatt fris egészséges 
léget szivhatnak a nagy számban kisereglő sétálók, ott egykor egy ronda mocsáros, a Maros 
által eliszapolt, hely volt, melyet egy ember erélye és jótékony szelleme alakitott át. Ez pedig 
a franczia eredetű Houchard József volt*Houchard franczia eredetű volt, miként neve is 
mutatja, hasonnevű őse Houchard József hugenotta levén, nem várta be az 1685-ki nantesi 
edictumát XIV. Lajosnak, hanem előre kivándorolt Hannau városába. Ennek fia Izsák a 
göttingai egyetemen gr. Teleki Józseffel megismerkedvén, Erdélybe jött, s hollandiai neje 
Vielsuff Maria Paulinával Vásárhelyre telepedett, hol a ref. collegiumba a természettan 
tanárává választatott, míg másik testvére János őshazájában tábornoki rangra emelkedvén, 
mint az északi hadsereg fővezére világtörténelmi szerepre emelkedett. A Vásár helytt 
szerényen tudományoknak élő Houchard Izsák fia volt Józsefünk, ki a mértan- és épitészetben 
kitünő szakférfiuvá képezte magát. A franczia háború kiütésekor a magyar insurrectiohoz 
csatlakozott Pesten; de lováról leesvén, darabig szolgálatképtelenné lett, később a bécsi 
szabadcsapatba lépvén, ugy viselte magát, hogy érdemjelt nyert. Erdélybe visszatértével a 
fehérvári pénzverdénél beváltóvá lett. Ezen hivatal megszüntével szülővárosa Maros-
Vásárhelyre huzódott vissza, ott házat és kertet szerezve, azt egy ritka, s azon időben nagyon 
hires műkertté alakitotta át. Mint itt lakó, a szinház-épitésre, Maros-szabályozásra terveket 
készitett, az Elbát rendezte, s mindenütt jótékonyan hatott és működött. 1841-ben halt el, 8 



fiut, 2 leányt hagyva maga után; fia József az 1842-ki erdélyi országgyülésen franczia 
nemességét bemutatván, honfiusittatott, s magyar nemességre ajáltatott; mit következő évben 
meg is nyert az uralkodótól. Ez a József a bányászatra adván magát, bányanagyságra 
emelkedett, s mint kitünő szaktudós s lelkes hazafi ismeretes. Másik testvére Ferencz 
tengerészetre adván magát, mint ilyen országszerte ismeretes, valamint nemzeti hajózásunk 
körüli hazafias érdemei is elismerést érdemelnek, mert ő volt az „Első magyar gőzhajózási 
társulat” igazgatója, s mint ilyen nagyba hat arra, hogy hajózásunk és kereskedelmünk a 
külföldi társulatok terhelő egyedárusága alól felszabadulhasson. Lajos gazda. Sándor 
hivatalnok. A jeles francziának jeles magyar utódai vannak. (Életleirását és ez adatokat lásd 
„Székely nép lap” 1866. évf. 12-ik szám). , ki az 1816/7-ki nagy éhségkor saját terve és 
költségén létesitette azt. S midőn szülővárosa számára egy örökké fennmaradó kedves helyet 
varázsolt elő a semmiből, egyszersmind az emberiség jóltevője is volt, mert naponta 60–70 
éhező embernek adott munkát és élelmet. Kegyeletes és méltányos volt tehát azon inditvány, 
mely Houchard halála után 1855-ben, az ezen szigetet alakitott, s a városnak másként is nagy 
szolgálatot tett Houchardnak egy emlék-oszlopot akart az Elba szigetén emelni, azon szigeten, 
melynek neve őshazájának, létele pedig az ő áldásos működésének őrzi emlékét. Gyült is 
akkor némi pénz ezen tervelt emlékszoborra. Hogy hová kezelődött el, ma nem lehet tudni; de 
az elejtett eszmét nemes kötelessége felkarolni Vásárhely polgárságának mert ott az Elbán 
teremtőjének szobra sokáig nem hiányozhatik*Az Elba kezdetlegesen még szebb volt, mivel 
Houchard azt tömkeleg alakban idomitotta volt; de egy nagy úr haszonbérlő a sok díszfát 
kivágatta, s jelen alakjába változtatta át.. 

Marosvásárhelyi a Houchardokkal rokonságban levő Gyujtó család is, mely ugyan Sepsi-
Martonosról irja magát, de már régóta Vásárhelyre települt. A családból kitünt István, e város 
főbirája s Marosszéknek 1790-n az agyagfalvi nemzeti gyülésre választott egyik követe, (lásd 
fennebb), később sótiszt. Sándor 1794-ben A.-Fehérvármegye alispánja. István fiai a 
korunkban szereplő Károly és Lajos. Károly első, ki a „tengerre magyar” jelszót követve, 
tengerészeti pályára lépett, s a hadi tengerészetnél ezredességig, később Velencze-parti al-
admiralság és arsenal-igazgatóságig emelkedett. Lajos forradalom alatt az erdélyi sóbányák 
főigazgatója volt, most miniszteri titkár, s mint kiváló szaktudós, több bányászati 
szakdolgozatai által tünt fel. Egy ily jeles munkálatával e kötet kezdetén is találkozhatik az 
olvasó. De térjünk vissza az Elbára. 

Hol a Marosnak több felé elkanyargó ágai az Elbán alól ismét egyesülnek, ott a helyet 
Nagybojgónak nevezik, mivel a víz ottan örvényül, és pedig mint öreg emberek mondják azért 
örvényül, mert a vizmeder fenekén sok régi pinczéi vannak egy ott állott római várnak, 
melynek, még az ő fiatal korukban vizből kiállott, téglafalait elmosta a medrét ide ásott 
Marosnak árja. Ha ezen semmi látható nyom által nem támgoatott feltevést elfogadjuk, akkor 
valószinüleg egy római castrum feküdhetett azon ponton, hol a Maros völgyén feljött római út 
a kissé alább beszakadó Poklos patakánál feltért ennek völgyébe. – Utólagosan még 
megemlitendőnek vélem azt, hogy Vásárhelynek két nyomdája (egyik a ref. collegiumé) s 
igen diszes könyvkereskedése (Witiché) van, mik az értelmi előhaladásra összeműködőleg 
jótékonyan hatnak. Van egy hirlapja, a „Székely Hirlap”, egyedüli a Székelyföldön, mely, 
hogy napilappá nője ki magát s mihamarább versenytársakkal birjon, a közművelődés 
érdekében nagyon is ohajtandó, mert az 500 ezeret meghaladó székelység szellemi életének 
visszatükrözésére legalább is négy hirlap szükségeltetnék. E mellett van Vásárhelynek két 
casinója, a tanodáknak külön önképző egylete és keletkezőben állandó szinháza, melyeket 
egyaránt a műveltség hévmérőjeül kell tekintenünk. 



Végre még helyre kell igazitanom a Vásárhelyt tartott „országgyülések krónikáját”, honnan 
három országgyülés megjelölése maradt ki. Ugyanis 1515. évben két országgyülés tartatott 
Székely-Vásárhelytt. Az utóbbi urnap utáni harmadnapon. 

1517-ben ismét országgyülés Székely-Vásárhelyt, mint azt Vass József „Erd. országgy. a 
vajdák alatt” czímű 1869-ben Pesten megjelent munkája 92. lapján előadja. 

Ugyanonnan (94. l.) kiegészitem a fennebbi krónikánkban csak egyszerüen megemlitett 1536-
ki e városban tartott országgyülését Zápolyának, a melyen hozott végzések czíme ez: 
„Constitutiones. Dominorum Regnicolarum trium nationum, istarum Transilvanarum pro 
festo Nativitatis B. Joannis Baptistae, anno Domini 1536. in oppido Zekel-Vassarhely pro 
rectificatione et conservatione Regni ordinatae.” 

Ezek szerint tehát a Maros-Vásárhelyen tartott országgyülések száma nem 33, miként fennebb 
mondám, hanem harminczhat. 

XXIII. A Postaréten elhantolt vértanuk 
emléke. 
Szorosan véve már bevégeztük Maros-Vásárhely ismertetését, s mégsem veszünk végbúcsút e 
kedves várostól; nem, mert még egy kegyeletes kötelességet kell teljesitenünk, midőn a Sz.-
György-utcza végénél levő Postaréten felkeresünk egy emlékkő nélkül domboruló sirhantot. 
Dísztelen e hant, s mégis meghatott, bánatos lélekkel s fellázadt kebellel közelg oda minden 
hazafi; igen, mert a szabadságnak három legdicsőbb vértanuja, az eszményitett haza- és 
szabadságszeretetnek legnemesebb áldozatai nyugosznak ott a minden honfi által megáldott 
hantok alatt. Elvándorolunk mi is oda, hogy a dicsőültek sirjánál megedzzük honszerelmünk, 
s megerősitsük a zsarnokság elleni gyülöletünk; elvándorolunk mi is oda a haza nemes 
halottainak ékesitetlen, de nem feledett hamvaihoz, oly szent áhitattal, oly ihletett lélekkel, 
mint a minővel a zarándok messze útra elvándorol a Megváltó sirjához; hisz a kik itt az 
anafölddel egybeelegyednek, épp azon nagy eszmeért – a szent szabadságért – éltek-haltak, 
melyért a Megváltó a kereszten s utána annyi nemes a vérpadon és az akasztófán 
kiszenvedett; de hisz minden kornak megvoltak Pilátusai, Kaifásai, Albai, Castaldoi, 
Muravieffjei, Bastai, Karaffái, Haynaui, Schwarzenbergjei, s míg a zsarnokság ily véres 
bérenczeitől az emberiség undorral fordul el, addig tiszteli, áldja azon nemes áldozatokat, kik 
eszmeért, az emberiség előhaladásaért, a haza javáért haltak el. 

Ilyen, akasztófa tövénél ásott, s mégis teljes tiszteletünket, teljes csodálatunkat, teljes 
áldásunkat kiérdemlő sirhoz járulunk mi a hazának áhitatos búcsújáróiként; hisz e sir alatt a 
dicsően, a magasztosan elhalt Török János, Horváth Károly és Gálfi Mihály van eltemetve. 

Hiányzik e siron az emlékkő*De soká nem fog hiányozni, mert aláirás utján szép összeg gyült 
egybe, egy oda állitandó emlékoszlopra., hiányzik a sirirat, azt elkészitem én, vagy legalább 
adatokat szolgáltatok arra, hogy a történelem nevezett vértanuknak szomorú jelentését 
megirhassa, midőn itt haláluknak, eddig tilalom zárja alatt volt, történetét előbeszélem. 

A magyar fegyvereknek 1848–9-ki birodalmat renditő győzelmeire, a szabadság napja 
fényesen áradoztatá dicsteljes sugárözönét a nemes vértől áztatott Pannonia fölött. A százados 
bilincseit széttört s küzdelme korszakában teljesen elzárt nemzet széttekintve keresett egy 



szabad népet, melynek kezét testvériesen megszorithassa, melyet, ha kell, szövetsége által 
támogasson; de ilyet nem, hanem ahelyett talált kormányokat, melyek az emberiség 
szabadabb lélekzetét elfojtani, az ébredő népeket szuronyszegeikkel megfesziteni iparkodtak, 
s melyek a szabadság kivívásában nagygyá lett nemzetünket európai egyensúlyról rég 
alkotott, s éppen azért korunkba nem illő szűk keretbe beilleszteni nem tudták. Kimondotta 
azért a kormányok rosz szelleme – a diplomatia – leverettetésünket, s ennek végrehajtását 
eszközlendő, a kormányok legzsarnokiabbja el is küldé lenyügözésünkre több százezer 
poroszlóját. Az egyenetlen küzdelemnek árulás által lankasztott hősies harczaiban elbukott 
nemzetünk. A hazában vérpadok, akasztófák emelkedtek mindenfelé, irgalmat nem ismerő 
katonák itéltek a szabad polgárok felett, börtönné alakultak a templomok, kolostorok és 
laktanyák, isten és ember irgalma elfordult tőlünk. A haza egészen börtönné változott át, 
melynek börtönőre s végrehajtó szolgájává egy egész hadsereg lett, mely gőyzni gyáva volt, 
de a gyáva szokásaként, a más által legyőzött és lelánczolt erősök felett kegyetlenkedni igen is 
jól értett. A hősök bujdostak vadként üldözve, míg a gyáva futók a telt börtönöket őrizték s a 
vérpadok sötét, vértől festett díszletezését rendezék. 

A magyar nemzet – mely életképességéről és hatalmáról csak most ada legfényesebb 
bizonyitványt – nem létezőnek nyilvánittatott; a magyar alkotmány – mely ezredév viharjaival 
daczola – egy tollvonással megsemmisitettnek mondatott, az édes anyanyelv – melyen Petőfi 
világraszólólag beszélt – kitiltatott a hazából, mely a legkegyetlenebbül leigáztatott, a nemzet 
közül, mely azért élt-halt, s folyt hazaszerte a legiszonyubb politikai orgia s azzal 
kapcsolatban oly kormányzat, minőt Európa – mióta a középkor vadságából kiemelkedett – 
még nem látott. A győzők nyomában kullogók szabad prédájára dobatott oda ugy a nemzeti, 
mint a magánvagyon; a hivatalok mindenfelől szedett-vedett sehonaiakkal, Németország 
kaputos proletár sergének söpredékével töltettek be, kik közül sok még pár hóval azelőtt mint 
„armer Reisender” koldulta össze azon vidéket, mely felett mindenható – élet és vagyon felett 
szeszélye szerint rendelkező – satrapává lett. Ezek bűnbarlanggá aljasiták a hivatalos 
helyiségeket és a törvénytermeket; betolakodtak a családok szentélyébe, lemetéltették a 
férfiaknak szakálát, letépték a falakról az áldozatok vérével szentesitett ereklyéket, a nemzet 
által tiszteltek képeit; elvitték a családi ős fegyvereket, kitépték az árvák és özvegyek kezéből 
az imakönyveket, melyekbe ezek a nemzet szentjeinek képeit, vagy martyr-övéiknak 
valamely emlékét rejtegették. 

A cselédeket megvesztegetve kémekké tették, a gyanusitást és árulkodást jutalmazták, s igy 
egy kémrendszer iszonyatos hálózatát boriták az országra. Alaptalan vádaskodás, személyes 
haragból eredő feljelentések nyomán, vagy néha csak azért is, mert valakinek arcza nem 
tetszett, vagy mert valaki ezen honfosztókat elég alázatosan nem süvegelte, börtönbe 
hurczolták, kínozták, gyötörték a honpolgárokat, e mellett az igazságot a többet igérőnek 
árulták, mi által sok családot tönkrejuttattak, s a mi legboszantóbb volt, ők ezen – minden 
török pashai gazdálkodást felülmuló – állapotot közigazgatásnak és törvénytételnek 
gúnyolták. E mellett a magyar alkotmány megszüntetése, a magyar nemzet németesitése 
nyiltan bevallott terv volt, az édes anyanyelv kitiltatott nemcsak a közigazgatás teréről, hanem 
még az iskolákból is. Ily törekvésekkel a tömött börtönök és vértől piros vesztőhelyekkel 
szemben csoda-e, ha a nemzet elégületlen volt, csoda-e, ha a legdicsőbb harczokra 
következett ily megalázása a nemzetnek, a kedélyeket izgatottságban tartotta. De igy volt ez 
nem csak nálunk, hanem Európa minden országában; hisz a népek – melyek 1848-ban 
mintegy szent ihlettől érintve szabadságuk kivívására mindenütt megmozdultak – mindenhol 
lenyomattak, leigázott népek is átérték a solidaritás, az együttműködés szükségességének 
nagy elvét, Olaszországban – az összeesküvések hazájában – titkos forradalmi liga alakult, 



mely elterjeszté láthatatlan hatalmát Európának elnyomott, tehát szabadulásra vágyó s a 
kormányok vad üldözései miatt elkeseredett népei között. 

Igen természetes, hogy e titkos törekvések a vérbe fürösztött Magyarországon is viszhangra 
találtak, mert itt is a zsarnokság sötét éjében voltak sokan, kik világosságot kerestek, kik 
„megtörve bár, de elgyőzve nem” hazájuknak a szégyenletes rabiga alól való felszabaditására 
törtek. 

Azért, midőn a népek titkos szervezkedésének szálai az emigratio kezén át ide is bejutottak, 
bár a komolyabb emberek, főleg a honvédséget viseltek, nemzetünk nyilt jelleménél fogva, 
visszatartózkodtak; mindazonáltal voltak a rajongóbb és tettkészebb fiatalok között sokan, kik 
résztvettek a titkos forradalmi szervezkedésekben. 

Azonban a népek solidaris törekvésével szemben a kormányok is összetartók, egymás felett 
őrködők voltak, s minden oda mutat, hogy a muszkák gőyzelmi babérain – melyeknek 
elhullott magvai nálunk szerb törvist termének – nyugvó osztrák kormány 1851 őszén 
Párisból lett figyelmeztetve, hogy Magyarországon az ő lételét és Európa nyugalmát 
veszélyeztető összeesküvés van. 

Mielőtt elbeszélésemben tovább haladnék, pár szóval érintenem kell az összeesküvés 
szervezetét és annak vezetőit. A mozgalom élén a fanatikus Mack ezredes*Ki később a 
szervezkedés sikertelensége után elég aljas volt a rábizott irományokat előbb Kossuthnak, 
azután ellenségeinek áruba bocsátani, de vevőre nem találván, nyomor és közmegvetés közt 
halt el Ángolországban., mint a magyar emigratio közvetitője, s Kossuth felhatalmazottja 
alatt, több vállalkozó fiatal, nevezetesen Ruzicska, Figyelmesi, Várady József és egy Horváth 
nevű derék izraelita vitték a veszélyes emissariusi szerepet, kik az osztrákok szervezett 
kémrendszere daczára is, ki- s bejártak a hazába, s érintkeztek a forradalmi mozgalomra 
szövetkezettekkel. Ez úton jutott be az európai forradalom „tervvázlata” és a titkos 
összeesküvés „Évszaki rendszer” nevet viselt előrajza. A titkos társulat élén a „láthatlan 
kormány” állott, melynek mindenki engedelmeskedni esküvel kötelezte magát. 

A szervezet időszakok szerint történt; a magyar birodalom egy „esztendő” név alatt volt 
jelképesen kifejezve, „az esztendő” e mellett jelölte a legfőbb polgári és katonai parancsnokot 
is – ki közhiedelem szerint Kossuth, mások szerint Napoleon herczeg volt. 

Az esztendő – tehát Magyarország – 12 hónapra oszlott, miből 9 Magyarhonra, 3 Erdélyre 
jött. Mindenik hónapnak volt egy polgári, egy katonai parancsnoka, hol kivihető volt, a kettő 
ugyanazon személyben egyesitve. A Székelyföld által képzett egyik „hónap” 4 hétre: Maros, 
Udvarhely, Háromszék és Csíkszékre oszlott; mindenik „hét” saját főnökkel birt. A hetek 
napokra, a napok 10–12 órára oszlottak, az „órák” századost jelentettek, kiknek 60, vagy 
több perczeik, s szaporodtával másodperczei, vagy közlegényei voltak. 

A kinevezések az „esztendő” által történtek, de a tagoknak nem szabadott egymást ismerni. 
Három embernek együtt soha sem szabadott a tárgyról beszélni, az iratokat a holnapok s hetek 
olvashatták, a perczek és másodperczeknek csak annyit szabadott tudni, hogy mikor, s hol 
legyenek felfegyverkezve készen. 

E szervezet ügyes és gyakorlati lehetett a titoktartó olaszok, vagy lengyelek között, de nem 
nálunk, mert bár a szervezet szerint sokan egymast nem ismerhették, s minden működésnek a 
legnagyobb titokban kellett folyni, ennek daczára 1851 őszén már a nép is mindenfelé a 



láthatatlan kormányról, s tavaszszal Európa minden országaiban kiütendő forradalomról 
beszélt. 

Az osztrák kormány – miként emlitém – előre értesitve levén, miután polgári hivatalnokai 
által semminek nyomára nem jöhetett, b. Heydtét, a – székelyek előtt forradalom alatt annyit 
futott s azért – boszús katonát nevezte ki teljhatalmú biztosul, rendelkezése alá egy egész 
kémlegiót helyezvén. De a kormány értesüléséről az „esztendőnek” is tudomása levén, 
rendelet jött, hogy ujabb intézkedésig mindenki nyugton legyen, s igy Heydte semmi 
látszatnak nyomára nem jöhetett, bár a gr. Hallerektől elkobzott fehéregyházi kastélyba 
nagyon sok mebert idézett és hallgatott ki, mely alkalmakkal fényes igéretekkel, 
ijesztgetésekkel mindent elpróbált, anélkül azonban, hogy biztos nyomra akadhatott volna, bár 
– mint a következmény meg fogja mutatni – az ügynek már ekkor is volt Judása. Ez pedig kis-
görgényi Biró Mihály volt, ki véreivel szemben a kém és agent-provocateur undok szerepét 
részint kislelküségből*Biró Mihályt 1849-ben Bem a marosszéki hármas comité tagjává 
nevezte ki, miért forradalom után bezáratott, azonban mindenki bámulatára, míg társai 
hosszasan raboskodtak, ő Heydte által azonnal szabadon bocsáttatott; ugy kell lenni azért, 
hogy már ekkor elvállalta az akkor nagyon is jövedelmező kém szerepét., részint igért 
jutalomért ugy látszik, hogy már ekkor elvállalta volt; de beszéljenek a tények. 

Biró a marosszéki szervezkedés élén álló Török János tanárnál és a Háromszéken működő 
Horváth Károlynál behizelegvén magát, ezek bizalmát kinyerte, s igy a tervrajz és 
Évszakirendszer több példányához jutván, azzal elindult mindenfelé proselitákat csinálni, s 
minél több embert bevonni. Igy ment el Agárdra Nagy Samuhoz, a vitéz honvéd századoshoz, 
s azt ezredességgel kinálva, a titkos társulatba való részvételre akarta rábirni; de Nagy Samu 
már ekkor bizalmatlan levén iránta, ki nem hallgatta, sőt az akkor Ny.-Andrásfalván lakó 
Földvári Károly honvéd ezredest, Dézsi testvéreket, Filepéket s más rokonait s honvéd 
bajtársait is ovatosságra inté. Ezek nem is mentek be a kivetett hálóba, s bár elfogattak, 
miután a részvételt bebizonyitani nem lehetett, szabadon is bocsáttattak. 

Biró azonban folytatta pokoli terveit. Horváth Károlylyal szüretkor Balavásárán találkozván, a 
titkos terv kivitele iránt tanácskoztak; onnan Biró nov. vége felé Vásárhelyre menvén, történt, 
hogy a beavatottak egyike egy sötét éjszakán az „Arany kereszt” vendéglőben levő szállására 
mentében Heydte lakásáról a köpenybe burkolt Biró Mihályt látta kijönni. A rendőr-biztosnál 
tett ily éjjeli látogatásait már mások is vették észre, s az emberek rebesgették, hogy Biró az 
egész tervezetet elárulta Heydtének. Az illető közölte Horváth Károlylyal és társaival 
észleletét, s többen alkalmazandónak vélték a titkos társulat azon szabványát, hogy az áruló 
éltével lakoljon. De Horváth Károly becsületes lelke ily gazságot lehetőnek nem hivén, 
minden tettlegességet feltartóztatott, miért később ő lakolt éltével. 

Azonban Biró ez időszerint csak általánosságban a személyek és résztvevők megjelölése, s 
minden commentár nélkül fedezte fel az összeesküvést, ugy látszik, hogy árulásában sem 
tudott őszinte lenni, vagy inkább a kémek azon ügyesebb, s azért mélyebb megvetést érdemlő 
fajához tartozott, kik minden oldalról biztositani igyekeznek magukat; körülbelül ugy 
okoskodhatott, hogy ily előleges feljelentés is elégséges arra, hogy az osztrák rendőrséggel 
szemben magát biztositsa, míg más oldalról, ha a mozgalom sikerülne, ottani szereplése és 
emelkedése szintén biztositva lesz; akadályok előgördülése esetében majd a részletesebb 
leleplezés az osztrák rendőrség részéről is nagyobb jutalmat fog hozni. Ő tehát azon 
rafinirtabb fajtájú árulók közé tartozott, kik áldozataikért minél nagyobb díjt akarnak szerezni. 



Ezalatt Napoleon megcsinálta államcsinját, a reactio nemcsak a Szajnánál, hanem 
Európaszerte mindenütt felemelte fejét. Biró eljöttnek hitte a forradalmi törekvések 
akadályait, s megérkezettnek az időt, hogy az osztrák rendőrségnél személyét, ugy mint az 
igért jutalmat biztositsa, s minden arra mutat, hogy az államcsint követett napokban Biró 
Heydtének bemutatta a tervezet és évszaki rendszer egy-egy példányát, s kapcsolatosan azzal 
a titkos társulatban résztvettek névsorát is átszolgáltatta a rendőrségnek. 

Míg ezek Bécsbe feljelentettek, s míg hosszabban tartó tanácskozás után végre a teendők iránt 
Heydte és az erdélyi kormányzó, herczeg Schwarzenberg Károly utasitást kapott, azalatt egy 
hónap telt el, de más részről, miután a titkos társulat szálai a rendőrség kezében voltak, nem is 
siettek a közbeszólással azért, hogy az illetőket szemmel kisérhessék, s Birónak alaklmat 
nyujtsanak arra, hogy minél több hazafit bevonhasson a véráldozat ez iszonyú kelepczéjébe. 

Igy érkezett el 1852. jan. 24-ke, melynek éjjelén az ország minden részében tömeges 
befogatások történtek. 

Marosszéken és Vásárhelyt elfogták Török János ref. tanárt, Topler Simon és Dobolyi Sándor 
volt képviselőket, Andrássy Rafael ferenczrendű guardiant, Albert János ref. lelkészt, Demjén 
Lajost, Nagy Sámuel és Bereczky László honvéd századosokat; Udvarhelyszéken Gálfi 
Mihályt, Török sógorát, Bányai antal ügyvédet, Dáné Károlyt és Bereczky Sándort; Csikban 
pater Verest, a somlyói kolostor guardianját; Háromszéken Cseh Sándort, Küküllőben 
Beregszászi Imrét, Kolozsvártt Minorich Károlyt és Lugossy Józsefet, Magos Ernőt Pesten, 
Simon Eleket Bécsben, s sok másokat. 

Horváth Károlyt Háromszéken hitték, s oda ment elfogatási parancsa, ő azonban Vásárhelyt 
volt, s önként ment be a kelepczébe, mert szeretett tanárának elfogatását hallván, felszaladt 
Schobel tábornokhoz, Vásárhely akkori térparancsnokához*Ki különben nem gyülölte, sőt 
kedvelte a székelyeket, s a foglyoknak is, hol lehetett, apró kedvezményeket tett, s 
egyáltalában lovagias, művelt ember volt, miért hamar kegyvesztésbe is jött s 
nyugalmaztatott. az elfogatás okát megtudandó, hol ő is le lett tartóztatva; legnagyobb 
gyalázat pedig az volt, hogy a foglyokat – Török és Horváth kivételével, kik a várban voltak – 
a székház undok börtöneibe rablók és gyilkosok közé zárták, s ezt nem szükségből, – mert a 
várban elég helyiség volt – hanem igazolhatlanúl alacsony boszúból tették. 

A foglyok első szállitmányát Horváth Károly, Nagy Samu, Dobolyi Sánd. és Damjén Lajos 
képezték. Ezeket jan. 25-én külön szekereken fegyveres katonák közt egy tiszt vezetése alatt 
100–100 lépés közzel inditották el. Igy kellett volna az egész útat megtenniök; de a művelt 
lelkületű tiszt már mindjárt Csergednél megigazittatta a foglyoknak – apró gyötörtetésük 
czéljából roszul készitett – zsup üléseit, s azután az egész úton együtt étkezni, s együtt hálni 
engedte. Szelindeken végre felszólitá, hogy egymástól búcsúzzanak, mert valószinüleg sokáig 
nem fogják egymást látni. 27-én értek Szebenbe, hová következő napon a többi foglyok is 
megjöttek; a terhesebben vádoltak a kolostor épületébe, a csak gyanura elfogottakat a 
Mészáros-utcza azon házába vitték, mely most érseki lak; de ugy itt, mint a kolostorban 
minden fogoly külön záratott, oly szobákba, hol az ablakok el voltak puttonozva; e szobából 
kilépniök, egymást látni, egymással érintkezniök nem szabadott, minden olvasmány, vagy 
irószer bevitele el volt tiltva, élelmére mindenki 10 krt, reggel egyszeri fütésre egy kis adag 
fát kapott; saját pénzéből azonban azt pótolni meg volt engedve. Ily szigorú magán-börtön 
valójában az inquisitio torturájával volt határos, s ha a profoszok és őrök megvesztegetésével 
egymásközti levelezést, a falakon való kopogtatás és kürtőkön át beszélgetést nem folytatnak, 
a foglyok nagy része az őrülésnek lett volna kitéve. 



Az elfogatások az egész országban nagy izgatottságot okoztak, de nem kis zavart a 
kormánykörökben is, mert a feladó forradalmi tervezetet adott, neveket mondott, de 
bizonyitványokat nem szolgáltatott volt; miért a szebeni auditorok azt véleményezték, hogy 
bizonyitani ellenök nem lehetvén – a kormány nagyobb compromittálása kikerüléseért – 
legtanácsosabb a foglyokat szabadon bocsátani. 

Schwarzenberg hg e véleményt felterjeszté Bécsbe, hol az ezen ügyben egybehivott miniszteri 
tanácsban a másik Sehwarzenberg, Bódog, az akkori miniszterelnök nemcsak nem akart az 
elbocsátásról hallani, hanem minden emberi érzetet levetkőző dühbe jövén mindenkire, kinek 
csak tudomása volt is az összeesküvésről, s fel nem jelentette, kötél általi halált kívánt szabni; 
midőn pedig Gyulai, s más miniszter társai az ily eljárást túlszigorúnak véleményezték, a 
herczeg önkivüli állapotba jött, elájult s nem sokráa meghalt. Az embervérre szomjuhozó 
hiéna önmérgében fúlt meg. 

Bécsben sokáig, hónapokig haboztak s azalatt a szegény foglyok végtelen gyötrelmeknek 
voltak kitéve. Márczius végével végre a birodalom legfurfangosabb auditorát, a Galicziában 
évtizedeken át gyakorlott működése által gyászor hirnevet szerzett Tapferner őrnagyot 
küldötték le auditornak, midőn Bartels ezredes elnöklete alatt megalakult a hadi törvényszék. 
Tapferner őrnagy, másik auditortársa Wottawa százados és a szokásos altiszti és közlegényi 
néma személyzetből, tolmácsul Herszényi százados szolgált. 

Tapferner első ténye volt, hogy a mészáros-utczai foglyokat a józsefvárosi Bruckenthal-féle 
házba tétette át, s ugy itt, mint a kalstromban szigorubb felügyeletet s teljes elkülönitést 
rendelt. Nemsokára az általános vizsgálat kezdetét vette, mikor a ravasz Tapferner előbb szép 
móddal kérőleg, később a foglyokat becstelen szavakkal illetve, iszonyuan ijesztgetve akarta 
vallomásra birni, mi nem sikerülvén, a haditörvényszéknél azon javaslatot tette, hogy a feladó 
Biró Mihályt hozassák be Szebenbe avégett, hogy a vizsgálat sikeresebb vezetésére adatokat 
és utasitást szolgáltasson. Ennek következtében a vásárhelyi térparancsnokság rendeletet 
kapott Birónak beszállitására, ki nemsokára kényelmes kocsiban minden fedezet nélkül éjjel 
megérkezett Szebenbe, hol a sétatér melletti sörházba titkosan beszállásoltatott. Innen éjjeli 11 
órakor a kémet jellegző bő köpenybe burkoltan ment a Heydte elnöklete alatt tartott 
haditörvényszéknek kolostori helyiségébe, hol 25 ivre terjedő vallomást tett, melyben a 
foglyok mindenikének megjelölte körülményeit, részvételét az összeesküvésben, 
találkozásaikat, beszélgetéseiket, s egyszersmind megjelölte Török vásárhelyi szállásán azon 
titkos rejtekhelyet, hol a forradalmi irományok, nyomtatványok, levelezések s névsorok 
elrejtve voltak. – Másnap bő jutalommal bocsáták el, még pedig titokban, miként jött. 

De azért a foglyok nem csak ottlétéről, hanem vallomásairól si tudomással birtak, mert midőn 
Biró szállásáról éjjel a haditörvényszékhez ment, egy szebeni jóérzelmű magyar a sétatéren 
felismerte s a Szebenben tartózkodó Nagy Samunéval közölte; ez pénz által mindig nyitva 
tartott titkos úton tudatta férjével; más részről volt a törvényszéknek is egy megvesztegetett 
tagja, ki által Nagy Samu Biró vallomásairól is értesült; ő aztán a foglyok leleményes 
távsürgönye (falon való kopolás) segéylével tudatta szomszédjaival, ezek tovább adták, s igy 
a foglyok nagy része tudomásához jutott. 

Tapferner Biró útbaigazitása nyomán erélyesen folytatta a vizsgálatot. Legelőbb Demjén 
Lajost kérdezték ki. Ez a fiatal a magánfogdában elvesztvén lelke törhetlenségét s különben is 
Heydte igérete alapján őszinte vallomás esetében rögtöni kiszabadulást várva, de főelg azért, 
mert Biró utasitása következtében az auditor oly részletes körülméyneket hozott fel, miből azt 
következtethette, hogy ugy is már mindent tudnak, terjedelmes vallomásokat tett; ugyanily 



okokból hasonlót tettek Bartha Gergely és Gál László is; mely vallomások s Biró nyomba-
igazitása alapján, valamint a Török tanár szállásán felfedezett forradalmi irományokból nyert 
adatok folytán uj és számos elfogatás történt. Nevezetesen e tájt jun. 13-án hajnalban egy 
egész hadsereggel vették körül a vásárhelyi reform. collegiumot, s senkit fekhelyéről 
mozdulni sem engedvén, a tanodát ostromállapotban, a fiatalságot egész esti 11 óráig étlen ott 
tartották, mindent felmotoztak, széthánytak, a padlatokat felszaggatták, s végre elfogták 
Múzsnai Pált, Nagy Danit, Horváth Gáspárt, Koos Ferenczet, Albert Mártont, Szász Kár. 
(most kebelei ref. lelkész), Bodor Józs., László Ign. és Deák Farkast*Többeket csak azért, 
mert nagyobb tollkést vagy néhány játékszerül használt puskagolyót találtak.; mind fiatal 
gyermekeket, kiket néhány napig rablógyilkosok között tartva, szintén Szebenbe szállitottak. 

Egykorulag elfogatott Földvári Kár., Filep Albert, Nagy Lajos, Orbán és Molnár József. 

Udvarhelyszékről Dózsa Sándor, Bedő Sándor, Papp János, Dáne Mózes, Marosi János, 
Solymosi István ref. lelk., Árkosi Mózes unit. lelk. s számtalan mások, azok közt nők is, mint 
Török tanárné Gálfi Róza, Hajnal Róza, Kenderesiné Boér Emma, Czirjákné stb.*Bár az 
aristocratiából is többen voltak beavatva, azokat nem bántották, ugy akarva előtüntetni a 
mozgalmat, mint a melyet csak papok, tanárok inditottak. 

Szebenben a kívánt czél elérve levén, a kevésbé terhelt foglyokra nézve azon könnyités 
következett be, hogy 2–3 egyén helyeztetett egy szobába. Történt, hogy egy alkalommal az 
alsó szobákban levők az emeleti foglyokkal, a beputtonozott ablakokra felmászva, hangosan 
beszélgettek; egy nagy hivatalban levő magyar főur ott elmentében ezt hallva, elég alacsony 
volt Schwarzenbergnél jelentést tenni; minek következtében investigáló bizottság szállt ki, s a 
foglyok más szobákba szállittattak. Pedig az ily változások a szegény foglyokra nézve mindig 
roppant hátránynyal jártak, a mennyiben az uj őrszemélyzet megnyerése mindig kétes volt, s 
nagy áldozatokba került. 

Tapferner véres művéhez ujból szükségelte Biró Mihályt, ez ujból hivatott; de mivel első 
Szebenben létét, s ottan viselt dolgait nemcsak a fogdában tudták, hanem Marosszékre is 
kiszivárogván, az árulása iránti gyanú mind biztosabb alapot nyert; azért az eszélyes 
gazember, midőn ujból Szebenbe idézték, azt mondá: „Fogassatok el s ugy szállitsatok 
Szebenbe, hogy a foglyok és a közönség is üldözöttnek higyjen.” Ez a szebeni 
haditörvényszéken tárgyaltatva, látszólagos elfogatása elrendeltetett, mit a törvényszék 
megvesztegetett tagja tudatott Nagy Samuval, ki átkopolta szomszédjainak, s így a hir végig 
futotta a fogdák bús lakóit. 

Ez irányban a foglyok még más értesülést is nyertek, mert mindenki, s főleg a katonaféle 
ember fel szokta ugyan használni a kémet, de azért aziránt ellenszenvvel és gyülölettel 
viseltetik, s igy a profosz jó előre tudatta a bizalmasabb foglyokkal, hogy nemsokára az áruló 
Biró Mihály fog beékrezni, kinek számára a 13. számú fogdát készité el. Megvan ugyan neki 
– mint mondá – hagyva, hogy ő vele a legnagyobb kimélettel bánjon, kést, villát s bármit 
kivánjon, adjon, s valahányszor a szabadba kivánkozik, ereszsze ki; de ő éppen ellenkezőleg 
vele lesz legszigorubb és gorombább, mert a kémeket gyülöli stb. 

Ahogy Biró Mihály megjött, a vizsgálatok gyorsabban haladtak; ő gyakran lett szembesitve a 
terhesebben vádoltakkal s azoknak nyiltan szemébe mondotta vádjait; máskor egy 
mellékszobába elrejtve hallgatta a foglyok feleleteit, s onnan időnkint beküldött jegyzékek 
által utasitotta az auditort a teendő kérdések és a foglyoknak kelepczékbe vonása iránt. 



Volt is sikere a Biró ügyvédeskedése alatt vezetett vizsgálatoknak, mert a vádlottak elé 
meglepő kérdések tétetvén, többen – látva, hogy az egész összeesküvés tudva van, s abban 
való részvétük elleplezhetetlenül ismeretes – terjedelmes vallomásokat tettek, melyek nem a 
megigért kiszabadulást, hanem hovatovább többek bevonását eredményezték, ugy hogy 
juliusban már kilenczvenötre ment az elfogottak száma. 

Nagy Samu a magyar nagy úr feljelentés folytán kényelmes szobájától megfosztatva, 
egészségtelen kis zugba helyeztetett át, s mivel a forradalom alatt egy golyó tüdőjét átjárta, az 
egészségére rosz hatással levén, a fogdai orvos által más jobb börtönbe való áthelyezését 
szorgalmazta. Ezt meg is nyerte, de nem volt köszönet benne, mert becsületes társaitól 
elkülönitve Biró Mihály szobájába helyezték. Bárkire is kellemetlen társaság leende egy ily 
elvetemült egyénne lvaló együttlakás, de az volt főleg Nagy Samura, kinek biztos tudomása 
volt arról, hogy valamint fogoly társai mindenike, ugy az ő szenvedéseinek is egyedül 
kizárólagos okozója nem más, mint laktársa. Ily föltevésre a szebeni haditörvényszékben 
történteken kívűl, miről értesülve volt, előzetes okai is voltak; mert Nagy Samu az 
összeesküvésről soha mással nem beszélt, mint éppen az őtet bevonni s részvételre birni 
törekedett Biró Mihálylyal; ezt még kétségtelenebbé tette azon körülmény, hogy egy 
alkalommal még elfogatását megelőzőleg Nagy Samu Frankfurtból levelet kapott, melyben 
bizonyos lotteriában való részvétre hivatott fel. Akkortájt a bizalmasabb levelezések – a 
rendőrség gyanuja elvonásaért – még benn az országban is bizonyos mystikus nyelven 
folytak, annál inkább minden külföldről jövő levélnek elburkolt jelentést kölcsönöztek, s igy 
midőn Nagy Samu egykor e levelet Biró Mihály előtt családjának előmutatta, éppen ő volt, ki 
annak mystikus értelmét fölfedezni hitte, s a lotteriában való részvétet a titkos 
összeesküvéssel hozta kapcsolatba. Ezen frankfurti levél azután Nagy Samu vallatásában nagy 
szerepet játszott, pedig azt csakis egyedül Biró Mihály tudta, s igy más be sem jelenthette. 

De mind ezen előzmények nem tudása esetében is együtt lakásuk körülményei felfedezhették 
Biró árulását, mert őt minden reggel fél 9 órakor elvitték a törvényszékez, s ott volt délután 1 
óráig és ismét délutáni 3-tól 9 óráig, mialatt – miként a törvényszék megnyert tagjától 
értesültek – a hadi törvényszék mellékszobájában volt – az auditor utasitása végett – 
elhelyezve. A börtönben komoly, mogorva és szótalan volt. Egyszer azonban visszatértekor 
szokása ellen vidámon érkezve tudatta, hogy Nagy Samu, Bartha Gergely, Gál László, Zeyk 
László és Uzoni nemsokára ki fognak szabadulni. 

Nagy Samu a szomszédjában levő Barthának átkiáltá a kürtőn a kedvező hirt, Bartha azt 
felelte: hogy de jó kinek oly hatalmas társa van, ki ily titkok nyomába jöhet, midőn nekik még 
azt sem szabad tudniok, hogy kik vannak elfogva: erre Biró átlátva, hogy kártyájába engedett 
pillantani, dühbe jött, raportra akart menni, miről lemondott ugyan, de többé laktársaival egy 
szót sem váltott. 

Biró értesülése ugyancsak biztos volt, mert nevezettek pár nap mulva felvitettek a hadi 
törvényszék eleibe. Tapferner – az áldozatait kiszalasztó hyena dühével – még egyszer 
megrohanta, mondván, hogy hiába tagadnak, mert az összeesküvésben való részvétükről tiszta 
adatai vannak a törvényszéknek stb., de mivel ekkor is mindent tagadtak, végre hosszas 
himezés hámozás után kimondá, hogy reversális mellett elbocsáttatnak, de ugy, hogy a per 
teljes lefolytáig lakhelyüket el nem hagyják. Ekkor elbocsáttatott Nagy Samu, Uzoni, Zeyk 
László, pár hét mulva Gál László, Bartha Gergely és Kocsis*De azután otthon voltak 
bebörtönözve, mert egy némely évekig nem ment ki falujából, például a szigoruan felügyelt 
Nagy Samu 2 évig nem lépett ki Agárdról.. 



A többiek, kik csak gyanura fogattak is be, még két évig szenvedték a börtönt, hanem kik a 
tagadásban kitartóak voltak, mint Földváry Károly, Filep Albert, Bereczky László, később 
szintén szabad lábra helyeztettek. Ellenben, kik részvétüket bevallották, azok könyörtelenül el 
lettek itélve. Ezek közt legnagyobb bámulatot és dicsőséget a fiatal Horváth Károly érdemel, 
mert az ő vallomásában mások megmentéseért való legmagasztosabb önfeláldozása 
nyilvánult; igen, mert ő félt, hogy az ügy tovább huzódásával hovatovább többen fognak 
bevonatni, főleg Háromszékről, melynek lelkes szabadságszerető népe közt legtöbb részese 
volt az összeesküvésnek, s azért ő mindent magára vett. Nagylelküségének vesztőhely lett 
bére, melynek dicsőségét megoszták vele a szintén emelkedett lelkületű Török János és Gálfi 
Mihály. 

1854. mráczius 10-én Maros-Vásárhelyt a Postaréten három bitófa emelkedett; a város 
polgárai tekintélyes küldöttséget menesztettek akkori katonai parancsnok Nuppenau 
ezredeshez, kérve, hogy ha az elitélteknek már meg kell halniok, legalább a golyó általi 
kivégzsét alkalmazza; de civil adlátusa, akkori városbiró Lázár János – ki már az 
elfogatásoknál is szerepelt – felkiáltott, hogy: „elég fa van a város erdein az ily szép madarak 
számára.” Sőt azután kimenve a vesztőhelyre, sajátkezüleg mérte meg, hogy az akasztófák 
birnak-e a megrendelt három öl magassággal, s ott a végrehajtó biztos Gyurits őrnagygyal 
kedvtleve mosolygott az előkészitett vérlázitó látvány kannibáli örömében. 

A rétet és a várost egy egész hadsereg özönölte el, s megindult a gyászmenet a nép könnyeitől 
áztatott utczában. Három hős Horváth Károly, Török János és Gálfi Mihály vitetett végig 
gyalog a városon, mindenik bátran, férfiasan viselte magát. Horváth, ki dísz magyar ruhában, 
glacé-keztyüsön könnyedén léptetett, mintha valamely ünnepélyre menne, éppen élczeskedett, 
midőn egy csapat varjú átrepült, felkiáltott: „Még igen korán jöttök, éhségtök még ma nem 
csillapithatom”; minden ismerőst köszöntött, a hóhérral nevetve váltott szót, szép szakállának 
kimélésére intve s szivarozva a hazát és szabadságot éltetve lépett a bitófára. Társai hozzá 
méltón bátran tették meg az utolsó lépést, előtüntetve, hogy miként kell az elv és szabadság 
embereinek élni, s ha kell, halni is meggyőződésükért, s azért, midőn nagyságuk kortársaik s 
az utókor bámulatát biztositja, emlékük szentesitést érdemel azoktól, kiknek lelkében gyász 
esetük örökké zajgó sebet ütött. Ők elhaltak, de éppen haláluk biztositá a halhatatlanságot 
számukra, s míg magyar él e földön, a – nem sokára dicső emlékkel jelölve leendő – postaréti 
halom áldva és szent tisztelettel lesz krönyezve! 

Azok, kik e nemes életek fennlobogó fáklyáját elolták, nem elégedtek meg az élet 
megsemmisitésével, a szellem elnémításával; ők a testet, a dicső lelkek e porhüvelyét is 
megsemmisiteni akarták, s Lázár János, a minden emberi érzetből kivetkőzött bérencz, házról-
házra járt oltatlan meszet keresni, hogy a kivégzettek testét azzal behintetve, megemésztesse; 
de az egész városban egyetlen polgárt sem talált, ki a vizslaként szaglászónak meszet adott 
volna; igy maradtak meg s adattak vissza az anyaföldnek a nemzet szent halottainak földi 
maradványai, melyeket honfikönyv áztatta hantok fedeznek, s melyeket annyiszor megujitott 
fris babér koszoruzott évtizedeken át. 

Ezeket követték a dicsőitő vérpadra a Háromszéken ugyanez év ápril 19-én kivégzett Váradi 
József és Bartalis István*Lásd ezek martyr halálát e munka III. kötete IV. fejezetében.. 

Még más negyvennyolcz volt halálra itélve, kik kegyelmezés utján több-kevesebb ideig tartó 
– vasban töltendő – várfogságra itéltettek és pedig: 



5 évre: Molnár József gazdatiszt, Palkó József r.l.*r. l. református lelkészt jelent., Papp János 
ügyvéd, Deák Farkas, Horváth Gáspár és Nagy Dani hittan-hallgatók. 

6 évre: Soofalvi József unit. rector. 

8 évre: Makkai And. ref. iskolamester, Solymosi István r. l., Pálfi Mózes kath. lelk., Benedek 
Mihály f. b.*f. b. földbirtokost jelent., Boér Ján. f. b., Donáth Pál f. b., Veress Józs. tordai 
főjegyző. 

10 évre: Árkosi Mózes unit. lelk., Gáál Antal f. b., Szabó Lajos f. b., Beke Dénes r. l., Elekes 
József f. b., Dózsa Sándor f. b., Bedő Sándor f. b., Bányai Antal ügyvéd, Jakó Antal r. l., 
Muzsnai Pál hittanh., Albert János r. l., özv. Kenderesy Elekné, szül. Boér Nina, Boncza Imre 
f. b., Lugosi József kormányszéki hivatalnok, Tilcs János könyvkereskedő. 

12 évre: Bereczki Sándor f. b., Dáné Károly nevelő, Varga Zsigmond f. b., Marosi Ján. f. b., 
Lőrinczi Mihály ügyvéd, Lengyel Ádám f. b., Bitai Mihály r. l., Finna János f. b., Minorics 
Károly kolozsvári polgár, Török Jánosné és Hajnal Róza. 

15 évre: Andrási Rafael ferenczrendi guardián, Beregszászi Imre f. b., Tompa Lajos ügyvéd, 
Magoss Ernő ügyvéd, Kese Elek f. b., Nagy József bukaresti iparos. 

18 évre: Boér Antal f. b., Dobolyi Sándor ügyvéd. 

Bizonyitékok hiánya miatt felmentettek: Nagy Samu, Zeyk László, Gál László, Bereczki 
László, Filep Albert, Simon Elek, Cseh Sándor, b. Rauber Nándor, Földvári Károly, Semsey 
Tamásné, Orbán József, Czirják Antalné, Demjén Lajos. Ezeken kívűl hosszabb vagy 
rövidebb ideig vizsgálati fogságot még vagy negyvenen szenvedtek, mely fogság alatt többen 
megőrültek, néhányan öngyilkossá lettek. Az utóbb osztályzottak is azonban nagyrészt kiülték 
sa kétévi vizsgálati terhes fogságot, a fennebbiek pedig Csehország váraiba hurczoltatva, 
egészen 1857. májusáig*Mikor a máj. 13-án kiadott amnestia következtében mindnyájan 
szabadlábra helyeztettek. szenvedték a keserű várfogságot; de arra mindig büszkék lehetnek, 
mert azt a haza szent ügyének hozták áldozatul. 

Im ez folyamata és vége azon véres néptragédiának, melyet a zsarnokság őrjöngő dühében 
rendezett dicső forradalmunk utójátékául; valóságos gyilkosság és tortura, mert az egész 
összeesküvés mint gyermeki túlhevülés szüleménye, semmiesetre vészt hozó nem volt, s az 
abban részt vevők nem hogy halált, de még pár havi börtönt sem érdemeltek volna meg*E 
korrajz egybe van állitva részint az abban résztvettek személyes előbeszélése alapján nyert 
adatok, részint Deák Farkas „Fogságom története” cízmű 1869-ben megjelent műve nyomán.. 

Hogy pedig a kivégzettekre mindössze is mily kevés tényállással igazolható vád bizonyult be, 
hogy mindössze is pusztán előleges – semmi esetre sem veszélyes – szervezkedésben való 
részvétet tudtak csak kisütni, azt leginkább sa hadi törvényszéknek a kivégzés gyász-napján 
M.-Vásárhelyt több száz példányban – német és magyar nyelven – kifüggesztett falragasza 
bizonyitja, melylyel ők – a vérengzők – mintegy indokolni igyekeztek véres műveletöket; de 
abban minden erölködésük mellett is, alig tudtak annyi tényálladékot felállitani, mennyiért – 
egy bármily csekély jogfogalommal biró törvényszék – 2–3 évi börtönt itélhet vala. 

Hogy ez állitásom be legyen bizonyitva, s hogy lássék, miszerint azon rideg – minden emberi 
jogokról és törvényekről legkisebb fogalommal sem biró – katonák, miként beszéltek a 



nemzethez, s miként itéltek a polgárok élete fölött, ide iktatom egész terjedelmében, betüről 
betüre az emlitett falragaszt. Ide iktatom mint egy történeti okmányt, mint legfényesebb 
bizonyitványát honfi-vértanuink ártatlan halálának, s mint legpraegnánsabb kinyomatát és 
tanuságát az indokolatlanul elkövetett politikai gyilkosságnak, mely oly szembeötlőleg 
mutatja, hogy a nemes vér csakis boszuból, s az eszmélni kezdő nemzet terrorizálása végett 
ontatott. Ide iktatom mint történeti adatot, mint a zsarnokság szégyen-krónikáját, mint az 
elvetemült bérenczek égre kiáltó bűn-okmányát. 

A falragasz – egykori eredeti példányról másolva – következő: 

Hirdetmény. 

1. Török János Erdélyben Udvarhely kerületben keblezett bágyi születésű 47 éves, 
református, nős, gyermekei nincsenek, hittani tanár a maros-vásárhelyi reformatum 
collegiumban. 

2. Nagyváradi Horváth Károly teleki háromszéki születésű, 25 éves, református, nőtelen, 
földbirtokos. 

3. Gálfi Mihály, martonosi udvarhelykerületi születésű, 37 éves, unitárius, nős, három 
gyermek atyja országos ügyvéd, és volt szolgabiró. 

Mind hármak ellen törvényesen megállapitott tényállás mellett törvény előtt tett 
vallomásoknál fogva bebizonyosodott, hogy ők az erdélyi nagyfejedelemségben felfedezett 
azon összeesküvésben, melyet szökött felségáruló Kossuth Lajos Londonból titkos ügynökök 
által ujabban felelevenitett, és a melynek főczélja volt a császári orzságlásnak 
Magyarországon és Erdélyben megbuktatásával, és ezen koronaországoknak az összes 
monarchia kötelékétőli elszaggatásával egy fennebb irt Kossuth Lajos alatt működendő 
szabad uralkodást állapitani meg, mint vezénylő társulati tagok részt vettek. 

Ezen felségárulási czélzatból Török János még juliusban 1851-ben Kossuth ügynökével 
Ruziczkával Teleken összejöveteleket tartott, az utolsótól a társulati szabályokat és más erre 
vonatkozó iromáynoakt átvette, melyek szerint a fegyveres felkelésben helyhezendő 
koronaországok egyelőre tizenkét vidékre lettek volna felosztandók, és a melyek közül Török 
János egy vidéki főnöki álomást azon kötelezettséggel vett által, hogy a felkelés további 
szervezetét és vezetését ő igazitandja. 

Ennek utána Török János a reá bizott vidéket egyuttal kerületekre felosztván, ezekbe a 
főnökeket kinevezte, ezeket a társulati munkásságra kötelezte, és ezenkivül rendelkezett ugy a 
forradalmi haderőnek képezése, mint a forradalom kivitelére szükségelt pénzösszegnek 
megszerzése aránt. 

Megvallotta különösen Török János, hogy ő septemberben 1851-ben Kossuth elhiresztelt 
ügynökétől Makktól, ki akkoron Törökországban mulatott, tudósittatott, mikép a forradalom 
mindenik vidékben már elintéztetett, az ideiglenes kormány kineveztetett, Makk hadivezérnek 
tétetett; miképpen kellessék továbbá a Székelyföldnek katonai szervezését a katonai főnökök 
kinevezésével, és a fegyveres erőnek képzésével siettetni; miképpen kellessék végre a tárulati 
levelezéseket titkos levélhordók által fenntartani és minden kerületi főnökökhez eljuttatni; 
hogy továbbá ő ezen utasitásoknak megfelelt és ön álláspontja szerint működött; hogy ő 
october végén 1851-ben egy pesti küldött által értesittetett, miképpen fognak jövendőben a 



társulati rendeeltek Magyarország fővárossából Kolozsváron keresztül küldetni, hogy ő ez 
úton utasitást nyert, miképpen kelessék nékiek a Kolozsvárott létező társulati tagokkal az 
összeköttetést felállitandó titkos pósták utján fenntartani sé a társulati jelentéseket Pestre 
megtenni; hogy ő mint vidéki főnök alárendelt kerületi főnökeivel szóval és irásban 
érintkezett, a szervezést névszerint sa harmadik kerületben, ennek főnöke Gálfi Mihály 
különös tevékenysége által sikerrel előmozdiotta, Gálfitól működésének eredményéről forma 
szerinti tárgy kimutatásokat fogadott el, sőt saját előmeneteleiről is a pesti küldöttnek szóval, 
s miután a Magyarországon létező társulati comitee czímét megkapta, irásban is tudositásokat 
tett, hogy ő utoljára januáriusban 1852-ben a Tordán felállitandó titkos posta tárgyában az e 
végre kijelölt társulati taggal érintkezett; és hasonló irányban a társulati jellentéseknek Maros-
Vásárhelyig leendő eljuttatása körül a szükséges intézkedéseket ön maga megtette. 

Horváth Károlyra bebizonyult, hogy ő már 1851-ben emissarius Ruziczkát, kinek minősége és 
rendeltetése előtte ismeretes volt, saját lakába lappangtatta, és neki alkalmat szolgáltatott, nála 
t. i. Horváthnál a felkelés szervezésére szükséges irományokat megkészithetni; hogy ő maga 
is ezen munkálatokban részt vett, ezenkivül Kossuth megnevezett ügynöke forradalmi 
merényeit az által is előmozditotta, hogy annak t. i. Ruziczkának Törökkeli egybenjövetelét 
saját házánál eszközölte és ez utolsónak saját utialkalmatosságát rendelkezése alá adta; hogy ő 
Töröknek a Székelyföldön vidéki főnöknek lett kineveztetését egész bizonysággal tudta, s 
általa a társulati szabályok alapján három- és miklósvárszéki kerületi főnökké neveztetett, 
később Makk által Erdélyben küldött szervezési utasitásokat Töröktől megkapta, és ezek 
tartalma kivitele körül közremunkált. 

Horváth Károly továbbá bevallotta, hogy a már felhozott pesti küldöttet magánál 
szállásoltatta, vele az összeesküvés érdekében érintkezett, ez úton a titkos posták felállitásáról 
és a levelezés módjáról tudomást szerzett, Török Jánosnak a pesti emissariustól átvett titkos 
kulcsot kézbesitette, saját társulati állomásában hét járást állitott fel, ezeket különféle 
községekre felosztotta, és elfogatásáig vidéki főnök, Törökkel szóval és irásban közlekedett, 
általánosan élénk buzgalmat és munkásságot fejtett ki társulati állásában. 

Gálfi Mihályt illetőleg saját vallomsából bizonyos, hogy ő sógora Török János által a megirt 
forradalmi törekvésekről és sógorának a Székelyföldön vidéki főnökké lett kineveztetéséről 
tudomást nyervén, az összeesküvésbeni részvétre magát kséznek nyilvánitotta; a harmadik 
kerületi főnökségre, mely Udvarhely és Bardocz-széket foglalja magában, lett kineveztetését 
elfogadta, ezen minőségében tovább működött, kerületét 8 járásra osztotta, ezeket községekre 
különböztette, a járási főnököket megkivántató számban kinevezte és beállitotta, magát a 
kezéhez vett társulati szabályokhoz alkalmazta, a szervezést siettette és erre az alárendelt 
társulati tagokat is ösztönözte. 

Nyomozott bevallotta továbbá, hogy ő az alájra rendelt járási és községi főnökök működése 
eredményéről az elsőbbek által irásban tárgykimutatásokat fogadott el és az összeesküvés 
előmeneteléről, mely a 4. járásban tetemes eredményű volt, saját körében vidéki főnök Török 
Jánosnak jelentéseket tett, általán pedig bekövetkezett letartóztatásaig mind az alárendelt 
organumaival, mind a vidéki főnökkel az egyesülés czéljára szóbeli és irásbeli értekezést 
folytatott. 

A dolog ezen állásában a törvényesen lejártatott haditörvényszéki nyomozás alapján 1853-ban 
october 11-én hozott egyhangú ítélet által Török János, Horváth Károly és Gálfi Mihály 
felségárulási bűnért az V. haditörvényczikk alapján, és ennek a katonai büntető törvénykönyv 
61. czikkével kapcsolatában, valamint az 1849. évi julius 1-ső napján az országban 



közönségesen kihirdetett proclamatio 1. §. értelmében kötél általi halálra itéltettek, mely 
büntetés folyó évi februarius 18-ról kelt legfelsőbb leirat és folyó évi márczius 3-ról kelt birói 
felsőbbségi megerősités következésében az itéletnek szabályszerű kihirdetése után a 
megnevezett három törvényesen nyomozott egyénen a mai napon végrehajtatott. 

Közhirré tétetett Maros-Vásárhelyt márcz. 10-kén 1854. 

A nagyszebeni cs. kir. hadi 

törvényszék nevében a M.-Vá- 

sárhelyt létező cs. kir. katonai 

vidéki parancsnokság által. 

Be lenne végezve e gyászos korszaknak szomorú rajza, azonban mielőtt elhagynám a 
nemesen kiszenvedettek tisztelt sirhantját, még pár szóval érintenem kell árulójuk és 
hóhérjaiknak végzetszerű, de igazságos bünhödését is. 

herczeg Schwarzenberg Bódog – mint fennebb látók – dühkórban halt el; testvére Károly 
herczeg, Erdély akkori kormányzója – ki nem annyira tényező, mint inkább a bécsi urak 
akaratának szolgai végrehajtója volt*Schwarzenberg, hol s mikor tehette, könnyitett a foglyok 
sorsán, s különben is humanus ember volt, s mint szenvedélyes vadász sokat forogván a 
birtokosok közt, emlékzete itt-ott kegyeletben maradt fenn. – nemsokára élte delén hirtelen 
meghalt. 

Tapferner major-auditor vérbére sopronyi törvényszéki elnökség volt, hol, míg 
közmegvetéssel fordult el mindenki tőle, lelksmeretének kimaradhatlan furdalásai üldözték s 
rabolták el álmait. 1860 egyik sötét éjjelén Sopron utczáján egy gyászos férfiak által képezett 
menet fáklyák közt koporsót emelve, vonult Tapferner szállására, hol a gazdát hon nem 
találva, hálószobájába ágya helyére tették le a körülrakott gyertyákkal megvilágitott koporsót 
s azután szótlanul távoztak. Tapferner, ki lelkismeretének szemrehányásait a bor mámorába 
igyekezett már régóta fojtani, hevült fővel lépett szobájába, hol megpillantván a végzetes 
koporsót, iszonyatos rémület fogta el, egész testében remegve s „kegyelmet” kiáltva rogyott 
össze. Másnap az őrület előjeleivel futott el Sopronból s nemsokára elhalt; sirjára egy köny 
sem hullott, csakis átok és szidalom. 

Lázár Jáos is közmegvetés tárgya volt s nemsokára élte férfikorában hirtelen halt el, míg 
emlékétől és sirjától mindenki undorral fordul el. 

A legnagyobb vétkes, Biró Mihály, a hazafiságnak ez elvetemült Judása – ki ennyi ártatlan 
vér kiontásának, ki ennyi kiállott szenvedésnek fő okozója volt – ugylátszik pénzben kapta ki 
vérbérét, miből kis-görgényi birtokán fényes palotát épitett, azt nagyszerű műkerttel 
környezte s az élet minden kényelmeit megszerzé magának; de ott egyedül, megvetve, 
mindenkitől kerülve folytatta és folytatja életét; ha valahol megjelent, mindenki távozott, ha 
valahol szólott, senki sem felelt, ha a városban fényes fogatán megjelent, nem volt egy 
vendéglős is, ki szállásra befogadja, nem egy étterem, hol vértől piszkos pénzeért ételt 
kaphatott volna. 1861-ben pedig, midőn – mint 1848-ki bizottmányi tagnak – neve 
felolvastatott, az egész gyülekezet rákiáltotta, hogy: „meghalt!” S valójában az ilyen élet 
egyenlő a legiszonyubb halállal, mert az ily ember élve van eltemetve, az ily életnek 
hordozása a legnagyobb gyötrelem, főleg, midőn az egyén nem bir az üdvözitőt elárult Judás 
Iscariotes azon bátorságával, hogy a vérbért visszavive, felakaszsza magát. 



E szerint a fő tényezők mind bünhödtek, csak az a nagy úr, ki a foglyok beszélgetését elárulta, 
él kényelemben s huzza a haza- és fogolyárulásért a nagy nyugdijt; de Isten igaz itélete nem 
marad el, ha néha késik is. 

Hiányos lenne előadásom, ha ezen vérpadokkal, ha ezen sötét börtönökkel környezett 
utójelenetnek előzményeit fel nem hoznám; elszomorodnék az emberi sziv, kétségbe esnék a 
hazafias lelkesedés, ha a zsarnokság e van – e semmi, még politikai érdek által sem kívánt – 
gyáva boszúja s vérengző visszatorlása mellé oda nem állitanám azt megelőzött 
szabadságharczunknak, bár nagy véráldozatokba került, de azért mindig megragadó, folyton 
fölemelő nagyszerű jeleneteit, s azért a következő fejezetben legyenek vázolva a vérboszúk 
művét megelőzött dicső harczok és győzelmek; legyen előtüntetve a szerep, melyet 
Marosszék a forradalomban játszott, hogy ezáltal ismerjük meg a népet, mely közül e nemes 
áldozatokat kiszemelte a zsarnokságnak vérrel táplálkozó hydrája. Ezáltal egyrészt a nemzet 
homlokára illesztjük a méltán kiérdemelt hősiesség cserkoszoruját, másrészt az ellenre sütjük 
rá a gyávaság bélyegét. Ez a történész kötelessége, s mi csak kötelességünket teljesitjük, 
midőn jutalmazzuk az érdemet s büntetjük a gyávaságot és aljasságot. 

XXIV. Marosszék szerepe az 1848–9-ki 
forradalomban. 
Föntebb M.-Vásárhely krónikájában röviden érintve volt szabadságharczunknak azon phasisa, 
mely e várost közvetlenül Marosszéket közvetve érinté; ki voltak ott emelve a harczi dicsőség 
mellett azon csapások is, melyek e vidéket, s főleg annak székvárosát oly terhelőleg sujtolák; 
elő voltak ott sorolva a visszatorlás és katonai boszúnak rémes jelentei, a gyáva 
kegyetlenségnek véráldozatai; de hogy korrajzunk kiegészitett legyen, s hogy Marosszéknek 
szabadságharczunk dicsőségéből őt illető részét kiszolgáltathassuk, szükséges előadnunk a 
Marosszékről kikerült haderőnek az ott alakult nemzetőr- és honvéd-zászlóaljaknak történetét; 
melyek ha a haza más vidékein arattak is győzelmi babért, de azért a hazafias érdem öntudata, 
s fiainak hősiessége visszasugárzik a szülőföldre. Itt van azért a hely, hol a Marosszéken 
alkult zászlóaljak szervezetét, s csatára keltét figyelmünk tárgyává kell tenni, s midőn a zászló 
alá lelkesülten csoportosulók felett szemlét tartánk, el fogjuk a hősöknek ezen 
érdemkoszoruzott csapatjait kisérni a csaták vészei közé is, hogy azokat teljes nagyságukban 
láthassuk; elő fogjuk sorolni mindazon eseményeket, melyek azok működésével 
összefüggenek, mert ezt téve, Marosszék népét ismertetjük, anak érdemeit méltányoljuk, s 
egyszersmind adatokat szolgáltatunk a történésznek szabadságharczunk csak később 
egybeállitandó nagyszerű történelmének megirásához. 

A hogy 1848-ban a márcziusi békés átalakulásnak milliók keblét felvillanyozó nagyszerű 
eseményei után, az uralkodójával százados viszály után kibékült nemzet ellen a reactio titkos 
ármánya elkezdé sötétben ördögi hálóját szőni; ahogy a békés átalakulás reményeinek szebb 
virágait a naponta kitünő sárkányfogak lassankint gyökerökben elrágva lehervaszták; ahogy a 
pokoli ármány előjátékát a nemzetiségek felbujtogatása, s a véres polgárháború vétkes 
tüzének élesztésével megkezdé: a szabadságában, tehát létfeltételében megtámadott magyar 
nemzet is kezdett az önvédelem szükségességére gondolva szevezkedni. 

Ezen – az önfenntartás ösztönéből eredő kötelességszerű – előkészületből Marosszék sem 
maradhatott ki, s azért mindjárt a mozgalom kezdetén megalakult a maros-vásárhelyi lelkes 
fiatalságból (tanulók és királyi táblai ifjuság) e szék értelmiségének gyöngyéből, s Háromszék 



lelkes ifjuságából a 12. honvédzászlóalj. Valamint innen került ki a Berzenczey által 
szervezett Kossuth-huszárok egy része is (második osztálya). 

Ezen két csapatnak egyaránt fényes szerep jutott forradalmunk történetében; a 12. zászlóalj, 
bár addig tüzet soha sem probált, már a székelyeknek m.-vásárhelyi csatájában (1848. nov. 5-
én) szurony-rohamot tett az ellenséges ágyukra, s annyi bátorságot, annyi tapintatot tanusitott, 
ugy a csatában, mint a visszavonulásban, hhogybármely rendes harczedzett csapatnak is 
becsületére vált volna. 

A pályát, melyet a fiatal hősök ily dicsően kezdettek, még nagyobb dicsőséggel folytatták, 
mert midőn a többi csapatok M-Vásárhely alatt szétszóratni engedék magukat, a 12. zászlóalj, 
s részben a Kossuth-huszárok megalakult osztálya is együttmaradva huzódott be 
Háromszékre, hol e széknek nagyszerű önvédelmi harczát nemcsak kezdeményezték, hanem 
annak vészes dicsőségéből a legnagyobb osztályrészt nyerték. A harczok, melyeknek 
veszélyeiben osztakoztak, a győzelmek, melyeket kivivni nagyban segitének, elő voltak adva 
e munka III. kötetében Háromszék dicső önvédelmi harczainak leirásánál*A III. kötet 
előismertetésében a III., IV., XXX. és XXXIII. fejezetben.. 

Háromszék felszabadulta és az osztrákok kiszalasztása után ott volt Bem vezetése alatt a 12. 
zászlóalj a Riczkot megzavart Urbánnak Besztercze és Borgónál való megverése és 
kiszoritásakor; midőn Borgónál a 12. zászlóalj kezdte meg a támadást, s ugy harczolt, hogy 
folytonos előre nyomulásával Urbán seregének megállapodást nem engedve, azt kiszalasztá a 
házából. 

Az oroszok betörésekor a 12. zászlóaljt mindig ott találjuk, hol a veszély legnagyobbnak 
mutatkozott. Igy feltaláljuk azt a radnai szoros elszánt videlménél (1849. jun. 20-án), ott van 
Borgó-Rusznál (jun. 27-én), Wallendorfnál, valamint Sófalvánál (jun. 28-án) Bem vezetése 
alatt győzelmesen vivott csatáknál, melyek által Grotenhjelm hadsergét három hétig tartá 
Beszterczén bezárva. Hogy e harczokban, nevezetesen a sófalvi csatában, mily kitünőleg 
viselte magát a 12. zászlóalj, tanusitja az is, hogy Bem, miután napiparancsában háláját és 
elismerését fejezte ki a zászlóalj iránt, személyesen is megjelent élő szóval megdicsérni hősies 
magatartását, s mivel annyi érdemjele, hogy mindeniket – miként óhajtaná – feldiszitse, nem 
volt, a zászlóaljat szólitotta fel, hogy jelöljön ki 2 tisztet és 6 közembert. Igy nyertek a 
zászlóalj kijelölése alapján érdemjelt Győrffi Pető és Kovács Antal századosok, a 
legénységből Kasza józsef, Boga András (csíkiak), s még négy, kiknek nevét meg nem 
tudhatám. Ugyanekkor Bem 6 szám feletti tisztet nevezett a zászlóaljhoz, mert, mint mondá, 
az ily csapatnak mindig szükséges, hogy tartalék-tisztjei legyenek, továbbá ajánlá, hogy a 
tisztek ne viseljenek felötlő aranyos egyenruhát, mivel szokásuk szerint mindig az ellenség 
közelében levén, igy felismerhetők és könnyebben lelőhetők lesznek. 

A sófalvi visszavonulásnál Bem három ágyujával hátramaradva, a 12. zászlóalj első 
századának fedezete alatt addig kartácsolta a tömegben rohanó ellenséget, míg a már 25 
lépésre levő ellenséges tömegekre utolsó kartácsát is ellövé; ekkor a fedezeten levő század 
Győrffi Pető százados vezetése alatt szurony szegezve rohant az egész muszka seregnek, s 
néhány perczig, – míg Bem ágyuival királynémeti magaslatán harczrendbe felállott sergéhez 
visszavonult – feltartá. A magát vezére megmentéseért bizonyos veszélynek oda vetett 
századból sok elesett, de más része kivágta magát és csatlakozott Bemhez. Győrffi Pető, 
Korda György hadnagygyal, s vagy 10 legénynyel elvágatva, az éj sötétében az ellenséges 
táboron átlopva magukat, 3 napig bolygottak étlen, míg jul. 9-én a Besztercze alatti magyar 
táborhoz csatlakozhattak, hol az elesetteknek hitteket az egész tábor harsányan megéljenezte. 



Megérkeztek ezer vész között azért, hogy következő napon (jul. 10-én) a beszterczei csatában 
és visszavonulásnál, a 12. zászlóalj azon önfeláldozó nagyságában osztakozhassanak, 
melylyel Bemet és a visszahuzódó magyar serget megmenték. Mert a 12. zászlóalj és 
Streliczky lengyelei a beszterczei kapunál megállva, az egész roppant muszka erőt feltarták 
mindaddig, míg Bem a város alatt sergével elhuzódva, Szerethfalvánál állást foglalhatott, s a 
miként ezen visszavonulást lehetővé tették, ugy azt folytonosan fedezték, az utánok nyomuló 
muszka tüzérség tüze és a tömegeiket megtörni képtelen fellegnyi orosz lovasság szakadatlan 
rohamai daczára. Ott találjuk a 12. zászlóaljat a szerethfalvi visszavonulásnál (jul. 16-án), 
midőn a Galacznál való bekerités alkalmával az ágyukat, valamint a mocsárnak szoritott 
magyar serget a 12. és 73. honvédzászlóalj a lengyel légióval kartácszápor közt fedezve menté 
ismét meg. 

A 12. zászlóalj a segesvári vesztett csata és M.-Vásárhely feladása után Bemmel Szebenbe 
ment, hol e város másodszori bevételében és a muszkáknak itt való megverésében igen nagy 
osztályrésze volt, mert a csata győzelmes kimenetelét, s a muszka lovasság által szűk helyen 
megrohant magyar lovasság megmentését főleg annak lehet tulajdonitani, hogy a 12. zászlóalj 
szuronynyal rohanta meg és vetette vissza az oroszok lovasságát.  

A sereg még aznap, s azzal a 12. zászlóalj is Verestorony felé rendeltetett, mialatt következő 
napon a 900 emberrel Szebenbe visszamaradt Bemet Lüders egész hadsergével meglepve 
kivetette a városból. A csata kezdetekor Bem futára által a 12., 31. és 122. zászlóaljat rendelte 
magához. Ezen csapat sietve húzódott Szeben felé, s midőn már benn volt a városban, vette 
észre, hogy a város ellenség által van megszállva. Itt iszonyú utczaharcz kezdődött, melynek 
minden vészein áttört lovasság és tüzérség nélkül az elszánt kis csapat, s a városon kívűl 
tömegbe huzódva, s a szuronytalan puskákkal fegyverzett 122. zászlóalj Szebenből kijuthatott 
300 emberét kartácszápor közt közre fogva, huzódtak vissza nyomon követtetve két 
ellenséges ágyutól, melyek felváltva kartács és golyóval lőttek, míg két oldalról két soros 
lovasság özönölte körül folytonosan rohamokat kisértve, melyet mindig visszavertek hőseink. 
Igy egy egész roppant hadseregtől körülözönölten értek Kerestyénszigetre, hol a felgyujtott 
falu további vonulásukat fedezte. 

E fényes fegyvertény, – melynek párját alig tudjuk a hadtörténelemben találni – roppant 
áldozatokba került, mert a 12. zászlóalj, mely a szebeni átvonulás előtt 590 emberből állott, 
csak 350 embert hozott vissza a csata vészeiből, ily arányban vesztett a 31. zászlóalj is, a 132. 
1000 főt számláló zászlóalj nagyrésze – szuronytalan fegyvereivel nem védhetvén magát – 
már Szebenben elvérzett, s vissza csak az a 300 jött, kiket a hős két zászlóalj közre fogva 
megmentett. E nagy áldozatok erkölcsi becsük mellett hadászatilag is nagy eredményt idéztek 
elő, mert míg ők az egész orosz erőt foglalkoztatták Szebennél, azalatt a Verestoronynál 
maradt magyar sereg Orláth felé a legkisebb baj nélkül elhuzódva, Szász-Sebeshez 
vonulhatott. 

Ezekkel csaknem egyidejüleg ért Szász-Sebeshez a Szebenen magát átvágott csapat is, hol 
Stein seregével egyesült, de mivel sa 12. zászlóalj őrnagya Szabó Farkas a csata kezdetekor 
elhagyta zászlóalját, Stein őt s más a vész perczeiben elmenekülteket vasra verette, a 12 
zászlóalj parancsnokává az átvonulást oly tapintatosan vezényelt Győrffi Pető századost 
nevezte ki, ki ezután mindvégig a zászlóalj élén maradt. Ugyanekkor a 31. zászlóalj 
parancsnokságát Stein a zászlóalja vészeiben szintén osztakozott Varju Pál századosra ruházta 
át. 



Ott vívott a csekélyre olvadt 12. zászlóalj Stein vezetése alatt Szász-Sebesnél (aug. 12-én), ott 
vérzett Kenyérmezőnél (aug. 13-án) a muszkák roppant erejével való aránytalan, de hősies 
tusában, honnan a dévai vár felrobbanása után Lesnyekre huzódott. Még egyszer (aug. 17-én) 
a Magyarhonból visszatérő Bemmel előnyomult Déváig, mikor jöttök hirére Piskitől a 
muszkák megszaladtak. De ekkor már minden veszve volt, Görgey feladta magát, s a harcz 
tovább folytatása lehetetlenné válván, Bem csekély kisérettel – szegényen, mint jött – 
bemenekült törökországba; serge romjai a fegyvert Dévánál letették. Ezek közt volt a 12. 
zászlóalj töredéke is, mert a hős csapat nagy része elhullott a csatákban, a vihar elseperte 
Marosszék és Háromszék fiatalságának virágát, a kevesek (1200-ból csak 190), kiket még 
életben talált a haza megaláztatásának keservteljes napja, részint börtönökbe hurczoltattak, 
részint az osztrák seregbe soroztatva szenvedtek és gyötörtettek azon hősiességért, mely a 
legnagyobb jutalmát és kitüntetést érdemli vala. De éppen azért, mert a letiprott haza azt sem 
akkor, sem a feléledő most nem adhatott, a történelem és az utókor tiszteletteljes 
elismerésének és méltó bámulatának kell azt kiszolgáltatni. 

Még felemlitem itt a 12. zászlóalj parancsnokait és azon kitünőbb tisztjeit, kik a kiemelésre 
méltók. A zászlóalj első parancsnoka Balázs Manó volt, kit árulásaért a nép Sepsi-Sz.-
Györgyön felkonczolt. Utána Klemment György vezette győzelmekre a hősök e kis csapatját, 
kit Szabó Farkas váltott fel; ezt mint fennebb látók, Győrffi Pető*Sokág várfogoly, most 
Csíkszék törvényszéki elnöke. helyettesitette a legvészesebb utóharczokban. A tisztek közül 
ezekről szerezhettem tudomást; Kovács Antal százados (most sz.-udvarhelyi tanár), Csiky 
Domokos, Dézsi Domokos hadnagyok. Várady Gábor főhadnagy, ki nemrég egy tüzvész 
alkalmával nemeslelküségének áldozata lett; Várady Albert hadnagy, ez a szebeni utczai 
harcz alkalmával esett el; Thury János hadnagy, ez is Szebennél esett el; Vérfy Sándor 
főhadnagy, él Marosszéken; Szalay Pál hadnagy, most irnok Marosszéken; Horváth Gáspár 
hadnagy, sebesült Szász-Sebesnél, most a m.-vásárhelyi Teleki-könyvtár könyvtárnoka, Suba 
József hadnagy, jelenleg M.-Ludason lakik; Török …, most kath. kántor, Szokoly Károly 
hadn., Muzsnay Pál hadnagy, Gyertyánosi … hadn. Fogaras vidékről, Korda György 
főhadnagy, Biró … Kolozsvárról főhadnagy, Szarka … főhadnagy, Balogh Károly főhadnagy, 
jelenleg városi tanácsos Gy.-Fehérvártt s végre Molnár Károly hadnagy, ki mint ilyen a 
zászlóaljnak golyószaggatta zászlóját az egész hadjárat alatt fennlobogtatta s többször élete 
veszélyeztetésével kimentette. 

Ohajtottam volna ezen először alakult s dicső érdemekben is első zászlóaljnak történetét 
részletesebben egybeállitani, azonban azt adatok hiányában nem tehettem, s igy nem marad 
más, mint a 12. hős zászlóalj történetének ily, csak vázlatos előrajza után áttérni Marosszék 
nemzetőri (lőfegyveres) zászlóaljának és az ezen székben alakult második honvédzászlóaljnak 
(87.) részletesebb történetére, melyhez az adatokat az abban szerepeltek szivességéből s igy a 
legbiztosabb forrásból nyertem. 

A hogy a reactio fondorlatai a magyar nemzetet az önvédelmi szervezkedés terére sodorták, 
1848 augustusában Marosszék akkori főkirálybirája gr. Toldalagi Ferencz is, felsőbb rendelet 
következtében bizottságot küldött ki e szék mind a 8 járásába, hogy a magyar kormány 
számára gyüjtéseket eszközöljenek és a népet a felállitandó nemzetőrségbe való sorakozásra 
rábirják; de akkoron a székelységnek még oly nagy volt ellenszenve a forradalmi intentiók 
iránt, hogy némely helyt – például a kááli járásban – csaknem gorombán fogadta az oda 
kiküldött biztosokat*Nagy Sámuelt és gr. Toldalagi Victort., tartva attól, nehogy a 
nemzetőrség felállitásával V. Ferdinánd király elleni forradalom czéloztassék – hogy csakis a 
kegyelet, melylyel a nép a kiküldöttek személye és családja iránt viseltetett, menté meg azokat 
a kudarcztól. 



Azonban ez év septembere végén a bánsági szerb mozgalmak, az itt-ott már felmerült 
kegyetlenkedések és a balázsfalvi gyülés kihivása odahangolták a székelységet, hogy midőn a 
főkirálybiró négy nemzetőr-század alakitására Tolnai Gábort, Nagy Samut, Bereczky Sándort 
és Jeney Józsefet megbizta, ezek felszólitására a székelység oly számmal ajánlkozott, hogy 
bár 400 szuronyos fegyvernél az időszerint több nem volt, mindazáltal mindenik század 200 
emberből alakult, a századok fele vadászfegyverrel láttatván el. 

A hogy októberben az agyagfalvi székely gyülés kihirdettetett, a már betanitott marosszéki 4 
század nemzetőr is parancsot kapott a gyülésre való menetelre; e közben azonban a hatóság 
azon értesülést kapván, hogy az oláhok egy nagy tábora Marosszéket Nyárádtő felől emg 
akarja támadni, ellenrendeletet küldött az induláskész csapatokhoz, s ugy a lőfegyverel ellátott 
s némileg begyakorolt 4 századot, mint az ujabban szervezett lándzsás nemzetőrcsapatokat a 
vajai réten öszpontositotta, honnan 48 órai táborozás után gr. Lázár Dénes nemzetőri 
alezredes vezénylete alatt az egész sereg Teremi felé indult, még pedig a rendes 4 század 
Tolnai Gábor vezetése alatt egy zászlóaljjá alakulva, a lándzsás csapatok szintén 
zászlóaljakban osztályozva. Ezen alig alakult, tüzet soha még nem látott sergecske Teremiben 
meghálván, onnan másnap reggel csatarendben indult Raknóth felé. 

Ugrához közeledve már messziről megpillantották az Ugra és Oláh-Kocsárd közt levő 
térségen azon nagy oláh tábort, mely Radnóthról Vásárhely kizsákmánylására felindult. – 
Bátran nyomult előre a székelyek kis csapatja – Ugra felső végénél tett – sortüze után 
felbomolván, eszeveszetten kezdett szaladni, de a székelység is nyomukban volt, s oly sokat 
levágott a gyáván futókból, hogy az Ugra és Kocsárd közti rétet rövid időn az ellen hullái 
boritották. 

Csapónál a vezér egybegyüjtötte győzelemtől lelkesült csapatját, mert Radnóthon még 
nagyobb oláh sereg, Mikás czintosi tábora tanyázott; de ez is nyakra-főre elmenekült a 
székelyek előtüntével Czintosra, a radnóthi kastélyban élelmi szerekkel tömött temérdek 
tarisznyát, valamint egy dúsan felteritett asztalt hagyva a kastély nagy termében, mely a tribun 
urak számára készitett zsiros ebéd s felvert pinczékből egybehordott jó borok alatt 
roskadozott, de a melyet bizony a székely nemzetőrség tisztikara költött el igen jó étvágygyal, 
poharakat üritve a nap sikereért. 

Gr. Lázár Dénes a főhadiszállást Radnóthra tette, hol a haditörvényszék által hozott itéletek 
következtében több fogságba esett oláh vezér és bujtogató végeztetett ki. 

A nemzetőrcsapatok zöme a szomszéd Kutyfalván és Ó-Kocsárdon szállásoltatott el, míg 
Nagy Samu és Bereczky Sándor századai – néhány száz lándzsás nemzetőrrel erősitve – 
egészen Egerbegyig tolattak előre. Nem sokára megérkeztek az udvarhelyszéki nemzetőrök, 
valamint a rendes székely határőr-ezred egy része is. – Ezen csapatmozgalmakra következett 
8–10-ik nap után történt a székelyeknek a Szász-Régenig nyomult Urbán elleni gőyzelmes 
támadása; ezt megelőzőleg azonban a radnóthi tábor is rendeletet kapott a M.-Vásárhelyre 
való felvonulásra, minek következtéen gr. Lázár Dénes az Egerbegy és Ludason levő 
előcsapatoknak az utánvonulási rendeletet megküldte s a Radnóthon volt lándzsás 
nemzetőrökkel felindult Vásárhely felé. 

Ez okból az Egerbegyen volt fegyveres századok visszahuzódtak s Ludason Tolnai századát is 
felvéve, Dátoson szállásolták el magukat. Reggel, midőn már indulni akartak, a kutyfalvi 
komptól hirnök rohant fel azon értesitéssel, hogy a Radnóthon volt udvarhelyi nemzetőröket 
oláhok- és szászokból álló s császári gyalogság által is erősitett nagy tábor támadta meg*Ezen 



támadás alkalmával esett el a székelyek közül a derék b. Apor György., Tolnai mint első 
százados a marosszéki három fegyveres századdal azonnal visszafordult Kutyafalvánál való 
átszállásra tett előkészületeket, de ebben Tolnai lelkes nemzetőreinek sortüze által nemcsak 
meggátoltattak, hanem tetemes halottat visszahagyva, futottak szét, annyival inkább, mert már 
ekkor Radnóth felől is a marosszékiek támogatására siető egy század székely határőr 
bontakozott ki. 

Azonban derék nemzetőreinknek ezen második győzelmi tért is hamar el kellett hagyniok 
azon alezredesöktől (Lázár Dénes) érkezett sürgöny következtében, mely rögtöni fölfelé való 
indulásukat szorgalmazta, miért még azon éjjel elvonultak Vásárhelyre*Radnóthon az 
Udvarhelyszékiek Pünkösti Pál és a háromszékiek maradtak Donáth alezredes vezénylete 
alatt, ki ottan kolerában halt el., honnan a már Régennél levő Lázár Dénes ujabb rendeletére 
Régen felé huzódtak. Alig értek ki azonban a városból, ismét ellenparancsot kaptak azon 
utasitással, miszerint késedelem nélkül mezőségi Szengyelbe siessenek. 

Igy ment a sereg – mely a 3 fegyveres századból és négy lándzsás zászlóaljból állott – 
Szengyelbe a leghiányosabb szervezéssel, minden vezénylet nélkül, mert a 
csapatparancsnokok csak coordinálva és senkinek subordinálva nem levén, ebből sok 
rendetlenség és kihágás keletkezett. Azonban nem csak itt, hanem az egész székely sereg 
fővezényleténél is ily rendetlenség, ide-oda kapkodás s minden előlegesen megállapitott terv 
nélkül való működés folyt, minek aztán természetes eredménye az erők elforgácsolása és 
elpazarlása lett. Ezen meggondolás nélküli, csak ugy találomra való hadvezetésnek egyik 
legszembeötlőbb példáját éppen a marosszéki namzetőrség czéltalan ide-oda futtatásából, s 
ezáltal ezen tekintélyes, s eddig vívott győzelmeinek erkölcsi érzetében erős hadcsapatnak – 
mely ha Vásárhelynél ott lehet vala, a csata valószinüleg másként üt ki – paralizálásából tünik 
ki, mert alig nyugodhatta ki terhes útjának fáradalmait Szengyelben, midőn ujból rendeltet 
vett, hogy Vásárhelyre siessen azon okból, mert Szeben felől nagy ellenséges sereg közeledik 
Vásárhely felé. Azonban mire Bergenyéhez értek, érkezett azon szomorú hir is, hogy Gedeon 
az azt előzött napon (nov. 5-én) a Vásárhelynél kis számban levő székelyeket szétvervén, M.-
Vásárhelyt elfoglalta. 

Ezen gyászhir nem csak leverőleg, hanem felingerlőleg is hatott a marosszéki csapatra; 
voltak, kik nyiltan kikeltek a nemesség és az értelmiség ellen, vádolva, hogy ők dönték 
veszélybe a nemzetet. Azonban ez csak pillanatnyi felhevülés volt, mert midőn a tisztikar 
elhatározta meghódolás helyett Kolozsvárra menni a nemzeti kormány támogatására, s midőn 
ezt Tolnai Gábor egy lelkesitő fölhivásban csapatjának kijelenté, őket a haza nevében 
csatlakozásra fölhiván: a fegyveres századok kivétel nélkül készeknek jelentkeztek az ügy 
mellett rendületlenül megállva, parancsnokaikat és zászlójukat bármi veszélyek közt, s a mint 
a hon java kivánja, bárhová is követni. Kiválott tehát a sereg jobb része, vagy ezer elszánt 
hős, kikhez Bereczky Sándor és a csapat nélkül maradt lándzsás zászlóalj parancsnoka, 
Bereczky László s néhány a vásárhelyi csatánál elszakadt Kossuth-huszár is csatlakozott. A 
többi vagy 3–4 ezernyi fegyvertelen népség elszéledve, hazafelé indult; de meg is adta árát, 
mert útjában az ide-oda kóborló oláh csapatok és a szomszéd oláh helységek fellázadt lakói a 
haza felé huzódó székelyekből sokat agyonvertek. 

Az együtt maradt fegyveres csapat neki indult a Mezőség úttalan tömkelegének, veszélyes, 
ellenséges táboroktól minden nyomon fenyegetett, tájakon át. Bándon ujból háborogni 
kezdett, s némely bándi reactionariustól bujtogatva, többen vissza is maradtak; de a kétszeri 
ily kiszemelés után megtisztult, s csak 500 fegyveresre olvadt csapat Tolnai Gábort 
őrnagyának kikiáltva, bár a rieg téli időben roszul volt öltözve s még rosszabbul 



fegyverkezve, mégis elszántan indult veszélyes útjára s kisebb csetepaték 
leszámitásával*Melyekben a nagy tömegben támadó oláhokat mindig megszalasztották. 
minden baj s egyetlen ember veszteség nélkül áthatolt a Mezőség vészes útain, s szerencsésen 
megérkezett Tordára. 

Tordán azonnal szervezték magokat. Az 1. század Nagy Samu, 2. század Zeyk László, a 3. 
Bereczky Sándor, a 4. Bereczky László századosok parancsnoksága alatt ujból alakult, egy 
honvédzászlóaljba olvadva, melynek őrnagya Tolnai Gábor volt. Állott pedig e zászlóalj 380 
szuronyos fegyverrel ellátott emberből, s vagy 130 olyanból, kik csak vadászfegyverekkel és 
lándzsákkal voltak fegyverkezve, e mellett a Bándon csatlakozott Kossuth-huszárok és a 
legénység nélkül maradt nemzetőr parancsnokok egy 24 főből álló önkéntes lovas-csapatot 
alakitva szintén Tolnai zászlóaljához csatlakoztak. 

Tordán ekkor a Károly Ferdinánd ezredből 90 ember volt állomáson, kikről honvédeink nem 
igen tudták, ha ellenségek-e vagy barátok? E fontos kérdést azonban csakhamar megoldotta 
székesi Vass János, ki az őrtanyára menvén, kötődni kezdett a Károly Ferdinándokkal, ebből 
versengés támadott, mire több nemzetőr csoportosulván össze, – nem lehet tudni, kinek 
inditványára – a császáriakat lefegyverezték. Az igy nyert fegyverből aztán a zászlóalj 
hiányos fegyverzete ki lett egészitve; pénze azonban sem a tiszteknek, sem a legénységnek 
nem volt, sőt a mi még lényegesebb, töltényben is teljes hiányt szenvedtek, miért Zeyk 
Lászlót Kolozsvárra inditották b. Vay Miklós kormánybiztoshoz jelentéssel, hogy a 
marosszéki zászlóalj Tordán várja rendelkezését, s azon kéréssel, hogy mihamarabb pénz és 
tölténynyel láttassa el. Vay azonnal némi pénzzel, s azon utasitással inditotta vissza a 
küldöttet, hogy a zászlóalj vonuljon Kolozsvárra. 

Kolozsvártt már ekkor folytak az előkészületek a Szamos-Ujvárig nyomult Urbán ellen való 
támadásra, minek következtében nov. 18-án a marosszéki zászlóalj is rendeletet kapott az 
induláskész, szamosfalvi dandárhoz való csatlakozásra. Következő nap meg is indult ezen 
dandár Baldácci Manó dandrá-ezredes vezénylete alatt Szamos-ujvár felé. Állott pedig ezen 
dandára 11. honv. zászlóaljból, a szépen szerelt kolozsvári nemzetőr-zászlóaljból, a 
marosszéki kis zászlóaljból, 1 üteg ágyuból, két század Kossuth-huszár, egy kis század 
(aranyosszéki) székely-huszárból, s néhány csapat aranyosszéki nemzetőrségből. 

Másnap ezen sereg Szamos-Ujvár előtt csatarendben állott. Az előcsapatot a 11. zászlóalj 
képezte a székely huszárokkal, a közepet a kolozsvári nemzetőr-zászlóalj, a jobb szárnyat a 
marosszéki zászlóalj, a balszárnyet, – melynek Szék felé a hegyeken kellett volna az ellen 
hátába kerülni – Makray László őrnagy vezetése alatt a Kossuth-huszárok, aranyosszéki és 
kolozsi nemzetőrség alkotta. Az ellennek még csak vedettjei látszottak, midőn a magyar 
centrum ütegei már tüzelni kezdettek, mintha jóelőre hirt akartak volna adni az ellennek, 
nehogy készületlenül meg engedje magát lepetni. Erre Urbán ki is fejté csatasorát a Szamos-
Ujvár mellett emelkedő és a vidéket uralgó széplaki hágón, míg a magyar sereg az uralgott 
kérői fürdő tájékán állapodott meg. A csatárlánczba oszlott 11. zászlóalj megkezdé tüzelését, 
de alig szólaltak meg Urbán ágyui, hogy az előretolt székely huszárok visszarobogására a 
kolozsvári nemzetőrség megszaladt, s ott hagyta a 11. és a marosszéki zászlóaljat, mely 
utóbbi az osztrák lovasság rohamára négyszögbe alakulva vonult tüzelés nélkül a hegyre, nem 
támogathatva a 11. zászlóaljnak ellent feltartó csatárlánczát, mivel 6 tölténynél többje nem 
levén, ezt a megrohanás alkalmára tartotta. Rosz felállitás és hiányos rendelkezés miatt a csata 
veszve volt, s a magyar sereg visszahuzódott Kolozsvár felé, fedeztetve a rendes 
oszlopsorokban utócsapatkint huzódó 11. és a marosszéki zászlóalj által. Másnap lesütött 



fővel, s lehangolva ért a sereg Kolozsvárra, mert mindenki érezte, miszerint az ütközetnek 
más kimentele lehetett volna, ha a sereg másként vezettetik. 

Ezen csatavesztés által Kolozsvár, sőt maga a sereg is a legválságosabb helyzetbe jutott, mert 
nemcsak Urbánnak előrenyomuló serge, hanem Torda felől a közelgő Losenau és Kalliany 
dandára által is fenyegetve volt, miért a marosszéki zászlóalj Baumgarten székely huszár 
százados parancsnoksága alatt Felekhez rendeltetett; de alig helyezkedett el éju szállásra, 
hogy a lármadob megperdült a Szamosfalváról felhallatszott lövöldözés indokából, hol a 
hősies 11. zászlóalj derék őrnagya Bánffi János vezénylete alatt és a Makray László vezetése 
alatt levő Kossuth-huszárok minden vezéri előrendelkezés nélkül önmagokra hagyatva, az éj 
sötétében Kolozsvárra rontó Urbánt csufosan visszaszalasztották. Erről azonban a Felekre 
detachirozottaknak mi értesitése sem érkezvén, Baumgarten maga lovagolt be Kolozsvárra, 
megtudandó az ügyek ottani állását, de mivel ő is odamaradt, s Kolozsvárról a sereg 
elvonulása hire szállingózott ki, a Felekre helyezett zászlóalj is, nehogy a fejvesztett zavarban 
ott feledtessék, behuzódott Kolozsvárra*ember kivételével, kik ott feledtetve, csakis Albert 
Mihály őrmester eszélye által menekültek meg, s veszélyes hegyi útakon kerülve csatlakoztak 
később bajtársaikhoz.. 

Ott a legnagyobb zavar és fejetlenség uralkodott, mindenki a gyors elmenekülésre gondolt, – 
de senki a vonulási rend fenntartására, s igy a marosszéki önmagára hagyatott zászlóalj is, 
rongyosan öltözve, élelem és lőkészlet nélkül elkedzette a roppant hidegben visszavonulását, 
a menekülők nagy tömege által előidézett rendetlenségben, ugy hogy csak B.-Hunyadon 
szedheték össze tisztei, honnan aztán tömegben huzódtak Csúcsára. 

Itt egy este szóba jött Erdélynek a vezér tehetetlensége és a kormánybiztos erélytelensége által 
előidézett szomorú helyzete, ez alkalommal Nagy Samu egy küldöttségnek Pestre inditását 
hozta szóba, mely ott Kossuth előtt felfejtené az ország nyomorult állapotát, a sereg veszélyes 
helyzetét, s segélyt, valamint az ügyeket vezetni képes biztost, a sereget vezényelni képes 
vezért kérjen. 

Az inditvány helyeseltetett, s másnap az egész zászlóaljjal közöltetvén, közmegegyezéssel az 
eszmét megpenditett Nagy Samut, Zeyk Lászlót, s makkfalvi Albert Mihály őrmestert 
választották meg, felkérve Tolnait, hogy Vaynál a küldöttség számára útlevelet eszközöljön. 
Vay – bár az utazás czélja el nem titkoltatott – elég lovagias volt nemcsak a kért útlevelet 
kiszolgáltatni, hanem a küldöttség útiköltségére 300 ftot is utalványozni. 

A küldöttség eljárása szorosan véve nem tartozik ugyan a marosszéki zászlóalj történetéhez, 
az inkább általános történeti becscsel bir; mindazonáltal mivel az az akkori helyzetet 
illustrálja, s főleg mert ezen Erdély sorsának kedvezőbb fordulatot adott eljárás eddig 
felvilágositva nem volt, azért annak rövid leirását adni szükségesnek itélem. 

A küldöttség Pesten az István főherczeghez czímzett vendéglőbe szállt meg, s mindjárt 
másnap (nov. 26-án) Kossuthhoz Magyarország kormányzó-elnökéhez sietett. 

Magyarország kormányzójához, – ki a hatalom tetőpontján is megtartá nemes egyszerüségét – 
könnyű volt bejutni, egyetlen, csak szuronynyal fegyverkezett, nemzetőr volt az előszobában; 
őrizetre, annak kit a nép őszinte szeretete környezett, szüksége nem volt. 

Mikor a küldöttség nagy kucsmáival, s szokmány posztó bozontos bekeseivel belépett, az 
elnök éppen kinyitotta az ajtót, s kissé bámulva nézett székelyeink bozontos csoportjára, 



melyet Ázsiából jött kirgiszeknek könnyen nézhetett volna valamely finyás külföldi; miután 
azonban Nagy Samu előadta küldetésük czélját, a legszivélyesebben fogadta s mindhármukat 
szivarral kinálva*Mit Albert Mihály meg most is büszkén emleget., elbeszélgetett Erdély 
állapotáról, sőt kérdést tett aziránt is, hogy kit ohajtanának kormánybiztosnak? A küldöttség 
Szentkirályi Mórt hozta szóba, de mivel erre Kossuth hallgatott, gr. Teleki Domokost emliték, 
mire az elnök azt felelte, hogy nem arra való; ekkor a szobában jelenlevő Madarász László 
közbeszólva mondá: „Küldj engem Lajos!” s bár azt háromszor ismételte, Kossuth mitsem 
felelt, hanem a küldöttséghez fordulva, mondá: majd össze fogom hivni a honvédelmi 
bizottmányt, hogy ezen fontos dologról értekezzünk, legyenek azért szivesek esti lilencz 
órakor ide fáradni. De hát hadvezérnek kit ajánlanak? kérdi a távozni akaró küldöttségtől; 
mire Nagy Samu előadta, hogy: „pár zászlóalj rendes katonaság mindenesetre szükséges lesz, 
a hadvezérségre talán a Bécsből Pestre menekült Bem lenne legalkalmasabb.” Erre az elnök 
azon megjegyzést tette, hogy rendes katonságot, ha csak lehet, küld, Bemmel azonban baj 
van, mert éppen tegnapelőtt lőtte arczba egy lengyel ifju. 

Este kilencz órakor ujból felmentek az elnökhez, hol Erdély viszonyait fejtegető hosszabb 
beszélgetés után Kossuth búcsúzva mondá: térjenek önök vissza a sereghez s biztositsák 
bajtársaikat, hogy ugy a kívánt segély, mint a hadvezér nemsokára meg fog érkezni; a mi a 
kormánybiztost illeti, ilyenül a honvédelmi bizottmány Pálfi Jánost szemelte ki. Mire a 
küldöttek emgjegezték, hogy a választást nem hiszik jónak, mivel Pálfi sem a kívánt 
népszerüséggel, sem Erdély bonyolult viszonyai által igényelt kormányzási képességgel nem 
bir, s igy inkább ártani, mint használni fog az ügynek. 

A küldöttség visszatért Szilágy-Somlyón táborozó zászlóaljához, hol az egész haderő 
harczkészen volt, mert Urbán és a Dézsen levő Jablonszky előcsapatai is mozogtak. 

A marosszéki zászlóalj az ideiglenesen vezérül leküldött Czecz János táborkari őrnagy által 
Kővár vidéki Resztolczára rendeltetett; csak itt tudták meg, hogy a küldöttség fennjárta nem 
volt eredménytelen, mert egy zászlóalj Sándor-gyalogság és néhány ágyuüteg csakhamar 
megérkezett segitségül azon hirrel, hogy az erdélyi hadsereg vezérévé Bem tábornok, a 
kormánybiztosságra – miután Pálfi nem vállalkozott – Beöthy Ödön, a bihari ellenzéknek e 
lelkes vezére neveztetett ki; ezzel kapcsolatosan érkezett a hir is, hogy Ferdinánd király 
leköszöntével uj uralkodó lépett a trónra, ki az ezredéves magyar alkotmány eltörlésével 
Magyar- és Erdélyország bekeblezését mondá ki. Jött Windischgrätz feltétlen meghódolást 
követelő kiáltványai által megelőzött hadsergeivel, kilencz oldalról megtámadni hazánkat. És 
éppen alkotmányunk megsemmisitésének ezen szándoka, s a nemzet életének ezen nyilt 
megtámadása, a hadvezér minden becsületes keigyezkedést lehetetlenné tevő, s a szabad 
nemzet önérzetét sértő neroi hangja tevé azt, hogy a magyar az önvédelmére ragadott fegyvert 
nemzeti becsületének s eddigi jó hirnevének koczkáztatása nélkül le nem teheté; minden 
egyes honvéd, minden magyar csapat érezte, hogy a haza szabadsága, a nemzet élete 
hősiességétől van feltételezve; az erdélyi hadsereg honvdéeit ezen öntudat mellett még az is 
harczra tüzelé, hogy tudták, miként családaik, rokonaik a vad oláhok kegyetlenségének, 
vagyonuk azok szabad prédájának van oda vetve, s azért harczolt mindenik oroszlányi 
bátorsággal s Bem tapintatos vezénylete alatt rövid időn kiverték a könnyü győzelmében 
felfuvalkodott ellenséget Erdélyből. 

De ezen eredményeiben bámulatos hadjárat eléggé ismeretes; azért itt én csak is azon 
dicsőséges szerep megjelölésére szoritkozom, a mely ezen páratlanul nagyszerű 
küzdelmekben a marosszéki zászlóaljnak osztályrészül jutott. 



Mintegy hétig mulatott a zászlóalj Resztolczán, midőn rendeletet kapott, hogy mint az 
Erdélybe nyomuló sereg bal szárnyának egyik csapatja, a Dézs felé vezető úton nyomuljon 
előre, hol is Tóth Ágoston őrnagy vezetése alatt fog működni. Indulása perczében vette azon 
ujabb rendeletet, hogy az országút mellett sorakozzék, mivel a nem sokára megérkező Bem 
szemlét fog a csapat felett tartani; csakugyan nem sokára megérkezett a tábornok, mikor 
Tolnai őrnagy által a tiszteket előléptetvén, néhány buzditó szót intézett hozzájok. – A csak 
egyszerüen öltözött tábornoknak ezen első, kocsin való megjelenése oly kevés benyomást tett 
a csapatra, hogy többen a küldöttség tagjaihoz azon csipős megjegyzést tették, miszerint ezért 
bízony nem igen volt miért Pestre fáradni stb. 

Ezalatt a szárnyparancsnok Tóth Ágoston is megérkezett a 31. zászlóaljjal és más 
csapatokkal, melyekhez a marosszékiek is csatlakozván, estére Galgóra értek, hová késő 
estve Bem tábornok s még később a Sándor-gyalogság 3-ik zászlóalja is megérkezett. 

Másnap (dec. 22-én) sötét hajnalban ágyudörgés riasztá fel a serget, mert Jablonszky 
Kápolnánál várta Bemet, ki az ellent előnyös hadállásából csakhamar kiszoritá s Dézs felé 
nyomta. A marosszékiek, tartalékban levén, a kápolnai csatában nem vettek részt, de a dézsi 
hidnál, hol a császáriak ujból hadállást foglaltak, ők is a csatavonalba jöttek, s az ellenség 
ágyutüzét a legnagyobb bátorsággal állották ki. Az ellenség visszanyomása után Dézsre, 
onnan Kolozsvárra mentek, honnan néhány napi pihenés után a beszterczei gyors hadművelet 
dicsőségének voltak részesei. 

Mielőtt előadásomban tovább haladnék, ide kell szőnöm egy megragadó episódot, néhány 
bátor leventének oly elszánt expeditióját, mely a régi classicus korban is ritkitja párját, mely 
Jázon és bátor társainak Colchysi expeditiójával határos merészséget feltételez, s melyet elő 
kell adnom, mert érintése nélkül korrajzom kiegészitetlen lenne. Elhagyom azért Marosszék 
bátor önkénteseit a borgói szoros hósivatagjai közt, üzni Urbán megfélemlitett táborát, s addig 
visszatekintek hazájukba Marosszékre. Itt a székely sergeknek föntebb elmondott szétszórása 
után a legiszonyubb, a legmegalázóbb zsarnokság uralkodott, a véderő nélkül maradt 
Székelyföld, nevezetesen Udvarhely és Marosszék a legvérlázitóbb kegyetlenségek 
szinhelyévé lett; ott Heydte és kisérői, az oláh és szász lándzsások gazdálkodtak, itt a 
vásárhelyi várba August ezredes ült be 2 zászlóalj oláh határőr és egy zászlóalj szász ujoncz-
alkotta őrseregével, s míg ott isten szentegyházát sem kimélve féktelenkedtek, addig a 
városon az elfajult, hazája ellen támadott polgármester Lázár János kémcsapatjával tartott oly 
szigoru rendet, hogy naplemenet után még az orvosoknak is különös engedély nélkül házukat 
elhagyni nem volt szabad; vidéki embert a városban nem tűrt stb.; s míg ezek itt ekként 
basáskodtak tömött börtönök mellett, addig az oláh és szász csapatok mindenfelé szabadon 
dúltak, romboltak, a népség nagy része – mint tatárjárások alkalmával – a havasokra 
menekült, vagy ki tehette, Háromszékre huzódott, mert Csík is a reactio hálójába kerülvén, 
egyedül Háromszék küzdötte nagyszerű önvédelmi harczát. 

Azonban voltak Marosszéken is, kik Auguszt-Lázár gyülöletesen szégyenletes zsarnokságát 
lerázni törekedtek, kik a vásárhelyi vár megrohanását s az ottani szedett-vedett csapatok 
lefegyverzését tervelték, s ezt létesitendők, itt-ott titkos előkészületekre összejöveteleket 
tartottak. Egy ily összejövetel alkalmával érkeztek meg Háromszékről Macskási, Lisznyai és 
Kolozsi, megtudandók, mi igaz azon terjesztett hirekből, hogy Magyarországon letették a 
fegyvert. De eziránt Marosszéken sem tudhatván biztos hirt, tovább hatolni határozták. A 
marosszékiek tehát visszaérkeztökig elhalaszták a vármegrohanás tervét, sőt kilenczen 
csatlakoztak is a szabadsághirnököknek e biztos tudomást kereső bátor csapatjához. Ezek 



mindnyájan kemény esküt tettek le, hogy, bár hány veszszen is el közülök, a megmaradók 
vagy csak megmaradó is addig menjen, míg biztos tudomást nem szerez. 

Vásárhelyt ez időben lóháton járni nem levén szabad, hátilovaikat, nyergeiket, fegyvereiket 
éjjel csempészték Medgyesfalvára, a lelkes gr. Lázár Mór udvarába; itt felkészülve, egyenkint 
különböző útakon indultak el a Remeteszegnél adott találkára, hová 1849. jan. 2-án este 
szerencsésen megérkeztek, mindazok, kiknek neveit méltán, sőt büszke önérzettel jegyzem 
ide. Voltak tehát: Kolozsi János (most singfalvi kath. lelkész), Macskási Antal földbirtokos, 
Lisznyai Kálmán (a költő), Balázs Sándor (irónk), Jakab Elek (iró, korm. levélt.), Jancsó 
Lajos (most kolozsvári ref. tanár), Turóczi János csapói földbirt., Tolvaly Benedek (1868-ban 
mint mérnök halt el), Szentkirályi Gábor földb., Jeney József (marosszéki törvénysz. ülnök), 
Jeney Károly (m.-vásárhelyi gyógyszerész) és Kolozsi egy kocsisa, összesen 12-en. Itt 
Kolozsit parancsnokuknak választván, a zord hideget és veszélyeket megveve, bátran indultak 
a Mezőség – fellázadt oláhok táboraival telt – vészes tömkelegébe. 

Bizonytalan volt a czél elérése, melyért a hősök e kis csapatja vészteljes útjára kelt, kétes az 
út, melyre kétség eloszlatásaért – mitől a haza java függött – a hőskor leventéinek nagyszerű 
bátorságával vállalkoztak, s éppen azért, mert a hazafiság ily nemes versenyében, életveszély 
megvetésével, senkitől nem küldetve, jutalom reménye nélkül, önként hevültek nagy tettekre, 
méltók arra, hogy nevök forradalomtörténetünk még be nem töltött egyik lapjára feljegyezve 
legyen, valamint vállalatuk kétségtelenül eléggé érdekébresztő arra, hogy vészteljes utjokon 
figyelmünkkel kisérjük őket. 

Remeteszegről az est leple alatt elindulva, észrevétlenül elhatoltak Bándig, s igy az osztrák 
akasztófás felügyelet határvonalát szerencsésen áthatolták, de hátra volt a Mezőség, mely ez 
időben oláh táborok által volt bebarangolva, s melynek szövevényes tájait vastag hólepel tette 
a tájékozásra még bajosabbá. Bándon az öreg Salamon Józsefnél vacsoráltak. Ez volt az 
utolsó barátságos megállapodás, mert 11 órakor, az éj sötétében indulók ezután könyörtelen 
ellenség földén lépdeltek. Mező-Záh volt a legveszélyesebb pont, hol – mint Bándon hallották 
– nagy oláh tábor feküdt, s melyen mindenképpen át kellett menniök, szerencséjökre az ezen 
éjen uralkodott roppant hideg miatt mindenki fedél alá huzódott, még a kiállitott őrök is 
elhagyták helyeiket, s igy észrevétlenül huzódtak át a falu azon szögletén, melyet az országút 
érint. A falu végén egy lakost – ki éppen a tábornak kötelességmulasztó egyik őre volt – 
kalauzul elcsipve, a faluk kikerülésével, mély hóban gázolva s a roppant hidegben csaknem 
elfgyva, hatoltak el M.-Csánig, hol más kalauzt véve, déltájt érték el a Szamos vizválasztó 
hegységét. 

Egy itt levő rongyos csárda volt 24 órai folytonos menetel után az első nyugalmi hely, hol az 
éppen tüznél főtt s a lakosoktól átengedett száraz puliszka volt Bándtól kezdve az első, de 
igen jól izlett étkezésük. Itt kimerült lovaikat megétetve s dermedt tagjaikat kissé 
felmelegitve, a Szamos egyik mellékvölgyében fekvő Patára szálltak le, honnan Kolozsváron 
– mert osztrákok által megszállottnak mondák – éj idején határozták áthuzódni, hogy azután 
útjokat Csucsáig vagy tovább is folytassák mindaddig, míg a magyar ügy állásáról biztos hirt 
kapnak. Ez okon az útból kitérve, hasig érő hóban, mély szakadások között kerültek a Felekre, 
s estéledetkor a györgyfalvi úton megközeliték Kolozsvárt. Itt a kertek alatt meghuzódva, 
Jeney Józsefet és Balázs Sándort küldötték előre, hogy a város végén lakó s hazafias érzelmű 
muzsikus czigányoktól hirt tudjanak; azonban a küldöttek nemsokára zajos örömriadással és 
éljenzésekkel tértek meg, mi azon értesülésnek – hogy az osztrákok kiverve s Kolozsvártt 
magyar tábor van – volt következménye. E perczben mindenki feledé bajait, a lelkesültség 



heve melegité fel a dermedt tagokat, s sebesen rohantak a Biasini-szállodába, hol honvéd 
bajtársak tárt karokkal fogadva, beszélték el a Bem vezetése alatt vívott győzelmes harczokat. 

De a mi bátor hirnökeink nem csak önmaguk akartak az ügyállásról meggyőződést szerezni, 
hanem azt a hirmentesen elzárt Székelyföld lakóival is tudatni kivánták, miért – miután Tóth 
Ágoston térparancsnokkal értekeztek – fogadásukhoz hűn visszaindultak, még pedig, mivel 
mindenik fagyást szenvedett, s főleg mert gyorsabban hittek haladhatni, két szekeren, 
melyekre elővigyázatból nyergeiket is felrakták, s meglevő 12 lovukhoz (kettő nem levén 
hámos) még kettőt szereztek. Czecz a 11. zászlóaljjal Tordáig elő levén nyomulva, odáig 
biztos volt útjok, itt azonban értesülvén, hogy Ludas felé az országúton a közlekedés 
lehetetlen, ujból a Mezőségen való áthatolásra kellett magukat elhatározni. Egerbegynél sötét 
ködös estvén – minő az ily vállalatra szükséges volt – hatoltak be az örkei völgybe, itt 
azonban csakhamar czélszerütlennek mutatkozott a szekérrel való utazás, mert semmi verés 
nem levén a nagy hóban, irányt vesztettek s csakhamar felakadtak ugy, hogy egy egybedült 
tanyaháznál kénytelenk voltak éju szállást ütni, hol a zord idő s minden nyomoruságuk 
daczára a hallott jó hirek következtében Lisznyai kedélyes verselése mellett vigan tölték el az 
éjt, mely éppen sötét ködös volta miatt annyira alkalmas lett volna az előhatolásra. A köd 
reggel sem oszlott, s igy hosszas iránytalan kóválygás után végre egy megszaladt asszony 
nyomdokait követve, jutottak be alsó Detrehembe, hol, mert a magyar sergek győzelmes 
előnyomulásának hire megelőzte utasainkat, az előljáróság szolgálatkészséggel fogadta; a 
kirendelt vezető átkalauzolta Tóhátra, hol egy odarekedt magyar cseléd figyelmeztette a 
Záhon való elővigyázatra, miután átjöttekor elhozott vezetőjük értesitése folytán ott nagy erőt 
huztak egybe, visszamenetelük elvágása végett. 

Azért Záhon sebesen haladtak, de midőn a falu tulsó végéhez értek, egyszerre a harangok 
félreveretvén, iszonyatosan orditozó, kaszák és kapákkal fegyverkezett tömeg rohanta meg a 
lejtőn egymástól 30 lépésnyire elvált két szekeret. Mindenki a kardot csataszijon, pisztolyait 
felhuzva, készen volt az utolsó csapp vérig való önvédelemre, a két elől lovagló már 
visszafordult készen a lovak kantáraiba kapaszkodók közé bevágni, midőn az oláhul tudó 
Macskási minden tettlegességet feltartóztatva kérdé a néptől, hogy mit akarnak? „Passust” 
orditák vadul, mire Macskási előmutatván Tóth Ágoston útlevelét, kérdé, hogy ki olvassa el? 
„Anka a tribun” felelték ezek. Szerencsére Ankát Macskási, mint udvarában felnőttet, ismeré, 
s azért az útlevelet pár sor kiséretében, – melyben a régi viszonyra, de főleg a dolgok 
megváltoztára figyelmeztette – elküldé egy czigány által a még reggeli nyugalmát élvező 
tribunhoz, s miután egy egész órán át, a bősz, de gyávasága miatt támadni nem merő néppel 
farkas-, illetőleg pisztoly-szemet néztek, végre megjött a hatalmas Tribunus plebis izenete, 
hogy az utasokat szabadon bocsássák. 

A veszély itt elvonult, hogy ujból megujuljon, mert alig vergődtek át a záhi vizválasztó 
hegylánczolaton, hogy a szentlőrinczi puszta táján, a két előlovag azon értesitéssel fordult 
vissza, miszerint az út mellett, hol mulhatlanul át kell hatolniok, nagy néptömeg van 
csoportosulva, vissza vagy kitérés lehetetlen lévén, gyors előrehatolásra határozták magokat. 
Harczkészen sebesen robogtak át a 100-ra menő oláh közt, kik a pisztolycsövekkel szemben 
nagyon szeliden viselték magokat, s csak midőn meg voltak már haladva, kiabáltak: „Ne 
hadd! fogd meg!”, de utánok menni egy sem mert. 

Még hátra volt a nagyon rosz népű Gerebenes, itt már másodszor is átlátva a szekeren való 
utazás czélszerütlenségét, elhatározták lóhátra kerekedni, mely okon egy nádasba huzódva 
nyergeltek, s a közre fogott üres szekeret a három felesleges ló által vonatva megindultak. 
Alig értek azonban a falu irányába, hogy ott a harangok félreverésére a népet mindenfelől vad 



orditások között csoportosulni látták; azért a falut kikerülendők, az útból eltértek. Az ezen 
kitérést későn észrevett nép éppen azon válságos perczben rohant oda, midőn feldőlt 
szekereiket felemelv, ujból megindulhattak. A vadon orditók megközeliték, darabig kisérték, 
de megtámadni nem merték, s igy estére szerencsésen megérkeztek Bándra, hol testvéries 
karok és szives fogadás várta. 11 órakor – előfutáruktól megelőzötten – már Vásárhelyt 
voltak, hol nem kellett a várat megrohanni, mert Auguszt ezredes vitéz őrcsapatjával Bem 
benyomultának hírére megszökött Vásárhelyről. A felszabadult nép ujongva és örvendve 
fogadta az arany hireket hozó Argonautákat, örömük többszöröződött, midőn Tolnai a 
marosszéki harczedzett nemzetőr csapattal, mint Bem előküldöttje nemsokára szintén 
megjelent; ki bár Beszterczéről roppant sebességgel egyetlen nap alatt jött Vásárhelyre, az 
ovatosan elkotródott Augusztot, – miként tervelte – meglepni nem tudta. 

A mi bátor argonautáink kimerülve, elfagyva levén, a tovább menetelre képtelenek voltak, 
miért más lelkes fiatalok vállalkoztak a jó hireket Háromszékre becsempészni*Lásd ezen 
veszélyes s éppen azért dicsőséges expeditiónak részletezett leirását a „Magyar Polgár” 1869. 
évi nagy naptárának 4–10. lapjain, az abban résztvett Szentkirályi Gábortól., hol csakhamar 
ujból megkezdék a harczot, a szabadság annyi dicsőséggel árasztott harczterein*A mint 
azokat e munka III. kötetében már ismertettük.. 

Bem is nem sokára (jan. 13-án) megérkezett Vásárhelyre, s összeköté magát a Székelyfölddel, 
hogy az onnan nyert haderővel harczát folytathassa. 

Mielőtt azonban győzelme utain tovább haladt volna, Vásárhely és a szék szerveztét keresztül 
vitte, katonai parancsnoknak Forró Elek ezredest és az ügyek elintézésére gr. Teleki Elek, 
Bereczky László és Biró Mihály személyében egy három tagú bizottságot (comite) nevezvén 
ki. 

Igy értek vissza 3 hónapi viszontagságos és vészteljes táborozás után szülőföldjükre 
Marosszéknek önkéntesen fegyvert fogott nemzetőrei s hogy a fegyvert, melyet 
hazaszeretetük adott kezökbe, a haza javára becsülettel forgatták, kitetszik abból is, miszerint 
Bem egy alkalommal Beszterczén a székelyek kihágásai és rendetlensége ellen panaszt 
emelvén, a mint Tolnait megpillantá, utána tette, hogy ne vegyék e megrovást magokra a 
marosszékiek, mert azokat szeretem, mivel azok mindig eleget tettek rendeleteimnek. 

Ezen nemzetőri zászlóalj azonban, – mely többnyire közép idejű családos emberekből inkább 
csak a szék oltalmazására alakult volt – most feloszlattatott; hazaoszlásuk előtt azonban a 
zászlóalj tisztikarát Görög-háznál való szállására rendelte a vezér, s ott eddigi maguktartása 
felett megelégedését nyilvánitva, felszólitotta, hogy kik tehetik lépjenek át a Marosszék 
fiatalságából alakitandó uj honvédzászlóaljba. A lelkes tisztikar igen is át volt hatva annak 
szükségességétől, hogy a haza szent jogainak védelmére, most mindenkinek fegyvert kell 
fogni, s azért nagyrészt felajánlották továbbra is szolgálatukat, s magukat a politikai 
hatóságokkal érintkezésbe téve, részint fiatal ujonczokból, részint a tisztjeikkel megmaradt 
korábbi nemzetőrökből csakhamar megalakult a 87-ik számot kapott marosszéki 
honvédzászlóalj*Mert csak is a 6. század legénysége állott Udvarhelyszékiekből, a más 5 
századot mind marosszékiek alkották., melynek őrnagyává Tolnai Gábor neveztetett, 
századosokká Nagy Samu, Bereczky Sándor később Filep Albert, Zeyk László, az eddigi 
harczokban magát szintén kitüntetett hadsegéd Dézsi Sándor, 5-ik százados a császáriaktól 
Gálfalván visszamaradt gránátos főhadnagy Somogyi lett, a 6. századhoz századosnak a 
Szathmár vármegyei nemzetőr százados Balla neveztetett, de ő, mielőtt helyét elfoglalhatta 
volna, elesett, s igy a 6-ik századnál Zámorszky helyettesité. 



A zászlóalj alakulása közben folytonosan gyakoroltatott; de alig tudta még a legszükségesebb 
fegyverfogásokat és mozdulatokat, hogy Urbán beütése hirére Beszterczéhez Riczkó ezredes 
dandárjához rendeltetett. Megérkeztével az egész dandár hátrálásban levén, a 87-ik zászlóalj 
Szász Magyarosra dirigáltatott, s Riczkó ismeretes éjjeli meglepetésekor annyira szétszóratott, 
hogy csak Szamos-Ujvárnál szedhette némileg magát rendbe, míg másik része egészen 
Vásárhelyig szaladott; többen fogságba is estek. Míg ez történt északon, addig a zászlóalj 
Palavásárán maradt 2-ik százada a fősereghez vonatván, részt vett a Medgyes körüli 
csatákban, még pedig Dézsi Sándor bátor és tapintatos vezetése alatt a legkitünőbb sikerrel; 
hasonlólag a 4-ik század is a zászlóaljtól elszakadva, külön műkődött, s a vizaknai csatában 
szétveretve, csak később szedhette magát össze. 

Azonban ezen első csatározások a kezdeményezésnek voltak nem kevés áldozatba került vér-
keresztségei, melyek az addig csatát nem látott ujonczokat csakhamar a legedzettebb 
harczosokká, s az erdélyi sereg legkiválóbb hőseivé avatták fel. De beszéljenek a tények. 

Urbánnak ujból való kiszoritása után, az ezen hadművelet folyamat alatt nayon megviselt 87-
ik zászlóalj M.-Vásárhelyre visszakerülvén, ujra szerveztetett. Marosszék lelkes és szép 
hölgyei, egy díszes zászlót varrtak a zászlóalj számára, mely nemsokára nagyszerű győzelmek 
felett lengett, s melyet e széknek elszánt hősei győzelmi babérjaikkal még inkább 
felékesitének, mert a Vásárhelyt levő haderő, s ekként a 87. zászlóalj is nemsokára rendeletet 
kapott, hogy Herkalovics alezredes és a hős Bánffi János parancsnoksága alatt Bem tábornok 
fősergéhez csatlakozzék. 

Martius 9-én indult meg a sereg. E nap estvéjén V.-Gálfalvára, 10-én Medgyesre, 12-én 
(Szeben bevétele utáni napon) Nagy Szebenbe érkezett, honnan a 87. zászlóalj következő 
napon Schellerbergre rendeltetett, hol 2-ik századát is feltalálván, magához vonta, s igy 
körülbelül 800 emberre szaporodott. Ez estvét künn tanyázva tölté, másnap a frekki hidhoz 
rendeltetvén, mivel azt ellenséges csapat tartá megszállva, egész éjjen át talpon állva 
virrasztott, s reggel az ellen eltakarodásával a frekki hidat elfoglalta, honnan előrenyomulási 
rendeletet vévén, estvére Asszonymezőbe, másnap Fogarasba, 18-án Veledénybe érkezett. 

Következő nap kora hajnalban Czecz vezénylete alatt útra kelt az egész sereg; az osztrákok a 
Veledény és Feketehalom közti erdőség által boritott hegyszoros előnyeinek felhasználásával 
egy utolsó csatát kisérlettek meg, s míg az osztrák hadsereg – melyet Sutterheim ésUracca 
dandára képezett – a hegyélen igen előnyös állást foglalt el, addig Heydte dandára Pojána 
felől akart a magyar hadsereg hátába kerülni. Ezen intézkedések folytán, a mint a magyar 
seregnek Károlyi alezredes által vezénylett előcsapatja a hegyélre felért, puskaszó fogadta, s a 
hogy a csata az egész vonalon kifejlődött, Czecz nyargonczra sebesen vágtatott vissza 
hermelin lován a 87-ik zászlóaljhoz, annak gyors előléptetését rendelvén. Sebes léptekkel 
nyomult ez a vett parancs után előre, s midőn a csatába keveredett előcsapatot és a felállitott 
ágyuütegeket elérte, Czecz személyesen adott parancsot Nagy Samunak, hogy félszázadot 
ágyufedezetre, félszázadot jobbra, félszázadot balra rendeljen az erdőbe. Alig hogy a parancs 
teljesittetett, ujból rendeletet kapott félszázaddal csatárlánczba oszolva, az erdőbe nyomulni 
az ottan csatározó 37. (Máriássi) zászlóalj támogatására. A 87. zászlóalj alakulása után 
csakhamar harcztérre vezettetvén, betanitása csak a legszükségesebb fegyverfogásokra volt 
szoritva, mindazonáltal százados Nagy Samunak a bömbölő ágyuk mellett adott rövid 
utasitása folytán sikerült rögtön nyomulva, bár eleinte a Máriássiak fehér szija (hasonló a 
császáriakéhoz) némi zavart idézett elő, de azután ujból rendbe szedve magukat, a fiatal 
székelyek áttörtek a Máriássiak sorain, s az ellenséggel szemben első sorba állottak fel. A 



hogy előnyomultokban egy tisztás szélére értek, ott alig pár száz lépésnyi távolra egy Bianchi-
ezredből való zászlóalj volt felállítva, melyre hathatós sortüzet adtak. 

A Bianchiak háta mögött hegynyakot képező erdőnőtte ormozat emelkedett, melynek nyilatán 
Feketehalom felé lehetett pillantani; a hogy Nagy Samu a tisztáson álló Bianchi-zászlóaljat 
meglátta, egyszersmind az emlitett nyiláson át észrevette azt is, hogy a hegycsúcs mögül egy 
másik ellenséges zászlóalj nyomul előre, a magyar sereg jobb szárnyának bekeritésére (ez 
Heydte előcsapatja volt); ennélfogva rohamra adott parancsot Filep Albert főhadnagynak, kit 
bár egy fáradt ágyugolyó térdbe talált volt, mindazonáltal egész készséggel s hősies 
hidegvérrel engedett a parancsnak, s másfél szakasznyi kis csapatjával rohamot intézett a 
Bianchi-zászlóaljra, míg maga Nagy Samu a fennmaradott fél szakaszszal, tehát 25 emberrel, 
molnár Károly tizedes alatt jobbra fordult, hogy a bekeritésre kiindult zászlóaljat feltartóztatni 
megkisértse; tudva, hogy ha az erdő sürűségétől fedezve, nagyobb erőt szinlelni sikerülend, 
talán nem történik meg a bekerités, míg ha az létrejöhet, akkor a csata veszve van. 

Jobbra vonuló útjában csatavonalába érkezett mintegy 30 gyergyói székely is, kiket, hirtelen 
értésükre adva a veszélyt, csatlakozásra hivott fel, hogy igy egyesült erővel inkább sikerüljön 
a hadicsel. „Szivesen követjük – mondának ők – ha százados úr elől megy.” Erre Nagy Samu 
előre lépve, kiálta: „utánam székelyek”, kiktől követtetve, sebesen rohant az erdős helyélre, 
mely egy Feketehalom felé nyuló másik gerinczczel szögletet alkotott. Az erdőszélre érve, 
látta, hogy az ellenséges zászlóalj közeledik, ennélfogva kevés legénységét hosszú sorba (25 
lpésre egyiket a másiktól) felállitotta a hegyélre, rendelve, hogy adott jelre mindenki tüzeljen 
és kiabáljon. Ezen lárma és tüzelés annyira megzavarta az arra nem is gondoló ellenséget, 
miszerint a vezénylő őrnagy azt hive, hogy nagy haderő készül támadásra, visszafordulót 
vezénylett, s nyakra-főre hátrált Feketehalom felé, míg Nagy Samu vérszemet kapott 
székelyei jól irányzott lövéseikkel sokat elejtve, egészen a helységig üldözték. 

Ezalatt Filep Albert másfél szakaszával sikerrel támadta meg a Bianchi zászlóaljat, mert 
megrohanás perczében Tolnai is utána sietett zászlóalja egy részével, s kemény szuronytusa 
után az ellenséget visszavetették, sőt az 1. század igen derék tizedese Darkó Károly egy 
ellenséges Párma századost el elfogott. 

Míg a 87. zászlóalj ezen része ily dicsőséggel állotta ki a tüzkeresztséget, nem kevesebb 
hősiességgel harczolt Dézsi Sándor vezetése alatt ezen zászlóalj második százada és az első 
század két szakasza is a balszárnyon; mert Dézsi azon pillanatban, midőn a csatát csaknem 
vesztettnek lehetett tekinteni, s midőn a középen állást fogott hős aradi tüzérhadnagy, Korányi 
három ágyujával egymásután oszlatta fel az ellenséges tömegeket, Dézsi nekibátorodott 
székelyeivel mindig sebesen előre tört, s nem engedte a mebomlott tömegek sorakozását, mi 
nagyon lényegesen befolyt arra, hogy a csata középen is jobbra fordulhatott. Nem sokára Bem 
is előre tört ágyuival, a sereg minden ponton előrenyomult, az osztrák sereg pedig vad 
szaladással menekült Feketehalomnak; sarkában legelöl volt a 87. zászlóalj, valamint ez volt 
első a városba hatolásban is, s derék őrnagya aznapi magaviseletével megérdemelte „a bátrak 
közti legbátrabb” elnevezést. 

Másnap a zászlóalj Brassónak indittatott, azonban csakhamar rendeletet vett a derék Pap 
Vilmos parancsnoksága alatt Törcsvárra, a főseregtől elszakadt Heydte dandára üldözésére 
menni; de bár sebesen nyomultak, az Oláhországba 20 órai sebes futással kimenekülő Heydtét 
beérni nem tudták, s igy Brassóba visszatértek, hol örömmel értesültek, hogy nem csak 
Heydte, hanem az egész Erdélyben működött osztrák haderő kimenekült az országból. 



A feketehalmi győzelemre eszerint nagy mérvben folyt be a marosszéki 87. zászlóalj, miért 
Bem tábornok is, méltányolni akarván ezen zászlóalj hősies magatartását, napiparancsában 
elrendelte, hogy minden század a maga kebelében jelölje ki azokat, kik magukat érdemjelre 
érdemesitették, mely kijelölés következtében harmadrendű érdemjelt kaptak többek közt 
Tolnai Gábor őrnagy, Nagy Samu, Zeyk László, Dézsi Sándor századosok, Filep Albert 
főhadnagy és sok mások. 

E csatát és a 87. zászlóaljnak abban való döntő befolyását itt azért irám le kissé 
részletesebben, mert ez volt az emlitett zászlóaljra nézve mintegy nyitánya azon dicsteljes 
hadi pályának, melynek vészes útain annyi dicsőséget s annyi hősi babért aratott ezen 
hadcsapat, hogy a haza s főleg Marosszék mindig büszkén mondhatja magáénak azon 
hősöket, kik azt alkoták. 

Most pedig kövessük zászlóaljunkat a csaták füstfellegei közé távolabbi harcztérekre, mert a 
feketehalmi, Erdélyt ellenségtől megtisztitó, győzelem után a 87. zászlóalj is a Bánságba 
menő sereghez osztatott, minek következtében Nagyszebenből Bem vezetése alatt elindult 
Szászvároson át Hátszeg felé, s a Vaskapunál april 16-án győzelmesen vívott csata után 
átment a Bánságba. Lugosnál Tolnai rendeletet kapott, hogy zászlóaljával, három ágyuval és 
egy század huszárral forcirozott kémszemlét intézzen a Temesvár felé huzódó osztrák sereg 
oldala ellen. 

Ezen menet alkalmával tolnai derék főhadnagyát, Gegő Károlyt küldötte ki a verseczi posta 
lefoglalására, mit az ellenséges portyázó csapatokkal szemben néhány honvéddel nagy 
bátorsággal és sikeresen hajtott végre. Az ekként kézrekerült levelezésekből Tolnai az 
ellenség állásának tudomására jutván, e szerint rendezte előrenyomulását; Kleknél találkozott 
egy az övénél jóval nagyobb ellenséges csapattal, melyet – bizva zászlóaljának kipróbált 
hősiességében – megtámadott s heves csata után vissza is nyomta. Ekként feladatának 
megfelelvén, csatlakozott a fősereghez, s igy résztvett a fehértemplomi döntő ütközetben is, 
melynek következtében a Bánságba betörést kisérlett Puchner ismét visszaszorittatott 
Oláhországba. Ezen fényes és nagy horderejű győzelem után a 87. zászlóalj Földvárhoz, 
később Becsére rendeltetett, hol Vetter altábornagy seregének Guyon által vezénylett 
dandárába osztatott be. 

A becsei hadállást csakhamar megtámadta az ellen, mely alkalommal Guyon a Tiszán átkelve, 
nagy bravourral vetette vissza az ellenséget; ott voltak e csatában a marosszékiek is (Tolnai és 
Nagy Samu szabadságon levén) százados Zeyk László vezetése alatt, s léynegesen befolytak a 
nap sikerére, mit azonban csak áldozattal lehetett elérni, mert zászlóaljunknak több halottja és 
sebesültje volt, az utóbbiak közt az oroszlánbátorságú főhadnagy Dézsi Károly, kinek jobb 
lába vastag husát hordta el egy ágyugolyó és a hasonlóan jeles hadnagy Krizbai, kinek szintén 
ágyugolyó zúzta el jobb vállát, s midőn hátravinnék, egy gránát mellét törte be. 

A becsei győzelem után Guyon egész hadosztálya s igy zászlóaljunk is a (bácsmegyei) 
szöghegyi táborba rendeltetett. Rövid távollét után visszatért őrnagyuk Tolnai és első 
századosuk Nagy Samu Hegyesen, mint a hadosztály tartalékát találták elhelyezve a 
zászlóaljat, a Pancsován levő 2-ik század kivételével. 

Jul. 12-én arról éretesült Guyon, hogy a Ferencz-csatorna mögött egy Jellasich, Ottinger és 
Horváth*A későbbi gr. toldi Horváth János. tábornokok által vezetett nagy hadsereg 
tanyázik*Ezen sereg 10 zászlóalj gyalogból, 56 ágyuból s 4 ezred lovasságból állott., s 
azonnal rendeletet adott az egy század Bocskai-huszárral és két ágyuval támogatott 87. 



zászlóaljnak, hogy Hegyesnél a sereg jobb oldalát fedezendő, foglaljon állást, mi 
megtörténvén, 13-án este Zeyk László százados alatt a 4-ik század előőrségre, az 1-ső század 
Nagy Samuval támogatására rendeltetett. Jó hajnalban puskalövések dördültek a balszárnyon, 
s nemsokára a félhomályban nagy tömegek tüntek fel, minek következtében mindkét század 
csatarendbe állván, őrnagyukat az ellenség közelgéséről értesiték. Pár óranegyed mulva egy 
eurassier tiszt vágtatott két legénynyel elő, ezt ha egy időelőtti lövés el nem riasztja, 
elfoghatták volna, de erre visszavágtatva, nemsokára egy osztály curassier 6 ágyuval nyomult 
a két századra; mit Nagy Samu észrevevén, a zászlóaljhoz huzódott vissza, hol az egész 87. 
zászlóalj s a Bocskai-huszárok fedezete alatt levő két ágyu várta a támadást. 

Ez idő alatt a balszárnyon – az ellen „éljen Kossuth” kiáltással közeledve a vedettekhez – 
csaknem zavar történt, mert az elámitott honvédek csak akkor vették észre csalattatásukat, 
midőn már nem volt idejök magukat összeszedni, az ellenséges tömegek már nyakukon 
voltak, s hogy nagyobb baj nem történt, azt a derék Prui-nak köszönhetni, ki a hirtelen 
egybeszedhetett erdélyi Kossuth-huszárokkal háromszoros rohamot intézve, az ellent feltartá 
mindaddig, míg a megzavart honvédzászlóaljak sorakozhattak. A véletlen támadásnak mégis 
volt a magyar sergekre némi hátrányos eredménye, mert a 87. zászlóalj megrohanásakor a bal 
oldalon meglepett fősereg e miatt a harczvonalon kissé hátrább állittatott fel, de a 87. zászlóalj 
hősies bátorsággal fogadta az ellenséges lovasság támadását, a Tolnai által előparancsolt két 
ágyu oly sikerülten lőtte az ellen ütegét, hogy félórai heves ágyuzás után a támadó csapat 
hátrálni kezdett, mire a magyar sereg előrenyomulván, az ellenséges fősereg homlokzata 
irányáig hatolt, mi által a további előnyomulás esetében az ellen oldalban való megtámadása 
is lehetővé volt téve, mit Jellasich kikerülendő, fősergét kissé hátrább vonta. A hogy ezt 
Guyon észrevette, hatványozott hévvel intézte az ellenséges fősereg támadását, mely nem 
sokára nyakra-főre hátrálni kezdett. 

A 87. zászlóalj a sereg jobb szárnya élén sebes léptekkel nyomult az ellenség után, míg vitéz 
őrnagya a Bocskai-huszárok fedezete alatti két ágyujával pár száz lépéssel mindig előre járt s 
jól irányzott sürű lövéseivel sodorta a futó ellent. A zászlóalj az ellenséges ágyugolyók zápora 
közt hónaljig érő zabba követte hadistenként előre törő parancsnokát egészen a Ferencz-
csatorna mellett levő verbászi szőlők tetejéig, hol a közelben levő Guyon megpillantván a 
legelöl járó marosszéki zászlóaljat, egy nyargoncza által rendeletet küldött Nagy Samu 
századosnak, hogy rohamoszlopot alakitva, rohanja meg a szőlőben levő ellenséget; de alig 
képződtek a rohamoszlopok, ismét azon parancs jött a tábornoktól, hogy a zászlóalj a szőlők 
alatt levő Ferencz-csatornán áthatolva, a már azon is túlköltözött ellenséget oldalban támadja 
meg. A vett parancs értelmbéen Nagy Samu rohamléptekkel sietett a cstorna felé, Csipkés 
Sándor hadnagyát egy szakaszszal gázló keresésére küldvén, de meggázolható helyet nem 
találván, a csatorna nádasa és a szőlősáncz közti úton nyomult zászlóaljával lefelé, 
meglábolható átkelő helyet keresve; azonban alig haladott pár száz lépést, hogy egy nádba 
rejtőzött ellenséges zászlóalj 30–40 lépés távolról keméyn sortüzet adott a 87. zászlóalj 
oldlaába, melynek sokakat leteritő hatása sem rendité meg a hős csapatot, hanem a magát 
rögtön feltaláló Nagy Samu rendeletére arczvonalt alkotva, a szőlő sánczába veté magát s jól 
irányzott lövéseivel igyekezett az ellent állásából kinyomni. 

Nagy Samu, hogy a legénységet jobban felügyelhesse és bátoritsa, két honvéddel a sáncz 
szélén foglalt helyet; de a vészszel nem gondoló százados nem soká folytathatta lelkesitő 
vezényletét, mert a mellette álló két honvéd mellbe lövetve hullott el, míg egy harmadik 
puskagolyó a vitéz századost találta, mg pedig oly veszélyesen, hogy a lapoczkánál befuródott 
golyó a tüdőt átjárva, a szivtől két hüvelyknyire állott meg a bőr alatt. Csipkés Sándor vezette 
el a szőlő közé nehezen sebesült századosát*Nagy Samu szerencsésen felgyógyult nehéz 



sebéből, s miután ily szenvedő állapotjában is az osztrák börtönökben sokáig nyomorgott, 
1861- és 65-ben Marosszék alkirálybirájának, 1868-ban a pesti országgyülésre képviselőnek 
választotta. Következő évben pedig kir. táblai ülnöknek neveztetett ki.. Ezen körülmény, 
valamint az is, hogy a sűrűn jövő golyók a legénységből szintén sokat leteritének, annyira 
megingatta a zászlóaljat, hogy a sorok bomladozni kezdettek; de Zeyk László ujból 
összeszedte a legénységet, főhadnagy Filep Albertet pedig elinditotta, hogy minden áron 
átjárót keressen. Filep nem messze egy elsülyedt csolnak gerinczére akadván, azon 25 
emberrel nagy bravourral átkelt a csatornán, s a már ágyuink által megingatott ellenséges 
zászlóaljat jól irányzott oldallövésekkel hátrább nyomta, míg Zeyk is Tolnaival átszállott, 
űzve s nagyon sokat lelődözve az eszeveszetten hátráló ellenségből. 

Az itt vázolt csata, – melyben a 87-ik zászlóalj nagy veszteséggel oly nagy dicsőséget aratott 
– a legfényesebb győzelemmel végződött; de ez, fájdalom, utolsó győzelme is volt a magyar 
seregnek, nagyszerű utójátéka a szabadság azon dicső harczainak, melyeknek emléke örökre 
be lesz vésve az utódok szivébe, kik kétségtelenül, ha a haza és szabadság szent érdeke 
kivánja, a nagy ősök dicső példáját követve hasonló önfeláldozástól soha sem fognak 
visszarettenni, mert a kik hősök nyomdokain járnak, kik az azoknak nemes vérétől áztatott 
göröngyöket nevezik szülőföldjüknek, kik az elődök ily magasztos honszerelmének aegise 
alatt nőnek fel, azok midőn a haza tettre hivná gyávák, s kötelességmulasztók bizonnyal nem 
fognának lenni; de hogy e nemes példát követhessük, kisérjük el zászlóaljunkat 
babérkoszoruk által jelölt útain egészen pályája végeig, hogy láthassuk, miként a hősök még a 
bukásban is csak nagyok tudtak lenni. 

A fennebbi győzelmet követett napon a 87. zászlóalj is Guyon osztályával Titel felé nyomult, 
annak ostromában részt veendő; ez ostrom azonban eredménytelenné lett, mert a magyar 
kormánynak Pestről Szegedre kelletvén huzódni, az ottani elsánczolt táborban a Tiszán való 
átszállást védelmezni szándékolta, miért Guyon osztálya is Szegedhez rendeltetett. Azzal 
tehát zászlóaljunk is Szegedre huzódott, hol a bajtársi kegyeletnek egyik legmeghatóbb jelét 
adta az által, hogy ezen zászlóalj tisztikara megtudván, miszerint nehezen sebesült századosa 
Nagy Samu is Szegedre hozatott, összes arany és ezüst pénzét egybetéve, Tolnai őrnagy által 
a sebesült bajtársnak küldé el, nehogy ez – a már hiteltvesztett magyar bankjegyek nem kelése 
által – szükségesnek legyen kitéve. 

Szegedről zászlóaljunk is a fősereggel Temesvár alá huzódott, hogy még egyszer s utoljára 
tanusithassa hősies bátorságát, mert a sereg felállitásakor a 87. zászlóalj a jobb szárnyon 
foglalt állást, s midőn a szabadság bús requiemeként e végzetteljes csata jelágyui eldördültek, 
Tolnai Gábor szokott bravourjából kiindulólag zászlóaljával oly előre rontott az ellenség 
harczvonalához, miként illető dandárparancsnoka a csatazaj és füst miatt fel nem ismerhetvén, 
ellenségnek vélte, s ágyuival lövetni kezdette, ugy hogy pár emberét magyar golyók teriték le, 
mmígTolnai nyargoncza által a tévedést felfejtheté. 

De zászlóaljunk hősiességének nem volt eredménye; a nemes példát a már ekkor erkölcsi 
bátorságát vesztett, s tervszerüleg lehangolt seregben nem volt ki kövesse, vétkes közönynyel 
nézték a többi csapatok e maroknyi hőst, kik egy egész hadsereggel álltak szemben, 
megmutatni a győzelem utait; de arra lépni, azon őket követni nem volt senkinek kedve, miért 
a csata elveszett, s a magyar seregnek teljes felbomlása következett be. 

A 87-ik zászlóalj utolsó hagyta el a csatatért, a magyar szabadság e bús temetőjét, s az 
ellenség által két felé szakittatva, egyik része őrnagya vezetése alatt követte Bemet Erdélybe, 
a másik rész Lippa felé menekült. Ott találták a zászlóalj több tiszteit: Filep Albertet, Szántó 



Istvánt, a zászlóalj több tiszteit: Filep Albertet, Szántó Istvánt, a zászlóalj derék tábori 
lelkészét Molnár Károlyt, kik Aradon szerzett kocsikon sebesült bajtársaikat, Nagy Samut és 
Dézsi Károlyt, szállitották tova; odább a lippai hegytetőn találták egy négylovas kocsin a 
Lugos felé haladó Kossuthot és Szemeét. 

Alig értek Lippára menekülőink, hogy azt ellenség közelitvén meg, ujból el kellett hagyniók, 
s midőn onnan Déva felé igyekezve, sebes vágtatva menekülnének, Facset táján egy echos 
szekér által követett négylovas kocsit találtak; az elsőben a magyar pénzügyminister Duschek 
ült nejével, a másodikban két hivatalnok felügyelete alatt a magyar állami pénztár ércz 
készlete volt. A miniszter a Nagy Samut szállitó kocsit megállitva, kérdezte, hogy honnan 
jönnek oly rohanva? a kocsin levők, s az azt követő tisztek is elmondák, hogy Lippa az 
ellenség kezében van, azért oda ne menjen; de a miniszter azt felelvén, hogy lehetetlen, 
miként az ellenség Lippán legyen, minden kérés daczára Lippának hajtatott, hol az állami 
pénztár igen természetesen az osztrákok kezébe került. 

Honvédeink folytatták útjokat, s minden további baj nélkül megérkeztek Vajda-Hunyadra, hol 
a becsületes szerzetesek kolostorába helyezték el sebesültjeiket. 

A zászlóalj másik része Bemet követve Dévára huzódott, a piski hidnál a 12-ik zászlóaljjal 
még harczkészen állott, de a többi csapatok ezt tenni vonakodván, Bem elmenekült 
Törökföldre, a zászlóalj pedig a többi seregtöredékekkel, s másik testvér zászlóaljával a 12-el 
együtt, Dévánál tette le a fegyvert; de mielőtt a sors ily kényszerüségének engedtek volna 
győzelmek felett lengett szép zászlójukat, – melynek nyelét a temesvári csatában zászlótartó 
b. Toroczkay Albert kezében egy ágyugolyó ketté törte volt – elégették, s hamvát szent 
ereklyeként eltették. A fegyverét letett zászlóaljnak csaták vészeitől megkimélt kevés 
legénysége*A 87. zászlóalj alakultakor 1300 főből állott, Dévánál csak 600-an tették le a 
fegyvert; a többi oda maradt a szabadság harczain. Szeben alá vitetett, s ott hős őrnagyuk 
Tolnai és a többi tisztekkel együtt besoroztatott. A zászlóalj második százada ez idő alatt 
Pancsován volt, hol Dézsi Sándor bátor és értelmes vezetése alatt több alkalommal kitüntette 
magát, később ez is a fősereghez osztatott, s osztozott bajtársainak sorsában. 

E szerint Marosszék 1848/9-ben a magyar hadsereg legkiválóbb két honvédzászlóalját a 12. és 
87-ket és egy huszár csapatot állitott ki, melyhez ha hozzá vesszük, hogy ezen csapatoknak 
magukat nem kimélő, s a csaták folytán megfogyott legénységét gyakran kellett kiegésziteni, 
s ha tekintetbe vesszük, hogy Vásárhely városa is mindjárt kezdetben Jakabos őrnagy által 
vezetett 400 polgár nemzetőrt állitott ki, valamint azt is, hogy a Bem által szervezett mzgó 
nemzetőrség két zászlóalját is nagy részben Marosszék állitá, kitünik, hogy Marosszék, több 
ezerre menő lándzsása nemzetőrei mellett, 5–6000 rendes és hősiesen bátor harczost adott a 
haza szent jogainak és szabadságának védelmére, s midőn itt ezen csapatok működéséről e 
rövid vázlatot egybeállitók, azt tevők azon tisztelettel és méltánylattal, melyet e nagy napok 
nagy emberei, nemcsak tőlünk, kortársaiktól, hanem a történelem megvesztegethetlen 
igazságszolgáltatásától is kiérdemelnek, felmutatók e szebb kor nagy napjaiból meritett 
korrajzot azért, hogy az legyen lelkesitő a jelenre és irányt jelölő az utódokra nézve is. Mert a 
vidék, mely ily hősöket nemze, mindig csak hősök hazája lehet! 

XXV. A Poklos patak völgye. 
A római út. Sásvári. A halmok. Koronka. Toldalagi-park és kastély. Lustrák Koronkán. 
Mihályfi Tamás kastélya. Koronka régi és uj temploma, régi harangjai. Koronkának Bodonnal 



való perlekedése. Boos. Kis-Ernye. Kincses. Váczmány. Jedd. A jeddi halmok. Jeddre ne! 
eredete. Agárd. Kebele-Szentivány, régi temploma, Ali pasha dúlásai. A székelység hősies 
önvédelme. A régi emlékek iránti kegyelet. Kebele, fekvése, néveredete. Sóskút völgye. 
Ropó, római út Kebelében, Tündér Ilona udvarháza a Kebelei tetőn. 

Eleget időztünk már Vásárhelytt arra, hogy a Székelyföld ezen legnevezetesebb és 
legnagyobb városát kellőleg ismerjük, s eléggé ismerjük arra, hogy ott tájékozhassuk 
magunkat; búcsút veszünk tehát ezen szép jövőjű és hivatású várostól, hogy a környékéhez 
tartozó vidéken folytassuk vizsgálódásunkat. 

Mindenek előtt a Poklos pataka völgyébe tekintünk be, melynek torkolatja, vagy székelyesen 
töve M.-Vásárhelynél van; betekintünk oda, mert a jelentéktelen kis csermelynek sokfelé 
elágazó, messze felnyuló völgyületeiben számos falut s más figyelmet érdemlő dolgot 
találhatunk: igy az Ujváros végénél mindjárt találjuk a római utat, mely a Maros teréről a 
Poklos-patak völgyébe térve, a Csere alján egyenes vonalban huzódik Jedd felé, a 
szántóföldeken itt-ott dombosodása, a hol pedig a régi jeddi út rajta ment, még stratumenje is 
felismerhető de ezt majd a maga helyén fogjuk tovább nyomozni, miért is most elhagyjuk, 
mert ime Sásvárihoz értünk, vagyis azon két falu (alsó és felső Sásvári) fekhelyéhez, melyek, 
miként fennebb Vásárhely leirásánál láttuk, e városba olvadtak be, de emléköket védi egy ott 
levő malom, mely még ma is sásvári malomnak neveztetik, védi azon sok cserépdarab, 
melylyel e tájon a talaj boritva van, s fenntartja főként a néptörténelem hű őre, a 
hagyomány*Láss Sásváriról részletesebben M.-Vásárhely leirásánál. A beolvadás 1580 után 
történt, mert ez évben a Mihályfi Tamás defectusán Kovacsóczi Farkasra szállt jószágok közt 
Sásvárit még mint falut találjuk.. Sásvári felett egy szeszélyes idomú hegyfok emelkedik, 
mely a völgyet kétfelé osztja, nevezetes e hegyfok főként elnevezésére nézve, mert annak 
zömét Duduma és Rómahegynek, fokát pedig Piktorhegynek hivják; de nevezetes 
földképződési tekintetben is, mert mindkét oldalán kerek dombocskák vannak, főleg a 
jobboldali jeddi völgy nyilatánál oly szabályszerű egymásutáni elrendezéssel, mintha azokat 
ember keze rakta volna oda. E dombokat majd Jedd leirásánál részletesebben fogom tárgyalni, 
most a baloldali völgybe térünk, melynek itt keleti irányt vevő torkolatában fekszik szép 
regényesen Koronka. 

A hegyfok ez oldalán sem hiányoznak a túloldaliaknak simmetricusan megfelelő kerek 
dombok*Ezek Susahegy, Piskotahegy, Makkosdomb stb. nevet viselnek., melyek a gróf 
Toldalagi-parknál igen előnyösen vannak a kert szépitésére felhasználva; egyiknek tetején 
csinos gloriette van, honnan elragadó kilátás nyilik e szép, regényes vidékre. Mellékelt 
képünk (lásd a 179. lapon) a gyönyörű fekvésű Toldalagi-kastélyt, háttérben e dombokkal 
mutatja és a park egy részével, melynek szépség és czélszerű berendezésre nézve alig van 
párja a Királyhágón innen részben. 

Koronka egy részint református székelyek, részint elszékelyesedett oláhok által lakot nagy 
falu, nevét Benkő (Spec. Traniae) a szláv Korunka szótól származtatja. Korunka, Kornuka és 
Koruka néven mint önálló egyházközség jön elő már a 14. század elején*A pápai dézmák 
regestrumában az 1332. év rovatában a 619. lapon igy: „Gregorius sac. de Korunka solv. 2 
ban. ant. et 2 parv.” Az 1334. év rovat. 734. lapon: „Gregorius sac. de Kornuka solv. 11 
denarios”, és az 1335. év rovat. 766. lapon: „– – – sacerd. de Koruka solv. 4 verencenses et 12 
chulaqueos,”. Az 1567. évi regestrumban Coronkának irva 8 kapuval szerepel*Most 
házszáma 148, határterj. 2573 hold 1302 négysz. öl, ebből 1005 h. szántó, 794 erdő, 73 jó bort 
termő szőlő, a többi kaszáló, legelő és terméketlen.. Koronkát János Zsigm. uralma alatt 
Mihályfi Tamás birja, kinek kastélyát a fellázadt székelyek ellen. A Mihályfi-család 



defectusán száll Koronka Kovacsóczi Farkasra, erről a Toldalagiakra. A régi kastély 
romjaiból épült fel a mostani azon idomban, melyben legtöbb uj kastélyaink (mint a k.-sz.-
páli, gernyeszegi stb.) épültek, t. i. egyik oldalán nyitott négyszögben. 

A koronkai réten kétszer tartatott Marosszék lustrája, 1634- és 1636-ban, május 14. és 15. 
napjain, mindkétszer Toldalagi Mihály főkapitánysága alatt*Marosszék ez évekről szóló 
jegyzőkönyvei és levéltárában levő lustrális könyv bizonyitása szerint. Érdekes lesz az ezen 
lustrában felvett lovasszázadoknak megemlitése: 1. Gáál Balázs záza (század), ductor ő maga. 
2. Kováczi János z., ductor ő maga, zászlótartó andrásfalvi Péntek Ján. 3. Keorőzsi Jan. z., 
dcutor Kovátsi Ján., zászlót. Petheo Máté. 4. Bereczki Ist. z., ductor ő maga, vicehadnagy 
zentrontási Vayda Gáspár. 5. Haydu Miháli z., ductor ő maga. 6. Synka Ján. z., ductor ő 
maga, zászlót. makkfalvi Albert Mihali. 7. Simonfi István z., ductor maga. 8. Ugvári Ján. z., 
ductor maga. Gyalog lófejek: 9. Sipor Máté z., ductor maga, zászlót. lukafalvi Benkes Mihalj.. 

Mivel pedig itt Toldalagi Mihály neve önkénytelenül előnkbe tünt, nemzeti bűnt követnénk el, 
ha ezen jeles emberről, – ki a családnak, melyből származott és a kornak is, melyben élt, 
egyaránt dicsőségére szolgált – meg nem emlékeznénk. A Toldalagi család Magyarországról 
származott Erdélybe. Mint a család hagyománya tartja, s mint a grófi diploma is mondja*A 
grófságot Toldalagi Mihály 1746. márcz. 7-én kiadott okmány által nyeri., a Magyarországon 
kihalt egykor hires Alaghi családból való volt azon Erdélybe beszakadt András, ki 1453-ban 
Toldalag helységet kapván, vette fel a Toldalagi nevet, melyhez a szomszédos Ercse 
elnyerésekor az „ercsei” előnevet függeszték*De ez, ugy látszik nem állja ki a történeti 
kritikát, mert a Toldalagi névvel már korábban találkozunk, nevezetesen 1380-ban Toldalagi 
Péternek János fiával. 1453-ban pedig n.-iklódi Toldalagi Tamással. L. Nagy Iván 
„Magyarorsz. csal.” 11. 147. lap.. Toldalagi, másként gáldtői Balázsnak Bessenyei Borbálától 
született fia volt Toldalagi Mihály, e családnak legkitünőbb tagja, ki, mert történelmünkben 
tisztelt helyet foglal el, illő, hogy emlékének itt pár sort szenteljünk. 

Fiatalságáról nem sokat tudunk, hanem először is ugy tünik fel, mint Székely Mózes mellett 
levő jó hazafi, ki ezen szabadsághőssel 1602-ben, Orbaiszék alkirálybirájaként harczolva csik 
Basta fogságába; mi nem gátolta abban, hogy kiszabadultával ujból a nemzeti ügy mellett 
fogjon fegyvert, miért a brassói csatában ujból Ráduj fogságába esik. 

Erdély e gyászkorára, – midőn az osztrák beolvasztási törekvések Bastát és Mihály vajdát 
uszitva hazánkra, azt egy második mongol dulás iszonyainak tevék szinhelyévé – szebb idők 
következtek, mert nem sokára nagy fejedelmek léptek Erdély trónjára, kik alatt e kis ország 
államélete európai fontosságra emelkedett. Bethlen Gábor és I. Rákóczi fénykora volt ez, 
midőn Európának vallási szabadságért lelkesülő népei és uralkodói keresték az erdélyi 
fejedelmek barátságát és szövetségét. E korban Erdélynek nemcsak a harcztéren, hanem mint 
kelet és nyugat közvetitőjének, a diplomatia terén is fontos szerep jutott. Ez volt azon 
tevékenységi kör, melyben főként kitünt Toldalagi Mihály, ki egy negyed századon át a 
törvényhozásnál, külképviseletnél, s főleg a békekötéseknél oly döntő befolyást gyakorolt, 
mint kevés fia hazánknak. Igy 1614-ben Bethlen Istvánnal a porátra küldetett Bethlen Gábor 
elismerését és megerősitését kieszközölni, minek megnyerése után, mint rendes erdélyi követ 
(continuus orator) egészen 1616-ig maradt a török fővárosban. Visszatértével a budai 
pashához, nem sokára Ráduj vajdához küldetett. 1619-ben Balázsival ujból a portára ment 
követnek, s ott van 1621. apr. 16-ig, honnan a Bethlen Gábor mellé rendelt Mehmed pashához 
ment; de mivel az ármányos pasha a szultán rendeletét nem teljesité, Bethlen Gábor 
Toldalagit a lengyelek ellen harczra szállt szultán Oszmánhoz küldötte, hol a lengyelek és a 
szultán közt létrejött béke egyik főtényezője volt, mint ilyen annyira megnyerte a szultán 



tetszését, hogy ez kaftánt, s 3000 tallért ajándékozott, s egyszersmind fermánt adott ki, mely 
által a segélyt elvont Mehmed pashát elmozditotta hivatalából. 

1822-ben januárban ismét a portára ment, hogy a Bethlen békekötése miatt neheztelő portát 
megnyugtassa, mely ügyben oly eszélyesen járt el, hogy az év végén fényes ajándékokkal tért 
vissza a Fogarasban mulató fejedelemhez. 

1623-ban ismét a portára küldetett, hogy a német ellen megkezdendő háboruhoz a szultán 
beleegyezését és mi több, segélyét kinyerje, mit sikeresen és gyorsan végrehajtván, a némettel 
kötött békében ujból tényezőkétn szerepelt. 1624-ben a béke indokainak hű ismertetése végett 
megint a portára küldetett, honnan megtértével még ez évben Borsossal és Kamuthival a 
budai pashához ment, a következő 1625-ben megkötött gyarmathi békénél Erdély fejedelmét 
képviselendő. Ez évi november 25-én Marosszék főkirálybirájának választatott meg, azonban 
hosszas utazásainak fáradalmait most sem nyugodhatta ki, mert 1626-ban a harcz Bethlen és a 
német császár közt kitörvén, a fejedelem a török udvarnál kedvelt Toldalagit küldötte a 
portára segélycsapatok kieszközlésére, ki, mivel ezen megbizatásában eredményesen járt el, a 
Tokajnál levő fejedelemtől jószágadományozást nyert; Bethlen a hadmenet bevégeztével 
ismét Toldalagit küldötte Budára, hogy a szőnyi békekötésnél képviselje. 

Ez évben, mivel az adót bevivő Mikó Ferenczet a portán roszul fogadták, Bethlen Gábor a 
közkedvességű Toldalagit küldötte be, ki tapintatosan kitalálván a meghidegülésnek 
Szombathelyi Márton ármánykodásán alapuló indokát, ezt eszélyesen eltávolitotta, s a jó 
viszonyt a fejedelem és a porta közt helyreállitá. 

Utolsó szolgálata volt ez, mit ő Bethlen Gábornak tett, mert a nagy fejedelem nemsokára 
elhalt; de Toldalagi nem szünt meg nejének és utódjának épp oly hű támogatója lenni, mert 
midőn a trón feletti viszályokban Csáki az orzság közvéleményét és akaratát terrorizálni akaró 
haddal közelgetett Erdély felé, Toldalagi a marosszéki haddal ellene küldetvén, Kővár 
vidékén Csáki hadát szétverte és vissza üzte, s midőn az országgyülés Bethlen özvegyét trónra 
helyezte, Toldalagi a portára küldetvén, a választást nem csak helyben hagyatta, hanem a 
portát teljesen megnyerte a fejedelemasszony részére. 

Az I. Rákóczi Györgyöt megválasztó segesvári országgyülésről a fejedelem üdvözletére 
indidott országos küldötségben ott van Toldalagi is, és az ez évi (1630. dec. 22.) fehérvári 
beigtató országgyülésről a haddal közelgő nádor ellen sikra szállt fejedelemmel Nagy-
Váradra, onnan segélyért a budai pashához megy; de ezalatt Rakamáznál és Kállónál Rákóczi 
a nádor sergeit tönkretevén, ez békét kötött, s Rákóczit elismerte, mely békében ismét 
főtényezőként szerepel Toldalagi Mihály. 1632-ben a Vásárhelytt elfogott Zólyomit Toldalagi 
szállitja Fogarasba. 

1626-ban Kovacsoczy István halálával Toldalagi Mihály Marosszék főkapitányává 
választatott, mint ilyen ez évben kieszközölte, hogy Rákóczi okmányilag erősitette meg a 
székelyek azon ősi törvényét, mely szerint a Székelyföldön „jus regiumnak” helye nem 
lehet*Lásd Benkő Imago Nat. Sic. 72. lap.. Ettől fogva Toldalagi inkább a harcz, mint a 
diplomatia terén működik, igy Rákóczi 1637-ben Kemény János és Toldalagi Mihály vezetése 
alatt küldi a székelyeket Máté oláhországi vajda ellen, s azt visszavervén, adófieztésre 
szoritá*Kemény János önélet-leirás. Rumy. II. 46.. 

Azonban diplomatikai ügyessége e tájt is, a hogy szükség mutatkozott, ismét igénybe vétetett, 
mert midőn Rákóczi belügyeinek rendezése után Bethlen Gábor hagyományát folytatandó, a 



franczia és svéd szövetséget elfogadni készült, hogy a porta beleegyezését és támogatását 
kinyerje, 1639-ben Toldalagi Mihályt küldötte Körösivel a portára*E szerint Toldalagi 
összesen 18-szor volt követségbe küldve ezek közt 9-szer a portára., ki ott a kívánt 
eredménynyel járt el*Lásd Erd. Tört. Adat. 1. k. 244. lap.. Hogy mily tekintélyben, s mily 
becsülésben volt, mutatja az, hogy midőn 1640-n Petki Erzsébettel (özv. Szentpali Jánosné) 
másodszor nősülne*Első neje Mihálcz Erzsébet volt, kivel a Tóthok magva szakadtával nagy 
birtokokat nyert. menyegzőjén I. Rákóczi Gy. és a két oláh fejedelem is jelen volt*Lásd 
Benkő Károly „Marossz. ism.”. 66. lap., s nem sokára, mint udvarhely- és háromszéki 
főkapitányt, tanács urat, országos elnököt, főlovászmestert és Torda megyei főispánt látjuk 
szerepelni, de e tisztességeket nem soká viselte, mert 1642-ben márcz. 24-én elhalt és a 
fehérvári kath. egyházban temettetett el*Lásd Nagy Ivánt ugyanott. A Toldalagi család ez 
időben unitárius hitet követett, e hiten volt Mihályunk is, s csak később tért katholikus hitre, 
(l. Thaly „Tört kalászok” 9. l.), midőn áhitatos nejével a mikházi kolostort alapitja.. 

Toldalagi e nagy korszakban nem csak tényező, hanem e kor eseményeinek történésze is volt, 
mert emlékirataiban, a fejedelmekkel való levelezéseiben*Közölve van ez emlékirata és 
levelezése Erd. Tört. Adatok I. k. 221–258. l. a gyarmathi és szőnyi békekötések naplóinak 
leirásában*Lásd Salamon Ferencz „Két magyar diplomata” czímű munkáját. A fennebbi 
életleirása Toldalaginak leginkább emlékirataiból van egybeállitva. oly – nyelvészetileg és 
történelmileg is – becses műveket hagyott hátra, melyek nélkül Bethlen Gábor korának 
történelme sok helyen hézagos lenne, s ekként midőn azok Erdély fénykorának korrajzát 
kiegészitve adják át az utókornak, egyszersmind elvitázhatlanul nagy irodalmi becscsel is 
birnak miért Toldalagi Mihály mint diplomata, katona és történész egyaránt kitünő helyet 
érdemel szebb multunk nagy emberei közt, s kétségtelenül e pár sort, mit emlékének 
szentelénk, méltán kiérdemli tőlünk. 

Még e családból kitünt fennebbi Mihálynak hasonnevű fia, ki Barcsai hive, ez unitáriusból 
reformátussá lett, mely hitben azután a család megmaradt. Mihályt 1660-ban Segesvár mellett 
a szászok ölték meg*Lásd Kállay „A ns. székely nemz.” 286. l., Ferencz 1644-ben a 
székelyek egyik vezére, mint ilyen Jármi Ferenczczel Szerencs várát veszi be I. Rákóczi 
György számára. János 1685-ben a honvédelmi bizottmány tagja, 1691-ben kormányszéki 
tanácsossá választatott, még egy Mihály tünik fel „iklódi” előnévvel, kit 1738-ban Rákóczi 
József beütési kisérletekor, többekkel együtt börtönre vetettek. 

Marosszéknek a közelebbi időben három főkirálybirót adott e család: Ferenczet, ki 1790. jan. 
8-án választatott főkirálybirónak, s 13 évig viselte e tisztet; másik Ferencz, ki 1847. decz. 11-
én választatott főkirálybirónak, s azt 1848 végeig vitte, és Mihály, ki 1861-n volt a 
provisoriumig Marosszék alkotmányos főtisztje*Az iklodi ág – melyből Torda vármegye több 
főispánt és főbirót nyert – Györgyben 1822-ben halt ki.. A Toldalagi család czímere egy 
kereket tartó pánczélos kar, melyet a családi hagyomány onnan származtat, hogy valamelyik 
magyar király Erdélyben utaztakor, midőn ez egy veszélyesen sebes folyamot szekeren 
gázolna át, a kerék szege kiesett, mit a kiséretében levő egyik Toldalagi-ős észrevevén, ujját 
dugta a kerékszeg helyére mindaddig, míg a király a veszélyen túl volt, minek emlékére e 
czímert, s jutalmul jószágokat nyert. 

A Toldalagi család, mint látók, nem székely eredetű, az azonban már annyi századok óta 
honosult s annyira egybefüződik a székely történelem és népélettel, hogy azt bizton 
székelynek nézhetjük. 

De térjünk vissza Koronka nevezetességeinek további kutatására. 



A Toldalagi-kastély háta mögött fekszik egy magaslaton a reformátusok temploma, mely egy 
régibb helyére annak anyagjából épült. E templom bár uj*A mostani templom 1769-ben épült 
a régi helyére, mely magas védfalakkal volt körülvéve, az uj templom épitésekor egy régi 
altemplomra is akadtak, de az minden további vizsgálódás nélkül betöltetett., de azért mégis 
egyike a legizlésesebb és legszebb falusi egyházaknak, főként páratlanul szép szószéke és 
urasztala, melyeket kékes márványból művészi véső idomitott 1806-ban özv. gr. Toldalagi 
Lászlóné, szül. Korda Anna rendeletére, mint ezt egy a szentély falába alkalmazott márvány 
emléktábla felirata bizonyitja. Ezen szép egyház-butorzat mellett szentedényekben és 
asztaltakarókban is gazdag a koronkai ref. ecolesia. A szentedények közt van egy, egy lábnál 
magasabb igen szép idomú ezüst kanna, melynek a Toldalagi-czimerrel ékitett fedelére e 
felirat van bevésve: 

„Toldalagi Mihály czináltatta Isten tizteségére 1659.” 
Tehát ez egy igen becses emléke a nagy államférfinak. 

Van egy aranyszövetű igen értékes urasztali takarója, Toldalagi Ferencz ajándékából; de ezek 
mellett van tornyában egy a régi templomból fenmaradt érdekes harangja, melyen e körirat 
olvasható: 

 

(Salve crux Sancta mundi gloria 1537.) 

Hasonlóan régi volt a második harang is, mely elhasadván, 1857-ben ujra öntetett, de a 
melyen – az egyházközség jegyzőkönyve szerint – „O Rex glorie veni cum pace” körirat volt. 

Régebben Koronkának filiája volt Bodon; az elválás felett sokáig perlekedett egymással a két 
falu, miként kitetszik egy a koronkai egyházközség levelei közt levő 1612-ben folyt per 
okmányából, melyből az is kitünik, hogy a koronkaiak szintén áttértek volt a szombatosságra. 
Ez okmány ugy egyháztörténelmi, mint nyelvészeti tekintetben megérdemelné a közzétételt; 
én itt csak töredékes kivonatokat adhatok. E per a vásárhelyi szentszék előtt foly, mert mint a 
perfolyamból kitünik, a bodoniak az elszakadási pert még előbb megkezdették volt, de 
főpatronusok Pathó Menyhárt a fejedelem által ország dolgában Konstantinápolyba 
küldetvén, azért fejedelmi rendelet értelmében Pathó minden perei visszatértéig függőben 
maradtak. A bodoniak hosszasan indokolják elszakadási vágyukat, felhozzák a távolságot, 
rosz útakat stb. A koronkaiak zaon érvére – hogy őseik is mindig oda temetkeztek a koronkai 
templom mellé, s ezen szent templomba jártak mindig imádkozni stb. – ezen gyönyörű 
feleletet adják: „Minket ő hozzájuk ezzel semmiképpen nem kötelezhetnek, oka ez: mert ez a 
consvetudó in papismo volt, mikor ama nagy szentségben voltanak az emberek, holott edgyik 
helyet szentebbnek itélték a másiknál; de most az Isten a világosságnak lámpását 
feltámasztotta, honnan jól tudjuk immár, hogy az hely és a föld meg nem szenteli az embert, 
hanem az Isten félő ember szenteli meg a földet. Azért az Isten igéje is nincsen egy helyhez 
köttetve, sem az igaz könyörgés, hanem minden helyeken az Isteni szolgálat kedves Istennek 
előtte. Ez a keresztyéni szabadság, melyet a Christus szerzett az ő anyaszentegyházának.” 
Mily gyönyörü hitelvek s mily tiszta nyelvezet, melyek még műveltebb korunkba is 
beillenének s melyek mutatják, hogy akorban mily nagy volt a míveltség, s fejlett a magyar 



nyelv, midőn egy egyszerű faluban igy tudtak okoskodni és irni. Megvan a szentszék 
deliberatuma is, mely a követelt elszakadást nem engedi meg azért, mivel az ország székely 
törvényének helyén kell maradni. A bodoniak azon rátiojára, hogy a: „Koronkaiak sidó papot 
fogadtanak, mely tselekedetök által önmagokat elszakiták a bodoniaktól”, a szent szék azt 
hozza fel „hogy mivel a koronkaiak az eltévedt útból megtértenek, s mivel tévelygésök alatt a 
bodoniak bizonyos megyéhez nem csatolták magukat, már most későn kezdtek a dologhoz, de 
meghagyatik a koronkaiaknak, hogy papot a bodoniakkal egyetértve esperes hirével 
válaszszanak, zsidó hiten valót, Dávid Ferencz vallásán valót ne válaszszanak, hanem 
apostolicus hiten valót. A közös pap tartozzék minden harmad vasárnap reggel, minden 
vasárnap vecsernyén és minden szerdán predicálni.” Ekként ez ítélet Bodont Koronkához 
köté, s az csakis a mult század közepe táján szakadt el s lett önálló egyházközséggé. 

Történelmi tekintetben érdekes a gr. Toldalagiaknak a koronkai szabad székelyekkel folytatott 
perében 1772-ben kelt udvari rendelet, melyből kitünik, hogy ez időben is a székely ős 
alkotmány több pontja, s nevezetesen a székelyek sajátságos birtoklási viszonyai tekintetbe 
vétettek és tiszteletben tartattak; igy a többek közt megrendeltetik, hogy a határosztály ne 
ülések, hanem a székelyek ős szokása nyomán, nemek és ágak szerint történjék, miért a 
másként végrehajtott határosztály megsemmisitésével a felosztott helyek közrebocsáttatnak. A 
jus regiumus Toldalagi-jószág a szabad székely birtokjustól különittessék el s többé össze ne 
zavartassék. A tisztek a szabad székelyeket hatalmaskodások ellen oltalmazzák, s 
törvénykezéseikben háborgatni ne engedjék. Hogy az igaz örökösök terhes perekkel 
jószágaiktól megfosztassanak megtiltja, miért az ily visszaélések töröltessenek el, s a mely 
kezest Toldalagi soká raboskodtatott, bocsáttasson szabadon és rabsága idejét becsü szerint 
fizesse meg; mert Verbőczi III. 28. azt rendeli, hogy ha az adósnak elégtételre ingó és ingatlan 
javai nincsenek, akkor azon eksü alatt tett igéretre, hogy keresetének harmadát beadja, 
szabadon bocsássák. Végre mivel a székely törvények szeirnt szabad székely jobbágygyá nem 
lehet, – azért azon székely, kit Toldalagi jobbágyává tett, vagy ha nem élne, annak utódai 
szabadittassanak fel, s egész Erdélyben hirdettessék ki, hogy senki szabad székelyt – még ha 
maga akarna is – a törvények ellenére jobbágygyá ne tegyen*Ezen érdekes rendelet egész 
terjedelmében közölve van Benkő Károly Marosszék ism. 286–287. l.. De ideje, hogy ezen 
jogtörténelmi böngészetünk után utunkat tovább folytassuk. 

Koronka völgye kelet felé tovább huzódik, az erdők által körülkeretelt kies völgy közepe 
tájatt ismét elágazik; egyiknek fejében – mely a Nyárád völgyénél leirt nyomáthi völgygyel 
szögellik össze – fekszik Boos, mely nevét ily nevű, most is igen elterjedt családtól veszi. 
Boos Kebele-Sz.-Ivány leányközsége, s csak kis imaháza van; Boos nevével legelőbb az 
1567. évi regestrumban találkozunk, hol 2 kapuval jegyeztetett be*Most házszáma 56, 
határterj. 654 hold 1590 négysz. öl, ebből 205 h. 1010 öl szántó, 165 h. erdő, 12 h. szőlő, a 
többi kaszáló, legelő és terméketlen.; előfordul még 1580-ban is, midőn Mihályfi Tamás 
defectusán Kovacsóczi Farkasnak inscribáltatik*Lásd ez adománylevelet Nyomát leirásánál e 
munka X. fejezetében.. 1609-ben Báthori Gábor Ozdi Gergelynek adományozza*Ugyanott.. 
A falu felett van egy Kápolnás nevű hely, hol egykor e falunak erőditett imaháza állott, 
melyet, mint mondják, tatárok ostroma semmisitett meg. 

Hagyomány szerint Boos lakói, a másik délkelet irányú völgyben feküdt törökök által feldúlt, 
Kis-Ernyéről telepedtek ide. Ezen megsemmisült falu egy századdal előbb, mint a Toldalagi-
család praediuma fordul elő, ma már egészen lakatlan, csakis a hagyományokban máig is 
fennmaradt Kis-Ernye elnevezése és az egykori falunak fekhelyén nagy mennyiségben 
található vastag cseréptöredékek őrzik emlékét, sőt a jelölt helyen korábban sok régi 
fegyvertöredéket is találtak. 



Azon hegylánczolatot, mely Kis-Ernye völgyfejét a Nyárád völgyétől elválasztják, 
Kincsesnek azért nevezik, mivel oda ásták volna el a feldúlt falu lakói féltettebb kincseiket. 
Más hagyomány szerint ott Kincses nevű falu feküdt volna hajdan. Mint mondják, 1661-ben 
Ali Pasha is ott ütött volt tábort. 

 

A gr. Toldalagi-kastély és park Koronkán. (Rajz. Greguss Ján.) 

A fővölgy, melybe Koronka völgye torkollik, darabig megtartja még északi irányát, de 
fennebb, a Maros és Nyárád vizválasztó vonalát képző – és a vásárhely-segesvári postaút által 
áthágott – Vaczmány hegy által meghajlitva, ez is keleti irányt veszen. Ezen völgyben most, 
egyetlen fogadót kivéve, semmi emberi lakás nincsen, pedig ott is egy Vaczmány nevű falu 
feküdt régen. A monda szerint ezt is törökök dúlták fel egykorulag Kis-Ernyével; megmaradt 
lakói elszéledtek*Hogy e feldúlás mikor történt, nincsen adatunk rá. 1580-ban kelt 
adománylevélben, mely által Mihályfi Tamás nagyszámú jószágait Kovacsóczi Farkas nyeri 
el; ezen jószágok közt még Vaczmány és Kis-Ernye is mint praediumok figurálnak, s igy azok 
még azelőtt feldúlattak. Erre mutat az is, hogy az 1567. évi regestrumban egyike sem fordul 
elő., de a falu fekhelye ma is megtartá a Váczmány nevet, s a hasonnevü hegygyel a Váczmán-
ág emlékét őrzi, a völgy északi oldalát szegélyző Csür oldala nevű hegyen még ma is vadon 
tenyésző szőlőtőket lehet kapni, melyek e falunak egykor itt volt szőlőiből maradtak fenn. 

Ekként védi a hagyomány emlékét a megsemmisült multnak, ekként világit gyakran még ott 
is, hol törétnelmi sötétség van, ekként tartá meg a hagyomány és elnevezés csak e kis 
területen is 4 megsemmisült, csaknem nyomtalanul eltünt falunak emlékét.*Ezek a két 
Sásvári, Kis-Ernye és Váczmány.. Azért nem ok nélkül fordit a komolyabb irányú kutató 
figyelmet a hagyományokra, mert hisz azok a népnek nemzedékről nemzedékre szálló 
krónikáit képezik, ezeket mint a történelem kisegitőit nem szabad ignorálnunk; azért gyüjték 
én is össze és jegyzék fel minden hagyományt, mert azok, mint jelen esetben is, de többnyire 
mindig történelmi igazságokat rejtegetnek regés redőikben. 

Miután e völgyület sokfelé ágazó részét átkutattuk, térjünk vissza Sásvárihoz, hogy ottan a 
Poklos pataka másik fővölgyét is szemügyre vehessük. Ez szinten kelet irányban hatol be – 
egyenközüleg a Koronka és Váczmány fölgyével – a hegyek közé, az előbbiekkel együtt 
töltvén ki a Maros és Nyárád közti tért. Ezen Maros felé legszélről eső völgyben legalól Jedd-
et találjuk, egy református székelyek által lakott csinos falut, mely nevét ilynevű székely őstől 
nyerte*Egy Jett nevű székely ős, a sz. István alatt Bálványos várában küzdők közt van. (Lásd 
Székely Krónika 280. lap.) – A Jeddi-cslaád gyakran fordul elő a székely ős történelemben, 
utódai Udvarhelyszékre Rugonfalvára származtak át. Volt még Jedden egy másik ős család is, 
a Poson család, mely a régi székely felosztásban előforduló Poson-ágnak emlékét tartá fenn. 
Hogy e családból még a mult század végén Jedden számosan éltek, kitetszik egy a Poson 
család közt 1798-ban folytatott succesionális perből. Lásd a Szék. Nemz. Const. czimű gyüjt. 
182. s köv. lapjain. 1588-ban Báthori Zs. Csány Balázs és Jánosnak adományoz Jedden 



jószágot. (Lásd Benkő K. Marosszék ism. 276. l.). Jeddről első történelmi tudomásunk 1567-
ig hat fel, mely évnek már sokszor emlitett regestrumában Jedh néven 10 kapuval 
szerepel*Most házszáma 169, határterj. 1596 hold 1296 négyszögöl, ebből 921 h. 425 öl 
szántó, 500 h. 1516 öl erdő, 24 hold szőlő, a többi kaszáló, legelő és terméketlen.. Jeddnek 
főnevezetessége a már fennebb emlitett sorba helyezett halmokban áll, melyek általánosan 
Békesd nevet viselnek, valamint az alattok elterülő térséget is Békesd terének nevzik, de ezen 
általános elnevezés mellett e domboknak ismét egyenkint is külön nevei vannak; igy az 
egyiket Képhágónak nevezik a hagyomány szerint azért, mert ott szent kép állott, melyet a 
kivégzendő bűnösökkel megcsókoltattak; valószinübb azonban, hogy ott a katholikus korban 
kálvária lehetett a szokásos statiók képeivel; egy másik dombot Kincsesnek neveznek azért, 
mert ott nagy mennyiségű kincset hisznek elrejtve; egy öreg ember még azon sokhelyt 
ismétlődő mesét is beszélte, hogy egy török egykor onnan kőkecskét ásatott ki; melynek 
nyakát hozzá való kulcscsal felnyitván, belőle nagy halom aranyat és drágakövet vett ki. E 
halmok között táborozott az Apafi Mihályt trónra ültető Ali Pasha táborának egy szakasza, 
sátorhelyeiket még most is mutatják. 

Marosszéken megvan a „Jeddre ne” szólásmód, mit a nép jog-tiprás vagy más jogbitorlás 
esetében szokott alkalmazni; eredete pedig az, hogy 1809-ben az insurrectio szervezése 
korszakában gr. Teleki Mihály az összeirandó székelységet Jeddre hivta össze, de midőn sept. 
elején az összeiró biztosokkal oda kiszállt, a székelység nem akarta az összeirást megengedni 
mindaddig, míg régi szabadságai és kiváltságai vissza nem adatnak, Ebből aztán olyan 
zenebona támadt, hogy a főkirálybiró az összeiró biztosokkal alig menekülhetett be 
Vásárhelyre, sőt annyira féltek még a város megrohanásától is, hogy a polgárság közt fegyvert 
osztva ki, az utczák bejáratánál fegyveres őröket tartottak*Ennek Maros-Vásárhely 1809-ki 
gyülési jegyzőkönyvében is nyoma van.. Ekkor származott a „Ne bántsd a magyart” 
mondattal igen egyértelmü „Jeddre ne” kifejezés. 

Jeddnél a völgy ujból kétfelé ágazik; az észak-keletre hajlóba – melynek feje a bőő-i 
völgygyel szögellik egybe – fekszik Agárd vegyesen székelyek és elszékelyesedett oláhok 
által lakott igénytelen kis falu*Melynek neve talán agár-tól azért származik, mert vidéke 
szűk, sovány, mint egy agár. Az 1567. évi regestrumban mostani nevén 7 kapuval fordul elő. 
Most házszáma 46, határterj. 1148 hold 1094 ngéysz. öl, ebből 522 hold szántó, 361 hold 
erdő, 10 hold szőlő, a többi kaszáló, legelő és terméketlen., hol semmi megjegyzésre méltót 
nem találunk. Nevezetesebb és érdekesebb azonban ennél a keletnek tartó másik völgy, 
melyen régen is a római út, most is a Nyárád-Szeredába vivő országút vonul át, s hol ismét két 
falut, Kebele-Sz.-Iványt és Kebelét találjuk. 

Kebele-Szentivány régen tiszta székely falu volt, anyaegyházközsége az e vidéken levő 
faluknak; mint ilyen már a 14. század elején*Mert a pápai dézmák regestrumának 1332. évi 
rovatában a 616. lapon ekként találjuk bejegyezve: „Benedictus sac. de S. Joanne solv. 6 ban. 
ant. et 10 parvos.” Az 1334. év rov. 731. lapon: „Petrus sac. de S. Joanne solv. 1 gr.”, és 
ugyan e néven a 764. lapon. Neve sz. János védszentjéről, előneve Kebelétől ered. Az 1567. 
évi regestrumban „Kebele Zent Iwan” néven egyetlen kapuval fordul elő. Most házszáma 23, 
határterj. 672 hold 994 négyszög öl, ebből 255 h. 1318 öl szántó, 178 h. erdő, 1 h. 1210 öl 
szőlő, a többi kaszáló, legelő sé terméketlen. A falu között Zsidó pataka szakad a Kebeléről 
jövő főpatakba, ezen elnevezés a szombatos korból eredhet. előfordul, sőt központi 
egyházközségnek marad még a reformatio után is jó darabig, a vidék öt faluja e korban is oda 
tartozván*Van az egyházközség levelei közt egy 1627-ben kelt végzés, az egyházközség régi 
autonomiájának egy ritka példánya, e szerint 6 esküdt, megyebiró, a hütes és szentegyházfi 
alkottak, oly törvényszéket, mely három frtig büntetett s honnan külső törvényszékhez nem, 



hanem csakis espereshez lehetett felebbezni; betiltja a végzés, hogy megye birságát 
szombaton és vasárnap ne igyák, s megye gyüléséről hazamenve, ne háborogjanak. Továbbá a 
pap és mester fizetését szabályozták.. Mint ilyennek régi, erős kastély-övezte temploma is 
volt; e templomot Ali Pasha járásakor dúlták fel a törökök, ekkor ölték le, az ellentálláson 
felbőszült oszmánlik, a templomba vonult s magát ott hősileg oltalmazott székelységet, mint 
azt az egyházközség régi jegyzőkönyvébe beirt ezen "„ro memoriale"”bizonyitja: 

„A mint nyomozhatjuk a régiségből, Kebele-Szentivány egészen magyar falu volt és az ottan 
levő kőtemplom kőkeritéssel volt bekeritve. 1660-ik esztendő tájatt Ali Pasha pusztitásakor 
Sz.-Ivány, Kebele, Agárd és Boos egy ecclesia levén, a magyarságnak nagyobb része azon 
kőkeritésbe vonta vala el magát bátorságos megmaradásnak okáért, a pusztitó Ali P. ellenség 
elől, holott is a templomnak észak felől való oldala az ellenségtől lerontatott, a templomban 
levő nép papostól együtt levágatott, Sz.-Iványról a magyarság mind elpusztittatott, a midőn is 
birta volt Szent-Iványt Kutyavetyi László*Ez a Kutyavetyi a hagyomány szerint olyan 
hatalmaskodó ember volt, hogy az útat a faluba bevinni nem engedte, s azért kénytelenek 
voltak azt a falu kikerülésével a hegyoldalon vezetni elő. és Huszár Mátyás. 1686. 
esztendőben – nem levén magyarság Sz.-Iványon – a papság felköltözött Kebelébe, s az időtől 
fogva minden vasárnapon és sátoros ünnepen egész megyéstől a reggeli isteni tiszteletet a sz.-
iványi templomba teszik. Azon észak felől való része akkoron fából rakatott be, mely mian 
annyira megromladozott vala, hogy már a kövek is egymásról omladoztak le. E végre 1796-ik 
esztendőben Kebele, Boos, Agárd egy reformata ecclesia levén, az ecclesia közönséges 
költségéből kiujitotta a tiszteletes Sebestyén Zsigmond papságában és curator ifiabb Szálosi 
Zsigmond ő kme idejében, hogy az Istennek szentséges neve azon templomban firól fira, 
nemzetségről nemzetségre hirdettessék, örökké azt kivánom. Amen.” 

Ezen memorialét kiegésziti a hagyomány, mely szerint Kemény János eleste után a hozzá hű 
székelység Vásárhely felé huzódott, üzetve Ali Pasha által. A futók között volt a szentiványi 
egyházközség népe is, kik erős falvédte templomukba vonultak. Ali Pasha egész táborával 
megérkezett, s mivel a templomba vonultak egy portyázó csapatjára ütve, azt levágták, oly 
dühbe jött, hogy a templomtól északra fekvő halmokra (a jeddiekhez hasonló kerek dombok) 
ágyuit felvonatva, ágyuzni kezdette a templomot; a kerités omladozván, a népét veszélyben 
látó pap kiment Ali Pashához kegyelmet esdeni, mert ismeri vala jól a Pashát török fogságban 
létekor, neki a magyar nyelvben tanitója levén. A Pasha egykori tanitójának 
megkegyelmezett, de a népnek nem. Mire a pap azt mondá: „nem kell nekem adott 
kegyelmed, ha hiveimre is ki nem terjeszted.” Visszatért azért hiveihez s azokat hősies 
ellenállásra tüzelte, velök együtt utolsó lehelletig küzdve, oltalmazta a szentélyt, hol mint 
hősök utolsó emberig harczolva estek el. Kik itt dicsően haltak el, azoknak csontjai ma is ott 
fehérlenek a templom dombjának omladványaiban. 

Azonban a régi templom, mely az önvédelem dicső harczait látta, ma már nincsen meg, mert 
az, mint fennebb látók, 1796-ban egészen ujra épült a régi anyagjából, legfelebb a szentély 
félkör apsisa maradt meg, mi mutatja, hogy az itt állott régibb egyház román izlésben volt 
épülve. E templom szomoru megsemmisülését és az itt elvérzetteknek emlékét védi a kar 
oldalára akasztott emléktáblának e felirata is*E versezet ugyan nem igen állja ki az itészet 
szigorát, de azért mint egy, ezen kis vidék történeti eseményét védő, emlékiratot ideigtatni 
nagyon is helyén láttam.: 

Ezer hat száz hatvan körül hogy irnának, 

Pogány török Ali basa járásának 



Templomunk kőfala romladozásának 

Jeleit mutatta ő prédálásának; 

Kebele, Agárd, Bos tovább nem nézhette 

Ecclesia pénzét ujra ide tette 

Nagy Dániel úr is szépen segitette 

Nemes Marus széknek egyik vice tiszte, 

Kilenczven hat s ezer hét százban volt készen, 

Menyei jutalmat Istentől az vészen 

Ki ezt segitette, hiheti mérészen, 

Mondjuk azért mi is Amen és ugy lészen. 

Tiszteletes Sebestyén Sigmond Uram papságában ifiabb Szálosi Zsigmond curátorságában 
épitetett. 

Ezen pusztitáskor annyira kiveszett a magyarság Sz.-Iványról, hogy ma csak egyetlen egy 
székely család lakik ottan*A többi mind oláh, kiket a földesurak a leölt székelyek helyére 
telepitettek oda., de azért oly nagy ezen templom iránti tisztelete a környékbeli magyarságnak, 
hogy azt semmiképpen felhagyni nem akarják, hisz ottan porladoznak hősileg elhalt őseiknek 
csontjai, oda a helyhez van csatolva a mult idők dicső küzdelmeinek emléke*A fal egy helyt 
omladozik, a nép azt mondja, a földből felfakadó vértől., s azért bár távolról kell jönniök, bár 
papjuk Kebelében mesterük Boosban lakik, mégis nyáron minden vasárnap és ünnepeken 
Szent-Iványra járnak isteni tiszteletre Agárd, Kebele és Boos lakói, mely faluk ma is egy 
egyházközséget alkotnak*Sőt még télben is minden harmadik vasárnap ott templomoznak, a 
más két vasárnap felváltva Booson és Kebelén.. 

Fennebb a Poklos patak völgy tömkelegének végelágazásánál, ott hol a sós kútjáról nevezett 
Sóskút völgyén a szeredai országút a Ropon – a Nyárád és Maros vizválasztó hegylánczolatán 
– áthág a Nyárád terére, egy kelet irányú kies, a Havas teteje nevű hegy által keretelt 
hegykebelben, a Hosszúpatak mellett fekszik Kebele e vidék végfaluja, mely ily nevét 
hegykebelben fekvésétől nyerhette, bár hagyomány szerint e falu eredetileg az emlitém Sóskút 
völgyében feküdt, de ottan potálkodás és ellenség miatt sokat szenvedvén, ugy rejtőzködött el 
előbb fennebb az agárdi erdők közé, honnan vizhiány miatt költözött véglegesen mostani 
helyére. Kebele az 1567-ik évi regestrumban mostani nevén 4 kapuval van bejegyezve*Most 
házszáma 57, határterj. 910 hold 987 ngsz. öl, ebből 511 h. 605 öl szántó, 118 h. erdő, 20 h. 
1267 öl szőlő, a többi kaszáló, legelő és terméketlen. Kebele jó bort és sok gyümölcsöt 
termel.. 

A Jedd felől jövő római út a szent-iványi ugynevezett Gátláson jön fel Kebele közé, hol a falu 
északi oldalán levő magaslat kertjeiben, Szabó János, a ref. pap és Balogh Mihály kertjén át, 
legtisztábban látszik vonala. A falun kívűl felkap a Veczei oldalra, onnan a Veczei tetőre, 
honnana a Nyárád vidékének leirásánál már elkisértük egész Mikházáig. Kebeléből származik 
a Nagy család, melyből legelőbb az 1651-ben adománylevelet nyert Péter tünt fel, ki 1656-
ban Lengyelországban esett el. Mult században Dániel kir. tanácsos, ennek Sámuel fia 
alkirálybiró és kir. táblai ülnök. Hasonnevű jelenleg élő fia 1848/9-ki szabadságharczunk egyik 
kiválóbb hőse, mint honvéd százados szerzett érdemeket, s szenvedett harcztéren kapott sebei 
mellett börtönt. – 1861- és 66-ban Marosszék alkirálybirájának, 68-ban országgyülési 
képviselőjének választotta, most kir. táblai ülnök. 



A falun alól levő ugynevezett Kebelei tetőn némi régi épitkezéseknek látszanak jelentéktelen 
maradványai, melyekről a nép azt mondja, hogy Tündér Ilonának volt ottan udvarháza, sőt 
még most is a hegyben rejtett pinczét keresnek, hol a tündér királyné roppant kincsei lennének 
elásva. Az ezen magas, meszsze kilátást nyujtó, hegytetőn található nagymenynyiségű 
téglatöredékek, vastag cserépdarabok, valamint az ott talált kis bronz szobrocska és 
fegyvertöredékek*E szobrocska és fegyvertöredékek ma már eltüntek, de biztos ember 
birtokában voltak egykor, kinek lirása szerint azoknak római maradványoknak kellett lenni. 
arra mutatnak, hogy e hegytetőn egykor a völgyben elvonuló római út felett őrködő vigilia 
állott; ezt csaknem kétségtelenné teszi az ott előforduló tégladaraboknak anyagfinomsága, 
mely egyenesen római mesterek mellett bizonyit. 

XXVI. Marosszéknek Marostúli része. 
A Marostúli Marosszék és lakóinak rövid jellemzése. Remeteszeg. A Hosszufalu. Egerszeg. 
Maros-Szent-Király, a pálosok kolostora. Klastromtető. A sz.-királyi ref. egyház, műrégészeti 
ismertetése, régi harangja, kelyhe. Oláh Judith. Náznánfalva, Bordásszeg. Kisfalud. A Maros 
jobb partján felvonult római út. Maros-Sz.-Anna. Benefalva, régi egyházának műrégészeti 
leirása, régi harangja. Udvarfalva, régi fekhelye. Rosnyai kastély. Minoriták Udvarfalván. 
Várhegy, néveredete, régi fekhelye. Kápolna. A várhegyi ref. régi egyház, a várhegyi vár és 
kastély romjai, a római út tovább nyomozása. Várrom. 

Marosszéknek folyamon (Maroson) inneni részét kevés kivétellel már ismerjük; hátra van 
azonban még azon része, mely a Maros jobb partjára is átcsap, sőt jó messze behatol a 
Mezőség kopárabb vidékeire. A székelységnek e részben való letelepülése valószinüleg 
később történhetett, s igy az ottani székely faluk a Maros innenieknek gyarmatai lesznek, 
hova időnkint túlnépességüknek rajait kibocsáták, s éppen mivel azok későbbi telepek, s mert 
a székely népesség e tájat nem is oly tömör, s mert a Mezőség nagy oláh csoportja közé 
vannak beékelve, azért az ottani oláhok nem is székelyesedtek el, hanem fenntarták ős 
nemzeti jellegüket, valamint megtarták nemzeti nyelvüket és öltözetüket is; azonban a 
Marosszékhez és a vármegyékhez tartozó oláhság között van mégis azon különbség, hogy 
amazok mindnyájan jól beszélnek magyarul, és van az, hogy az együtt lakó székelyektől 
eltanulták, elsajátitották a szorgalmat, munkásságot és tisztaságot, minek következtében fel is 
találjuk közöttük az ez által eredményezett jóllétet és egészségességet, mi a vármegyei 
oláhoknál hiányzik; sőt kifejlődött közöttük azon polgári önérzet is, melyet egy szabad néppel 
való folytonos érintkezés létrehozhatott, s ha mind e mellett az együttlakás nem igne hozott 
létre a székelység és oláhság között szorosabb családi összeköttetést és összeházasodást, 
annak oka nem annyira a nemzeti ellentétben, mint inkább a vallási különbségben keresendő, 
de leginkább abban, hogy a székelyek mind szabadok és nemesek, az oláhság nagy része 
pedig jobbágy volt, kiket a földes urak mint szolgálatra engedelmesebbeket, a székelység 
rendszeres kiszoritásával telepitettek időről időre oda, ugy hogy itt-ott tiszta adatok nyomán 
bebizonyitható, miszerint egykori tisztán székely lakosságú faluk az ily betelepitések által 
eloláhosodtak. Ilyen mindjárt az első helység is, melyet a Maros hidjain átmenve találunk, 
vagyis Remeteszeg, mely egészen székely falu volt, de birtokosai – a Lázárok – kitették 
onnan a székelyeket, s helyökre Bánd és Bergenye közti hegyen lakott oláhokat telepitettek 
oly mérvben, hogy ma alig találunk néhány székelyt ott*Az 1567. évi regestrumban 
Remeteszeg nem levén bejegyezve, azt kell következtetnünk, hogy azon korban vagy nem 
létezett, vagy pedig ha létezett, mint kizárólag jobbágyság által lakott helység nem 
jegyeztetett be. Most is jelentéktelen, mert házszáma csak 38, határterj. 123 hold 1442 négysz. 



öl, ebből 49 h. 475 öl szántó, 65 hold kaszáló, a többi terméketlen, szőlője nincs, valamint 
temploma is hiányzik, mert a nem egyesültek Egerszegre, az egyesültek Sz.-Annára járnak.. 

Remeteszegnek, hagyományok szerint, arról neveztetett, hogy legelőbb egy szent életű remete 
telepedve ide, kis kápolnát épitett, mely aztán több lakost vont oda, mignem egy kis faluvá 
nőtte ki magát. Különben most is nagyon csekély falu, ugy hogy egész Marosszéken csak 
Bálinthfalva kisebb, s igy a kicsinység classificatiójában második helyet foglal el. Remeteszeg 
a vásárhelyi kath. növelde jegyzőkönyve szerint – a fehér barátok – tehát pálosok – idejében 
épült, kik – mint alább látni fogjuk – Sz.-Királyon laktak már a 14-ik században. 
Remeteszegnek is jutott a Vásárhelyre költözködött Székelyfalva határából 6 db föld, a többi 
a vásárhelyi határba kebleztetett. 

Remeteszegtől csak néhány száz lépésnyire van Egerszeg*Igy neveztetve az ottan volt sok 
egerfáról. Az 1567. évi regestrumban Egerzegh néven 3 kapuval fordul elő. Most házszáma 
20, határterj. 300 hold 337 nszg. öl, ebből 147 hold 846 öl szántó, a többi kaszáló és legelő. 
Patakai közt eredeti neveért a Szomordokot emlitem fel., legfelső helysége azon összeépült 
falucsoportnak, mely Hosszufalu általános elnevezés alatt ismeretes. Ezen teljesen 
egybeolvadt faluk Egerszeg, Maros-Sz.-Király, Náznánfalva és Kisfalud, melyek egymás 
végtibe épülve, közel 1 mfd hosszuságban nyulnak el, s ott a szőlőkoszoruzta udvarházaikkal 
egyikét mutatják a legszebb tájaknak. A Hosszufalu sokban hasonlit a Brassó közeli 
Hétfaluhoz, elgondolva onnan az ennek hátterében feltornyosuló roppant havasokat. A 
Hosszufalu 3000-et meghaladó lakóinak fele székely, másik fele oláh, és azok közt képviselve 
van minden hazai hitfelekezet, hozzá járulván az izraeliták is, kiknek Náznánfalván 
zsinagógájok van. 

Egerszegen mi nevezetest sem találván, odább haladunk a tőle csakis Klastrom pataka által 
elválasztott Szent-Királyra, mely 1332-ben már önálló egyházközség. A pápai dézmák 
regestrumában az 1332-ik évi rovatban a 616-ik lapon ekként találjuk bejegyezve: „Petrus sac. 
de S. Rege solv. 10 banales ant. et 26 denerios” az 1334-ik évi rov. a 735-ik lapon igy: 
„Petrus sac. de S. Rege solv. 2 ban. ant”. A fizetett összeg aránylagos nagysága mutatja, hogy 
már ezen korban tekintélyes egyházközség volt. Az 1567-ik évi regestrumban Zent-Király 
néven 4 kapuval szerepel*Most házszáma 135. Határterj. 1842 hold 1189 négysz. öl, ebből 
639 h. 1411 öl szántó, 805 h. erdő, 6 h. 689 öl, szőlő, a többi kaszáló, legelő és terméketlen.. 

Hogy Szent-Király a régibb korban kettős névvel birt, hogy szent neve mellett Székelyháza 
nevet is viselt, kitetszik abból, miszerint 1350-ben Szent-Királyon, vagy másként 
Székelyházán Tót János és Bulgár László szüz Mária tiszteletére szentelt coenobiumot 
állitottak a pálosok (paulinusok) számára*Fejér Codex Dipl. T. IX. Vol. VII. supl. 106. Orosz 
Ferencz Syn. Anal. Erem. ord. s. Pauli stb. czímű munkája 385. lapján előszámlálva az 
Erdélyben levő kolostorokat, második helyre teszi e kolostort, ekként jegyezve be: „Monas. 
B. M. V. de Székelháza seu Szent Király Anno 1350 a Joanne Thott et Ladislao Bulgár 
fundatum.”. Ez az első okmányi adatunk e faluról, de hogy Szent-Király e kornál jóval 
régiebb, hogy ott a 14-ik században épült kolostor templomát megelőzőleg másik, Szent-
István királynak szentelt, templom állhatott, azt a falu nevéből, de leginkább mostan is 
fennálló román izlésű templomáról következtethetjük. A paulinus kolostor történelmét tovább 
nyomozva, néhány érdekes adatra bukkanunk. Igy találjuk, hogy a kezdetben kicsiny 
coenobium alapitása után 20 évvel, tehát 1370-ben már priorsággá emelkedett*Pázmán Act. et 
decr. syn. Appand. II. 123. l.. 1468-ban a szerzet priorját Bonefilii paternek nevezték arról, 
mert e szavakkal köszöntött mindenkit. 1514-ben Gyalui Dénes fehérvári éneklő kanonok és 
felszentelt erdélyi püspök pálossá levén*Orosz fennebb emlitett munkájának 106. lapján ezen 



Dénesről azt mondja, hogy egri püspökből lett pálossá s 1520-ban jött Erdélybe, hol a 
székelyházi kolostor priorjává tétetvén, e kolostort kiépitette, s ott elhalva, oda is temettetett 
el., a szent-királyi kolostor priorságára neveztetett, mely tisztet 6 évig viselvén, ez idő alatt az 
időrongálta kolostort megnagyitotta és kiujitotta; ily működése és minden földi hiuságot, 
nagyravágyást megvető szent buzgalmáért e férfi – ki a püspöki süveget az egyszerű szerzetes 
szőröltönyével cserélte fel, ki a vallás szolgáinak az evangelium által rendelt szegénységét 
követé – kortársainak, de főként pályatársainak kiváló tiszteletét vivta ki, elannyira, hogy ő a 
szerzet évkönyveiben Beatus Dionisius név alatt szerepel, s 1525-ben bekövetkezett halálával 
a kolostor templomának kriptájába temettetett el*A ferenczesek m.-vásárhelyi kolostorának 
házi története a fennebbi jegyzet szerint.. 

De csakhamar lehanyatlott ezen kolostornak Gyalui Dénes által előidézett fénykora, mert a 
reformatio terjedtével a szerzetesek innen is elűzettek, mikor János Zsigmond a fiscusra 
visszaszállt puszta kolostort a hozzá tartozó jószágokkal együtt Baki Pálnak 
ajándékozta*Nagy Szabó János krón. Lásd Erd. Tört. Adat. I. k. 71. lap. Ő ott azt mondja, 
hogy e kolostor remete sz. Pál szerzetén való barátoké volt., ki aztán 1575-ben itteni birtokait 
Alárd Ferencztől cserélt más jószágokkal szaporitotta*Az Alárdtól cserélt jószágok ezek 
voltak: Remeteszeg, Egerszeg, Sz.-Király, Tófalva, Harczo, Bárdos, Sz.-György. A cserelevél 
megvan Hincs Györgynél M.-Vásárhelyt.. 

Ez a Baki Pál pedig egy törökből keresztyénné lett kitünő harczos volt, ki a mohácsi csatában 
is részt vett, azután Ferdinánd részére állván, Zápolya sergeit Tokajnál szétverte; később 
azonban Zápolya pártjára ment át, s ugy neki, mint fiának is nem csekély szolgálatokat tett, 
minek jutalmául kapta a szentkirályi kolostort sok más jószágokkal; hanem egy alkalommal, 
midőn Baki udvarnépe a szerzetesek jó borán lakmározna, a kolostor meggyult és leégett; ugy 
állott aztán ott mint rom, anyagját az hordta szét, kinek éppen tetszett; később Angyalosi 
János itélőmester birtokába menvén át, ez „1620-ban Nagy Szabó Mihály biróságában a 
városnak adá, osztán a mi el nem tékozlódott vala benne, ide (Vásárhelyre) hordák és azt a 
bástyát rakák belőlle, mely a város felől való szegeleten vagyon a patak felől” mond Nagy 
Szabó János krónikájában*Erd. Tört. Adat. I. k. 71. lap.. 

Ezen történeti nyomozások alapján a kolostor multját már némileg felderitvén, most induljunk 
el az eltüntnek legalább fekhelyét felkeresni. 

Szentkirálytól északra egy a térség szinvonala fölé vagy 300 lábnyira emelkedő önálló kerek 
domb van, melyet még ma is Klastromtetőnek neveznek*Klastrompataknak nevezik pedig a 
mellette elfolyó kis csermelyt, mely, mint fennebb látók, Egerszeget Sz.-Királytól választja 
el., a hagyomány e domb tetejét jelöli ki a fehér barátok*A pálosok fehér öltönyükről fehér 
barátoknak neveztetnek nem csak a nép által, hanem e néven jönnek elő gyakran a régi 
iratokban is. kolostora helyéül. E hegy fennlapján jelenleg csekély maradványokra 
akadhatunk, legfölebb néhány gödör, nagymennyiségű tégla és ragacs (cement) töredék s még 
nagyobb mennyiségű embercsont jelöli, hogy itt emberi épitkezések és halottak nyughelye 
volt. Kolostor, melyben élve temettettek el a világtól elzárt emberek; sirbolt, melybe az élet 
riegsége után lenyugodni valódi jótétemény lehetett az egykor itt lakottak részére. 

Látók fennebb, hogy a világi kezekre jutott kolostor miként alakult át a 17-ik század elején 
várbástyává; de ezen anyag elhordás után is még jelentékeny maradványok voltak ott; a falu 
öregjei még emlékeznek a hegytetőt körül övezett – nyolcz megtöréssel birt – azon 
lépcsőzetszerű falrakatra, mely a tetőn feküdt kolostornak alkothatta talapzatát. Gál József 
Marosszék főkirálybirája 1842-ben a Klastromtetőt szőlővel ültettetvén be, ezen talapzat szép 



faragott köveit a rabokkal*Régi szokás szerint a főkirálybirák a törvényhatóság rabjaival 
csekély napi dijért dolgoztatni szoktak. kiszedette, s abból épült hegy alján levő udvarháza, 
valamint annak minden gazdasági épületei*Ezen udvar később Thuri József által vétetett meg, 
most veje b. Rothenthal birja.. 1864-ben ismét egy földalatti boltozatnak szedték ki köveit, 
mely boltozat vagy a kolostor pinczéje, vagy éppen a szentegyház altemploma (kriptája) 
lehetett; mert tudjuk, hogy a szerzetesek egyházai mindig közvetlen összefüggésben voltak 
kolostorukkal, s igy feltehetjük, hogy a szüz Mária tiszteletére 1350-ben épült templom 
szintén e hegytetőn feküdt, miért az a sok – emberi mulandóság szomorú jelképeként – 
szétszórt csont, ezen egyház sirboltjából kerülhetett ki*Mely sirboltba temettetett el, mint 
fennebb látók, Beatus Dionisius is. A hegytetőt ma is sirkertül használják, a mennyiben ott 
van eltemetve Gál József főkirálybiró és Thuri József, kiknek csinos siremlék jelöli 
nyughelyét.. Daczára e nyomoknak a néphit mégis a fehér barátok egykori egyházának tartja 
azon ódon templomot*E templom a sz.-királyi református egyházközség központi egyháza., 
mely a Klastromtetőtől délnyugatra eső másik dombtetőt koronázza, s mely hogy e kolostorral 
némi összefüggésben volt, azt jelölni látszik azon alagút, mely ez egyháztól a Klastromtetőre 
vezetett*Ezen alagútat néhány évvel ezelőtt sirásás alkalmával fedezték fel, akkor még 
teljesen ép boltozata alatt jó darabig el lehetett hatolni, most azonban bejárata ujból 
beomolván, csak ásatással lehetne ismét felnyitni. Valjon ezen templomnál nem volt-e 
valamely apácza-kolostor s az az alagút nem volt-e titkos odajáró útja a túlsó helyen levő 
szerezeteseknek? mert hogy a férfi és nő-kolostorok közt ily titkos közlekedő út többhelyt 
létezett, arra már több régi kolostor észlelése nyujtott adatot.. 

Azonban e templom semmi esetre sem lehetett a kolostor főtemploma, mivel e föltevésnek 
ellenmond távol fekvése és kicsinysége, valamint nem lehetett semmi esetre a 14. század 
közepén épült azon templom, melyről fennebb emlitést tettünk, mert ennek épitészeti modora 
sokkal régibb időre utal, egyike levén a honunkban oly kevés számban fennmaradt román 
izlésű épitkezéseknek; e szerint valószinüleg azon, szent István királynak szentelt, régibb 
templom lehetett, melyről e falu elnevezését kapta. Mindenesetre az a szentépitészet egyik 
legtisztesebb műemléke, s mint ilyen megérdemli, hogy részletesebben észlelésünk tárgyává 
tegyük. 

Külalakját mellékelt képe mutatja (lásd a 186. lapon); de belszerkezete – mely műrégészeti 
tekintetben főleg döntő szokott lenni – figyelmesebb körülirást igényel. E templomnál csakis 
a szentély maradt meg eredeti alakjában, az pedig nem más, mint egy félkör apsis, mely 
minden hossz-szentély nélkül csak 7 lépés hosszu és 6 lépés széles, s melyet a – csak egy 
lépéssel szélesebb és 3 lépéssel hosszabb – hajótól körives diadaiv különit el. Ezen apsist 
disztimény- és gerincztelen félkörű félkúp fedi. 

E szentélyen két ablak van; egyik a szentélynek czimertanilag tekintett baloldalán, másik az 
apsis közepén; az utóbbi kitágittatván átalakittatott, de az első megtartá eredeti idomát, a 
mennyiben az egy alig 1 és fél láb magasságú s 4 hüvelyk szélességű köríves nyilat, melynek 
tagozatlan béllete az ujabb román műszabály szerint legkeskenyebb közepén, honnan kajsza 
vonalban tágul ugy be- mint kifelé. 

A szentély mozdithatlan butorzata közé tartozik az apsis közepén levő egyenesen záródó vak 
alakitású kettős fülke, mely az itt állott oltár háta mögötti edénytartó fülke lehetett. Az apsis 
déli oldalán ismét ily vak alakitású fekmentesen záródó kettős üreg van, mely mivel kicsiny, 
legfelebb scrinium vagy repositorium, azaz oly fülke lehetett, hol a szent olajokat és krizmát 
tartalmazó szekrények állottak. Ezen fülkék egyenes záródása ugyan nem tartozik a szorosan 
vett román idomhoz, de ily záródást kivételesen találhatunk az ó-román épitkezéseknél másutt 



is, mint az ó-basilikai idom reminiscentiáit, melyeknek esetlen s a köridomok közül kirivó 
alakját hihetőleg a beillesztett szekrények köridomos alkotásával hozták helyre. 

A hajónál már a későbbi kontár kezek kiigazitásai sokat rontottak, de azért itt is találhatunk 
néháyn román korra utaló alakitást, mely egyszersmind a hajónak szentélylyel való 
egykoruságát bizonyitja. Ilyenek főként a hajó ablakai. Ablak itt is – miként a régi 
templomoknál szokásos csak a déli oldalon – kettő van; ezek elseje a szentély felől, későbbi 
kitágitáson ment át, de a másik tökéletes hasonpárja a szentély fennebb ismertetett kis köríves 
ablakának. Ezen ablak alatt van a csúcsíves nyilatú ajtó, mely eredeti köríves nyilatát szintén 
későbbi kitágitás alkalmával veszitette el. 

Ugyanez oldalon hátrább és fennebb alkalmazva egy kerek ablakot vagy ablakrózsát (Rose, 
Radfenster) találunk, melynek díszművezete a romantika egyszerüen nemes modorában egy 
kör-üreg körül megforditva alkalmazott hat félkörből alakult. A hajó régi boltozatát most 
deszkafölep helyettesiti. 

A hajó északi oldalán nincsen ablak, de van a szószék alatt egy körives bemélyedés, melyből 
átszelt lóherivvel záródott ajtónak most befalazott körvonala tünik ki*Ez ajtó is köríves 
lehetett eredetileg, miként alakját az ily idomú vak alakitás is jelöli; a késő gót korhoz tartozó 
átszelt lóherívvel való záródást későbbi alakitás adhatta.. Sokat tünődtem és okoskodtam, 
hogy ez ajtónak mi lehetett ltéczélja? előbb azt hivém, hogy az a sekrestyébe vezetett, mely a 
szentély rövidsége miatt ott helyet nem találhatván, a hajóhoz lehetett támasztva; de bár a 
talajt fel is ástam, ily odaépitésnek alapfalaira nem találhattam*S igy azt kell következtetni, 
hogy e templomnak sekrestyéje nem is volt.. E vizsgálódásom alatt vettem észre, hogy a hajó 
északi oldalfalának külső szinvonala külebb fekszik mint a déli, bár a templom belvilágánál 
semmi eltérés észre nem vehető; felmenve a templom hijára (padlás), ott azonnal felismertem, 
hogy e ferdeséget az északi oldalfalnak vastagabb volta idézi elő, e faltömörülsét pedig 
szükségelte egy a fal vastagságába alkalmazott s a hajó falának nyugati végétől a berakott 
ajtóhoz rézsút leveeztő lépcsőzet, hol néhány kőhágcsó még most is megvan. Már most kérdés 
marad, hogy mi volt létczélja e rejtett lépcsőzetnek, valjon nem volt-e titkos bejárata az ez 
irányból kiinduló s fennebb leirt alagútnak? vagy csak egyszerű feljárat a templom padlására, 
mely sekrestye hiányában a pap felöltözködési helyéül is zsolgálhatott? A hajó és szentély 
belső falait al-fresco festmények ékiték, melyeknek élénk szinei a hulladozó vakolat alól itt-
ott most is kitetszenek. 

A templom külseje rideg, ékitménytelen s azon semmi más diszitést nem találtam, mint a leirt 
ablakrózsa mellett egy czímerpaizst, melynek domborművét vastag vakolat fedi. E 
czimerpaizs mellett egy – talán a szellemi világosságot jelképező – fáklya van domborműbe 
kifaragva. 

Figyelmet érdemel a hajó nyugati végéhez támasztott négyeg torony is, mely ha nem 
egészben, de annak alsó része mindenesetre egykorunak látszik az egyházzal; erre mutat 
tömör falai mellett nyugati oldalán levő körives ajtaja, mely bár egy később odaépitett 
oldaltám által fedve van, mindazonáltal egyik fedetlenül maradt részén a hengertagozatot 
felismerhetővé teszi*Hogy köríves volt, azt csak belülről lehet észrevenni. és erre mutat egy a 
torony északi oldalán volt – most befalazott – köríves ablak is. A második emelet déli oldalán 
van egy sajátságos alakitású kettős ablak, mely felül nem kör- vagy csúcsívben, hanem 
háromszög idomba záródik; a közép oszlopka megforditott alakitást mutat, a mennyiben a 
fejezetül használni szokott gömbszelvény itt talapul, és az inkább oszloptalapzatul 
alkalmaztatni szokott válkőtábla (abacus) itt fejezet gyanánt fordul elő. Ily kettős ablak a 



torony más három oldalán is volt, de azok ma be vannak falazva*Egykori lételüket csak 
belülről lehet észrevenni.. 

A torony felső osztálya egyenes záródású ablakaival ugy látszik, hogy későbbi toldás, de régi 
és a templommal egykorú lehet a nagyobbik harang, melyen ugyan semmi felirat nincsen, de 
van ezen eredeti nagyságban mellékelt három körfémer. (Lásd a 186. lapon.) 

Az ezen fémereken levő alakok sokban hasonlitnak a székely-kereszturi régi harangon 
előfordulókhoz; a nagyobb fémeren (1. sz.) trónon*Az e munka I. kötete II. fejezetében 
ismertetett Székely-Kereszturinál éppen a trón alakja miatt tartom ezt régibbnek, mert míg ott 
csúcsíves tornyacsokat találunk, addig itt egyszerű kartámok tünnek fel, gömbszerüleg 
végződő tetőzettel. – mely az egyszerű román kor idomait tünteti elő – szakál- és bajusztalan 
férfi ül jogar és keresztes arany almával kezében, mi mindenesetre uralkodó voltát jelöli; de 
mivel fején a korona hiányzik, hajlandó volnék azt valamelyik Árpád-házból való erdélyi 
herczegnek, talán ezek utolsója Béla (később IV. Béla néven király) alakjának tartani, bár ezt 
csak mint sejtelmet koczkáztatom, s semmi esetre biztos meghatározásnak nem kivánom 
nézetni. 

A második (és 2. sz.) fémeren egy nagy könyvbe iró ülő alak van, mely valamelyik 
evangelistát ábrázolja. 

A harmadik (3. sz.) legkisebb fémerkén az „agnus dei” domborműve van, keresztes zászlóval, 
s köridomú dicsfénynyel feje körül. 

Ez alakok kétségtelenül nagyon régi korra, körülbelül a 13-ik századra utalnak, azt azonban, 
hogy ezen régi fémerek mintái későbbi öntésnél is felhasználtathattak, elvitázni nem akarom, 
s e szerint határozott véleményt mondani nem mervén, e – mindenesetre érdekes – régi harang 
korának meghatározását szakértőbb régészeinkre bizom. 

A szent-királyi régi egyház műidomai, s az egésznek épitészeti combinatiója arra utalja a 
vizsgálót, hogy ez egy tisztán román izlésű egyház, s mint ilyen egy oly épitészeti műemlék, 
mely minden kicsinsége s dísztelen kopársága mellett is tiszteletet érdemel, s az itt nyujtott 
részletesebb leirásra már csak azért is jogosult, mert legalább is 6 század viharját látta maga 
felett lezajlani, mert az a honunkban általában, de főként a Székelyföldön nagyon ritka 
románkori műemlékek közé tartozik, s a rétyi*A rétyi régi templomot lásd Háromszék 
leirásánál III. kötetben., vajai, nyomáti*A vajai és nyomáti régi templomokat ezen kötet V. és 
X. fejezeteiben. és harczói*A harczói régi templom leirását lásd ugyanezen kötetben alább. 
román izlésű egyházak füzérébe sorozandó. Ez egyháznak tüzetesebb ismertetését azért is 
szükségesnek láttam, mert nagyon megviselte az idő, a diadalív leomlandó állapotban van, az 
egész kiigazitást vár, s miként nálunk rendesen történni szokott, az ily kiigazitás 
egyszersmind átalakitás, a régi classicus idomok elferditése lesz, azért illő és szükséges, hogy 
legalább e lapokon legyen az őskor e tisztes maradványának emléke megmentve. 

A templom közelében bemélyedést mutatnak, hol a mult század kezdetén egy megesett és 
szülöttjét megölt leányt – Oláh Judithot – azon kor vad szokása szerint elevenen bevermeltek; 
a kath. papok megmenteni igérték, ha vallását elhagyja, de ő hűn meggyőződése sugallta 
hitéhez, önmegadással tűrte a martyr halált – mond a hagyomány; és e hagyomány ugy látszik 
azon Oláh Judithra vonatkozik, kinek tragikus alakját Dózsa Dániel felhasználta ily czímű 
regényében*Különben, hogy ugy az elvermelés, valamint a jezsuitáknak az elitélt lelke feletti 
tusakodása és annak áttéritése körüli erőlködése valóságos tény, az kitetszik Benkő K. 



Marosszék ism. czímű könyvéből,, melynek 331–334. lapján ugy az ítélet, mint Dózsa Péter 
végrehajtó királybirónak, a papok vitájára vonatkozó jegyzetei közölve vannak.. 

 

A maros-sz.-királyi régi harangon levő fémerek. 

A fentebb ismertetett templom mellett van még a szentkirályi ref. egyházközség birtokában 
egy igen nevezetes régiség, egy gyönyörű áttört müvű zománczozott ezüst kehely, melyről az 
a hagyomány, hogy a fehér barátoké volt egykor. Felirat vagy évszám nincsen rajta, de 
műidoma a 14. századra utal, gyönyörű díszművezete pedig az ötvösség egyik legremekebb és 
legritkább példányai közé sorozza; alakja és diszletezése sokban hasonlit a m.-vásárhelyi ref. 
egyházközség képben bemutatott szentedényei közt levő 2. számmal jelöltéhez, melynek képe 
ezen kötet 130. lapján látható. 

De menjünk már a Sz.-Királylyal egybeépült Náznánfalvára, mely nevét kétségtelenül a régi 
székely felosztásban előjövő Náznán ágtól kapta. Az 1567. évi regestrumban jelenlegi nevén 
4 kapuval jegyeztetett be*Náznánfalva Kisfaluddal politikai és közigazgatási tekintetben 
1852-ben febr. 26-án egyesittetvén, ma az összeépült két falu egy községet alot; miért 
területük is együtt méretett fel; van e szerint az egyesült két falunak 164 háza, határterj. 2009 
h. 853 nszög öl, ebből 1141 h. 1253 öl szántó, 75 h. 943 öl erdő, 6 hold szőlő, a többi kaszáló, 
legelő és terméketlen.. 

E faluk s azokkal Náznánfalva is nagyrészt egy kézen forgott; legelső birtokló Erdélyi Miklós 
neje Toroczkai Ilona, ki 1453-ban vingárdi Geréb János által statuáltatik a náznánfalvi, 
szentkirályi, ujfalvi (ma Kisfalud) és semyéni jószágokba*Ezen statutoria a fehérv. kápt. 
Közli kivonatosan Benkő K. Marosszék ism. 319. lap.. János Zsigmond alatt, mint fennebb 
látók, Baki Pál cseréli el Alárd Ferencztől. 1583-ban Zelemir János (Zelemir Péter és Tamási 
Borbála fia) és Zelemir Borbála nyeri el Báthori Zsigmondtól, más marosszéki és vármegyei 
jószágokkal együtt*Ezen adománylevél is a fehérv. kápt. Kelt 1583. apr. 28-án, közli Benkő 
Kár. Marosszék ism. 325. lap. A nyert jószágrészek ezek: Náznánfalva, Szentkirály, Szabéd, 
Harczó, Kövesd, Medgyesfalva, Kölpény, Csít-Sz.-Ivány, Mikháza, Csíkfalva, az addig 
Tamásiak által birt vanchai praedium, Soospatak és Uraly.. 

Bethlen Gábornak 1613-ban dec. 11-kén kelt nova donatiójával m.-kereszturi Csákány Balázs 
és neje Zelemir Judithnak adományozza*Ki másodszor Garázda Istvánhoz ment férjhez.. 

1635-ben Zelemir Jánosné halálával Serény Pálra száll*Rákóczi György ez évi lustrájának 
Náznánfalvát érdeklő bejegyzése szerint.. 

1638-ban pedig Vallon Péter kapja a kisfaludi, náznánfalvi, bergenyei, és boosi 
részjószágokat. Ez a Náznánfalván lakó Vallon Péter volt az erdélyi czigányok utolsó vajdája. 
A czigány vajdaságot Erdélyben mindig tekintélyes egyének viselték, s mivel az ilyennek joga 
volt a czigányoktól adót szedni, tehát oly jövedelmező állás volt, a melyet kitünőbb 
embereknek jutalmul osztottak Erdély fejedelmei. Ugy látszik azonban, hogy az ily vajdák a 
szegény czigányokat néha igen is zsarolták, miért Erdély törvényhozása pártfogása alá vette a 



czigányságot azon korban, midőn Európa minden országaiban tüzzel-vassal pusztitották, s 
törvényczikkelybe foglalta oltalmukat, kimondván*Lásd Appr. Cons. III. R. 58 T. 1. art.: 

„A czigányok vajdasága per abusum csúszott be, s azon nyomorúlt nemzetség sok 
huzavonásával jár, azért az el is töröltetett; azonban I. Rákóczi György az idegen származású, 
de az országnak nagy szolgálatokat tett vitézlő Vallon Péternek éltire oda adván a czigányok 
vajdaságát szokott jövedelmeivel, ezt az ország is helyben hagyta, ugy azonban, hogy e 
hivatal Vallon P. halálával örökre megszünjék, a fejedelem azt többé senkinek ne 
conferálhassa, ne is solicitálhassa alkotmánysértés bűne nélkül. A földesuraknak – kiknek 
feles czigány jobbágyaik vannak – szabadjon egyezés szerint tőlük adót szedni vagy nem, 
valamint rendelhetnek elibök vajdát stb.” Valójában e törvényben a felvilágosodásnak és az 
emberi jogtiszteletnek legszebb vivmánya nyilatkozik, s a magyar jellem lovagiasságának 
legpraegnansabb kinyomata, midőn egy világszerte üldözött néposztályt alkotmányának 
védszárnyai alá vett, s védte azt nem csak az egyes hatalmaskodók, hanem az uralkodóval 
szemben is, oly erélylyel, hogy üldözésüket a legnagyobb polgári bűnként 
„alkotmánysértésnek” lenni állitá, még fejedelmére nézve is. 

 

A maros-sz.-királyi román izlésű régi egyház látképe. (R. Greguss J.) 

Náznánfalván sokáig voltak Marosszék börtönei. Náznánfalva és a szomszéd Kisfalud ref. 
székelyei Sz.-Király leányközségét alkotják, Kisfaludban levő csinos egyházzal. A kath. 
székelyeknek Náznánfalván van templomuk, hol Nagyboldogasszony napján igen népes 
búcsúkat tartanak. Az unitárius székelységnek Sz.-Királyon van egyháza, mely anyaecclesiája 
a környéki falukban szétszórt unitárius hiveknek. A görögnemegyesülteknek Náznánfalván 
van temploma, s végre a zsidóknak zsinagógája, miből kitetszik, hogy itt valóságos vallási 
unio van*Hogy a zsidók is inkább voltak nálunk védve, mint bárhol, kitetszik Marosszék 
1794-ki gyrás gyülése határozatából, melyben éppen a náznánfalvi zsidókra vonatkozólag 
(ezek kérelme folytán) kimondatik: hogy közterheket nem viselnek, mivel a határon földet 
nem birnak, közjavakból nem részesednek, mit birnak, taxára birják, lovuk tilalmasba nem jár, 
valamitn útcsinálással sem tartoznak, mert idegen is jár ott s az sem csinálja; sánczásással 
sem, mert a rétekből, melyek körül ily sánczok vannak, hasznot nem vesznek, házuk előtt 
önként is kiássák, valamint strázsálással sem, levén kereskedők s sok adót és subsidiumot 
adván ugy is stb.. 

Náznánfalva déli részét ma is Bordásszegnek nevezik, minek eredete régi, mert az 1567. évi 
regestrumban Náznánfalva mellett Bozzazegh néven falut látunk bejegyezve, mi nem lehet 
más, mint a mostani Bordásszeg, sőt Bethlen Gábor lustrájában is Borzazegh külön faluként 



szerepel; most azonban teljesen összeépült és beolvadt Náznánfalvába, valamint egybeépült a 
Hosszufaluk utolsó helysége Kisfalud is*Az 1567. regestrum marosszéki rovatában két 
„Kwsfalud” van bejegyezve, egyik 4 kapuval, a másik „pauperes” utánjegyzéssel. Ezekből a 4 
kapus lehetett a tárgyalásunk alatti, mert Egerszeg mellé iratott; a másik szegény lakosaival 
Vásárhely közelében feküdt, s mint fennebb látók, oda olvadt be., mely régebb az Ujfalu 
nevet is viselte, legalább ezen néven jelenik meg Toroczkay Ilona fennebb emlitett 
statutoriájában; e néven adja Bethlen Gábor is Szövérdi Gáspár Jánosnak. De Kisfaludot 
érdeklőleg még messzebb felható adataink is vannak. Ugyanis Ulászló uralma alatt 1507-ben 
szárhegyi Lázár Ferencz marosszéki Kisfaludon Székely Ferencztől három primipilátust 
veszen meg 1000 arany forinton, elsőt Medgyes nemből Dudor ágon, másodikat Medgyes 
nemből Kürt ágon, harmadikat Halom nemből Náznán ágon. Ezen jószágot megvettnek fia 
Lázár János, a vásárolt javakat erőhatalommal oltalmazta szentgyörgyi Tóth Mihály támadása 
ellen, miért az ügy 1538-ban János király elé kerülvén, ez Lázár Jánosnak itélte oda 
végrehajtás elrendelésével*Lásd Benkő Józs. Milkovia T. I. p. 62, és Benkő K. Marosszék 
ism. 319. lap.. Ezen okmány sok tekintetben érdekes, mert mutatja, hogy a 16. század elején a 
székely jószágok nemek és ágak szerint oszoltak; mutatja, hogy egy székely primipilátusnak 
értéke nagy volt, mert 333 arany forint azon időben sok pénzt tett, s mivel egy primornak 
Mátyás rendelete szerint 3 primipilátust kellett birni, tehát hogy valaki azzá lehessen, s 
jószágáról 3 lovassal kiállhasson, szép vagyonnal kellett rendelkeznie. Végre felhozott 
okmányunkból Kisfaludra vonatkozólag még azt is következtethetjük, hogy e falut azon 
időben székelyek lakták; sőt egy későbbi, 1685-ből való okmány*Lásd Benkő K. Marosszék 
ism. 326. lap. határozottan mondja, hogy Náznánfalvát, Bordásszeget és Kisfaludot is 
székelyek lakták; pedig ma már Kisfaludban több oláh van, mint székely, mi a földesurak 
betelepitési dühének szomorú következménye. 

A Hosszufaluknak egyik főrégészeti érdekét az itt elvonuló római út képezi, mert az 
Apulumból Maros mellett felvonult római út – mint látni fogjuk – M.-Kereszturnál kétfelé 
ágazván, egyik ága Vásárhelynek s onnan Mikházának ment (mint fennebb nyomoztuk), míg 
másik ága az alább leirandó kereszturi hidfőnél átjövén, a Maros jobb partjára, Hosszufalu 
háta mögött vonul fel, s Náznánfalván Barabás Kázmérné telkén és a szomszéd telkeken igen 
jól kivehető domborodása. Alsótér nevű helyen átmegy a szentkirályi határ Grazna nevű 
részén, odább a ref. templom háta mögött levő Bodo rétjén átcsap a remeteszegi határra, hol a 
mostani országúttól alig pár száz lépés távolra átvág a szent-annai és udvarfalvi határokon 
Várhegyre, honnan majd fennebb, tovább is el fogjuk nyomozni. 

A Marosszék mezőségi részébe vezető csávási völgynek torkolatja Remeteszegnél van, de 
mielőtt oda betérnénk, mi is a régi római út nyomain haladunk fel a Maros terén, mert ott még 
néhány Vásárhelyen felül fekvő Marosszékhez tartozó falut találunk; ezek elseje Maros-Sz.-
Anna, mely terjedelmes falunak egyik részét ma is Benefalvának hivják, ezen néven fordul elő 
az 1567. regestrumban is 4 kapu utánjegyzéssel. Ugyanennyivel van bejegyezve Maros Zent 
Anna is. A 15-ik század végével szentgyörgyi Tóth Miklós a benefalvi székelyeket 
jobbágyaivá tette volt, de Lázár András székelyek kapitánya 1519-ben a székelyeket 
felszabaditá s a hatalmaskodó Tóth Miklóst számüzte*Lásd „gr. Lázár család”. Kiadta gr. 
Lázár Miklós 1858. 31–32. l.. 

Fentebb M.-Vásárhely leirásánál látók, hogy Benefalva 1609-ben Vásárhelyhez 
applikálódott*Ezen Angyalosi János aláirásával kelt applicationalis megvan eredetiben a m.-
vásárhelyi városi levéltárban., de akkor e falu lakóinak csak egy része iratta be magát 
Vásárhely polgárai közé, mikor határának egy része is a m.-vásárhelyi határhoz csatoltatott, 
más részét pedig Balázsi Mihály vette meg s megtelepitette*Lásd Bethlen Gábor lustrájában 



az e faluhoz irt bejegyzést, melyet közöltem M.-Vásárhely leirásánál e kötet XVIII. 
szakaszában a városhoz csatolt faluk leirásánál., még pedig oláhokkal, kiknek számát a 
Petkiek megszaporiták, s igy lett a Bethlen Gábor lustrájakor még tisztán székely lakosú falu 
vegyes népességű*Házszáma most 120, határterj. 1660 hold 240 négysz. öl, ebből 705 h. 513 
öl szántó, 133 h. erdő, 17 hold 322 öl jó bort termő szőlő, a többi kaszáló, legelő és 
terméketlen.. 

Sz.-Annán ismét egy igen érdekes régi egyházra akadunk, melyben minden későbbi 
elidomtalanitása mellett is egy régi román izlésű műemlékre ismer a régész. Ez a 
reformátusok egyháza*Szent-Anna ref. egyházközsége az udvarfalvinak leányecclesiája., 
melynek 10 lépés hosszu s ugyanily széles szentélye félkör apsissal, tagozatlan egyszerű 
donga-boltozattal és körives diadalívvel bir. Ablakai mind átalakultak, de megvan az 
evangeliumi oldalon a köríves nyilatú szentségfülke, melyet igen csinos – román ornamentika 
jellegét mutató – párkányzat keretel körül. E szentségfülkén alól egy másik vakalakitású üreg 
van a falba vájva, mely fenekén mindkét oldalra kiöblösödik, ez valószinüleg rejtekhely vagy 
edényfülke volt. A szentély déli oldalfalában másik ily kettős, tágasabb belső öblösödésbe 
szolgáló, falüreg van, valószinüleg scrinium helye, melynél azonban igne sajátságos, a még 
általam sohasem látott kettős üregesités és a belső rejtett osztályozás. Ez oldalon megvan a 
hosszszentély falába mélyitett 5 láb széles, körívvel záródó papi szék (Chorstuhl) is, minő 
csak a legrégibb egyházaknál fordul elő. – A szentély és a hajó közti határt a kiszökellő 
diadalív oldalfala alkotja ugy, hogy a diadalív nyilatának alsó átmérője csak 7 lépés, mikor a 
hajó szélessége 13 lépés, 20 lépés hosszuság mellett. E hajónak nem csak ablakai, hanem ajtai 
is átidomittattak, átalakult déli köríves oldalajtaja, ugyszintén átidomult nyugati homlokzatán 
volt főkapuzata is, mely a nagyobb alakitású csúcsíves portalékhoz tartozott; de ugy látszik, 
hogy nagynak találták, miért azt befalazván, kisebb köríves ajtócskát illesztettek e berakás 
közepére. Ezen nyugati homlokzathoz van támasztva a tejredelmes magas fatorony, melynek 
midőn, most 20 éve, alapját ásták, régi arany ékszerekre, gyöngyökre és fegyverekre 
akadtak*Mi temetkezési helyek ottlétére mutat., melyek, fájdalom, mind illetéktelen kezekbe 
kerülvén, a tudományosságra nézve elvesztek, hanem azért mégis van e toronyban egy 
nevezetes régiség: 8 mázsás nagyobb harangja, melyen e körirat olvasható: 

 

O Rex gloie (glorie) veni cum pace Jhs (Jesus) n (Nazarenus) r (rex) j (Judeorum) 1497. 

A harang oldalán három fémerkében feszület és mellette két alakot előtüntető dombormű van 
ékitményül oda helyezve; különben e harangnak idoma is annyira sajátságos, hogy rajzát 
mellékelni szükségesnek láttam. 



 

Mértékarányai ezek: Függélyes magasság: 80 centim.; Felső karima kerülete: 130 centim.; 
Alsó karima kerülete: 275 centim. 

Hogy régen ezen egyházat erőd környezte s ezt sáncz, melybe a közel Maros vize bevehető 
volt, annak csalhatlan nyomai látszanak. a hagyomány valami szent leányok által épitteti e 
templomot, s önteti harangját. Hogy Sz.-Anna már a 14. században önálló egyházközség volt, 
azt a pápai dézmák regestrumából láthatjuk*Hol az 1332. év rovatában a 617. lapon ekként 
van bejegyezve: „Paulus Sac. de S. Anna solv. 4 ban. ant.” Még e néven a 733. és 763. lapon. 
Hogy pedig ezen Szent-Anna és nem más értetődött, azt tanusitja az, hogy a telegdi 
esperesség marosi districtusában két Szent-Anna jön elő, a már fennebb érintett Nyárád Sz.-
Anna és Maros Sz.-Anna. Ily megkülönböztető előnevök ugyan nincsen a regestrumban, 
hanem mégis a kettőt meg lehet különböztetni a közelükbe sorozott falukról.. 

Sz.-Annán felül rövid negyedórányira van matere Udvarfalva, mely a Maros terét jobbról 
bekeretelő hegylánczolat alján igen szépen fekszik, s bár közel volt Sz.-Annához, azért mégis 
azt Odovarfalva és Udorfalva néven önálló egyházközségként találjuk bejegyezve a pápai 
dézmák 1332. és 1334. évi rovatában*A 617. lapon: „Gregorius Sac. de Odovarfalva solv. 5 
ban. ant.” A 734. lapon: „Michael Sac. de Udorfalva solv. 5 ban. ant.”. 

Az 1567. évi regestrumban már Udvarfalva néven és 5 kapuval fordul elő, azonban az ezen 
okmányokban szereplő Udvarfalva nem a mostani, mert az jelen fekhelyét csakis a mult 
század végén választá, mivel régen e falu lenn a Maros terén volt elhelyezve Sz.-Annával egy 
vonalba, hanem az áradozásnak nagyon ki levén téve, 1786-ban Rosnyai József ottani 
birtokos tanácsára költözött át mostani áradatmentes helyére*Most házszáma 89, határterj. 
1030 hold 1415 négysz. öl, ebből 540 h. 66 öl szántó, 325 h. erdő, 12 h. 318 öl szőlő, a többi 
kaszáló, legelő és terméketlen.. De a régi falu fekhelyét most is Faluhelynek nevezik, s most 
is mutatják a helyet, hol a Rosnyaiak zaon erőditett udvarháza volt, melyről e falu nevét 
nyerte. Nem rég ideje, hogy ezen épületnek alapfalait kiszedték, s ma csak sánczainak 
bemélyülése jelöli az egykori fényes kastély fekhelyét. 



Udvarfalva ősfészke a Rosnyai családnak, mely előbb Szabó néven szerepelt. Legelőbb kitünt 
Bálint, 1579-ben marosszék jegyzője; ez kap Báthori Zsigmondtól M.-Járán 1590-ben jan. 14-
én jószágot, midőn a m.-járai előnevet vette fel, nevezetesebb Rosnyai Dávid, ki sokáig volt 
Apafi udvarában, azután pedig huzamosabb ideig török deák, vagyis tolmács a stambuli 
magyar követségnél. 1683-ban nem tudni mi okból Szamos-Ujvárt fogva volt, mely fogsága 
alatt a Humajun Name czímű hires törö kkönyvet forditotta magyarra, de e mellett 
Stambulban mulatása alatt is több a török diplomatiára vonatkozó munkát magyaritott, s volt 
két terjedelmesebb kézirati műve, melyek a török-magyar, s egyáltalában kelet és nyugat 
viszonyaira igen érdekes adatokat tartalmaztak, s melyeekt Benkő József (kinél azok 
másolatilag megvoltak) „Tudatositás”-ában mint igen jeles, nagy történeti becscsel biró, s 
kiadásra méltó dolgozatokat ajánl*Lásd Uj Magyar Muzeum 1853. évf. V. füzet, 233. lap.. 
Dávidunk tehát politikai érdemei mellett irodalmiakkal is birt, s azért méltó róla 
megemlékeznünk. Ő 1718-ban halt el Fogarasban. Unokája volt József kir. tábl. ülnök, ennek 
3 fia közül József mérnökkari őrnagy, János Torda vármegyei főbiró, István kormányszéki 
titkár; a jelenleg élők közül János lakik Udvarfalván. 

Udvarfalva egy darabig a minoritáknak is volt székhelye, mert azok a mult század elején a 
vásárhelyi várban levő – gr. Keresztes Józseftől nyert ideiglenes – residentiájukból a 
várparancsnok által elzavartatván, Udvarfalvára ugyan gr. Keresztes József udvarházába 
vonultak és ottan tartózkodtak egészen 1735-ig, midőn ujból visszaköltöztek 
Vásárhelyre*Lásd Kunics Dacia Sic. 71. lap, és részletesebben e kötet XXII. fejezetében.. 

Marosszéknek keleti határát a Maros inneni oldalon az Udvarfalvával csaknem egybeépült 
Várhegy derekán lejövő Galambod pataka alkotja, s még igy is a jobbparti határ sokkal 
fennebb van a balpartinál, mert Nagy-Ernye határszéle, mely Marosszéknek is határvonala, 
éppen azon pontig nyulik fel, hol az addig délnyugat irányt követő Maros tere megtöretve 
nyugati irányt vesz fel, s azért észszerübb felosztás alapján, ha a balparti határszéltől egyenes 
vonalt huzunk át a jobbpartra, akkor Várhegy határostól együtt Marosszék területéhez esnék, 
de a mostani girbe-görbe esetlen felosztásnál még a határvonalul felállitott Galambod pataka 
is violálva van, a mennyiben, bár künn a mezőn ez képezi Marosszék határát, benn a faluban 
ugy a patakon inneni, mint túli rész egészen Torda vármegyéhez tartozik. Pedig nem igy volt 
ez mindig, mert régen a patakon aluli rész Marosszékhez tartozott, ott székelyek laktak, s 
laknak nagyrészt jelenleg is, valamint ezen negyedben van a reformátusok temploma mely 
jelenleg is a marosszéki Udvarfalvának filialis egyháza; míg a falu felső részét a birtokosság 
kivételével oláhok lakják. 

A Bezirk felosztás szintén Marosszékhez sorozta Várhegyet. Én ugyan nem jó szivvel 
elevenitem fel e gyászos kroszak reminiscentiáit, még kevésbé követem annak nyomdokait, s 
midőn itt Várhegyet bekeblezem Marosszékbe, nem is annyira ezen korszak önkényes 
eljárását utánzom, mint megelőzöm a jövő teendőjét. Azonban a jövőbe való ily előre 
hatolásunk ne feledtesse velünk a multat, s ez alapon ne mellőzük el a várhegyi reformátusok 
templomának közelebbi vizsgálatát; ne, mert az a tőlünk távol eső multnak egyik tisztes 
műemléke egy oly régi egyház, mely bár most teljesen át van alakitva, de félkör apsisu 
szentélye, az evangeliumi oldalon levő köríves szentségfülke és a hosszszentély túl felén levő 
szintén falba vájt köríves papiszék, nemcsak azt mutatja, hogy ez még a reformátió korát 
megelőzőleg épült, hanem azt is, hogy az egy románkori, tehát a 13. századbeli műemlék. 

Várhegy maga is nagyon régi helység, bár haogymány szerint, e falu eredetileg nem itt, 
hanem a Maroson túl Oroszviz nevű helyen tisztán marosszéki területen feküdt, s ős neve 
Oroszfája volt, de onnan a Maros áradatai és ellenség által zaklatott lakói elzavartatván, 



átköltöztek ezen a Maros által körülkanyargott, s igy ellenséges beütésektől védett 
helyre*Azonban ezen áttelepüléskor kellett már itten falunak feküdni, mert erre enged 
következtetni a reformátusok régi temploma; feküdt tehát itt falu, mely a község feletti 
hegyfokot koronázott várnak védelm alatt állott, s annak várjobbágyai által lakatott, s igy a 
később áttelepültek csakis gyarapitották a régi ős falut., de hol a régi falu feküdt, még most is 
nagy mennyiségű vastag cserepet – régi elpusztult helységek ezen mindenütt fellelhető 
emléktöredékeit – lehet találni, sőt fennebb egy Kápolna nevű hely is van, hol a hagyomány 
szerint Oroszfája és a fennebb feküdt, de szintén elpusztult Libancs*Lásd ennek a régi falunak 
leirását Nagy-Ernyénél e kötet XVII. fejezetében. közös temploma állott volna. 

A falu uj fekhelyén uj nevet is vett fel, mert Várhegy neve, egy a Galambod pataka 
beömlésénél kiszökellő hegyfokon feküdt vártól származhatik; de ez elnevezése is ujabb 
keletű, s inkább csak magyar elnevezés, mert régi okiratokban e falu mindenütt Pinárd néven 
jön elő*Pinárd néven találjuk legelőbb Ulászló királynak 1493-ban kiadott azon 
adománylevelében, melyben Medgyes Bálintnak számos jószágokat s azok közt Pinárdot is 
adja. Lásd ez adománylevél kivonatát Nyárád-Sz.-Imre leirásánál e kötet XII. fejezetében. E 
néven jön elő Báthori Zsigmond 1592-ben kelt adománylevelében is, melyben Kovacsóczi 
Farkas korlátnoknak 33 részjószágot s azok közt Pinárdon is adományoz., s az oláhok ma is 
csak e nevet használják, sőt a reformátusok mult században öntött harangján is ez van körirva: 
„A pinárdi ref. emgye öntette 1750-ben”, valamint ez egyházközség magyar szövegű 
jegyzőkönyveiben is mindenütt e néven van emlitve; mi mutatja, hogy a magyaroktól most 
használt Várhegy elnevezés ujabb keletű. 

Várhegy egy a Maros által körülkanyargott partmagaslaton gyönyörű regényesen fekszik; a 
falu felett emelkedik azon ik-idomulag kiszökellő hegyfok, melyen most Gáti udvarháza, 
régen pedig a falunak nevet adó vár feküdt. 

E hegy már fekvésénél fogva is nagyon erős védhely volt, mivel két oldalról megmászhatatlan 
meredeken hanyatlik le s csakis az északi oldalon függ egybe egy keskeny, alig 70 lépés 
szélességű, nyak által a Maros tere fölött elterülő lázzal (fennsik); azonban ennek elzárása, 
illetőleg védképességének kifejtéséről is gondoskodva volt egy sánczövezte védfal 
alkalmazása által, mely védfal és sáncz a hegynyakot egész szélességében átszelte. Elomlott 
ugyan már az egykor vész ellen fedező fal, de fenmaradt az omladványaiból keletkezett 
hatalmas gátony, s fenmaradt az egykori hatalmas védsáncznak be nem tölthetett mélyedése, 
sőt felismerhető a hegyoldalon kanyargólag felvezetett várútnak vonala és azon pont is, hol az 
gátony és sánczon át a vár belterére bevonult. 

Ezen védfal és sáncz azonban csak külső védvonalát alkotta az ezen belül feküdt várnak, 
melynek kettős fala volt, mint az, főként a nyugati oldalon, tisztán felismerhető. Ily csekély 
maradvány az, mely homályos útmutatóként feltünik; a többi mind felépittetett az uj 
udvarházra és gazdasági épületekbe. A régi várból valónak tartják azon szobor-töredéket, 
mely a mostani udvarház északkeleti szögletébe van falazva, s melynek rajzát melléklem. 
(Lásd a 191. lapon.) Egy másik ehhez tökéletesen hasonlónak csonkitott törzse a földön hever. 

Hogy pedig ily kevés töredék jutott reánk, ennek oka abban keresendő, hogy e vár helyére gr. 
Keresztes József, Küküllő vármegye főispánja a mult században egy kastélyt épitett, melyhez 
felhasználta a régi, hagyomány szerint még magasan fennállott, várfalak anyagját, és azon 
pinczeüregek, azon terjedelmes alapfalak, melyek a hegyfok fennlapját most elfoglalják, nem 
az ősvár, hanem e kastély maradványai, mely kastély öreg emberek állitása szerint a 



gernyeszegi kastélyhoz hasonlitott s Veresháznak neveztetett azért, mert fedele veresre volt 
festve. 

De mielőtt vizsgálódásunk terén tovább haladnánk, pár szóval be kell mutatnunk a Keresztes 
családot. E család a szomszédos Sárpatakról származott s nagy volt neve. Nagy Miklós a 17. 
század közepe tájatt hires ügyvéd, 1677-ben itélőmesterré levén, a hangzatosabb Sárpataki 
nevet vette fel, s igen sok jószágot, azok közt Várhegyet is szerezte. Márton nevű fia Apor 
István udvarában nevekedett, hol katholizált. Azon időben ez is elég volt az előmenetelre, de a 
mi Mártonunk e mellett a Rákóczi-mozgalom alatt nemcsak hogy semleges maradt, hanem 
Szebenben is megfordult, s Bécsbe is járt a gubernium kiegészitését kérni. A haza szent 
ügyétől való ily elhajlása grófságot szerzett neki s várhegyi előnévvel „Keresztes”-re 
változtatta családnevét, sőt hogy a régi névből mi se maradjon, keresztneve Márton mellé a 
Józsefet is odabigyesztette, s leginkább ez utóbbit használta. Később küküllővármegyei 
főispánná lett, de figyermeke nem levén, benne az annyi methamorphosison átment család 
kihalt*Három leányát három b. Prényi vette nőül, negyediket (Katát) gr. andrássy Fer., 5-et 
(Borcsát) ikt. gr. Bethlen Sam., 6-kat (Zsófit) Révai Lőrincz, ezek kezén át Várhegy egy része 
gr. Lázárok, más része gr. Telekiek kezére ment, az utóbbiaktól Gáti Gábor szerezte meg azt a 
részt, hol az az ős kastély feküdt. Lásd részletesebben Nagy Iván Magyarorsz. csal. K. betű 
alatt.. 

A Keresztes család fiágának kihaltával a birtokkal e kastély női ágon sok kézbe jutván, az e 
század elején még épen állottat senki sem gondozta, egy vihar elkapta fedelét s átröpité a 
Maros tulsó felére; az eső aztán eláztatta, leontá falait, anyagját mindenki, a kinek tetszett, 
hordta, a megmaradott részből pedig a mostani udvarház és gazdasági épületek készültek, s 
ma az ujabbkori kastélynak sincsen más maradványa, mint a földből alig kiemelkedő 
alapfalai, mély pinczéi s egy, a kastély homlokzatán állott, most a Gáti-udvarház 
homlokzatába befalazott, kő, melyen a Keresztes család czímere van bevésve. 

 



A czimert két lovag tartja, egyiknek paizsán Magyarország czimere, a másikon kétfejű sas. A 
czimer maga 3 osztályos. Az oldalosztályok két kockára, a középosztály háromra van osztva. 
Ennek közép koczkáján kétfejű sas, felső koczkájában koronára állitott kereszt, alsó 
kockájában pelikán. 

A jobboldali osztály felső koczkájában szalagra illesztett három csillag, alsó osztályában 
kucsmás férfialak. 

A baloldal felső koczkájában galamb, szájában tartott mondatszalagon V I N T betűk, alsó 
koczkájában oroszlán van. A czímer alatt pedig e felirat olvasható: 

„Illustrissimus Dominus Martinus Josephus Keresztes, Comes de Várhegy, Cot. de Küküllő 
Supremus Comes F…” (Fecit fieri). 

Igy gázol el mindent az idő kiméletlensége, igy semmisül meg lassankint minden emberi 
alkotmány, a hatalmas vár helyére épült fényes kastély eltünt, s a kastélyból diminutiv 
arányban metamorphizált udvarház ma zsidó zsinagógává alakult át. A mult megsemmisült, 
emléke csak a falu elnevezésében s a hagyományokban maradt fenn, de megmaradt 
változhatlanul azon bűbájos kilátás, mely vár és kastély-épitésre döntő befolyással lehetett, s 
mely a romok között iránytalanul tévelygőt felüditi s a multtól, a megsemmisülés szomorú 
képeitől a jelenhez, a pezsgő éelt kútforrásához, a természet lélekemelő nagyszerüségéhez 
vezeti. 

Az innen feltáruló kilátás oly elragadóan szép, hogy annak rövid körvonalozását el nem 
mulaszthatom. Közvetlen a hegyfok alatt – melynek oldalaira vannak a falu viskói felaggatva 
– a Marosnak rohannak le haragosan hömpölygő hullámai az ember által korlátul oda 
helyezett gáton; hosszan elnyuló fényszalagán a tutajok százai siklanak le, túl rajta termékeny 
és gondosan művelt térség terül el, tarkázva szép berkekkel, melyekből az árnyat kereső 
munkások vig dala zengedez; odább szépen sorozott faluk Gernyeszeg, Sarenberk, a büszkén 
fekvő Ernye, Sz.-György és Vásárhely, mely innen nézve egy tekintélyes nagy város 
csalékony képét mutatja; közelben Udvarfalva, Szent-Anna s a Hosszufalun alól a Maros 
gyönyörű tere le egészen Kerelő-Szent-Pálig, dombon álló sirkápolnájának tornyai ott 
ragyognak a nyugati láthatár végpontján. És a mily idyllien szép e tér – melynek felékitésére 
ember és természet keezt fogott – éppen oly szép és nagyszerű e táj kerete, mert ott a 
Marosvölgy szőlő és erdőkoszorúzta lankás bérczei felett felötlenek a Székelyföld közepét 
átszelő roppant trachyt-tömegnek nagyszerű havasai, azok a távolban kéklő büszke ormok, a 
Mezőhavastól és Cserepeskőtől elkezdve, s Görgény havasain folytatva fel a Kelemenhavas 
égremeredő 9 csúcsáig, melynek végpontján ez isteni panoráma zárkövéül az Istenszéke 
tömbösül fel. 

A fentebb Udvarfalváig elnyomozott római út a Maros teréről éppen a vár közelében jön fel a 
hegyre, s azután a falu fölött elterülő fennsíkot szeli át észak irányba. A Sárpatakra vivő út 
vagy ezer lépésnyire rajta halad, azután Sipos Sándor földjénél a szántóföldekre tér, s 
barázdáját alkotja a várhegyi református és görög egyesült ecclesia földjeinek; behaladva az 
erdők közé, ott elvesz, de Sárpatak és Vajda-Sz.-Ivány környékén, hol egy castrumot is érint, 
ujból felötlik, s elkövethető egészen a vécsi kastély háta mögött feküdt castrumig, s onnan át a 
hegyeken Besztercze tájára. 

Ez úttal némi egybeköttetésben látszik lenni a vonalától csekély távolságra eső vár, mely a 
Zsebrik, Várpataka és a Maros által körül határolt Réva erdő*Mely már a sárenberki határhoz 



tartozik. nevű azon hegyfokon feküdt, hol az eddig délirányú Maros völgye megtöretve 
nyugatra hajlittatik. E hegy fennlapját oly sürű erdőség boritja, hogy oda ember alig tud 
behatolni; ez oka, hogy e vár terjedelmét és alakját biztosan meghatároznom nem lehetett. 
Azonban a miként a sürűségben tájékozhattam magam, várunk háromszög idomú volt, minő a 
hegyfok fennlapja is, s midenik szögletén körbástyákkal volt ellátva, két oldalán még sáncz és 
a sánczon kívűl vonuló hatalmas gátony övezi; északi oldalán, hol a hegy függélyes, ily sáncz 
és töltés nem látszik. Kerülete körülbelül 1000 lépés. A töltés vonalán több helyen ásatást 
tettem, s mindenütt nagy mennyiségű téglaporladékra és ragacs (cement) töredékre akadtam. 
A tégla jelenléte római eredetre utalna, de a szokatlan háromszög idom ez ellen bizonyit. 
Belterén sok gödör van, részint régi épületek helyei, részint kincskeresők turkálásai, mert itt 
is, mint minden régi várromnál, kincses pinczét hiszen a nép, melybe egy pásztorgyermek 
egykor – a rege szerint – behatolt, kétszer halmozta fel kalapját aranynyal, s azt egy odvas 
fába öntötte be, de harmadszor is visszamenvén az utána becsapódott ajtó sarkát oda törte; 
míg ő felgyógyult, addig egy öreg ember tüzet gyujtott az odvas fa alá, s hamujában találta 
meg az összeolvadt sok arany-érczet, miért ő maga, sőt utódai ma is gazdagok. E kincset 
tündérek őrzik, kik holdvilágos éjeken a Marosra járnak fürödni, mond a rege. Mutatják a vár 
kutját is, mely a néphit szerint oly mély volt, hogy a bele dobott récze a Marosba jött ki stb. 

E regék, s a meglevő csekély nyomok kevés utasitást nyujtanak; lehet, hogy az erdő 
kiirtásával lehetségessé álandó rendszeresebb kutatások némi felvilágositást nyujthatnának e 
vár épitési korára. 

XXVII. Marosszék mezőségi része. 
A Mezőségről általánosan, lakóiról, tájirati felosztása a Marosszékhez tartozó Mezőségnek. A 
szabadi völgy. Bárdos. Galambod. Régi harangja. Szurduktető. Tatárok útja. Szabad. Ali 
Pasha dúlása, megmaradt régi harangja. Csávás, a csávási mesteremberek, ref. templom, 
templomtornácz, temető. Orvoskút. Tormás. Atól pataka völgyében Fele, régi templom a 
Képesdomban, a feleiek ipara, székely lakok berendezése. Ménes, a falu régi fekhelye. Kilátás 
az Őrhegyről, Szabéd és Bazéd, a szabédi régi harang, Szabéd a forradalom alatt. Lekencze 
völgye, lekenczei tó, halászat e tavon vészszel és gyalommal. 

Most elhagyjuk a Maros szép terét, el annak termékeny virányait, hogy a Mezőség kopár 
vidékének tömkelegébe hatoljunk a végett, hogy Marosszéknek Mezőségre berugó részét is 
megismerjük. 

A vidékkel ismeretlen a Mezőség elnevezést hallva, valami térséget, vagy lapályos vidéket 
feltételez; pedig a mi Mezőségünk a neve által feltételezett tulajdonokkal éppen nem bir, mert 
Mezőségnek neveztetik az Erdély közepén levő azon 50-60 négyszög mfd kiterjedésű vidék, 
mely a Szamos, Sajó, Aranyos és Maros között fekszik; egy hegyektől s ezek közé bemélyülő 
szűk völgyektől keresztül-kasul szelt kopár terület, hol a faluk, melyeket ronda viskók 
alkotnak, messze vannak egymástól szétszórva, hol nincsen város*Az egész Mezőség 
területén nincsen egyetlen város is, s még jó darabig nem is lesz, mert az oláh kizárólag 
földmívelő és pásztor nép, s a polgári elem soha ki nem fejlődhetett köztök; mi kevés 
intelligentiájuk van, az hivatalnok és pap. Az utóbbi időkben Mocs-ot mezővárossá tették, de 
az csak olyan helység, hogy még falunak is alig járja meg, mi kevés kereskedés s ipar van ott, 
azt sem oláhok folytatják., nincsen út*Egész az utóbbi időkig egy talpalatnyi csinált útja sem 
volt, mindenki ott járt, hol akart. Az utóbbi időkben két kövezett útvonalt terveztek, egyiket 
Kolozsvártól M.-Vásárhelynek, másikat Szász-Régentől Kolozsvárnak, de azok is nagyon 



lassan haladnak, mert az egész Mezőségen nincsen más kő, mint agyagpala s még ez is 
nagyon kis mennyiségben. Ez útvonalok, ha elkészülhetnének, akkor ott lenne a mozgalom 
fővonala, mert a mostani országút a Mezőség mellőzésével nagy kerülést teszen; de mindenki 
inkább kerül, mintsem a mezőségeni megfeneklés veszélyének tegye ki magát., hol az 
ijesztőleg kopár hegyeken hiába keres a szem árnyas erdőt, zöldelő szőlőket*Erdője nagyon 
kis foltocskákban csak a birtokosoknak van, az egész Mezőség száritott ganéjjal tüzel, pedig a 
Mezőségen, mint aluvialis és diluvialis képződésű helyen, sok gyeptőzegnek kell lenni, de 
azoknak felfedezésére eddig senki figyelmet még nem forditott. 1717-ben, mint Frivaldszky 
mondja, meggyult egy ily gyeptőzeg s oly nagy földégés támadt, hogy csak oda rendelt nagy 
erővel s nagy későre lehetett annak tovább terjedését meggátolni., hol a völgyekben nincsenek 
folyók, nincsenek csevegő patakok, legfelebb egy-egy lomha tó, mely az eséssel nem biró 
völgyekben a patakok fennakadása által képződik. Oly vidék ez, hol az utas anélkül hogy 
tudná miért, nyomva érzi lelkületét, hol kedélye elborul, hol ha eső lepi meg, akkro elmerülve 
a feneketlen sártengerekben, elátkozza a perczet is, melyben ide tévedt, s midőn végre kiér a 
Mezőséget körülölelő valamelyik folyam kies völgyére, ugy érzi magát, mint az alábiai 
pusztán átnyomorgott utas, midőn a Nil völgy Pálva-erdeit s termékeny virányait 
megpillantja. 

A Mezőséget nagyrészt oláhok lakják, emberek, kik arról még fogalommal sem birnak, mi a 
népnevelés, kiknek ismeretkörük alig terjed falujok határán túl, s kik ekként a fejlettségnek 
legalsó fokán állanak elannyira, hogy polgárosodás tekintetében nem sokkal vannak felül a 
természeti vadságban élő ind törzseken. Mezőségünk oláh lakói neveletlenségök mellett 
lomhák és dologtalanok, s éppen ez fő oka a vidék kopárságának és kietlenségének, mert a 
mezőségi talaj könnyü mivelés mellett termékeny, a fáradságot dúsan jövedelmező; mivel 
pedig a mezőség népessége gyér, azért a faluknak roppant határai, az egyeseknek nagy 
terjedelmű birtokai vannak, ugy, hogy akárhány volt urbéres van a Mezőségen, kinek 
terjedtebb birtoka van, mint a székelyföldi apró nemességnek, 5–10 annyia mindeniknek van, 
mint a székely földésznek. Ily kedvező birtokviszonyok mellett mégis népe nyomorultan él, 
sárviskóban lakik, míg trágyázás nélkül is dúsan termő földje nagyrészt miveletlenül hever; 
mert ha a mezőségi oláhság beszerezte a minden napra szükségest, a csaknem kizárólagos 
elekelét képező mamaligát (puliszka) és hozzá a hagymát*Mit szintén restel termelni, hanem 
pénzen szerzi be, ugy a gyülmölcsöt is, melyet nagyon szeret, pénzen veszi. Kivételt ez 
általános szabály alól csakis a birtokosok jószágai képeznek, hol némi industria foly, ezt is 
ngyrészt székely munkásokkal folytatják, kik munkaidőben ezrenként jönnek aratni, kaszálni, 
csépelni stb. 1848 előtt a birtokosok közül sokan laktak a Mezőségen, de akkor a fellázadt nép 
elzavarta, nagyrészt szétrombolta udvarházaikat s ezek szomorú romjai még inkább nevelik e 
tájnak bús benyomását., akkor a napra kifeküdve, ott sütkérezik édes semmittevésben, miért 
hiába keres a szem a falukban veteményes kertet, hiába egy árnyas fát, hiába egy lombdús 
erdőt, hiába egy szomjat enyhitő jó forrást, vagy éppen gyümölcsöst. 

Pedig hogy a Mezőségen is lehet erdőt növelni, hogy verőfényes oldalai pompás bort 
teremnek, hogy völgyei füzesekkel, ákáczfákkal ékithetők, hogy kerteiben gyümölcs és 
vetemény éppen ugy megterem, mint bárhol, hogy vessző és nádból is lehet csinos lakályos 
házat épiteni, hogy a Mezőség visszariasztó, elijesztő kopárságát is el leeht tüntetni, hogy 
szorgalom és munkássággal itt is jóllétet lehet előidézni: azt fényesen tanusitja éppen a 
Mezőségnek székelyek által lakott, Marosszékhez tartozó része, mely egy kies oázt alkot 
annak bús ridegsége közepette, hol falukat találunk éppen oly csinosakat, oly mosolyogva 
vonzókat, mint a Székelyföld bármelyik részén, hol a hegyeket erdők koronázzák, az 
oldalokat szőlők, gyümölcsösök ékitik, hol nyomorult faólak helyett, minők a legnagyobb 
oláh helységek templomai, csinos kőegyházak sugár tornyokkal lövellnek fel, s főleg találunk 



népet, mely értelmes, munkás s oly vendégszerető és hazafias szellemű, mint bárhol másutt a 
Székelyföldön*Az igazság érdekében ki kell jelentenem, hogy a vendégszeretet a mezőségi 
oláhoknál is megvan, csakhogy az jóakarat mellett sem tud semmivel szolgálni, házaik pedig 
oly rondák, hogy oda bemenni nem nagy kedvet érez az útas. Különben az itt útazó egészen a 
vendégszeretetre van útalva, mert sehol vendéglő, sőt még fogadó sincsen, hanem az 
udvarokba kénytelen szállni, hol a birtokosok vagy kezelőik mindig szívesen látják az útast.. 

Marosszék mezőségi része három fővölgy és annak mellék-elágazásaiból áll: a szabadi, 
lekenczei és paniti völgyekből. Az első és utolsó északról délnek tartva, egyenesen a 
Marosnak irányul. És pedig az első a már leirt Hosszufalu keleti végénél Remeteszeg és 
Szent-Anna közt, az utóbbi a Hosszufalu nyugati végénél Kisfaludon alól torkolik a Maros 
völgyére. A harmadik tekintélyesebb lekenczei völgy ezeknek háta mögött, északkeletről 
délnyugatnak tart. Ennek csak fele része tartozik Marosszék területéhez, alsó része – hol az 
addig délnyugat-irányú völgy a Maroshoz hajolva, délnek fordul – már Torda vármegyéhez 
van sorozva. E három fővölgybe s annak mellékvölgyületeiben 1 mezővárosa és 18 faluja van 
Marosszéknek elhelyezve vagy 20,000 lakossal, melynek két harmada székely, a többi 
oláh*Az összes népség 20,000, ebből 6500 oláh, a többi székely. Ehhez nincs odaszámitva a 
Maros terén levő fennebb leirt s még leirandó Maros jobbparti faluk, melyek bár 
elnevezésileg Mezőséghez tartoznak ugyan, de földrajzilag a Maros terén feküsznek, s azért 
én leirásomban el is különitem amazoktól.. 

Ezen völgyek ismertetésében némi rendszert és egymásutániasságot hozandó be, ugy intézem 
lépteimet, hogy felmegyek a szabadi völgyön, le a lekenczein, s azután vissza a Maroshoz a 
panitin; hogy ezt tehessem, vissza kell térnem Maros-Sz.-Annára, honnan egy időre búcsút 
véve a Maros terétől, a szabadi völgybe fordulok be. 

Szabadi völgy elnevezést pedig csak én adtam e völgynek, és pedig azért, mert ez az egyedüli 
falu, mely a fővölgyben fekszik, többi négy faluja mind a belőle kiágazó mellékvölgyekben 
rejtőzködött el. Ekként találjuk a fővölgy első jobboldali mellékvölgyében Bárdost, egy 
oláhok által lakott kis falut, melynek lakói 1848-ig Vásárhely jobbágyai voltak, az ottan levő 
allodiaturák, valamint a bárdosi határon levő szép erdőségek nagy része ma is nevezett város 
birtokában van. Bárdos nevét, hagyományok szerint, onnan vette, hogy régen e falut bárddal 
harczoló székelyek lakták, kik egy törökök elleni viadalban nagyrészt elvérzettek, ugy 
települtek aztán helyeikre oláhok. Az 1567. évi regestrumban mostani nevén 2 kapuval van 
bejegyezve*Most házszáma 67. határt. 996 h., ebből 481 h. 1340 négyszög öl szántó, 289 h. 
erdő, 5 h. szőlő.. Bárdost – mint fennebb emlitém – 1609-ben Vásárhely városa vette meg, de 
nem az egész falut, mert 1824-ig a Lázár-családot mint birtokost találjuk Bárdoson; ez év apr. 
9-én gr. Lázár József bárdosi részjószágát 3000 ftért szintén megszerezte M.-Vásárhely 
városa, mely időtől fogva az egész falu kizárólagos földesurává lett s birta az urbéresek 1848-i 
felszabadulásáig. 

Egy másik, Bárdos völgyével szemben levő, balparti mellékvölgyben – meylet a Várdó, 
Eberke és Harsány patakokat felvevő Nagy-Patak foly végig – szép erdő- és szőlőkoszorúzta 
hegykebelben van elrejtve Galambod, mely a pápai dézmák regestruma 1332. és 1334. évi 
rovatában Galamb és Galambud néven van mint önálló egyházközség bejegyezve*A 616. 
lapon: „Benedictus Sac. de Galamb solv. 9 ban. ant.” A 734. lapon: „Benedictus Sac. de 
Galambud solv. 7 ban. ant. et medium.” Az 1567. regestrumban Galambod néven 5 kapuval 
fordul elő; most házszáma 86, határterj. 1586 hold 943 négyszög öl, ebből szántó 795 h. 367 
öl, erdő 264 h., szőlő 11 h., a többi kaszáló, legelő és terméketlen.. A reformátusok és gör. 
egyesültek templomai egy a falut uralgó dombtetőn szép regényesen feküsznek. Éitészeti 



becscsel egyik sem bir, hanem azért nevezetes a reformátusok nagyobbik harangja, melyen a 
sz.-benedeki harang griff-czifrázataihoz hasonló ornamentika között 1487 évszám van 
minuskel jegyekkel beillesztve. – Mondják, hogy ezen régi harang a tatárok által feldúlt azon 
faluból került ide, mely a Galambod és Póka-Keresztur*Torda váremgyének Galamboddal 
határos faluja. közti Szurduktetőn feküdt*Az oda közel fekvő Hulla nevű helyen kőszén-erek 
vannak, melyeknek becses tüzanyagja használatlanul hever.. A tatárok ittjártának emlékét 
védi a Dezsőn kivivő út, melyet ma is Tatárok útjának neveznek. 

Visszafordulva a fővölgybe, csakhamar Szabadot érjük, egy most kizárólag oláhok által lakott 
falucskát, melyet régen, a hagyományok és a m.-vásárhelyi levéltárban levő adatok szerint, 
székelyek laktak és pedig szabad székelyek, honnan neve is ered*Az 1567-ik évi 
regestrumban Zabadh néven 8 kapuval fordul elő. Most házszáma 184, határterj. 1891 h. 1594 
négyszög öl, ebből 975 h. 459 öl szántó, 143 h. erdő, 37 h. szőlő, a többi kaszáló, legelő és 
terméketlen., de hogy később ottan jobbágyok is vannak s hogy e falut, vagy legalább annak 
egy részét M.-Vásárhely birta, kitetszik egy 1609-ben kelt cserelevélből, mely szerint 
Székely-Vásárhely városa Mikó Ferencz és neje Toldalagi Erzsébet székelyfalvi*Székelyfalva 
egyik Vásárhelybe beolvadt falu, lásd Vásárhely leirásánál. egész jószágát megcseréli, adván 
érte Szabadban (Zabad) 12 népes jobbágyi telket minden hozzátartozókkal és 460 frtot 
készpénzben*E cserelevél megvan eredetiben a város levéltárában.. Ezt megelőzőleg 1582-
ben a kiskorú Kornasd Katalin bir Szabadban, kinek tutorául Mindszenti Benedeket rendeli a 
fejedelem. Ugyanezen évben Szabadban egy előbb Szakolczai János által birt primipiláris 
házat adományoz Báthori Zsigmond Mindszenti Benedek hivének*Lásd Benkő K. Marossz. 
ism. 351 l.. 

A hagyomány a székelyek inneni kipusztulását szintén Ali Pasha járására teszi, ki a 
templomba vonult s magát hősileg oltalmazó népet mind egy lábig levágatta; azért fordul ki 
most is annyi csont a cinterem földjéből. 

A faluval együtt népe is elpusztult, a földesurak pedig helyökre oláhokat telepitettek; de 
mégis maradt a régi falunak egy tisztes szent emléke, az unitusok tornyában levő régi harang, 
melyet az ős lakosok a vész perczében Buna nevű kútba eresztettek be, s honnan az uj 
települők kivonták. E harang nem csak mint emlék, hanem mint becses régiség is megérdemli 
a figyelmesebb megtekintést, mert az a nagy Hunyadi János dicső korának egyik tisztes 
maradványa, mint azt következő, egy sorban levő, körirata bizonyitja: 

 

O rex glorie veni cum pace Anno Mo CCCCo LIIo. 

Egyik oldalán kiemelt dombormüvű fémerbe egy püspök mellképe, másik oldalán hasonló, 
szent Péter és Pál dombormüvű képe ékitette, fémer feletti dicsfény-környezte Krisztusfő 
tünik fel. Hogy e harangot oláhok nem öntötték, az elvitázhatlan, mert ők régen harangot nem 
is igen használtak, hanem csak ércztokát, s harangjaik ma sem igen vannak, hanem inkább kis 
csengetyüik; még a népesebb városi egyházközségekben is csak ilyeket használnak, s igy 
bajosan tehető fel, hogy egy oly nyomorult falucska, mint Szabad, ily nagy, 6 mázsás 
harangot önthetett volna. 



A falu felett emelkedő Gyalu-fureszilor alján egy sárforrás van, melynek zöldesen leszivárgó 
vizét a marhák szeretik, ragadós sarát pedig minden mész vagy más elegyités nélkül az 
épületekhez ragacsként használják. 

Fennebb a völgy ujból elágazik, egyik része, az ugynevezett Tormás, megtartja eredeti északi 
irányát, másik része nyugatnak hajlik. Hol e völgy-oszlás van, ott fekszik – mind a két 
völgytorkolatot épületeivel betöltő – Mező-Csávás, mely község az 1567-i regestrumban 
Chyawas néven 9 kapuval fordul elő; ugyanezen néven találjuk Bethlen Gábor 1614. 
lustrájában is, mint egészen székelyek által lakott falut*Házszáma most 149, határterj. 2636 h. 

101 � öl, ebből 1447 h. 821 öl szántó, 144 h. erdő, 31 hold 671 öl szőlő, a többi kaszáló, 
legelő és terméketlen.. 

Ma a lakosok egy harmada oláh, de ezek is éppen oly tisztán és hibátlanul beszélnek 
magyarul, mint a született székelyek. Csávás lakói nagyon hires ácsok, kik a városi ácsokkal 
versenyeznek, s nem csak a közel vidéken minden épületet ezek raknak, hanem még 
messzebb, a Maros mentére is elhivják. Az ácsság mellett Csáváson még más mesterségek is 
virágoznak, mint a szücsség, szabóság, csizmadiaság, s főként az orsó-, fonókerekek és 
osztováták (szövőszékek) gyártásáig emelkedő esztergályosság; de mindezen mesterségek 
csak télben, vagy nyárban mezei munkaszünetkor folynak; mert itt a földmívelést mindenki 
előszeretettel űzi, s nyárban még a nayon jól fizetett ácsok is elhagyják nagy napidijukat, 
hogy a hajlamuk és jellemökkel öszhangzóbb és nem csekély élvet nyujtó földmiveléssel 
foglalkozzanak; de igy van ez a Székelyföld mindenik, még városi iparosánál is, mert az 
iparos nálunk egyszersmind földmívelő is, szerzeményét mindenik földbirtokba fekteti s csak 
ugy izletes kenyere, ha azt maga által termelt gabonából otthon sütheti. 

A csávási református egyház*Itt lelkészkedett Köröspataki János, ki a Rákóczi György által 
székéből kiüzött Lupuly moldovai vajdáról irt egy verses munkát magyarul, mely 1655-n 
jelent meg negyedrétben. Lásd Bod Péter Athenása 153. lapján. igen szépen fekszik a 
völgyoszlás közt levő hegyfok tetőormán, itt – miként a templom feküdt, melyet ismét a 
kegyetlen Ali Pasha dúlatott fel 1661-ben, de megmaradt fala kiigazittatván, még a mult 
század elejéig szolgált, midőn anyagjával a most meglevőt épitették helyére. A templomot – 
miként e vidéken szokásos – fedeles ülőpadok veszik körül; ez a falu casinója, hol 
vasárnapokon istenitisztelet után a nép egybe szokott gyülni; itt Csáváson, a Vásárhelyig 
terjedő szép kilátás élvezete mellett, hirlapokat is szoktak a nép előtt felolvasni, mely üdvös 
szokást az utóbbi időkben több helység is utánozta. A templomkerités kapuja mintaképe az 
ezen vidéken divatos udvarkapuknak, melyeknek cserfából készült körives nyilata fölött 
dombormüvű arabeszkekkel diszes táblázat ékeskedik; ez ornamentikából ritkán marad el az 
egymással szemben agyarkodó krokodik-pár, valamint annak neve, ki az ily kaput Isten 
kegyelméből állitotta. 

Igen diszesek temetőben levő fejfák is, szintén cserfából négyszögre faragottak; ezeknek 
czifra metszvényekkel ékes előrehajlitott felső részén ott van a „Memento morit” jelentő 
kettős M betű. A siriratok nagyon egyszerüek s rövidek, sőt divatos, főként itt Csáváson, azon 
régi székely szokás is, hogy a sirfákra zászlókat helyeznek és pedig fehéret a leányok, más 
szinüt a férfiak és asszonyok sirfájára. A halottak emléke iránti kegyelet leginkább e 
sirzászlócskák időnkinti megujitásában nyilatkozik. 

A templomdomb nyugati oldalán egy salétromos gyógyforrás fakad fel, melyet Orvoskútnak 
neveznek. Ez hajtó tulajdonnal bir s a sárgaságot is sikerrel gyógyitja. 



A fővölgy Csávásnál nem szünik meg, hanem megtartva északi irányát, odább huzódik Rüts 
felé; most ugyan nincsen ottan falu, de hagyomány szerint régen ott feküdt a törökök által 
feldúlt Tormás nevű helység. azért az e helyen felafakadó dús forrást ma is Tormás kútjának 
nevezik, a felette levő dombon feküdöttnek hiszik e falu templomát, hol időnkint nyilvesszőt, 
régi pénzeket, sőt egy ásás alkalmával nagymennyiségű faragott követ is találtak. Vastag 
cserépdarabok ugy a falu, mint a templom állitólagos fekhelyénél még most is nagy 
mennyiségben fordulnak ki a földből. 

De térjünk vissza a Csávástól nyugatnak hajló másik völgybe, mely fentebb ismét kétfelé 
oszlik. Az egyik Átol pataka által átfolyt kies völgy fejében találjuk a magas Őrhegy és 
Hanga alján regényesen fekvő Felét. A másik, Sárháló pataka által keresztül-csergedezett, 
völgyfőben a lombdús Bocsok hegy alján szerénykedő Ménest. 

Régen a két szomszéd falu közös egyházközséget alkotott, közös templomuk a két falu közti 
Képesdombon feküdt, s azért hivják ma is a domb alatti mocsáros helyet Szentegyház 
tavának*Itt kőszénrétegek mutatkoznak, melyet a nép özönviz fának nevez. A Felét árfolyó 
Átolpatak martjaiba oly zsiros-szürke szíkföldre akadtak mit szappan helyett használnak a 
feleiek, sőt ezen használatra a szomszéd falukba is széthordnak.. 

Fele nevét is onnan eredeztetik, hogy fele megye (egyházközség) volt, vagy mások onnan, 
hogy fele megye (egyházközség) volt, vagy mások onnan, hogy mint egészen tiszta székely 
falu*E falu 500 lelket számláló lakói közt egyetlen oláh sincsen. – Az 1567. évi regestrumban 
Felét mostani néven 2 kapuval találjuk. Most házszáma 113. Határterj. 1275 h. 934 négyszög 
öl, ebből 676 h. 652 öl szántó, 46 h. erdő 25 h. jó bort adó szőlő, a többi kaszáló, legelő és 
terméketlen., melynek lakói a régi kiváltságos időkben mind ármálisták voltak, fele (tejfele) 
volt a Maros inneni faluknak. Lakói szintén hires ácsok és épitőmesterek, sőt itt a férfiakkal a 
nők is versenyeznek, a mennyiben ezek nádmunkát, u. m. szatyrot, lábszőnyegeket, gyékényt, 
kosarakat, kantárt (miben a fazekakat szokták mezőre hordani), s más ily czikkeket készitnek, 
s azzal és a nagy mennyiségben termelt gyümölcs-*A falu feletti magas Hanga, s részben az 
Őrhegy oldala is a magasabban fekvő szőlők alatt gyümölcsös táblákkal van elboritva, hol 
alma, baraczk, de főként nagyon hires cseresznye terem., szőlő- és veteménynyel a Mezőség 
oláh helységeiben nagy ekreskedést üznek, minek aztán általános jóllét az eredménye; ez 
pedig felötlőbben a falu csinosságában, a lakházak kaczér tisztaságában nyilatkozik. A 
mezőségi székely lakházak egészen sajátos modorban épülvék, díszleteikben nagyon szeretik 
a körívek alkalmazását, mi aztán tetszetős kerekdedséget és szabályszerüséget ad az egésznek. 
Emlitők fentebb az udvarkapuknak sajátos alakját, két jellegző vonásával, a körives nyilattal, 
a krokodik s más állat-jelvényes ékitményével; a Belszékelyföld galambbúgos kapui itten nem 
divatosak, de megvan azon hasonló szép szokás, hogy az idevaló kapuk is – minden őrállataik 
daczára – mindig nyitva állnak az útas előtt, melyeken ha belép, szives vendégszeretetre 
biztosan számithat. A lakházak itt is bütüvel vannak az utczára forditva, az egészet 
oszlopsoros tornáczozat futja körül, mely felül környilatú válívekbe megyen át. Ezen díszes 
tornáczozat egészen fából van ugyan, de alkatrészeinek összerovása s azoknak metszvényes 
ornamentikája mégis bizonyos épitészeti ügyességet feltételez. A bel-felosztás rendszerint ez: 
egy közép pitvar, mely sütőház és nyári konyha; egy első díszszoba, melyet vendégfogadásra 
s ünnepélyesebb alkalmakra használnak, s melynek főbutorzatát a kancsókkal és tányérokkal 
terhelt fogas, a tulipános falközeli padok, a fölepig felvetett, a párnák czifra kivarratát láttató 
ágy és pohárszék teszik. Hátul van a rendes lakszoba. Épitési anyagban e vidék nem igen 
bővelkedik, mert erdőik használatával fösvénykednek, azért a házfalakat vesszőből fonják, de 
ezt egyenlően bevakolván, szépen fehérre kimeszelik, a tetőzet náddal van fedve leginkább, 
de azt nagyon ügyesen tudják alkalmazni, ugy hogy könnyüsége mellett mégis biztos 



vizháritóul szolgál. A jobbmóduaknál a cserép- és zsindely-fedelek alkalmazása is diavatos. A 
rendszerint egy fedél alatt álló gazdasági épületek a borsajtóval együtt az udvar hátulján 
vannak, mit a veteményes és gyümölcsös kert követ. 

Ilyen a lakberendezés a mezőségi székelynél; a család belélete ismét éppen oly vonzó és 
patriarchális, mint bárhol egyebütt a Székelyföldön, melynek a munkásság, összetartás és 
szivélyesség főjellemvonása. 

De folytassuk útunkat e völgyület végfalujába Ménesre. Ezen nagyrészt oláhok által lakott 
falucska, miként emlitők, a Bocsok keleti oldalán felfakadó Ráb pataka mellett a szőlővel 
beültetett Czigla vagy Német-Kalap alján fekszik. 

Az egészen lomberdő által koronázott Bocsok e vidéknek legszebb és legmagasabb hegye. 
Majd Kölpénynél – melyhez tartozik – bővebben meg fogunk ezzel ismerkedni, hanem itt is 
felemlitenünk szükséges azon, róla nép száján élő, hagyományt, hogy annak tetején Bocskai 
fejedelemnek volt egy vára. Ménes pedig a fejedelmi birotkhoz tartozó méheskert volt, hol a 
fejedelmi ménes is tanyázott s neve is onnan eredne; hanem a hagyományt meghazudtolja a 
történelem, mert Ménes Bocskai koránál jóval előbb, már a 14. század elején létezett és pedig 
már akkor katholikusok, tehát székelyek által lakott helység*Mert a pápai dézmák 
regestrumában az 1332. év rovatában 617. lapon ezt találjuk róla feljegyezve: „Egidius sac. de 
Menes solv. 5 ban. ant. et 10 parvos.” A 731. lapon ugyanaz 7 régi ban. fizetéssel. Az 1335. 
évre vonatkozó bejegyzésben 764. lapon: „Egidus sac. de Mones solv. 5 ban. verencenses”.. 
Az 1567. évi regestrumban jelen nevén 2 kapuval van bejegyezve*Most házszáma 6, határterj. 
1146 hold, ebből 545 h. 1005 négyszög öl szántó, 271 h. erdő, 5 h. 1505 öl szőlő, a többi 
kaszáló, legelő és terméketlen.. 

Régen azonban a falu nem mostani helyén, hanem fentebb a Sárháló patak fejében feküdt, s 
Nagy-Menős volt neve; tatároktól feldúlatva, költöztek le, a Bocsok rengetegeiben 
megmaradt, lakói a mostani helyre. Hol a régi falu feküdt, egy dombot most is 
Pusztatemplomnak neveznek, s ott régi épitkezéseknek, sőt erőditési sánczoknak is 
mutatkoznak nyomai; ezek vonalán belül egy gödröt mutatnak, mely a templom védfalai közé 
befoglalt kút lett volna, hová a vész perczében a templom harangjait betemették, e harangokat 
még most is ott hiszik, s gyakran áskálnak utána. A Pusztatemplom alján fakad fel a bővizű 
Sárháló forrása, sőt e tájt vasas lerakodással biró ásványos források is mutatkoznak, de a 
melyek vegyelemezve még soha sem voltak. 

Oly hegykedbelbe jutánk, honnan ha áthaladott útunkon visszatérni nem akarunk, bármely 
irányban nagy hegyet kell kihágnunk, vizválasztó lánczolatát a már beútazott szabadi és a 
még ismeretlenül vonzó lekenczei völgynek. Az út Feléből emelkedik ki e meredek hegyen és 
ha az az által érintett tetőről nem restelünk a kissé alább fekvő Őrhegy csúcsára felmászni, 
akkor elragadóan nagyszerű körlátvány fog megjutalmazni, mert tiszta időben – minőt én 
találtam – látszik innét az egész Mezőség, össze-visszahányt hegy-chaosával, melyeknek 
ridegségéből egy-egy távoli tónak tündöklő tükre ragyog fel, egy-egy zöldellő völgy mélyül 
be élénk ellentétben a hegységek sárgás-szürke szinezetével, és ott a messze távolban, mintha 
a közel előtér egyhanguságaért kárpótlást akarna nyujtani, nagyszerű havasoknak tünik fel 
hosszan elnyuló lánczolata, melynek kéklő vonalából ismert egyes csúcsok merednek fel mint 
a természet templomának sziklakupolái. Hisz az a két-csúcsos büszke havas ott a távol 
ködében a Székelykő, fentebb az az elmosódó hegynyilat a Tordai hasadék, azok a 
hullámzatos hegységek ott az Aranyost és Szamost tápláló nyugati Kárpátok, s ott fentebb az 
a büszke három-csúcsos hegyóriás a Czibles. Ha innen elfordulunk a túloldalra, ott látjuk a 



közelben Marosszék nagy részének szép távlati képét, a Marosnak kies völgyével 
Vásárhelytől fel Szász-Régenig, s a folyam fényszalaga mellett sorakozott faluk 
megszámlálhatlan csoportjait, odább a Székelyföld közép havasának hosszu lánczolatát, 
melynek első sorába a Bekecs, siklódi Nagykő és a Firtos sorakoznak, hátuk mögött pedig a 
fő-zömnek roppant rachyt kúpjai: az Istenszéke, Kelemenhavas 9 csúcsa, a Gyergyó melletti 
Kereszthegy, Délhegy. A Nyárád ős atyja, a Mezőhavas, alján a Bekecscsel, oldalán a komoly, 
mogorva s felleg-sisakját félrevágott Hargitával, míg délen a fogarasi és hunyadvármegyei 
havasok elmosódó árnyvonalai lebegnek tüneményszerű szépségeikben; szóval egy páratlanul 
nagyszerű körlátvány tárul fel ezen országközépi hegycsúcsról, honnan a Királyhágón inneni 
résznek havasalkotta határvonala köröskörül kivehető; honnan elbámulhat a szemlélő a 
földalakulásnak azon sehol sem ismétlődő sajátságán, miszerint egy országot minden oldalról 
roppant havasok köritnek be, védve, fedezve azt, mint a teremtésnek féltékenyen őrzött 
remeklését. 

Helvetiát nagyszerű havasok szelik keresztül, Spanyolhont a Pyrenäusok hegyzöme zárja el, 
Olaszhont az Apenninek futják végig, Kis-Ázsiát a Taurus elágazásai hálózzák be; vannak 
ezek közt a mi havasainknál sokkal óriásibb, örök hóval fedett ormok, de ily körben futó 
havas-gyürűzetet az ismert világ egyik országa is felmutatni nem tud, ez a teremtésnek egy 
remek unicuma. 

Ezen páratlanul szép széttekintést nyujtó hegylánczolat északi alján lomb-erdők által 
koronázott s szőlőültetvényektől zöldellő hegyek közé foglalt és a Korhány pataka által 
átfolyt kies völgyecske kezdődik; ennek fejében fekszik Szabéd, a mezőségi székely faluk 
legszebbike, melyet unitárius valláson levő székelyek laknak*Összesen 3 oláh család van e 
faluban, egyik a pap családja, másik a falu pakulárja (juhpásztor), s még egy család, s daczára 
ennek mégis van templomuk, melynek leányközsége Kis-Lekencze.. 

Az ezen faluban levő csin és jóllét, a határán észlelhető gondos – minden hantot hasznositó – 
földmivelés, a falut környező ehgyoldalakat boritó szőlők és gyümölcsös kertek, bizonynyal 
mindenkit kellemesen fognak meglepni; de annál meglepőbb az a Mezőség felől jövőre, ki az 
elunt ridegség sé rondaság után itt egyszerre váratlanul egy szép oázba hiszi magát 
átvarázsoltatva. Szabéd emelkedésére jótékonyan fognak befolyni az 1867-ben nyert országos 
vásárai*Szabéd 1867. apr. 4-én folyamodik országos vásárokért, mit a marosszéki tisztség 
1226. szám alatt terjeszt fel a kormányszékhez. A kormányszék 1867 nov. 14-én 21848. szám 
alatt 5 évre (1868–1872) engedélyez Szabédnak évenkint tartandó négy országos sokadalmat 
következő napokra: apr. 17. Rezsőnap, oct. 5, és Justina napjára.. 

Szabéd völgyének egy másik a Büdöskút pataka által átfolyt elágazásában fekszik Bazéd, 
oláhok által lakott végfalucskája Marosszéknek. A hagyomány azt tartja, hogy Szabéd lakói a 
Tompával szemben levő (Nyárád mentén) Szabéd árkánál feküdt ős faluból huzódtak a 
Mezőségre s alakitának falut, mely ott feküdt, hol most Bazéd; de akkor a Mezőség 
főútvonala ottan menvén keresztül, a lakosok sok zsarolás és postálkodásnak voltak kitéve, 
miért elhagyván az alkalmatlan lakhelyet, ugy költöztették át falujokat mostani rejtett, 
eldugott fekhelyére. 

Ezen hagyományt támogatni látszik az is, hogy a bazédi határ egy nagy részét még most is 
szabédiak birják. Hogy azonban ezen átköltözés mikor történt, nem lehet biztosan tudni; de 
mindenesetre régi időben eshetett, mert az 1567. évi regestrumban mindkét falut feltaláljuk és 
pedig egyiket Bozed néven 2 kapuval, másikát Zabaedh néven 8 kapuval, sőt még Bethlen 
Gábor lustrájában is Zabéd (Szabéd) és Bozéd (Bazéd) név alatt mint külön faluk vannak 



bejegyezve*Szabédnak most házszáma 184, határterj. 1891 h. 1594 négyszög öl, ebből 975 h. 
459 öl szántó, 143 h. erdő, 37 h. hires bort adó szőlő, a többi kaszáló, legelő és terméketlen. 
Bazédnak házszáma 75, határterj. 1393 h., ebből 698 h. 1021 öl szántó, 101 h. erdő, 5 h. 
szőlő, a többi kaszáló, legelő és terméketlen.. Bazédot e lustra korában mind székelyek lakják, 
ugy látszik azonban, hogy a 17. században még egy második átvándorlása is bekövetkezett a 
bazédi magyarságnak Szabédra, legalább azt lehet következtetni abból, hogy Szabédon egész 
1848-ig megvolt a bazédi unitáriusoknak oda átvitt, 1622-ben öntetett harangja. E harang 
1848-ban ágyunak adatott be, de köriratát bejegyezve találjuk a szabédi unitárius 
egyházközség visitationalis jegyzőkönyvében ilyenképpen: „In laudem Deo A. D. 1622.” 
Oldalán: „Hanc campanam renovari cvraverunt Bozedienses primarii Stephanus Kováts, 
Georg. Boár, Joan. Tavas, Lauren. Kolto, Gregor. Dályai Edilis.” 

Ugy látszik, hogy ezen végponton, hol a Székelyföld a vármegyével, hol a székelység a 
mezőségi tömör oláhsággal érintkezik, a székelyek szintén tömöriteni igyekeztek magukat, s 
azért huzódtak egybe Felébe és Szabédba. Ily tömörülésükkel kapcsolatos vitézségük alapján 
1848-ban is a sámsondi nagy oláh táborral szemben meg tudták oltalmazni magukat, valamint 
sérthetlenül megvédték a Székelyföld határát is a czélba vett beütések ellen; ebben nagy 
tényező volt a szabédi orgona, mert Bodor Péter a hires gépész*Ki a vásárhelyi hires piaczi 
kútat, és ugyan e városban a Maroson átvezető mühidat is csinálta. éppen azon időben a 
szabédi orgonát cisnálta, s midőn annak nagy sipjait öntené, a sámsondi oláh táborban 
valamely kém azt a hirt vitte, hogy Bodor 12 ágyut öntött a szabédiak számára; ez aztán ugy 
lehangolta támadási szándékukat, hogy nem mertek Szabédra ütni; igy menté meg az orgona a 
falut.  

Szabédot – mint emlitém – csaknem kizárólag unitárius székelység lakja; feltehető, hogy az 
itteniek már János Zsigmond alatt áttértek az unitárius hitre, biztos adatot azonban csak 1655-
ről találunk, midőn Szentkirályi Máté szabédi unitárius lelkész, Papolczi György esperes és 
Toroczkay István kááli unit. lelkész jelenlétében az ecclesia terheinek hordozására nézve 
kiegyezkedés történik*Ez megvan a szabédi unit. egyhköz. arany könyvében, kiirva az 
espereségi jegyzőkönyvből. Az erd. unitárius egyházközségekben többnyire mindenütt van 
egy díszesen kötött, s arról aranykönyvnek nevezett jegyzőkönyv, melybe mind azt, mit azon 
község multjáról kipuhatolni lehet, s mind azt, mi jelenleg történik, a lelkészek bejegyezni 
kötelezve vannak; oly üdvös intézkedés ez, mit minden vallásfelekezetnek mindenhol 
honositania kellene.. Ugyanez okmányban hivatkozás van egy a szabédiaknál egész 1848-ig 
fennállott szokásos törvényre, mely szerint ott nem a székely örökösödési törvény volt 
érvényben, hanem a leány is a fiuval egyformán örökölt; mi arra mutat, hogy Szabéd régen a 
vármegyéhez tartozhatott. Zabédot ott találjuk a Zelemir Jánosnak Báthori Zsigmond által 
1583-ban adományozott jószágok közt*Lásd Náznánfalvánál e kötet XXVI. fejezetében.. Ifj. 
Balázsi Ferencz 1613-ban sz.-annai jószágát, valamitn egy Szabéd és Rücs között levő puszta 
jószágot ad cserében Ölyvesért Petki Istvánnak*A csereokmány eredetije gr. Eszterházy János 
gyüjteményében Kolozsvárt.. 

Szabédnak régészeti nevezetessége egy régi harangban öszpontosul, melyen e körirat 
olvasható (egy sorban): 

 



O rex glorie veni cum pace Anno Dni (Domini) Mo CCCo XLVIIIo.*A szabédi egyházközség 
jegyzőkönyvében hibásan van „O Rex Kurie”-nek irva, ugy hibásan jegyeztetett az évszám is, 
mert az nem 1417, hanem 1448. 

Oldalán körfémerkékben egyfelől egy kezeit áldólag emelő püspök, túloldalon a megfeszitett 
Krisztus. 

A falu felett Földvár nevű helyen régi várat keres a hagyomány, most azonban ilyennek 
nagyon csekély nyoma látszik. 

Földtani tekintetben a Mezőség nagyon szegény tért nyújt az észlelésre, azonban ugy látszik, 
hogy a gondos természet ezen termékeny aluvialis képződés alatt a jövő számára sok heverő 
kincset rejteget. Igy abból, hogy e vidéken sürűn követik egymást a sósforrások*Sósforrása 
van Szabédnak, Bazédnak, Sámsondnak és Kölpénynek., arra lehet következtetnünk, hogy a 
kolozsi és tordai sótelepnek egyik elágazása itt huzódik át; abból, hogy kőszén-erek e vidék 
több helyein mutatkoznak*Kőszénréteg mutatkozik Galambodon, Felében, Kölpényben az 
ugynevezett Korhány hasadékban, Szabédon a Csáklyán árkában, s másutt is. Hogy a 
kőszénnek a fa-szegény Mezőségen mily nagy jővője van, azt felesleges is mondanom., azt, 
hogy ott a föld gyomrában egy terjedelmes kőszénréteg rejtőzködik; ugy gipszkő is*A gipszet 
a székelyek zsengérnek és macskasónak is nevezik, az oláhok szaramuszinak, porát a juhok 
hasmenése ellen gyógyszerül használják. több helytt fordul elő a Mezőség-széli hegyekben, 
mely most használatlanul hever, de egykor mint a réttrágya egyik leglényegesebbike fog 
hasznosittatni. 

A szabédi szűk völgyből lelejtve, midőn a kicsinek Lekenczéhez*Az 1567. évi regestrumban 
közvetlenül Bozéd mellé Veneche nevű falu van 1 kapuval bejegyezve. Valószinünek tetszik 
előttem, hogy az nem más, mint a mi Lekenczénknek hibásan beirt neve és ez annál 
valószinübbnek látszik, mivel Lekenczét sehol sem találjuk a jelölt regestrumban. Most kis 
Lekenczének 35 háza van, határterj. 466 h. 328 négyszög öl, ebből 246 hold 1128 öl szántó, 
17 h. erdő, a többi legelő, kaszáló és terméketlen, mert szőlője, bár a vidék jól termi, nincsen. 
ér az útas, egyszerre váratlanul egy szép és meglepő látvány tárul fel; egy terjedelmes tó, mely 
a kitágúló hegyek között ragyogtatja eget, s a partvidéket vissztükröző hullámtömegét; szép 
terjedelmes viztükör ez, a Mezőség ridegségének csillogó költészete, egyik szeme azon tó-
lánczolatnak, mely a Vécscsel egy vonalba eső Komlódtól kiindulva egész a Marosig nyulik 
le. A lekenczei tó Sámsond, Kölpény és Madaras közös tulajdona, s bár Lekenczének hozzá 
semmi birtokjoga nincsen, az mégis lekenczei tónak neveztetik azért, mert a birtokló faluk 
közül egyik sem fekszik közvetlenül a tó völgyében, hanem csakis Kis-Lekencze, melyre én is 
a völgy elnevezésének dicsőségét ez okból átruházom. 

A lekenczei tó hajdan jóval nagyobb volt, hanem az ujabbkori lecsapolások által sokat 
kisebbedett*Ezen felső tó most vagy 100 hold kiterjedésű lehet, s összefüggésben van az alsó 
lekenczei tóval, mely azonban ma már nagy részt le van csapolva. – A felső tó nyugati 
végénél egy malom is van, mely az év nagy részén át őrlésképes., s egykor egészen el fog 
enyészni; pedig az a mellett, hogy esőképzőként befoly az éghajlat javitására, a mellett, hogy 
e rideg vidéket festőileg emeli, még nem is egészen haszontalan, mert a birtokos faluknak 
nem kevés jövedelmet hajt nádja*A nádat sokféleképpen lehet hasznositni; fiatalon lekaszálva 
takarmány, megszáradva házfedélre, kertelésre alkalmas, valamint trágya és tüzelő anyagul is 
használtatik. E mellett pénzért is sokat vesznek innen a vajai és harasztkereki gyékényesek és 
a felei szatyorgyártók. és halászata, mivel csuka, kárász, czigányhal, keszeg nagy 
mennyiségben tenyészik e tóban; régen pozsár is volt, de ez ma már kiveszett. 



E tó halászati jövedéke felett már régi időben sokat versengettek, elannyira, hogy Bethlen 
Gábor fejedelem is beleszólott, s egy adománylevele által szabályozta azt, melynek 
értelmében a halászati jövedelem 5 részre oszlik, ebből két rész illeti a madarasi Mikes 
udvart, ki azért tartozik gyalomot (nagy háló) adni a halászathoz, a jövedelem másik három 
része pedig egyenlően oszlik Madaras, Sámsond és Kölpény községek közt stb.*Ezen okmány 
a gr. mikes család levéltárában őriztetik, másolata megvan Kölpényen is. Bethlen Gábor ezen 
jog szabályozása még ma is érvényben van, a menyniben a halászatot ma is közösen űzi a 
nevezett három falu a Mikes utódokkal. A halászatnak pedig a mezőségi tavakon két neme 
van, u. m. a vészszel való halászat és a gyalmászat; mindkét modort itt néhány szóval 
ismeretni helyén látom. 

A vész nádból kötött oly kertelés, mely zik-zak alakban van csinálva, minden két 
keskenyedve egybe szükülő ily kertelés csúcsánál kasnak nevezett köridomú kerités van, az 
egésznek alakja ez: 

 

Ilyen vész a tószéleken minden irányban levén elhelyezve, s mivel néhány lábnyira a víz szine 
fölé emelkednek, a távolból ugy néznek ki, mint valami vizi erőditvények, vagy valamely 
őskori czölöp-épitmények titokteljes karozatai; de azoknak tekervényes tömkelege nagyon 
veszélyes a szegény halakra, mert magok is könnyen bebonyolódnak oda, e mellett meg a 
halászok csólnakra ülve nagy rudakkal csapkodják a tó vizét; a szegény rémületbe hozott 
halak befutnak a vész kertelésébe, onnan a csúcs szűk nyilatán át a kasba, hol aztán szépen 
fogva vannak, míg a halász oda megy meretyüjével (csulya idomú kis háló), s szépen kimeri a 
vészbe szorult halakat. 

Ennél nagyszerübb a téli gyalmászat, melyet a birtokló három falu összes lakossága együtt 
szokott végrehajtnai ily módon. Az ehhez használt gyalom egy ily idomú nagy háló: 

 

Mikor a tó télen befagyott, kigyülnek zeneszóval nevezett faluk lakosai, s legelőbb a tó egyik 
végén egy asztalnak nevezett nagy négyszög lyukat vágnak, ettől kiindulva kétfelől kisebb 
üregeket nyitnak mindig szélesedő arányban bizonyos pontig, hol ismét keskenyedőleg vágják 
az üregeket, míg azok egymáshoz közelitnek, hova ismét egy nagyobb kivonónak nevezett 
háromszög idomú üreget metsznek ilyen formán: 

 



Midőn mind ez készen van, akkor az asztalnál beeresztik a gyalom-ot, a két végén levő hosszu 
kötelekre egy-egy hosszú rudat kötve, ezen rudakat aztán áttűzik az első szembe levő két 
lyukig, hol kihuzzák a kötelet mindaddig, míg a gyalom vége a lyukhoz ér, ekkor ujra 
visszabocsátják, s tovább tüzik mindaddig, míg a kivonóhoz érnek, hol keresztbe téve a 
gyalom végén levő kötelet – hogy ekként a gyalom szája bezáródjék – kivonják, s szerencsés 
huzásnál 5–6 mázsa hallal jutalmaztatnak, sőt a nagyobb czegei tónál volt eset, hogy 50 
mázsa halat is huztak ki egyetlen gyalmászattal. Hogy ezt aztán többször ismétlik, s a tél 
folytán gyakrabban teszik, azt felesleges mondanom is. Im ez a „gyalmászat”, mely kifejezés 
régi latin szövegű perokmányokban is előfordulván, oly régi eredetű műszó, melyet 
nyelvészeink figyelmébe ajánlani bátor vagyok. 

XXVIII. Tovább utazás a Székely-Mezőségen. 
Mező-Sámsond, fekvése. Gr. Rhédei-kastély, a reformátusok két temploma, régi harang. 
Monasteria. Pogányvár, maradványok, regék. Borsoson régi vár. Kölpény, Nagyerdő. 
Kölpény urasztali pohara. Szentmiklósi Mihály emléke. Katonadomb. A Bocsok, Bocskai 
vára, a kölpényi hősök jutalma. Füzesnél régi maradványok. Mező-Madaras, római nyomok a 
Csupilábnál, Medgyespadnál Nyuzó győzelme. A Feketék, a feketei ráczok, azok kiirtása. 
Ráczok dombja, itt állott régi templom. Isten tava, az itt lehullott lebkövek. Derekulja. 
Kincseskút, Száltelek. A bándi tavak. Mező-Bánd, hivatása, fejlődése, a Bándba beolvadt régi 
faluk. Omlás vára. Fejedelem pajtája. Isten dombja, sótelepek. Bánd temploma, régi harangja. 
Ráczok dombja. Bergenye, régi harangja és kelyhe. Panit, dohánytermelés. A juktetői 
kápolna. Harczó, román izlésű régi temploma, csudás hárs-csoport. Boncza, Kövesd, 
Várpatak oldala. Pujka vár. Régi keresztelő medencze és kehely. 

Mező-Sámsond kétségtelenül egyike a Mezőség szebb és régibb helységeinek, mely már a 14. 
század első felében Sanclund, Samsond és Samsund néven előfordul*A pápai dézmák 
regestrumában az 1332. évi rovatban 616. lapon ezt találjuk: „Abraam sac. de Sanclund solv. 
10 denarios” az 1334-ik év rov. 732. lapon: „Abraan sac. de Samsond solv. 1 gr.” Az 1335. év 
rov. 764 lap: „Abraam sac. de Samsund solv. 2 ban. verenc. et 2 chulaqueos.”, az 1567. évi 
regestrumban pedig 12 kapuval találjuk bejegyezve*Azóta nagy fejlődést nyert, mert 
házszáma most 340, határterj. szintén rendkivüli, mert az 5519 holdat teszen, eből 2858 h. 
1076 öl szántó, 46 h. erdő, 17 h. szőlő, a többi a legdúsabb legelő és kaszáló.. Ha ezen öt 
templomos falut imposáns kastélyával és számos udvarházával oda helyezték volna el a 
tópartra, akkor kétségtelenül maga e falu is szebben vette volna ki magát, s a vidék emelésére 
is nem kis mértékben folyt volna be, a mennyiben egy kis miniatur Velenczéje lehetett volna e 
kis Adrának. Hanem vagy nem volt meg e tő a falu alapitásakor, vagy a falut alapitók kevés 
szépészeti fogalommal birtak, vagy az aesthetikai igéyneket túlszárnyalta a biztonság 
elmélete, s ezen utóbbi ok befolyással birhatott arra, hogy Sámsond, mint egyáltalában ezen 
völgy minden faluja, nem a tó mellékén, hanem a tóba siető patakocskák völgyületeibe 
rejtőzködött el, azon indokból valószinüleg, hogy ily elrejtett helyzetökben könnyebben 
kikerülhették az ellenség figyelmét, és azon hadtani elvből, hogy a szűk hegyek közé szorult 
völgyecskék nagyobb védképességgel birnak. Ez lehet oka e faluk buvósdijának. 

Sámsond egy jobbparti mellékvölgybe rejtőzködik. A falu előterében van a képben bemutatott 
Rhédei-kastély*E kastély, melyet terjedelmes melléképületek, s egy nagyszerű fedett lovarda 
környez, a mult század franczia modorában emeltetett gr. Rhédei Miklós által 1779-ben. Hogy 
e kő-, mész- és faszegény vidéken annak épitése sokba került, azt fel lehet tenni; most 
fenntartása is nem kis gondot ad tulajdonosának. A kastélyt igen szép műkert és park 



környezi, melynek óriási facsoportjai bizonyitják, hogy a Mezőségen éppen ugy megterem a 
fa, mint másutt, ha van ki azt ültesse és gondozza. A Thédei családról tudjuk, hogy 
Magyarországról telepedett Erdélybe. Székelyföldre, s nevezetesen Marosszékre János 
költözött, ki Bethlen Gábor fejedelemtől Erdő-Sz.-Györgyöt kapja. Lásd Nagy Iv. 
Magyarorsz. csal. 9. k. 748. l. Sámdondot ez ág házasság útján szerzi. (l. 203. l.) mellett a két 
reformatum templom. Kettő pedig azért van, mert a ref. egyházközség régebb az udvari 
templomban tártá isteni tiszteletét; azonban gr. Rhédei Ferencz egy alkalommal 
megharagudván a hivekre, istenházát azok előtt bezáratta, ezek meg erővel törtek a 
templomra, mikor a dühös gróf a hivekre lőtt, s néhányat meg is sebesitett; minek aztán, hogy 
tragicus fejleménye nem lett, hogy a bőszült nép a kastélyt fel nem dúlta, s a nép vallásos 
érzelmeit tipró gőgös urat el nem tépte, azt csak a lelkész békitő közbeléptének lehetett 
köszönni; de azért hosszas perpatvar támadt, mit a gróf utódja, a közpályán is feltünt jelenleg 
élő gr. Rhédei István ugy intézett el, hogy a reformátusok számára az udvaron kívűl másik 
templomot épitett. Az udvari templom pedig ott küzd az enyészettel, mint családi sirbolt az 
enyészet hamvait őrizve. 

E templomok egyike sem levén régi, semmi épitészeti becscsel nem bir, legfelebb emlitést 
érdemel a falusi templomban levő egyik harang, melyen e körirat olvasható: 

„Verbum Domini manet in aeternum Anno Domini 1592.” 

Sámsondon a reformatio jókor terjedhetett el, mivel ott a buzgón református iktári Bethlen-
család birt; Bethlen István sámsondi részjószágat Péchy Simonnak adja cserébe, ennek 
küküllővári birotkáért*Lásd Kemény József Trans. Posses. sedis Küküllő, küküllővári rovat.. 
Péchy notájával aztán az sokfelé oszlott fel, elannyira, hogy alig van a Mezőségen falu, hol 
annyi birotkos lenne, mint Sámsondon. Ezen birtokosok egyike a történeti nevezetességre 
emelkedett Berzenczey László, kinek rombadőlt udvarháza soká gyászolta számüzött urát; 
különben a Berzenczey család Görgény-Sz.-Imréről irja magát, bár rég lakja Marosszéket. A 
mult században egy főkirálybirót is adott e széknek, az 1744-ben megválasztott Berzenczey 
Istvánban. Sámsondról ered s innen is irja magát a Báthori Gábor által 1612-ben 
megnemesitett Somogyi család. Sámsondon a kevés számú katholikusoknak is van temploma, 
mely a Mária Terézia uralma alatt katholizált Kereszturi család patrociniuma alatt épült. 
Matere pedig ez a Mezőség marosszéki faluiban szétszórt kevés katholikusoknak*Összes 
száma sem megy 400-ra. Sámsondra ebből 100 lélek jut.. Ugy van temploma Sánsondon mind 
a két szertartású keleti vallásuaknak is, sőt ugy látszik, hogy a keleti vallásuaknak hajdan 
kolostora is volt itten, legalább arra utal a hagyomány és a sámsondi határ Rüts felé nyuló 
részében levő Monosteria elnevezésű hely, hol egyike lehetett azon számos kaluger 
kolostoroknak, melyeket Bukow, Szofronius mozgalmakor, erőhatalommal döntött halomra. 

Sámsondon a régész nem sok figyelmet érdemlőt találhat, bár határán rövid negyedórára a 
falutól, nyugat felé van egy önálló domb, melyet Pogányvárnak neveznek. Vár volt itt – mond 
a hagyomány – hol pogány őseink hadurnak áldoztak, s hol a falut alapitó Sámsond ős lakott. 
Az állitólagos várnak azonban ma nagyon csekély maradványai vannak, a hegy szántás alatt 
levén, teljesen átalakult, s a hajdani várnak követi e kőszegény vidéken mind elhordták; de 
figyelmesebb vizsgálás után mégis találhatunk oly maradványokra, melyek tanusitják, hogy e 
hegy elnevezésének és az ahhoz kötött hagyományoknak mégis lehet némi alapja, s hogy e 
dombon egykor csakugyan emberi épitkezések állottak. Ilyen a hegyoldalnak egy az egész 
hegyet körülfutó s vagy 600 lépés kerülettel biró bemetszése, mely egy 20 lépés szélességű 
oly hegykarimát alkot, minőt más ősvárainknál is, a hol ezt a hegynek csekély fennlapja 
szükségessé tette, találunk*Ily hegyegyenlitést, vagy inkább hegyoldal-bemetszést több 



ősvárunknál, mint a rákosi Tepej, Mihályvára, Galathváránál stb. találhatunk., azon czélból 
készitve, hogy a vár védfalainak elhelyezésére tért nyerjenek. Ily védfalak egykori létezését 
bizonyitó gátony ugyan itten nincsen, de mégis egykor itt állhatott ily falakra utal az itt nagy 
mennyiségben földből kiforduló kőtöredék, mit elvégre is messziről kellett ide épitkezési 
anyagul hordani, mert az egész vidéken nem lehet agyagpalánál más kőzetet találni, már pedig 
az e hegyen szétszórt kövek a szilárdabb alkatú homokkőnek azon fajtájához tartoznak, minő 
csakis a Maros mentén jön elő. De e köveken kívűl – melyeket végre a természet szeszélye is 
ide hozhatott – emberi épitkezés egykori itt voltára csalhatlanabb bizonyitványt nyujtanak az 
egész hegyet elboritó azon nagymennyiségű cserépdarabok, melyek alkatanyagukról itélve, a 
barbar-kor maradványai közé tartoznak*E cseréptöredékek khüvelyk vastagságuak, feketére 
égetett durva anyaguak, s igy semmi esetre római töredékek nem lehetnek: találtam olyakat is, 
melyen barbar jellegű czifrázatok nyomai mutatkoztak.. 

E csekély töredékek, ezen az ősépitkezések nyomában mindenütt fenmaradó cseréptöredékek 
– melyeket mint hasznavehetetlent az ember romboló keze is érintetlenül hagy – eléggé 
tanusitják, hogy itt a most ekeforgatta barázdák a mult emlékei felett termelik arany 
kalászaikat, és hogy a mult költőisége se hiányozzék, feltárul itt is a regék tündér világa, mely 
túlvilági lényekkel népesiti a mult elhagyatottságának e titokteljes helyét. 

Vasajtós pinczébe van lerakva – mond a rege – e vár roppant kincse, melyet bájos tündérek 
őriznek; e tündérek szép holdvilágos éjeken lejárnak fürödni a tóra, azon menetelesen 
lehanyatló hegyháton, mely a Pogányváron alól kezdődve, két völgyteknő között egyenes 
vonalban, mint mesterséges töltés, nyulik le egészen a tó partjáig. Ez végre is természetes 
képződés, de sajátságos idomáért a nép költői képzelődése tündérútat csinált belőle. A rege 
tovább szövődik; egy alkalommal, míg a tündérek fürödtek, a nyitva hagyott ajtón egy pásztor 
bement s kétszer kincsrakodottan jött ki, de nagyravágyása s kincsszomja harmadszor is 
visszavezette, mialatt megérkezvén a vakitó szépségű tündérek, az utánuk becsapódó ajtó 
odazárta a pásztort is. Hét évig élt ott a sötétségben, mialatt fehérkő-nyalással táplálkozott. 
Hét év mulva nyilt meg végre az ajtó, midőn a világosságra kiérve, megvakult s 
nagyravágyása büntetéseül koldulással kellett eltölteni hátralevő életét. Im itt van a rege 
erkölcsi irányzata, mely bünteti a munka nélküli meggazdagodás vágyát, és a határt nem 
ismerő kincssovárgást. De a pásztor vaksága nem rettenti vissza az e hegyet kincsért 
ásogatókat, s az ott elrejtett kincsnek hite oly nagy, hogy a Pogányvár tulajdonosa, bár gr. 
Rhédei 10 annyi földet igért neki, mégsem volt rávehető arra, hogy azt elcserélje. 

Sámsondnak sóskútján kívűl még egy ásványos forrása is van a Mocsár nevű helyen, mely 
hajtó tulajdonnal bir, s ugyanazonosnak látszik lenni a csávási Orvoskúttal. 

Sámsond völgyével szemben a tó balpartján levő másik szűk völgyben rejtőzködik Mező-
Kölpény. Tóra nyiló völgy-torkolatja oldalán a magas Borsos*Valjon nincsen-e ezen 
hegyelnevezésnek valami egybefüggése a Madarason lakott Borsos Tamással? emelkedik fel. 
A Borsos fennlapján ismét várat keres a néphit, várat, mely a törököké volt, s honnan kürttel 
adtak jelt a szemben levő Pogányvárba. E hegy fennlapja szintén szántás alatt levén, ha 
csakugyan volt is ott vár, annak helyét elegyengette az eke talajalakitó vasa; de vastag 
cserépdarabok, hasonlóak a pogányváriakhoz, nagy mennyiségben jönnek elő, jelölve, hogy e 
helyt is egykor lehetett tanyája az embernek. A Borsos déli alján levő oldalt Vérpadnak 
nevezik a hagyomány szerint azért, mert ott a vár veszedelmekor csatát vivtak, melyben 
nagyon sok vér folyt. 



Bizonynyal mindenkit kellemesen fog meglepni Kölpénynek nem is sejtett gyönyörű fekvése, 
mert oly szép hegykebelben fekszik e falu, mely mindenkire, de főként a havas szülöttére 
kellemes benyomást fog tenni; a falut minden oldalról szép lombdús erdők környezik, melyek 
a használt Nagyerdő elnevezést méltán kiérdemlik, levén kétségtelenül a Mezőségnek 
legnagyobb és legszebb erdősége. Ezen erdők alján fekszik a szőlők és gyümölcsösöktől 
körülölelt csinos falucska, egyik, székely szorgalom által teremtett, kies oáza a Mezőségnek, 
melyet Kulpen néven mint 1332-ben már létező falut feltalálhatunk a pápai dézmák 
regestrumában, hol a 617. lapon ez olvasható: „Abraam sac. de Kulpen solv. 3 ban. ant. et 3 
denarios.” Az 1334. év rovatában a 734. lapon: „Jacobus sac. de Kulpen solv. 8 denarios.” Az 
1567. regestrumban mai nevén 8 kapuval találjuk fel. Azóta való fejlődését mutatja most 168-
ra menő házszáma*Határterj. 2303 h. 344 négyszög öl, ebből 970 h. szántó, 41 h. 1486 öl 
szőlő 246 h. 422 öl erdő, a többi kaszáló, legelő és terméketlen. A falut környező hegyek 
közül sajátságos neveikért, a Korhányt, Csicsajtetőt és Gyilkoscsupot emlitem fel, szőlőhegyei 
közt Vérhegy, Képhegy és Unumáj érdemel felemlitést, sajátságos nevük mellett azért is, mert 
kitünő bort adnak.. 

Kölpény lakóinak kétharmada székely, a többi oláh*Székely lakói, egynéhány kivételével, 
mind reformátusok., de ezek is el vannak – ugy öltözet, mint nemzetiségileg – székelyesedve, 
s éppen oly hibátlanul beszélnek magyarul, mint a székelyek. 

A kölpényi református egyközközség birtokában egy igen szép kókuszdió-kehely van, melyet 
– mint felirata mondja – Balogh János fia László ajándékozott 1636-ban; azonban ennél jóval 
előbbre, vagyis a 15. századra teszem készitési idejét, sőt az az állitólagos székely áldozó 
pohárhoz is nagyban hasonlit. 

Kölpény régen unitárius hitet követett; unitárius lelkészei közt meg kell emlitenünk 
Szentmiklósi Mihályt, ki mint lelkész és iró egyaránt kitünő volt. Szentmiklósi 1603-ban 
született, tanulmányait a kolozsvári unitarium collegiumban végezte, azután Péchy Simonnak 
volt udvari papja, s mivel Krisztus testi eljövetelének tanát megtámadta, a fogarasi várba 
záratott, honnan kiszabadulván, kölpényi lelkészszé lett, onnan vásárhelyi ref. lelkésznek 
vitetett, hol 14 évi szolgálat után – mely alatt sok jeles vallásos munkát irt – 1668-ban 65 éves 
korában halt el*Életleirását lásd részletesebben Bod Péter Athenása 261–262. l.. 

Kölpény környékén még némely figyelmünket kiérdemlő dolog van; ilyen a falutól északra 
fekvő Katonadomb, hol régi hős korban a falu harczosai katonai gyakorlataikat tartották, s hol 
a tatárokkal is véres harczot vivtak – mond a hagyomány – mely csatákkal az odább levő 
Gyilkoscsupot és Vérhegyet is kapcsolatba hozzák, a mennyiben ott a megszalasztott tatárok 
nagy részét legyilkolták a székely harczosok. 

Kölpénynyel egybefoglalva kell ismertetnem az e vidéken anynira és méltán nevezetes 
Bocsokot, már csak azért is, mert azt nagy részben kölpényiek birják, oly kölpényiek, kiknek 
ősei fényes hősi tettek jutalmául nyerték. 

A hagyomány azt tartja, hogy a Bocsok Bocskai fejedelem birtoka volt, sőt mutatnak a 
gyönyörű lomberdővel díszes Bocsoknak, Kerülő nevet kapott legmagasabb hegyormán némi 
sánczolatoknak homályos nyomaira, melyet Bocskai fejedelem ott állott vára maradványának 
tartanak, e mellett öreg emberek egy a hegytetőről levezetett alagútról is beszélnek, mely ma 
azonban összeomlolván, nyomtalanul eltünt. Ezen hagyományokat némileg történeti okmány 
is támogatja, melyben Bocskai 1605-n az ő birtokában levő Bocsok erdőt az alján fekvő 
Ménes nevű kis faluval együtt az edelényi csatában magukat kitüntetett 11 kölpényi hősnek 



adományozza, fiuról fiura örökösen*Ez adománylevél eredetije a fehérvári káptalanban van, 
de hiteles másolata a bocsoki birotkosság kezében megvan.. Az adománylevélben névszerint 
meg vannak emlitve azon kölpényi harczosok, kik ezen adomány részesei voltak, s hazafias 
véteknek tartanám azoknak nevét itt fel nem emliteni. Ezek a következők voltak: primor 
Balogh János*A Balogh jószág leányágon a b. Vay családra szállt, ma b. Vay Lajos birja., 
primipillus Bányász Mihály*E család successora a Vajda család., Bakó Tamás, pixidarius 
Varga Balázs, Gócs György*Melynek a mostani Kis család utódja., Deák Lőrincz, Zongor 
Máté*A Zongor család ma is megvan Kölpényen., Göcsi János, libertinus Nagy Balázs, Karsa 
Mihály és Oláh György. Nevezettek 1606-ban introducáltattak is a Bocsok birtokába*A 
Bocsokot ma sem az egész falu, hanem csak 74 családfő birja, kik a nevezett 11 hősnek 
utódai. s a következő 1607. évben april 25-én a Bocsokra nézve törvényeket hoztak, 
melyekben ismételve felemlittetnek az adományt nyert hősök, valamint elősoroltatnak hős 
tetteik, melyekért Bocskaitól jutalmul nyerik az erdőt, s azután a birtoklás módját meghatárzó 
rendszabályokat hoznak, melyekt itt kivonatilag közlendőknek vélek. Az első pont szerint 
nevezett erdőből minden évben egy nyíl fogatik fel, melynek fáját a 11 birtokos egyenlően 
felosztva használja, de a második pont szerint magát a helyet felosztani soha sem lesz szabad, 
hanem közösen hazsnálják mindig ugy fáját, mint legelőjét. A harmadik pont szerint, ha 
valaki a birotkló 11 személy közül magtalanul halna el, része a többi birtokos társra száll át. A 
negyedik pont szerint egy fő és két albiró választatik két évre, kik itélő és büntető joggal 
ruháztatnak fel, s itéletök fölebbezés alá nem jöhet. A büntetések egy része a biróságé, más 
két része a birtokosságé. Ha Bocsokot érdeklő per támadna, annak költségét a birtokosság 
hordozza stb. A Bocsok birtoklása még ma is ezen 260 év előtt megállapitott egyezmény 
alapján kezeltetik, az ma is osztatlan a megszaparodott birtokosok között, kik csak haszna 
felett osztakoznak; mind e mellett mégsem alkalmazható itten a közös birtoklásnak káros 
következménye, mert a Bocsok erdőségei kiméletes módon használtatnak, elannyira, hogy az 
illetőnek részfáját az erdőn eladni sem szabad, hanem csak otthon udvarán jöhet áru alá, miért 
oly szépek a Bocsok erdőségei, hogy messze vidéken nincsen párjuk. A tetőn levő – már 
fentebb emlitett épületnyomokon kívűl, melyeket a rege szintén tündértanyává teszen – van a 
Bocsok nyugati alján egy Füzes nevű hely, hol a rigmányi avar sánczokhoz hasonló töltések 
tünnel elő. Ezeknek közelében ismét nagymennyiségű vastag cserépdarabot, fegyvert s más 
régi töredékeket találnak. Hagyomány szerint ott a törököknek volt erőditett tábora, mi avar 
korból voltát erősitené; más hagyomány szerint Füzes nevű tatárok által feldúlt régi falu 
feküdt volna ottan, sőt még most is keresik a megsemmisült falunak ottan elásva hitt 
harangjait és kincseit. 

Még ki kell itt emelnünk a kölpényi fő birtokos, már fentebb is előfordult Balogh családot, 
melyből János Bethlen Gábor korában Marosszék főkapitánya s mint ilyen e szék hőseinek, a 
haza- és lelkismeretszabadságért küzdött nagyszerű harczaiban vezére volt, első már Bocskai 
idejében is a Bocsokkal jutalmazott hősök közt. Fel kell emlitenem fiát Balogh Lászlót, ki 
1648. jun. 4-én választatott meg Marosszék főkirálybirájaul*Marosszék gyrás-gyüléseinek ez 
évekről szóló jegyzőkönyvei szerint.. 

 



A gr. Rhédei-kastély M.-Sámsodon. (Rajz. Greguss Ján.) 

Kölpénynek mindennemű nevezetességei ki levén meritve, folytassuk utunkat a tó völgyén, 
hol egy áthidalt*Mely lekenczei hidnak neveztetik. csekély hosszuságú csatorna választja el a 
Felső tót az Alsó tótól*E tó nádját és halászatát közösen birták a madarasiak az udvarokkal, 
ma már a tó enyészőben van, mert Pataki Miklós madarasi birtokos nagy munkával kivitt 
sánczokkal és árkokkal csaknem egészen lecsapolta, mely által a legbujább kaszálók 
keletkeztek., melynek a Kétárok pataka által átfolyt baloldali mellékvölgyében fekszik Mező-
Madaras*Mező-Madarast Timon Canceptis Aucepsnek nevezi., nemcsak a mezőségi rész, 
hanem egész Marosszéknek nagyságban harmadik faluja*Első Kibéd, második M.-Bánd, 
harmadik M.-Madaras., 2200-at meghaladó lakóval, kik nagyrészt székelyek, mert a mi kevés 
oláh van is, az annyira elszékelyesedett, hogy csak arról lehet fölismerni oláhságukat, hogy 
más templomban imádják istenüket. A székelyek mind reformátusok*30–40 katholikus 
kivételével.. Uj templomuk szép terjedelmes épület. Ezzel átellenben a lelkészi telken feküdt a 
régi templom, melynek alapfalai most is oly jól láthatók, miszerint még azt is ki lehet venni, 
hogy az félkör apsissal birt, tehát román izlésű templom volt, mi ismét arra utal, hogy 
Madaras oly régi falu, mely a 13. században már egyházzal birt*E templom helyén tett 
ásatások hihetetlen mennyiségü embercsontra vezettek, mi egykor itt vivott csatának vagy 
járványnak dúlásait jelöli.; bár biztos adatunk e falu lételéről csakis a 14. század elejéről, 
nevezetesen 1332-ről van, midőn Bertalan madarasi lelkész 1 régi banalist és 25 denárt fizet a 
pápai dézmába*Lásd a pápai dézmák regestr. 616. lap. 

1409-ben Nádas Mihály székelyek grófja Madarasi Imrét az Arnoldi Ursula elleni perben 
Marosszék elébe utalja*Szech. ms. cat. I. pag .401. vers. 51.. Madaras az 1567. évi 
regestrumban 23 kapuval, tehát már akkor mint nagyon tekintélyes falu, fordul elő*Három 
százados fejlődése Marosszék minden falui közt a legmeglepőbb, mert ma 395 házat számlál, 
határterj. is ezzel arányban van, mert az 6892 holdat 1275 négyszög ölet teszen, ebből 3911 h. 
1330 öl szántó, 168 h. erdő, 21 h. szőlő, 81 h. nádas, a többi kaszáló és legelő. Madaras 
határába be van foglalva az annak egy harmadát tevő Fekete is, melyről alább.. – 1571-ben 
csernátoni Bernáld Boldizsár, Zápolya János udvarnoka, madarasi Tóth Ferencznek Klára 
nevű leányát vevén el, Madarasra telepedett, mikor a Feketékért s ott nevelt szép erdőért a 
bándiakkal sokat perelt, kik halála után le is vágták azon szép erdőt*Erd. Tört. ad. III. k. 249–
261. l.. 

Borsos Tamás 1607-ben Rákóczi Zsigmond által megnemesittetvén, Madarason és Bándon 
házat és jószágot nyer. Birtokos volt Madarason az iktári Bethlen család is, mert Bethlen 
István 1616-ban egész madarasi jószágát Péchy Simonnak adja cserébe ennek küküllővári 
részeért*Keméyn Józs. Tran. posses. comit. Küküllő küküllővári rovatában.. Péchy notájával 
az a bethleni Bethlenek, Mikesek s mások birtokába ment át*Azonban az uri birtok csak kis 
részét tette Madarasnak, mert lakóinak nagy része mind szabad székely volt, jobbágyok csak a 
birotkosok által betelepitett oláhok voltak.. Borsos Tamás emléke most is élénken él a 
madarasi néphagyományokban, udvara a mostani gr. Bethlen-curia volt, melyhez nem csak a 
multból, hanem jelenünkből is kegyeletes emlékek csatolódnak; mert itten született gr. 
Bethlen Gergely, 1848/9-ki szabadságharczunk ezen nagyszerű hőse, ki mint menekült is olasz 
tábornoki minőségben többité korábbi babérjait, hozva a magyar névre külföldön is dicsőséget 
és becsülést. 1867-ben a honvágy visszahozta honába, hogy azon haza földjével 
elegyedhessen por-maradványa, melyért annyiszor vérzett, s melynek szabadságát oly dicsően 
védte. Bethlen Gergely halni jött haza, hogy emléke örökké éljen történelmünkben és népünk 
kegyeletében, hogy neve tündököljön mindaddig, míg magyar él e véráztatta földön. 



Madaras környékén ugy látszik, hogy már a rómaiak korában is laktak, erre utalnak a falun 
alóli Csupilábnak nevezett dombtetőn naponta előforduló maradványok, hamvvedrek, görög 
és római érmek, egy arany bikának szarva*S más ily maradványok, melyek Pataki Miklós 
birtokában vannak Madarason, ezen régiségek mellett a szives, vendégszerető Patakinak szép 
udvarháza, gyönyörű kertje, szépen berendezett gazdaságra, s hires ménese is figyelmet 
érdemel; különben erre járó azt nem is mellőzheti, mert Pataki oly vendégszerető magyar, 
hogy elfogatja a be nem térő vendéget; különben Patakinak önszorgalma által keletkezett 
kertjében a legnemesebb gyümölcsfák a legbujábban tenyésznek, fényesen tanusitva a 
mezőségi talajnak jeles gyümölcstermelő sajátságát. stb. 

A Csupiláb közelében levő kerek dombok egyikét Kincsesdombnak nevezik, hol ismét 
roppant kincset rejtő pinczét hiszen a nép, melynek tündérek felvigyázata alatti ajtaja csak 
minden hetedik évben nyilik fel egyszer. 

Odább a tó túlpartján van a Medgyespad nevű hely, emlékezetes csatatere a Rákóczi-
forradalom egyik utógyőzelmének, mert midőn Károlyi 1708-ban Erdélyt harmadszor sé 
utoljára meghóditotta, mivel Magyarországon is tornyosultak a fellegek, ő kimenvén, Nyuzó 
kapitányt haggyta néhány ezred magával benn Erdélyben; Nyuzó mint ügyes guerilla-vezér 
sok kárt tett a németekben, de végre is ngyon szorittatván, a Mezőségre csapott be, s Madaras 
mellett a németekből nhány százat levágott*Cserey Hist. Ujabb nemz. könyvt. 398. l.. Ez 
utolsó fellobbanása volt Erdélyben a szabadság szent lánjának, utolsó győzelme e nagyszerű 
alkotmányos küzdelemnek, mert Kirechbaum tábornok nagy erőt küldvén Szebenből Nyuzó 
ellen, ő is kivonult Magyarországra, s Erdély a kegyetlen bérenczek véres áldozatává 
lett*Ugyanott.. 

A Medgyespadnál még most is ott vannak azon halmok, melyek alá az e csatában elesett 
németek vannak temetve; a madarasi néphagyományokban még most is él e napok emléke, s 
büszkén mutatják e győzelem helyét, melyre elődeik is – Nyuzó csapatjával harczolva – 
befolytak. A Madaras feletti hegyet Vásárostetőnek hagyományok szerint azért nevezik, mert 
ottan régi időkben hires vásárok tartattak. Ennek alján ismét kőszénerek mutatkoznak. 

Madarasnak természeti nevezetessége azon hydro-vulcanicus forrásokban van, melyek a 
kovásznai Pokolsárral ugyanazonosoknak látszanak lenni. Két ily forrás van a falu közepén, 
melyeknek mélységét még megmérni nem tudták; ezeknek sürű, fekete szinű, gyantaszagú 
vize időnkint hullámzásba jövén, kitör medréből. A rege azt mondja, hogy két ártatlant 
fejeztek le azon helyen, s az undok két forrás azoknak vétkesen kiontott ártatlan véréből 
fakadt fel. E fekete viznek fehér timsószerű lerakodása van; vegytanilag észlelve még nem 
volt, s igy nem lehet tudni, minő gyógykincs hever itten használatlanul. Fürdésre még a 
lakosok sem használják, mert azoknak sötét mélysége már sok áldozatot nyelt el, s mivel 
korlátokkal ellátva nincsen, hanem az út mellett csak guy szabadon tátong, gyermekek és 
marhák is gyakran fuladnak belé, s azért ezen időnkint – mint hiszik, az ártatlanul ontott 
vérért – áldozatot kivánó források iránt borzadálylyal viseltetnek a lakosok. 

A népes Madarasnak megfelelő nagy határa van, levén 6892 hold 1275 négyszög öl 
terjedelmű. Ebbe azonban be van foglalva a Feketék madarasi része is. Feketék neve alatt 
pedig értetik azon az Alsótól északra eső vidék, mely a bándi tóba szakadó Öregvölgy és 
annak sokfelé elágazó mellékvölgyeiből, a Nagyvölgy, Kisvölgy, Harmadvölgy és Istentava 
tartományából áll, s melynek 4000 holdra menő területe Madaras, Mező-Bánd és Sámsond 
határához van beosztva. E nagy területen – hol négy falu kényelmesen megférhetne s okszerű 
gazdálkodással megélhetne – ma csak is 115 csaslád él szétszórt házakban, nagyrészt 



marhatenyésztés és pásztorkodásból élő Mezőségről ide telepitett oláhok*Csakis 15 székely 
család lakik ezek között. A Feketék kövér legelőin nagyon szép és keresett szarvasmarhák 
nevekednek, melyeknek országszerte hírök van, s a vásárokon nagyon kapósak.. Régen e 
vidék jóval népesebb volt, mert itt a nemzeti fejedelmek korában két faluban ráczok laktak. 
Hogy ezen rácz telep mikor jött ide, arra vonatkozó biztos adattal nem birunk s csak feltevés, 
hogy azok a Báthori Zsigmond uralma alatt Erdélybe hozott rácz hajduknak egy letelepitett 
csapatja lett volna*Székely Ádám a „Kolozsvári közlöny” 1857. évf. 12., 47. és 48. 
számaiban Bánd leirását közölve mondja, hogy a rácz hajduk Báthori Zsigmond alatt 
települnek a Feketékre, de ez állitását semminemű történeti okmánynyal nem támogatja. . 
Arra azonban, hogy a ráczok idetelepülte előtt jóval e vidék már lakott volt, biztos adataink 
vannak, mert a 14. század elején a telegdi esperesség (udvarhelyi) marosi districtusába 
keblezett Feketeluk nevezetű önálló egyházközséget találunk, melynek Péter nevű papja az 
1332. évre a pápai dézmába 8 denárt fizet*A pápai dézmák regestrumának 616. lapján ezt 
találjuk: „Petrus sac. de Feketeluk solv. 8 denar.”; s ismét Fekete nevű egyházközséget, 
melynek Miklós nevű papja 1334. évre 2 denárt fizet*A 735. lapon: „Nicolaus sacerdos de 
Fekete solv. 2 denarios.”. Abból pedig, hogy két külön nevű pap két különböző nevű faluból 
jelenik meg, azt kell következtetnünk, hogy ezen most kevéssé népes vidéken akkor tájatt két, 
és pedig két külön egyházközséget alkotó tekintélyes falu létezett; sőt hogy Báthori Zsigmond 
rácz hajduinak ide települte előtt a Feketék már tisztességes népességgel birtak, arra ismét 
adatot találunk az 1595-ki april 16-án Fehérvárt tartott országgyülés végzéseiben, mikor a 
székelység is kapujára 2 forintig megrovatván, Marosszéknek Fekete nevű falujára 36 forint 
esett, mi mutatja, hogy mgé a 16. század végén is tekintélyes falu volt itten, melyet – mivel 
csak a székelyek rovattak meg – székelyek laktak. Ugy látszik azonban, hogy Basta és Mihály 
vajda rémuralma alatt kipusztult innen a székely népesség, s helyökbe ugy települtek rácz 
hajduk. A rabláshoz és kóborláshoz szokott nép azonban letelepülése után sem mondott le 
előbbi életmódjáról és szokásairól, s rabló kicsapásaikkal rémei voltak ugy az útasok, min a 
szomszéd faluk lakosainak. Többszöri rendreutasitás, törvényes megintés sem tudván őket 
fékezni, miután azon végső megintésnek is, hogy ha rablásaikkal fel nem hagynak, ki fognak 
irtatni, mi sikere sem volt, Borsos Tamás rendeletet kért a fejedelemtől a javithatlan rablók 
kiirtására. Rendeletet ugyan nem, de elnézési igéretet kapott. Összeszedte tehát Madaras, 
Sámsond és Bánd harczképes férfiait s éppen, midőn az egy nagy rablókalandról megtérő 
ráczok zsákmány felett osztakozva, folyaikat készültek iszonyú kínokkal kivégezni, Borsos 
hadi terve szerint három oldalról egyszerre lettek megtámadva a felköltött három falu vitéz 
harczosai által, kik egy véres elszánt csatában a ráczokat nagyrészt levágták – csak kevésnek 
sikerült az elmenekülés – faluikat a földdel egyenlővé tették, területöket pedig sa három falu 
felosztá egymás közt; de mivel Madaras legnagyobb haderőt állitott ki, s a vezér is (Borsos) 
madarasi volt, tehát a felosztásnál is ő kapta a legnagyobb osztályrészt*Igy beszéli el a 
hagyomány.. Azonban a szék – mivel a ráczok szék-területen települtek volt le – 
ellentmondott ezen határfelosztásnak, s a nevezett három faluval sokáig perlekedett a Feketék 
miatt, míg végre a fejedelem a ráczok rablásaitól legtöbbet szenvedett nevezett faluknak itélte 
oda*Hogy a szék nevezett három községgel a Feketékért perlekedett mint a mely régebben 
szék szabad birtoka volt, annak a gyrás-gyülések és derék székek jegyzőkönyveiben is 
nyomára lehet akadni.. És éppen e perlekedésnek, s az annak alapul szolgált esketésnek 
köszönhetjük, hogy a Feketék multjáról a fenn elősorolt adatokhoz juthatunk, mert a 
történelem elfeledte följegyezni azt itten történt eseményeket, hogy pedig a ráczok kiirtása 
mely évben hajtatott végre, nincsen rá biztos adatunk, de hogy 1630 előtt történt, kitetszik egy 
ugyanezen évi esketésből, melyet Bethlen Gáborné ez év márczius 14-én Péchy Simon, bándi 
Sebestyén István és Egerházi István kérésére rendelt el. Ezen Tombold Ferencz és harczói Gál 
Márton által végbevitt esketésből kitünik az, hogy a ráczok kipusztitásakor a bándiak 
hadnagya Koltsár István volt, kitetszik az is, hogy a Feketében levő ráczokra rámenvén a 



három falu, azokat mind levágták, ki az, hogy az oláhok eltiltattak az oda való településtől. 
Továbbá ez esketésből a Feketék felosztása is tisztán kitünik, igy például a Csitmoly cseréjén 
innen való részt kapja Bánd, a Derekulja jut Péchy Simonnak. A túlsó oldalon egy darab 
Péchy Istvánnak, más darab Szabó Mihálynak, egy darab Borsos Tamásnak a Verőfényből, a 
bándi és madarasi határok közt, a maga kivánsága szerint stb.*Ez esketésnek 1818-ban kelt 
hiteles másolata Cserei Miklósnál is megvan; közli egész terjedelmében Benkő Károly 
Marossz. ism. 310–312. l. 

Megsemmisültek a ráczok falui*Egy Veress Tivadar nevü rácz ujból oda akart telepedni; de a 
madarasiak megintették, hogy azt ne merje tenni, mert meg kell halnia, s daczára a ráczok e 
szigorú üldözésének mégis maradt ott két rácz család, kiket ma is Ráczoknak hivnak., de azért 
a nép tudja még azt is, hol templomai feküdtek; a nép megjelölése szerint Nagy-Fekete 
temploma ott feküdt az Öregvölgyben levő Ráczok dombján, mely ma is temetkezési helye a 
Feketékben szétszórva lakóknak. Öreg emberek emlékeznek még ez egyház magasan 
fennállott falaira, melyek akkor bontattak le, midőn a madarasi ref. templom e század 
kezdetén épülni kezdett. Mondják, hogy akkor sok e romokból kikerült feliratos és faragvány-
ékitette kő rakatott be a madarasi templom falaiba, melyeknek eltemettetését annálinkább 
fájlalhatjuk, mert nem lehetetlen, hogy e templom egyike volt a 14. század elején itten volt 
faluk egyházainak, melyet az ide települt ráczok mint meglevőt csak használatba vettek, mivel 
az állitólagos faragványos és feliratos kövek nagyobbszerű épitkezést feltételeznek, minőt a 
kevés ideig itt lakott rácz telepek épithettek volna. – Az e felett magasuló hegyet 
Czeglédtetőnek és Határtetőnek is nevezik azért, mert a Feketék odacsatolása előtt itt volt 
Madaras határszéle. 

A Kisvölgyben egy másik önálló dombocskán – hol ma is régi épitkezések nyomai 
mutatkoznak – mondják állottnak a Kis-Fekete templomát. Ez is könnyen lehetne a 14. 
században megvolt másik egyházközségnek a ráczok által is használt szentegyháza. 

E két templomhely egyedüli emléktöredéke a megsemmisült rácz faluknak, melyek egykori 
lételét bizonyitani ennyi is elégséges ugyan, de multjok és megsemmisülésök történelmét, s 
főleg korszakát kellőleg felderitve mégsem látjuk, sőt kérdéses az is, ha vajjon e rácz telep 
nem Mihály vajda és Basta uralma korában létesült-e? s hogy e rablófészkek elpusztitásának 
történelme nem függ-e egybe a maros-vásárhelyi gyalogság azon hadi expeditiójával, mely a 
vajdának miriszlói csatavesztéséből elmenekült 150 kozákot a Mezőségen megszoritván, 
mind levágta*Erd. Tört. Adat. I. k. 57. l.; valjon ezen kozákok nem voltak-e az ide telepitett 
ráczok rabló harczosai? Vagy éppen nem függ-e össze a marosszéki székelységnek azon 
csatározásával, midőn a Székely Mózes elől Dézs felé elmenkült Basta utóhadaiból a Borsos 
Tamás által vezetett székelyek sokat levágtak?*Erd. Tört. Tára II. k. 29. l. Oly kérdések, 
melyekre a történelem biztos adatot nem nyújt; azonban azon körülmény, hogy az 1567. évi 
regestrumban – hol Marosszék legcsekélyebb faluja is bejegyeztetett – a Feketéket fel nem 
találjuk, asrra látszik mutatni, hogy azok később keletkeznek; de ha a történelem mezején 
csak sovány tarlózást teheténk is, azért találunk a Feketékben egy méltán figyelmet érdemlő 
természeti nevezetességet, az ugynevezett Isten tavát*Hagyomány szerint az régen Istán 
(Istvánt igy mondja ki a székely) tava volt, s csak későbbi idomitással lett Isten tavává.. 

A Kisvölgytől keletre eső emelkedésen, mondhatnók hegytetőn, vagy 700 lábnyira a tér 
szinvonala fölött van ezen meglepően gyönyörű tó; egy 1350 lépés kerülettel biró 
kristálytiszta viztükör, mely minden látható forrás és lefolyás nélkül e vidék ragyogó 
szemeként, mintegy Isten teremtőszavára állott elő, s ha a vizszegény Mezőségen ezen 
egyedül álló hegyi tó a népnél csaknem vallásos tisztelet tárgya, ha ezen 



feneketlennek*Feneketlennek nem hiszem, de hogy nagyon mély, meggyőzött az, hogy 20 öl 
hosszu mérszalagommal közepe tájat fenekét nem érhettem el. hitt vizmedencze – mely az itt 
levő pásztor népnek barmai itatására szükséges vizet s az emberek eledelére izletes halat 
nyújt*Nagyon sok sárga, fénylő pikkelyű kis hal terem e tóban, melyet Kárásznak neveznek, s 
melyeknek husa kiválóan izletes. – mint Istennek jótékony adománya a teremtőről neveztetett 
el; ha ez esőfejlesztő dörgedelmes hegytetőt a kegyelem istene által látogatott szent helynek 
tartja a nép, lehet-e rajta csudálkoznunk? hisz oly természetes az, ha a természet 
jótékonyságát és áldását a teremtő nagy eszméjével hozza kapcsolatba az ember. És 
kétségtelenül ezen ritka természeti tünemény még az észlelőt is meg fogja lepni, annál inkább 
áhitatot ébresztőleg kell tehát hatni a természet egyszerű fiára, ki a tudományok iránytűjével 
nem bir, ki mindent érzelme és képzelete után szinez ki s e képzeletet a tudás által nem képes 
megtestesiteni, míg a tanult embernek erre alkalma van; hisz éppen a természet megragadó 
nagyságában van a vallás költészete is, s teljesen vallástalan csak az, kit a természet 
mindenható nagysága fellelkesiteni és szent ihletre hangolni nem tud. 

A népnek e tóhoz kötött vallásos kegyeletét még egy korlátolt felfogása előtt csudaszerünek 
tetsző esemény is emelte, mert 1852-ben sept. 4-én délutáni 5 és 6 óra között felhőtlen derült 
égnél egy iszonyú menydörgés hallatszott, mit szakadozott csattanások követtek, s a feketei 
biró (a bándi Vaszilui Tyifor), ki éppen a tavon csónakkal halászott, egy nagy tüzes tömeget 
látott a tóba oly rohamos sebességgel zuhanni, hogy annak vize ölnyire felcsapott, sőt az 
egész tó felülete hullámzásba jött; ugyanekkor a tó körül is több ily tüzes tömeg hullott le. A 
biró és a közel levő nép a végitéletet hivén eljöttnek, rémülten menekült, de midőn a 
tudományok néhány embere, s köztük orvostudor zarándi Knöpfler Vilmos megmagyarázta, 
hogy nincsen miért félni, sőt jutalmat is igért a lebkő darabjait egybegyüjtőknek, nevezett 
feketei biró, s mások is felkutatták azokat, ugy hogy 1 négyszög mfd területen, vagy 60 darab 
lebkövet gyüjtöttek egybe. A legnagyobb minden esetre az volt, mely a tóba esett, s melyet 
megtalálni nem tudtak; de mégis meglelték azon 17 font 261/2 latot nyomó darabot, mely a 
bécsi muzeumba küldetett, s mező-madarasi név alatt a világ ismert lebköveinek 
legnevezetesebbike*Ezt a nevezett feketei biró találta; a madarasi járás hivatal a találónak 500 
ft jutalmat adva, kezéhez vette, s ugy került Bécsbe.. Másik kisebb, de azért nem kevésbé 
nevezetes példány a pesti muzeumba jutott; három példány Knöpfler birtokában van*Ezen 
példányok is igen szépek, a legnagyobb 818/32 font, a második 426/32, a harmadik 32/32 font.. A 
talált példányok közt kevés van, mely ujtörésű ne lenne, legtöbbje egyenetlen törésű szürke 
fehér foltokkal, trachyt idommal, a fehér foltok aczél ütésre szikrát adnak. A ritkábbak ércz 
fényességüek, alsó lapjuk egyenetlen azon talajalkat szerint, a melyre melet állapotjukban 
estek, felső részük darabos jegecz idomú crystallizált törésekkel, szinök öntött vasszerű*Dr. 
Knöpfler ismertetése szerint.. 

Még a növényországból fölemlitem azt, hogy az Isten tava körül, s másutt is a Feketékben 
nagy mennyiségben terem a Brasila Tatrica, melyet a nép Tatorján gyökérnek nevez. Annak 
ritka szép, ölesnél magasabb példányait láttam ott szabadon és tisztelten tenyészni, mert a nép 
kegyelettel viseltetik e növény iránt, melynek gyökere a nagy éhségkor sokakat mentett meg 
az éhhaláltól*Nem is oly rosz eledel, íze hasonlit a káposzta torzsához, s nagy táperővel bir. A 
gyermekeknek most is kedves mezei nyalánksága.. A Feketéknek még azon gyászos 
nevezetessége is van, hogy Axentyi Szeveru innen származik, s egyik ivadéka az itt maradt 
ráczoknak; nem lehet mondani, hogy elődeinek nyomdokait hűn ne követte volna! 

A Feketékből egybegyülő patak a Feketéknek bándi határhoz tartozó Derekulya nevű részén 
átfolyva Bándon alól szakad be a bándi tóba, de mi nem követjük a patak folyása jelölte útat, 
hanem visszatérünk a lekenczei tó völgyébe, hol egy a madarasi völgygyel párhuzamosan futó 



kis balparti mellék völgybe Szálteket*Az oláhok Szálteleket Cziptyetnyiknek nevezik. találjuk 
egy oláhok által lakott kis falucskát; pedig az Bethlen Gábor lustrájában Záltelek név alatt 
mint tisztán székelyek által lakott jelentékeny falu van bejegyezve*Melyet akkor – 1614-ben 
– Vajai János Deák birt egészben, sőt ezt megelőzőleg az 1567. évi regestrumban is Záltelek 
néven feltalálhatjuk. Most házszáma 45, határterj. 753 h. 1531 négyszög öl, ebből 380 h. 346 
öl szántó, a többi kaszáló, legelő, mert szőlője, sem erdeje nincs.. Ugy látszik, hogy Száltelek 
lakói Bándra költöztek át, s határuk is oda kebleztetett; az elhagyott falu helyén Kereszturi 
Miklósnak, Marosszék mult század elején szerepelt főkirálybirájának (kiről fennebb láss 
többet), volt méhes kertje, hová lassankint több mezőségi oláhot telepitett, s a bándi határból 
700 holdnyi területet kiszakitván, ez egyszer beolvadott falut ujból felelevenitette. 

Száltelek völgytorkolatában egy igen szép forrás van, melyet Kincseskútnak neveznek. E 
kútról azt mondja a hagyomány, hogy környékén Kincsesfalva nevű régi falu állott, melynek 
keresztyén lakóit Vatha lázadásakor az őshitre visszahajlott székelyek üldözőbe vették; ezek 
harangjaikat, templomi ékszereiket s magánkincseiket is nevezett kútba temették el; ott 
vannak most is s csendes éjeken hallhatni a harangok zugását, de a bűvölet által kötve tartott 
harangokat és kincset onnan kivenni nem lehet – mond a rege. 

E tájatt vezsik kezdetöket a bándi tavak. Mindössze három egymással egybefüggő tava van 
Bándnak, ezek közül a legfelsőt Felsőtónak és Magyarok tavának is nevezik, ezt Péchy Simon 
birta, de ő 1637-ben a bándi székelyekkel vagy inkább az ott levő apró nemességgel elcserélte 
az alsó jóval nagyobb tóért, mely cserére fejedelmi beleegyezést is eszközölt*Ezen cserelevél 
a fejedelmi confirmatioval együtt a Szekeres család birtokában van Bándon. Ezen 
cserelevélben emlitve van Székely Uraj is.. Ekkor nyerte az addig Monos-tava nevet viselt 
nagy alsó tó az Urak-tava elnevezést. A kettő között van egy kisebb tó, melyet Egerházi tónak 
hagyomány szerint azért neveznek, mert régen ily nevű falu feküdt partjain. Ezen tavaknak 
halászata, de főként nádja nagy jövedelmet hoz be, mert a faszegény Mezőségen a nád mint 
tüzelő és épitő anyag nagy szerepet játszik. Itt még több nyereményt nyújt azáltal, hogy a 
harasztosiak, vajaiak és feleiek innen veszik pénzért a gyékény- s más nádkészitményeikhez 
szükséges nádat. 

A Magyarok-tava nagyszámú apró birtokos közös birtokában van, a birtokviszonyt egy a 
Péchyvel tett csere idejében keletkezett egyezmény szabályozta, mely sajátságos örökösödési 
és részesülési törvényeekt állitott fel, valamint külön tóbiróságot is, mely e törvények szerint 
felebbezhetlen itéleteket hozott stb.*Ezen törvények megvannak most is a tó birtokosság 
levelei közt, s mint igen érdekes régi okmányt közölte a „Székely közlöny”. Ezen tó-társasági 
törvények az örökösödésre azon sajátságos szabályt álliták fel, hogy minden fiu azonnal a tó-
társaság tagjává lett, mikor az atyai háztól elvált, vagy ott is külön családot alakitott. 

E tavak terjedelmes partvidéke régen számos faluval volt népesitve, de e faluk ma mind 
elenyésztek, illetőleg beolvadtak határaikkal együtt – mint azt alább látni fogjuk – Mező-
Bándba, azon tekintélyes helységbe, mely a Felsőtóba balpartilag szakadó Csender vagy Ividő 
pataka*Az Ividő család régen virágzott Bándon; e patak elnevezésben maradt fenn ezen kihalt 
családnak őshangzatú neve. völgyében büszkélkedik; mely, mint nem csak Marosszéknek, 
hanem az egész Mezőségnek legnépesebb helysége, arra van hivatva, hogy ezen elszigetelt 
vidéknek városává nője ki magát, s hogy ez létesüljön, arra minden közreműködik, mert 
előnyös fekvése, népessége*Nepessége megközeliti a 2500 lelket, ezek közül 800 oláh, a 
többi székely, kik nagy részt református hiten vannak. Házszáma 482, határterj. 7999 h. 1468 
négyszög öl, ebből 4872 h. 856 öl szántó, 76 h. erdő, 10 h. szőlő, 211 h. nádas, a többi 
kaszáló, legelő és terméketlen. mellett a Vásárhelyről Kolozsvárnak vezetett országút is érinti 



Bándot; vannak már is nagyon keresett sokadalmai és hetivásárai*Bándnak már régebben 
voltak sokadalmai, mondják, még a nemzeti fejedelmek idejében nyerte, de azok nem 
használtatván elévültek, 1716. május 25-én Károly királytól Fogarasi Sámuelné Fekete 
Erzsébet és ennek első férje Kovács Istvántól származó gyermekei Bándon tartandó két 
országos vásárra (jan. 6-án és Orbán pápa napján tartandókra) nyert engedélyt. (Ezen okmány 
eredetije Rosnyai Jánosnál Udvarfalván), hanem e jog ekkor sem érvényesittetvén, elévült; de 
harmadszor is azt ujból megszerezte és pedig szombat napi hetivásárokra az engedélyt 1859-
ben nov. 19-én nyerte, két országos vásárra (máj. 1-én és oct. 31-én tartandókra), 1862-ben, s 
most ugy sokadalmai, mint hetivásárai nagyon látogattak, s főként baromvásárai országszerte 
hiresek., van számos nemessége, mely nagy értelmiségi contingenst nyújt, van postaállomás, 
olvasó-egylet, több bolt és vendéglő; ezek alapján már is a jövő előérzetében mezővárosnak 
mondják, pedig tulajdonképen még azzá emelve törvényesen nincsen. Az egész helységet 
csaknem mind nemesség lakja, nagyobb birtokos csak egynehány van, de azok sem laknak 
itten. A nemesség birtoka is nagyon elaprósodott, de azért e helység roppant, 8000 holdnyi 
terjedelmű, határából mégis csak jut mindenkinek annyi, hogy megélhet. Hogy az itteni 
nemesség ennek daczára még sincsen nagy jóllétben, azt inkább bizonyos álbüszkeségnek 
lehet feltudni, mely a földmivelésen kívűl minden más foglalkozást lenézett; ma azonban 
kezdenek itt is az emberek eszökre térni, s az idő kivánalmaihoz és viszonyaihoz 
alkalmazkodni, a régi tajtékpipás indolentia helyébe a szorgalom és munkásság lép, s a romba 
dőlt régi curiák helyén csinos házikók emelkednek mindenütt, melyekben munkaedzett erős 
ivadék s házi foglalatosságaik közt oly vonzóan szép hölgyek fogadják hagyományos szives 
vendégszeretettel az utast. – Bánd 1857-ben csaknem egészen leégett, s azután csinosabban 
épült s némi városias szinezetet öltött fel. 

Bánd régi fennállásának bizonyitékát feltalálhatjuk a csiki krónikában, mely szerint a 
székelyeket keresztyénné tett Sándor István, sz. István-kori főrabonbán a bándi várhoz 
Zsombor és Zsebő rokonait szállitá*Lásd Székely krónika 281–282. l., tehát Bánd ekkor 
nyerte első székely lakóit. Lételéről okmányilag támogatható biztos tudomásunk azonban csak 
a 14. század első feléig hat fel, midőn Bándot már mint önálló egyházközséget látjuk 
szerepelni*A pápai dézmák regestruma 1332. év rovatában 618. lapon ekként: „Petrus sac. de 
Band solv. 15 denarios.” Az 1334. év rovatában 764. lapon: „Petrus sac. de Band. solv. 5 ban. 
verencenses et 14 chulaqueos.”. 

Kis falucska még ekkor – miként a pápai dézmába fizetett összegek csekélysége mutatja – s 
míg Bánd*Benkő szerint Bándfalva nevet is viselt régen. Lásd specialis Trania Sedis Maros. a 
századok hosszu során jelenlegi tekintélyes állására fejlődhetett, addig sok beolvasztást kellett 
eszközölnie, mert maga is kezdetben jelentéktelen kis falu volt s 6–8 más, a tó vidékén feküdt, 
helységet absorbeálva, lett nagygyá; ezen faluk Benkő József*Ugyanott. szerint a következők 
voltak: Adosfalva, Sugófalva, Székely-Gerebenes, Kincsesfalva, Kistelek, Tsükmöd, 
melyekhez még a hagyomány Rózsásfalvát és Egerházát is csatolja. 

Benkő e falukat csak megemliti, de se beolvadásuk idejét, se egykori fekhelyöket meg nem 
jelöli; az elsőre vonatkozó adatnak én sem akadhattam nyomára, s Bánd régi levéltáraiban 
hiába kutattam azt felderitő okmányok után, hanem a hagyomány és helyelnevezések nyomán 
legalább e faluknak egykori fekhelyeit felfedeznem mégis sikerült és pedig Adosfalva ott 
feküdt az Uraktava nyugati oldalán, hol Adoskútja még most is fenntartja nevét. – E kút 
közelében van Kápolna észka, Kápolna verőfénye nevű hely, hol a hagyományok szerint 
Adosfalva kápolnája feküdt, fennebb Őrhalomcsúcsa, mely a Halom-nem őrállomása volt. 



Ados kútján alól van Rózsáspad nevű hely, itt feküdt volna Rózsásfalva, de mivel e helyen 
gyakran találnak római érmeket, hamvvedreket, s más töredékeket, azt lehet sejtenünk, hogy 
azon helyen, hol később Rózsásfalva épült, előbb valami római telep feküdt. 

Az Urak-tava keleti partján Kis-Telek nevű hely van, hol Kistelek nevű falu feküdt; még most 
is halálútjának neveznek egy mezeiútat, hagyományok szerint azért, mert a kistelekiek és 
rózsásfalviak ezen az úton hordták halottaikat Bándra a közös temetőbe. Más hagyomány 
szerint a Halálútja elnevezés onnan származik, mert Omlásvára bevételekor ott véres harczot 
vivtak s nagy részt hősi küzdelemben vérzettek el az ellenségre lecsapott várőrizet katonái. Ez 
az Omlásvára pedig a Kistelektől keletre fekvő magas hegytetőt koronázta, s sokan sejtik, 
hogy ott azon már sz. István korában állott vár feküdt volna, mely bándi vár név alatt a 
székely krónikában emlitve van*Lásd fennebb.. Az állitólagos várnak*Mely várról Kővári is 
emlitést tesz Erdély régiségeiben. azonban ma semmi látható nyoma nem maradt fenn, a hegy 
orma leomlott (honnan neve is), lesuvadozott, s ha volt is ott valami maradvány, azt elsodorta, 
eltemette, csak vastag cseréptöredékeket hagyva hátra, az ős tanyáknak helyjelölőjeként, csak 
egyes fegyvertöredékek merülnek fel, melyeket időnkint a hegy kilök, a vizár kimos, mutatva, 
hogy régen e hegytetőn harczfiak honoltak; a homályos regék pedig jókedvű tündéreket 
helyeznek oda, kik alagúton járnak fürödni a tóra, s az éjjelente arra járókat megtánczoltatják; 
de hagyjuk az eltünt várt, hagyjuk a tünékeny tánczos tündéreket s kutassunk tovább az eltünt 
faluk után. 

Székely-Gerebenes ott feküdt a mostani vármegyéhez tartozó Gerebenesnél. Gerebenes létéről 
1294-ig felható adatunk van, mert ezen évben III. Endre Gerebenes felét Toroczkai Cheleus 
unokáinak András és Istvánnak adományozza*Lásd Fontes rerum Aust. XV. k. Regest, 345.. 
Sőt e falu 1332–1336-ban mint tekintélyes katholikus egyházközség, tehát magyarok által 
lakott helység tünik fel*A pápai dézmák regestrumában az 1332. év rovatában 599. lapon igy: 
„Petrus sac. de Kerebenes solv. 5 ban. ant. et 14 den.” Az 1333. év rovatában 637. lapon: 
„Petrus sac. de Berebenus solv. 22 den.” az 1334. évi rovatban 705. lapon: „Petrus sac. de 
Gerebenus solv. 40 mont.” s végre az 1335. évi rov. 721. lapon: „Petrus sac. de Gerebenus 
solv. 16 den.” A fizetett összegek aránylagos nagysága mutatja, hogy akkortájt Gerebenes már 
tekintélyes helység volt.. Sőt nem csak e távol korból, hanem a hozzánk közelebb eső 16. 
századból is van adatunk arra, hhogyGerebenes Székelyföldhöz tartozott, mert az 1567. évi 
regestrumban Gerebenes néven 1 kapuval mint Marosszék egyik faluja van bejegyezve, s igy 
vagy két Gerebenes volt régen, a melyekből egyik a Székelyföldhöz, másik a vármegyéhez 
tartozott s a vármegyei megmaradtával a székelyföldi elpusztult, azaz Bándba olvadott be, 
még pedig 1567 után, vagy pedig csak egy volt, a mostani, mely nem tudhatni mikor – miként 
Székely-uraly is – a vármegyéhez szakadt.  

A Benkő szerint Bándba olvadt faluk közül Egerháza a hasonnevű közép tó mellett feküdt*Az 
Egerházi család mgé a 17. században is megvolt Bándon, Egerházi István az egyik regius a 
Feketék iránt 1630-ban tett esketésben. (Lásd Benkő K. Marosszék ism. 311. lap)., 
Kincsesfalva a Kincseskút közelében a Magyarok tava balpartján, miként fentebb megjelölők. 
Sugófalva, a ma is Sugó-nak nevezett Madaras felé eső határrészben a Mokája tér közelében, 
s végre Tsükmöd ettől nyugatra a ma is Csükmögy nevet viselő helyen. És e helyek nagy 
részén mindenütt találhatunk régi épitkezések homályos nyomaira, mindenütt felveti a föld 
azon régi vastag cserépdarabokat, melyek az elenyészett régi emberi tanyáknak nyommutatói 
szoktak lenni. Mezőségi, a „Kolozsvári közlöny” 1857. évfolyam 47., 48. számában azt 
mondja, hogy e faluk a kurucz-labancz időben olvadtak be Bándba, de e beolvadásnak sokkal 
régibbnek kell lenni, mert azokat egyik marosszéki lustrában sem látjuk emlitve, már pedig ha 
csak a Rákóczi-mozgalomkor olvadtak volna be, akkor ugy Bethlen Gábor mint Rákóczi 



lustráiban be kellene jegyezve lenniök, sőt az ezeknél korábbi 1567. évi regestrumban sem 
tudjuk, Gerebenes kivételével, a jelölt faluk egyikét is fölfedezni, hanem csakis Bandh-ot, 
még pedig mint olyan tekintélyes helységet, mely 21 kaput számitott, tehát valószinű, hogy 
ily nagygyá az emlitett faluknak azt megelőzött beolvadása által fejlődött. 

Mivel már Bánd roppant határának tömkelegében tévedezünk, keresve ott a multnak Ariadne-
fonalát, hát emlitsük fel itt a megjegyzésre méltó helyeket, minő azon Istendombja nevű 
hegytető, hol Bánd, Panit és Bergenye határa összeütközik, s mely ily nevét hagyomány 
szerint onnan nyerte, hogy tatár dúláskor az akkor sürű rengeteg erdő boritotta helyre 
menekülteket a fölfedezéstől megvédte az isteni kegyelem. Felemlitendő még a Bánd 
környékén mutatkozó nagymennyiségű só, mely a bányanyitásra kinálkozik; alig 100 éve, 
hogy a Csigófájánál egy oldal lesuvadván, tömör sósziklákat tárt fel, melyek ujból 
eliszapolódván, ma ott hevernek elrejtve használatlanul. Hasonlólag sónyomok mutatkoznak a 
Sószék és Sziksavas nevezetű helyeken is. 

A falu közelében egy helyet Fejedelem pajtájának neveznek azért, mert ott volt udvarháza 
Rákóczi Györgynének, Lorándfi Zsuzsannának, ki Bándon nagybirotkos volt. Bándra 
vonatkozó nagyon régi történeti adatokat, birtokadományokat nem birunk, mi kevésre 
akadtam, az mind ujabb korú; például 1639-ben Péchy Simon bir Bándon; lehet, hogy ezen 
birtok ment át Péchy notájával nevezett fejedelemnő birotkába, vagy azon másik birtok, mely 
a radnóthi kastélyhoz tartozott, s melyet Barcsai Ákos 1660. nov. 18-án Görgény-Sz.-Imrén 
kiadott adománylevelében váradi Belényesi Ferencznek s nejének Putnoki Erzsébetnek 
inscribál 2000 frtért*Ez adománylevelet lásd Kemény Józs. gyüjt. Lib. Reg. Barts. p. 310. Az 
erdélyi muzeum levélt.. Ugyanezen jószágrész lehetett az, melyet 1662-ben april 27-én 
Bonczidáról kiadott adománylevelében Apafi szárhegyi Lázár István és neje Petki Katának 
adományozott a görgényi várhoz tartozott Lőrincztelkével együtt*Ugyanott Lib. l. Reg. Apaf. 
p. 432., mely részt Bándon ma is a Lázár-család birja. A „Kolozsvári Közlöny” 1857. évi 
folyamának 47., 48. számában Mezőségi Bánd leirását közli; itt azt mondja, hogy Drakula 
vajda Havasalföldéről elüzetvén, Csicsó várával Bándon is 3000 holdnyi birtokot nyer, mely 
felett a Kálnoky és Vas család sokáig perelt; e jószágból birt Szalkay Máté, Ovid magyaritója 
is, ki huzamosb ideig itt Bándon lakott, később Bécsbe ment s egész Bándot magáénak 
mondván, eladta egy tőzsérnek stb., de mivel semmi adat és okmányra nem hiavatkozik, 
ezeket biztos történeti tudomásoknak nem állithatjuk fel. Bándi Sámuel Bándról származik; ez 
egy külföldön tanult igen jeles ember volt, 1690-ben irta a „68. zsoltár magyarázata” czímű 
hires vallásos munkáját, melyet Vér Judith (Teleki Mihályné) és Béldi Zsuzsannának 
(Wesselényi Pálnénak) ajánlott*A lustra megvan Marosszék levélt., emliti Benkő K. Marossz. 
ism. 100. lapján.. 

Régészeti tekintetben sem egészen kopár Bánd, mert a reformátusok egyháza a késő gótika 
műve, bár ez is annyira átalakult, hogy csak két ajtaja maradt meg időjelölöül. Mindkét ajtó 
nyomott csúcsivvel alakult, a hátulsó főkapuzatot két nagyon mély horony közé illesztett 
hengerpálcza-tagozat ékiti. A déli oldalajtó tagozatát két még erősebben idomitott horony 
közé foglalt körtetag alkotja azon sajátságos elrendezéssel, hogy egyik oldalán a csúcsívtőnél 
megszakad, míg a másik oldalon egészen a földig lemegy. 41/2 mázsás nagyobb harangja 
szintén régi; de el levén hasadva, ujraöntésre vár, miért mentsük meg legalább köriratát, mely 
ez: 

„Ap. Mih. N. E. K. S. Mező Bánd Anno Dni 1674.” 



Az Ap. után a többi betű ki levén reszelve, nem lehet biztosan tudni, ha Apafi vagy Apor 
akart-e lenni. A hagyomány azt tartja, hogy azt Apafi öntette, de a betüköz nekem 
rövidebbnek tetszik, hgoysem az Apafi név hiányzó három betüje kiférhetett volna oda, sőt a 
kireszelés (mi szintén a mystificatio gyanuját költi fel) helyén is egy „o” forma idom látszik, s 
igy én inkább Apor- mint Apafinak vélem azt. 

A református temetőben egy dombot Ráczok dombjának neveznek, mivel a Bándot kifosztani 
jött feketei ráczokat a fegyvert ragadott bándiak levágván, oda temették el*Mezőségi a 
„Kolozs. közlöny” 1857. évf. 12., 47. és 48-ik számában Bánd leirását adván, azt állitja, hogy 
a Báthori Zsigmond uralma alatt behozott rácz hajduk szállásokra levén a Mezőségre 
kiosztva, azon csapat, mely a madarasi Feketén ütötte fel szállását, rabló szándékkal ráütött 
Bándra, de a harczias szellemű bándi nemesség fegyvert ragadva, a támadókat mind 
leapritotta, s hullájukat egy gödörbe temette el a ref. temetőbe. Azonban ő ezen rácz tanyára 
vonatkozó semmi okmányra nem hivatkozik, s igy az ő adata is csak a hagyomány lehetett.. 

A bándi tavak lánczolata odább füződik azon völgyben, mely itt délirányt véve, Radnóthon 
alól megy a Maros völgyére. Ha régen a törvényhatóságok határainak megállapitásánál a 
természetes határvonalakra tekintettel lesznek vala, akkor e völgy alsó felébe eső néhány 
helységet is Marosszékhez foglalták volna; de erre akkori időben ügyelet nem levén, jelenleg 
Bánd képezi ez oldalról Marosszék véghelységét, bár régen az délebb esett, mert az alább 
fekvő Uraj Marosszék kiegészitő részét alkotá, s a pápai dézmák regestrumában is a marosi 
districtusban találjuk Urey és Vray néven beosztva*Az 1332. évi rovatban 616. lapon: „Paulus 
sac. de Urey solv. 4 ban. ant et 7 denarios.” Az 1334. évi rovatban 733. lapon: „Gregorius sac. 
de Urey solv. 5 den.” és a 766. lapon: „– – – sac. de Vray solv. 4 verencenses.”, sőt még az 
1567. évi regestrumban is Wray néven Marosszékhez látjuk sorozva. Jelenleg ugyan Torda 
vármegyéhez van keblezve*Hogy mikor kebleződött el, arra semmi adatot nem tudtam találni. 
Különben az 1867. reorganisatio alkalmával Marossz. lépéseket tett Urajhoz való joga 
érvényesitésére., de azért fenmaradt a régi eredet emléke, egyik Urajnak elnevezésében, mely 
még ma is Székely-Urajnak neveztetik. 

Megtérünk mi is ez elkeblezett és eloláhosodott falutól, s a Maros-Vásárhelyre vezető 
országutat követve, átszállunk a magas bándi hegyen*Ennek Kestely nevű legmagasabb 
csúcsa 277 öl magasságú tengerszin fölött. , melynek keleti alján a Zugópatak völgyében 
fekvő Bergenyére lejtünk be. 

Bergenye régi helység s már a 14. század elején Borgene és Bergune néven szerepel*A pápai 
dézmák regestrumában az 1333. év 733. lapon: „Nicolaus sac. de Borgene solv. 8 denarios” 
az 1334. év rov. 765. lap: „Nicolaus sac. de Bergune solv. 2 ban. verencenses et 1 chulaq.”. 
1451-ben ismét egy osztálylevélben fordul elő*Egy Erdélyi Miklós Ist. és Gyerő István 
Margit nevű fiu-leánya közti osztályban. Ez osztálylevél van a fehérvári káptalan 
levéltárában, emliti Benkő K. Marossz. ism. 315. lapján.. Az 1567. évi regestrumban jelenlegi 
nevén 5 kapuval találjuk*Most házszáma 191, határterj. 3014 hold, ebből 1574 h. 569 öl 
szántó, 133 h. 1007 öl erdő, 11 h. 1186 öl szőlő, a többi kaszáló, legelő és terméketlen.. 

Bergenye derék, ref. hiten levő székelyek által lakott falu, mely miként régi helységhez illő, 
némely érdekes régiséget tud előmutatni. Ilyen a ref. egyház kisebbik harangja, melyen 
ferditett latin betükkel ezen köriratot találjuk: 

„Cristus Rex Venit in pace Deivs (Deus) homo factus est 1530.” 



És ugyan a református egyházközség birtokában van egy igen érdekes régi kehely, melynek 
talpán e felirat olvasható: 

„Ez poharat atta Turi Gergely és felege Mészáros Anna, Az Bergenyei Eclesiának Isten 
tiszteletére az Sacrumhoz. Anno 1669 die 3 July.” 

Azonban e felirat nem a kehely készitése idejét, hanem csakis az adományozás évét s talán az 
ujabb korban készült kehely-talp csináltatása évét jelöli, mert véleményem szerint a pohár 
felső része a 15. századból való, s annak ugy idoma, mint ékitményezése annyira szép, hogy 
rajzát méltónak tartom a melléklésre. 

 

A pohár felső részén finom metszetű hullámvonalok rétegeiben halak, delphinek uszkálnak, s 
mindenféle tengeri növények tünnek elő; az egésznek kivitele az ezüstművesség finomabb 
alakitásai közé tartozik. Van egy kisebb áldozópohara is ez egyházközségnek „Tobias János 
1657” felirattal. 

A Zúgópatak átvizsgált tere egyik jobboldali mellékvölgyét alkotja a paniti völgynek, melyet 
– fentebb körvonalozott tájirati felosztásunkban – a marosszéki Mezőség harmadik völgyének 
soroztunk. 

Ezen a Gunyapatak által átfolyt észak irányú völgynek legalsó helysége Panit, kizárólag 
székelyek által lakott csinos falu, mely dohánytermeléséről hires. Hagyomány szerint lakói 
Háromszékről települtek ezen vitézségükért nyert helyre. Hanem ezen idetelepülés régen 
történhetett, mert 1332-ben már Pambus néven*A pápai dézmák regestruma 617. lapján igy: 
„Johannes sac. de Pambus solv. 4 ban. ant. et 2 denarios.” mint a marosi districtusba beosztott 
egyházközség emlittetik. Az 1567. évi regestrumban mostani nevén 10 kapuval 



szerepel*Most házszáma 273, határterj. 3321 hold 1250 négyszög öl, ebből 2074 hold 562 öl 
szántó, 418 hold 746 öl erdő, 33 h. 1214 öl szőlő, a többi kaszáló, legelő és terméketlen.. 

A nemzeti fejedelmek alatt oly kiváló szerepet játszott Alárdi család Panitról irta magát s ott 
is volt lakhelye. E családból legelőbb Ferencz tünt fel, ki 1506-ban az agyagfalvi gyülésen 
Aranyosszék követeként jelen volt; egy másik Ferencz Békés partján és a szentpáli csatában 
jelen van, elmenekül s javai elkoboztatnak, később kegyelmet nyervén, szentpáli birtokát is 
visszakapja, de a többi odavesz. (Nagy Iván Magy. csal.) Az Alárdiak paniti jószága ugy 
látszik később szövérdi Gáspár Jánosra száll, mert 1630-ban özvegye, Bethlen Zsófia, 
brandenburgi Katalin beleegyezésével Bethlen Györgynek hagyományozza paniti részét udvar 
és malommal, felei, kisfaludi, szentiványi, madarasi, harczói és más részjószágait. Most 
Kornis kézen van. 

A falu mellett keletre magas hegy, az ugynevezett Juktető csúcsa emelkedik fel. E hegytető 
egyik pontját ma is Kápolnának nevezik, s ott még jelenleg is látszanak némi nyomai azon 
kápolnának, melyre 1750-ben Macskási Krisztina hosszaszói birtokából 150 frtot 
rendelt*Ezen adománylevél a fehérv. kápt.. 

A Panittól nyugatra levő Agyagoshegy egyik részét Borsfűnek nevezik, még pedig azért, mert 
e hegy tetején borsfa-bokrok tenyésznek vadon, azok virágoznak, de gyümölcsük az éghajlat 
hidegsége miatt nem fejlődhetik ki. A hagyomány azt tartja, hogy azokat egy paniti harczos 
Törökországból hozva, ültette oda. Ha gyümölcsét nem is, de fáját pipaszárnak felhasználják 
Panitnak hires dohányt füstölő lakói. 

Ugyan e völgyben fekszik fennebb Harczó, mely az 1332. és 1333. évre vonatkozó pápai 
dézmák regestrumában Hudsev és Hudzov néven*Az 1332. év rov. 617. lapon: „Michael sac. 
de Hudzev solv. 2 ban. ant. et 7 denar.” Az 1334. év rov. 732. lapon: „Michael sacerdos de 
Hudzov. solv. 1 ban. ant.” Az 1335. év rov. 766. lapon: „– – – sac. de Hudzov solv. 3 verenc. 
et 12 chulaq.”; az 1567. évi regestrumban Hocchonak irva, végre Rákóczi György lustrájában 
Hoczo név alatt van bejegyezve, ekkor még csak kis falucska, melyben két primor*E két 
primor család Foris és Czugor, mindkettő kihalt birtokaikat Gálfalviak örökölték, a 
primipilusok közt Tombold és Gál család, hogy 1583-ban Harczot Zelemir Jánosnak 
adományozza Báthori Zsigmond, azt már fennebb Náznánfalva leirásánál láttuk. és 6 székely 
család lakott; ma már tizszereződve van azok száma*Népességének fele székely, a többi oláh. 
Most házszáma 70, határterj. 1552 h. 894 négyszög öl, ebből 643 h. 1426 öl szántó, 542 h. 
erdő, 13 h. 1512 öl szőlő, a többi kaszáló, legelő sé terméketlen.. 

Harczón a ref. egyház ismét a román épitészet egy tisztes emléke; 4 lépés hosszú szentélyét 
ennek is a félkúppal fedett félkör apsis alkotja, melyen két hosszukó keskeny, alig két láb 
magas s 4 hüvelyk széles körívbe záródó ablak van, ezeknek tagozatlan béllete a kora román 
izlés modorában középről ki és befelé öblösödik. 6 lépésnyi nyilattal biró köríves diadalív 
választja el e szentélyt a hajótól, mely későbbi odaépités lehet. Erre utal a hajó déli oldalán 
levő átszelt lóherívű kapu, mely a késő gótika vesszőékitményével van tagozva. 

A templom hátulján Gálfalvi Imre kertjében egy csudás facsoport van, körbe ültetett 16 óriási 
hársfa, melyeknek törzsei csaknem összeforrva, egy insd pagodaszerű szerkezetet mutatnak, 
míg a roppant lombsátor mysticus félhomályában a druidák titokteljes papjait keresi a szem. 
Oly sajátságosan szép e facsoport, hogy ha valamely nagy város mellett lenne, csudájára 
járnának, míg itt senki figyelemre sem méltatja. A kert alján Gáfalvi Imrének svájczi 
modorban épitett kastélyszerű udvarháza pompálkodik. 



Harczónál a völgy kétfelé ágazik; egyikét, mely nyugatnak irányul, Bonczának nevezik; e 
völgyben sok vastag cserép fordulván elő, a hagyomány azt tartja, hogy régen Boncza nevű 
törökök által lakott falu feküdt volna ottan. A másik völgy megtartva északi irányát, felnyulik 
a Bocsok déli aljáig, hol szép regényesen fekszik egy erdőkoszorúzta s a Gyürüszeg pataka 
által átfolyt hegykebelben e völgy végfaluja Kövesd. Hogy e kőszegény vidéken e falu neve 
hogy keletkezhetett, azt alig lehet érteni*Kövesdet néhány oláh család kivételével mind 
székelyek lakják. Kövesden 1451-ben Alárdi Jakab birtokot nyer Hunyaditól. Lásd 
Medgyesfalvát. Az 1567-ik évi regestrumban Köwesdh néven 7 kapuval szerepel. Most 
házszáma 89, határterj. 1642 h. 796 négyszög öl, ebből 745 h. 1031 öl szántó, 409 h. 1350 öl 
erdő, 15 h. szőlő, a többi kaszáló, legelő és terméketlen. Forrásai közül egyiket Ombolynak, 
másikat Márkuj kútjának nevezik.. 

A Kövesdtől délnyugatra levő hegyet Várpatak oldalának, az onnan lefolyó csermelyt 
Várpataknak, és ismét egy másik, a falutól északkeletre eső hegytetőt Pujka-várának nevezik, 
mindkét helyre régi várat helyez a hagyomány, melyeknek azonban ma semmi látható nyoma 
nincsen. 

Kövesden a reformátusok uj temploma egy régi helyére épült. A régiből semmi más 
maradvány nem maradt fenn, mint egy – most a lelkész kertjében levő – keresztelő medencze, 
mely nyolczszög idomáról itélve a 15. században készülhetett; van még ez egyházközség 
birtokában egy igen nevezetes áldozó pohár, melyen ezen körirat jön elő: 

Felső sorban: 

 

Derekán levő sor: 

 

Legalól virágfüzér közé fogva: 

 

E felirat ó-szláv nyelven van, oly összefoglalt betükkel, melyek annak megfejtését igen 
bajossá teszik, elannyira, hogy bár több a szláv paleografiában jártas tudóssal közöltem, mégis 
csak részben volt felderithető; e szerint a felső sorban ez van: 

”Sija kupa stvoril Jura Kolophej” 



(végén néhány betű megfejthetlen) azaz: 

„Ezt a kupát készitette Kolophej György.” 

A második sor első 6 betüje megfejtetlen maradt, a 7-ik betütől kezdve ez következik: 

„Nikolai Anastasya vleto 7117” 

azaz: „Nikolai Anasztasia 7117. évben.” Mi a bibliai világ teremtésétől számitott időszakot 
képvisel, miből ha a szláv időszámitásnak Krisztus születéseig felvett 5508 évet levonjuk, 
poharunk 1609-ben készült. A végsor négy betüje – mi hónapot jelent – szintén ismeretlen, de 
ily hiányos felfejtés mellett is a mennyi lényeges e feliratban, t. i. a mester, az adományozók 
neve és az évszám ismerve van, s ez évszámat igazolja maga a kehely alakja is, mely alól 
keskeny s felfelé öblösödő pohár-idomot mutat. Oldalán finom metszetü hullámvonalakkal 
van diszitve, melyek közé vannak bemélyitve a felirattal ékes mondatszalagok. Kérdéses 
marad az is, hogy miként kerülhetett e pohár a Székelyföldre, s mivel erre vonatkozólag az 
egyházközség irattára mi adatot sem nyújt, csakis a feltevés terére vagyunk utalva azon 
sejtelmünkkel, hogy azt vagy a Lengyelországból kiüzött s Erdélyben testvériesen fogadott 
unitáriusok hozták be, vagy pedig valamely Bethlen Gábor vagy Rákócziak alatti hadjárat 
alkalmával zsákmányként juthatott valamelyik kövesdi székely harczos birtokába, ki azt 
ecclesiájának ajándékozta, vagy végre még az is lehetséges, hogy az egyszerüen valamelyik 
oláh egyházközségből került oda, mert tudjuk, hogy a mi oláhainknak egészen a 17. század 
végeig nem csak, hogy irodalmuk nem volt, hanem még betüjegyeik is hiányoztak, s 
mindenben mint pecséteik, felirataik, de sőt még egyházi imáik, énekeikben és 
szertartásaikban is kizárólag csak a szláv nyelvet használták, (sőt használják ma is). Ezen 
szláv befolyás alatti kiskoruságuk oly szembeötlő volt, hogy biliájuk sem volt oláhra forditva, 
egészen a 17. század közepéig, midőn Rákóczi György saját költségén fordittatta és 
nyomtatatta ki az első oláh bibliát. Ez első nyomtatott emléke az oláh nyelvnek, melynél még 
az oláh fejedelemségek sem tudnak régebbit felmutatni, s ezt is magyarnak köszönhetik, mert 
annak nem csak kinyomatását, de elterjedését is Rákóczi eszközölte, s még ma is több helyt 
csak ezt ismerik és használják. Azon korban, valamint az egyházi nyelv, ugy a szent edények 
felirata is szláv volt az oláhoknál*Hogy az erdélyi oláhoknál a nemzetiségi érzet e korban 
mily csekély volt, hogy őket csaknem erővel kellett arra hajtani, s hogy vallásukban mennyi 
babona volt, kitetszik azon feltételekből, melyeket Geleji Katona erdélyi ref. püspök 1640-ben 
az oláh püspökségre ajánlott Milóvitius elibe adott, s azoknak elfogadása és foganatositására 
esküvel kötelezte. Ezek első pontja szerint oláh iskolát, 2. p. szerint oláh nyomdát tartozott 
állitani, hogy templomi és iskolai könyveket nyomasson. A 3. p. „az idegen birbitelést” eltiltja 
és meghagyja, hogy az isteni tisztelet oláhul folyjon. Az 5. p. rendeli, hogy predicatio, 
könyörgések és énekek oláhra fordittassanak, s ugy folyjanak; továbbá urvacsorát ne kanállal 
együtt, hanem bort és kenyeret külön osszanak, s a templombeli füstölést, misézést, 
csengetést, s más babonát elhagyasson. A 13. p. mondja, hogy a templomokban való mankóra 
támaszkodást elhagyassa, s férfi és asszony népnek ülőpadokat alkalmaztasson. A 14. p. 
Jézuson kívűl más közbenjárót tilt, szentek és angyalok imádását eltörli. – A 15. p. 
meghagyja, hogy a temetést egyszerüen predikátióval eszközöljék, gyertyát, tömjént, 
útiköltséget s eledelt a koporsóba ne helyezzenek. A 17. p. a cinteremekben szokásos 
halottakkal való beszélgetést, komondorozást, vajdagatást (sic) eltiltja. A 19. p. a péntek 
ünneplését eltörli. A 20. szentek, állatok nevére való esketést eltörli. A 22. a házasokkal „a 
méz nyalitást” elhagyatja. A 24. az oláh püspököt az erd. ref. superintendenstől teszi függővé. 
(Lásd terjedelmesebben Uj Magyar Muz. 9. foly. I. k. 200–201. lap.), s igy kelyhünk is igen 
könnyen kerülhetett valamelyik oláh egyházközségből. 



Antal Imre – Marosszéknek több országgyülésre megválasztott követe, az ellenzéknek ez ős 
bajnoka – Kövesdről származik. 

XXIX. A Maros völgye Vásárhelyen alól. 
Medgyesfalva, multja és vallástörténelme, csata és lustra a Matykó rétjén. Hagymás-Bodon, 
régibb fekhelye. Telek. Római maradványok. Pathó Menyhárt és Bonyhai püspök lakháza. 
Tatárszállás. Unumáj. Bodon-szőlője Lukácsvára. Kakasd. Tatárvölgy, M.-Keresztur, régi 
templom, harang és kehely. Basta és Gedeon. Búcsúpad. Földvárnál római castrum és híd. 
Nyárádtő, Csitt-Szent-Ivány, Csittfalva régi temploma, harangja. Csákvára. Pad .Malomfalva, 
Őrhegy, Csetátye, Padje, római épitkezések nyomai. Búcsúmás vagy Szélás. Kilátás innen, 
búcsú Marosszéktől. Sóspatak. Marosszék határa. 

Bevégeztük szerencsésen Marosszéknek Mezőségre rugó részét, és ha most visszatekintünk a 
befutott útra, ha egybefoglaljuk az ottan észlelteket, be kell őszintén vallanunk, hogy ezen 
utunk mégsem volt egészen hálátlan, hogy ottani tarlólázunk mégis nyujtott némi jutalmat, sőt 
lelkünk méltán örömtől dagadhatott, látva ottan fajunknak életrevalóságát, melylyel még a 
Mezőség ridegségét is kiessé tudja tenni, észlelve jóizléssel párult azon szorgalmát, mely a 
pusztán is egy kies oázt tud elővarázsolni. 

A paniti völgyön lemenve, a rég elhagyott Maros terére érünk, s valójában a Mezőség szűk, 
korlátolt vidékei után oly jól esett ezen nyilt, barátságos térre kijutnunk, melyen folyamaink 
büszke királynéja hömpülyög méltósággal tova, s melynek hátterében a – hegylakónak mindig 
kellemes látványt nyujtó – havasok kéklő csoportja tünik fel. Olyanforma volt a keblünkben 
felköltött érzet, mint a Nilvölgy lakójaé, ki a pusztán való utazásról visszatérve, megpillantja 
a büszke pálmaerdők zöld koszorúját. 

De én nemcsak gyönyörködni, nemcsak a viszontlátás felett örvendezni jöttem ide vissza, 
hanem odább kutatni, mert Marosszéknek Vásárhelyen alól eső Maros-menti részét még nem 
ismerjük; miért kezembe veszem ujból a vándorbotot, s olytatom utamat lefelé a Maros 
mellett, hol a Vásárhelyen alól következő első helység Medgyesfalva, egy a Maros balpartján 
szép regényesen fekvő falu, melynek kunyhói közül büszkén emelkedik ki a gr. Lázár-kastély. 
Homlokzatán ennek is ott van a Marosszék több urlakjain divatos ezen felirat: „Isten a fő 
gondviselő.” 

Medgyesfalva régi okmányokban Medjesfalva név alatt jön elő, s ugy látszik ily nevét a régi 
székely felosztáls Medgyes nemétől, vagy az ennek alosztályozásában előforduló Medgyes 
ágtól nyerte. 1451-ben már az Alárdiak birtokában van, nevezett évben Hunyadi János 
medjesfalvi Alárdi Jakabnak mandatumot ad ki*A végett, hogy Margit és Martha asszony, 
valamint ponyaberki Ponya Mihály szentmiklósi, fintaházi, kövesdi, szentannai, udvarfalvi és 
szőkefalvi részjószágokból illetményüket kikapják; ez okm. ered. a fehérv. kápt., emliti 
Benkő K. Marossz. ism. 264. l.. Ezen Jakabnak fia volt azon medgyesfalvi Alárdi László, ki 
1467-ben a Mátyás király ellen fellázadtak forradalmi okmányát aláirta*Kővári Erd. Tört. II. 
k. 95. l., miért notáztatott, de az országban benn lappangván és tovább is fondorkodván, 
Mátyás király által elfogatott s 1468. jan. 19-én Kolozsvártt fejét vesztvén*Lásd Kővári Erd. 
Tört. II. k. 99. l., Medgyesfalva Angyalosi Jánosra*Medgyesfalvi birtokos Angyalosi János 
1612-ben perel m.-vásárhelyi Hajdu Mártonnal Marosszék ez évi közgy. jegyzőkönyvéből 
kitetszőleg. szállt. Ennek fiu-ága kihalván, 1685. apr. 10-én nővérei Erzsébet (dálnoki 
Mihálcz Mihályné) és Krisztina (Bálintith Zsigmondné) osztoznak az angyalosi terjedelmes 



birtokok felett, mikor Medgyesfalva az utóbbinak jutott*Az eredeti osztálylevél Náznánfalván 
Szántó Jánosnál; kivonatilag közli Benkő K. Marossz. ism. 265. l.. Később a Kornisokra, 
ezekről a gr. Lázárokra szállt. Az 1567. évi regestrumban Megyesfalwa néven 6 kapuval 
találjuk bejegyezve*Most házszáma 116, 2033 h. 1507 négyszög öl, ebből 928 h. 1107 öl 
szántó, 242 h. erdő, 10 h. 1484 öl szőlő, a többi kaszáló, legelő és terméketlen, talaja kiválóan 
jó, de a Maros áradozásainak nayon ki van téve, szőlője Kakasd felé an.. 

Itt e falu mellett vonta meg magát 1601-ben a Moldovából Basta mellé bejött 3000 kurtán, 
kiket Székely Mózes éj idején megtámadván, mind levágatta*Nagy Szabó F. kron. Lásd Erd. 
Tört. adatok I. k. 62–63. l. és e kötet XIX. fejezetében levő Vásárhely krónikájában 
részletesen leirva.. Az e falu melletti Matykó rétjén, hol e vérengző csata vivatott, rátothi 
Gyulaffy László főkapitány és kááli Kun László 1685-ben Marosszék lustráját tartották*Ezen 
lustra megvan Marosszék levélt., emliti Benkő K. Marossz. ism. 100. lapján.. A mult század 
elején marosszék börtönei Medgyesfalván voltak*Lásd Benkő K. Marossz. ism. 252. lapon 
felhozott perben.  

Medgyesfalva és a szomszéd Kakasd is a Nyárád melletti Káposztás-Sz.-Miklósnak voltak 
filiáji, a mater messze levén, a leányközségek önállóságra törekedtek; de ezen törekvésük 
sokáig korlátozva volt, mignem 1673-ban Ó-Tordán tartott zsinat megengedte a szorgalmazott 
elszakadást és azt is, hogy a két falu (Kakasd és Medgyesfalva) egy egyházközséget alkotva, 
külön papot tartson. Ez időtől fogva Kakasd lett materé, hol a lelkész lakott, de felváltva 
tartozott istenitiszteletet tartani mindkét faluban*Mint ez kitetszik a kakasdi jegyzőkönyvből 
és a Vásárhelyen 1702-ben tartott parcialis deliberatumából, melyben a többek közt az áll, 
hogy: „A melyik vasárnap regvel lesz isteni tisztelet Kakasdon, az nap délyest (délután) 
Medgyesfalván légyen és más vasárnap regvel Medgyesfalván, délyest Kakasdon, és ismét 
minden Pénteken regvel Medgyesfalván stb.” Ezen határozat eredetiben megvan 
Náznánfalván Szántó Jánosnál.. 

És valójában bámulnunk kell, hogy a mult század elején még tisztán székely protestánsok 
által lakott Medgyesfalva miként tudott éppen itt a székelység központján annyira átalakulni, 
hogy ma már (a gr. Lázárok kivételével) egyetlen székely család sem lakik ottan, s ha ily 
rögtöni átalakulásnak okait figyelmesebben vizsgáljuk, rájövünk azon szomorú igazságra, 
hogy annak bizony a nemzetiségre kevés figyelmet forditott katholicismus és a földesurak 
vétkes figyelmetlensége volt okozója, mert a protestantismus – melyet joggal neveznek 
magyar vallásnak – mindenütt hű őre volt a nemzetiségnek, s miként a Mezőségen megvédte a 
székely elemet a beolvadástól, ugy itt is Medgyesfalva magyar nemzetisége biztonságban volt 
védszárnyai alatt; de mihelyt 1716-ban gr. Kornis Zsigmond kormányzó (Medgyesfalva 
akkori földesura) erőhatalommal elfoglalta a medgyesfalvi ref. templomot s oda jezsuitákat 
helyezett, a protestantismussal együtt kiveszett a magyarság is*Mire közreműködhetett az 
üldözőbe vett protestánsok elköltöztetése is, kiknek helyére aztán a földesur szolgálatkészebb 
oláhokat telepitett., s ma Medgyesfalván van ugyan kath. templom, de hivek nélkül, s az 
egykor tiszta székely falu, melyben Bethlen Gábor lustrájakor még egyetlen oláh sem volt, ma 
már olyan tiszta oláh falu, hogy akár a Mezőségnek közepére is beillenék. És az ily 
jeleneteket, fájdalom, többhelyt láthatjuk ismétlődni, mint szomorú példáját azon 
lelkipásztorkodásnak, mely isten házából is kirekeszti az édes anyanyelvet, a mint azt 
kiküszöbölte az iskolákból és a századokon át monopolizált tudomány köréből, s ki a politika 
teréről is, mert kétségtelenül a katholikus papság által iskoláinkban alkalmazott latin tannyelv 
volt főleg oka annak, hogy a nemzeti fejedelmek alatt csaknem kizárólag magyar 
törvényhozási és közigazgatási nyelv az osztrák uralommal elért katholikus suprematia alatt 
latinra változott. Történt pedig ez Róma kedveért a katholicismus és papságának hierarchica-



cosmopoliticus iránya miatt, történt az ez által elérni vélt vallási egység és egyöntetüség 
érdekében; tehát idegen érdekben, melynek a haza érdeke alárendeltetett, s melynek fájdalmas 
következménye nemzetünkre nézve az lett, hogy egész vidékek, melyek a nemzeti fejedelmek 
uralma és a protestantismus védszárnyai alatt magyarok által lakattak, a hogy szép móddal 
vagy erőszakkal katholikussá lettek, addig latinizáltattak, míg latinná, azaz oláhvá lettek 
Erdélyben, tóttá Magyarország felvidékein. Hogy ez igy van, azt minden észlelő tudja, arra 
Marosszéknek csak Marosmenti kis területén egykor kizárólag székely lakosságú 5 falu (Sz.-
György, N.-Ernye, Medgyesfalva, Nyárádtő, Szabad) nyújt szomorú bizonyitványt. 

Ha pedig a vármegyéket tekintjük, ott a magyar nemzetiségükből ily módon kivetkőztetett 
községek száma roppantra megy, s ijesztő mérvet ölt a Dunafejedelemségekben levő csángó 
testvéreink közt, hol ez egész országrész az egykor tisztán magyar lakosságú Kis-Kumánia 
százezrei vesztek el ez okon nemzetiségünkre nézve; s vannak veszendőben az ott korunkig 
fennmaradottak is. 

Felhozom e fájdalmas példákat avégett, hogy bár csak azokból okulást s a nemzetiségi 
érdekekhez való szivósabb ragaszkodást meritene katholikus papságunk, hogy igy a mult 
mulasztásait legalább a jövőben helyrehozni törekedjék, Róma cosmopoliticus tanai alóli 
kibontakozás és nemzetiesebb irány követése által. 

Medgyesfalva közelében két mellékvölgy nyomul be a hegyek közé, melyek töltelékét 
képezik a Maros és Nyárád közti hegyfoknak. A Szilas patak által átfolyt első fölgynek 
fenekén van elrejtve Hagymás-Bodon, a másikban Kakasd. Vegyük ezeket rendre. 

Hagymás-Bodon régenten nem mostani helyén feküdt, hanem alább a jelenleg is Teleknek 
nevezett helyen; de hagyomány szerint a régi országút Cserefalváról itt jövén le, a falu 
gyakran volt kitéve török-tatár dúlásnak, postálkodás s más kellemetlenségeknek, miért 
elhagyva ezen kényelmetlen helyét, fentebb huzódott a völgy fejébe, s oda dugta el magát 
akkor rengeteg erdőségek által fedett, s könynyebben is védhető mostani helyére; de az ős falu 
templom-helyét most is mutatják, s az eső gyakran mossa ki az oda temetkezettek koponyáit; 
sőt mosott ki ezeknél még régibb és értékesebb maradványokat is, mint római hamvvedreket, 
fegyvereket s azon szép éremgyüjteményt, melyet fennebb a vásárhelyi collegium leirásánál 
ismertettem. Ezek, valamint az odább látható római utnak egy darabkája arra enged 
következtetést vonni, hogy a rómaiak ide, ezen rejtett völgyecskébe is behatoltak volt, sőt 
valószinünek látszik az is, hogy a Marosmenti fő utvonaltól azon szárnyvonal, mely a 
sóváradi castrumhoz s onnan a Homorod mellékére ment át, éppen a bodoni völgyön csapott 
át a Nyárád s onnan a Kis-Küküllő völgyére. 

Hogy Bodon*Bodon az 1567. évi regestrumban mostani néven 3 kapuval van bejegyezve, 
most házszáma 61, harárterj. 1131 h., ebből 376 h. 1106 öl szántó, 516 h. erdő, 15 h. 1202 öl 
szőlő, a többi kaszáló legelő, és terméketlen. Koronkának volt leányközsége s hogy az elválás 
felett sokat perlekedtek, azt már fennebb Koronka leirásánál láttuk; hogy mikor szakadt el s 
lett önállóvá, arra nincsen biztos adatunk; a bodoni egyházközség levéltárát felkutatva, ott oly 
iratra akadtam, melyben 1734-ben Bodon mint filia, egy másra 1745-ből, melyben már mint 
önálló egyházközség jön elő, és igy az elválásnak 1735–1745 között kellett történni. 

Pathó Menyhárt, Marosszék főkapitánya és a portához járt ország követe bodoni volt*Kiről a 
Bodon és Koronka közti perben emlékezet van téve. Ott látók, hogy ország követe volt a 
portára Bethlen Fark. Hist. VI. 230 lapjáról pedig azt tanuljuk, hogy Patho (Batonak irva) 
Menyhárt portai küldetését megelőzőleg 1605-ben mint Marosszék főkapitánya van jelen a 



ny.-szeredai országgyülésen, s tagja a Bocskai meghivására választott küldöttségnek., sőt a 
jeles férfiunak emléke maig is él még a bodoni nép között; udvarháza ugyanaz volt, melyben 
később Bonyhai György ref. püspök is lakott, ki sokáig volt vásárhelyi pap; mint ilyen 
hagyományozta ezen ősi curiáját a vásárhelyi reformata ecclesiának, mely most is birja. Az 
épület, mely több szászados régiségre mutat, ott van a templom közelében, s nagyon 
romladozott levén, czigányok tanyájává lett, hogy ma-holnap egy romhalommá váljék. 

Haller Gábor, a krónikairó és tragicus véget ért jeles országnagy, fiatal éveiben szintén lakott 
Bodonban*Mint maga mondja Naplójában, ráneheztelő atyja 1637-ben adta ki neki a bodoni, 
lukafalvi, lőrinczfalvi, fintaházi és gerebenesi részjószágokat, mikor Bodonba huzódott 
vissza.. Sőt ezen, Apafi féltékenykedésének áldozatul esett, kitünő embert Bodonban laktán 
kívűl más emlék is cstolja Marosszékhez, mert ő 1661-ben jan. 20-án Marosszék 
főkapitányának neveztetett, mely tisztét következő évben történt letartóztatásaig viselte. 

Bodon határán még némely felemlitést érdemlő helyelnevezésre találunk; ilyen a falun alól 
levő (éppen Telek felett fekvő) hegyfok, melyet Tatárszállásnak haogymány szerint azért 
neveznek, mivel a tatároknak ottan erőditett tábora volt, honnan a vidéket dúlni kijártak, s 
hová a sok zsákmányt és rabot összehordták. Ma is ottan sok nyilvesszőt, fegyvereket, s a 
többek közt egy két öl hosszú egyenes kardot is találtak, mi nem tartozik a tatár fegyverek 
közé. A hegynek Koronkára néző keleti oldalán egy nép forrást Tatárok kútjának neveznek 
azért, mert onnan hordtak a khánnak vizet. 

A Tatászállás északi alján vezsi kezdetét azon kies völgyecske, melynek torkolatja Vásárhely 
nyugati végénél nyilik. E völgyben vannak a vásárhelyieknek csinos nyaralói, kioszkjai, ott 
van a hires Unumáj és Bodon szőlőjének*Ez a haogymány szerint, s mint neve is mutatja, 
Bodoné volt, mondják, hogy egy agyonvert ember vérdijába foglalta le a város. nevezett 
szőlőhegye a városnak, hová majális s más mulatságokra szoktak kirándulni a városiak, s 
főként szüreteléskor nagymérvű mulatozásoknak helye ez, annyira, hogy az unumáju 
szüreteknek messze vidéken hire van. 

A bodoni völgyet a kakasditól elválasztó erdőnőtte hegylánczolat egyik csúcsát Lukács-
várának nevezik, hanem biz ott az állitólagos vár egykori lételét bizonyitó semminemű nyom 
nem maradt fenn. Itt levén, már csak belejtünk Kakasdra, mely falut az 1567. évi 
regestrumban mostani nevén 8 kapuval találjuk*Most házszáma 69, határterj. 957 h. 1587 
négyszög öl, ebből 404 h. 1341 öl szántó, 355 h. 1020 öl erdő, 6 h. 1356 öl szőlő, a többi 
kaszáló, legelő és terméketlen. Egyik szőlője Unumájnak neveztetik s igen jó bort ád.. 
Későbbi okmányokban Kakasdfalva néven szerepel. Fentebb már emlitők, hogy 
egyházközségileg előbb Káposztás-Szent-Miklóshoz tartozott, ugy azt is látók, hogy 
Medgyesfalvával együtt 1673-ban szakadnak el*A kakasdi ecclesia jegyzőkönyve szerint. – 
1756-ban 97 lélek lakja Kakasdot; hanem az 1767- és 1777-ben uralgott pestis*E pestisről 
bejegyzés van az egyházközség jegyzőkönyvében, hol az pestises-csumának iratik. Ekkor 
Kakasd elzáratott, s még ma is láthatók az őrkalibák helyei határán. annyira elapasztá lakóit, 
hogy 1778-ban Kovásznai Sándor*Kovásznai Sándornak atyja kakasdi pap volt. e verset irta: 

„Villa decem vix est miseris possessa colonis 

Nomina de gallo noctae cantante gerit. ” 

Ma már a 10 családból 310 lélekre szaporodott e falu népe. 



Kakasd régi temploma ujra épült, azonban a réginek czinteremében van egy csinos müvű 
kőkoporsó, melynek elkopott feliratából már csak ennyi olvasható ki: 

„Hic jacet Stephanus Sebe de Zilaj qui duo decennis … so nexus equitum … vest parentis A 
D … idia Celae … pestis. 

Miből végre is csak a nevet, azt, hogy lovag volt s hogy a pestis idejében halt el, lehet 
kiokoskodni. 

A falu között jobbpartilag beszakadó csermely völgyét Tatárvölgynek hagyomány szerint 
azért hivják, mert egy Imre*Az Imre család ma is megvan Kakasdon. nevű kakasdi harczos 
ottan sok tatárt sujtott le. 

A kakasdi völgyön lemenve, kiindulási pontunkra, Medgyesfalvára érünk vissza, honnan a 
Maros völgyén lefelé haladva, negyedóra alatt a Maros balpartján szépen fekvő Maros-
Kereszturt találjuk. Hogy Keresztur neve honnan származott, hogy az valójában valamelyik 
szntföldi szerzet keresztes-vitézei által épittetett-e? – mint sokat állitják – itt nem akarom 
vitatni, hanem nyomozásaim alapján azt igne is látom, hogy Kereszturunk nayon régi helység, 
s mint e vidék központi egyházközsége már a 14. század elején Sanctus Crux néven 
előfordul*A pápai dézmák regestrumának 1332. évi rov. 618. lapjn levő ezen bejegyzés 
szerint: „Joannes sac. de S. Cruce solv. 14 denarios. ”. Az 1567. évi regestrumban szintén 
feltalálhatjuk, hol mostani nevén 9 kapuval jegyeztetett be*Most házszáma 104, határterj. 
1660 h. 240 négyszög öl, ebből 1021 h. 356 öl szántó, 48 h. 1498 öl erdő, a többi kaszáló, 
legelő és terméketlen, mert szőlője nincsen, pedig régen kellett lenni, mivel egyik heyét 
Szőlőlábnak nevezik. 

Maros-Keresztur, valamint az alább fekvő Nyárádtő is régen tiszta székely falu volt, ma 
mindkettő vegyes népességű. Keresztur és Nyárádtő között a két falutól egyenlő távolságra 
egy kis magaslat van*Mely ma is a nyárádtői reformátusok temetkező helye., ezen feküdt e 
két falunak közös temploma, melyhez a szomszéd (Nyárádmenti) Lőrinczfalva is mint filia 
tartozott*Lőrinczfalva 1620-ban szakad el. Azonban ezen közösség ugy látszik csakis a 
reformátióval jön létre, mert a katholikus korban, s nevezetesen sa XIV. század elején 
Keresztur (miként fennebb látók) és Nyárádtő is külön önálló egyházközségek. A pápai 
dézmák regestrumában Nyárádtőre vonatkozólag ezt találjuk az 1332. év rov. a 619. lapon: 
„Stephanus sac. de Naradyn solv. 25 den.” Az 1334. év rov. 734. lapon: „Stephanus sac. de 
Naragni solv. 20 denarios.”. A három falu közös temploma nagy és tekintélyes épület, s a 
marosszéki ref. esperességnek gyakran volt székesegyháza; mint ilyen erőditve levén, 
egyszersmind védhelyül is szolgált a három falu lakosainak, hol harczias időkben gyakran 
oltalmazták magukat és félltőbb kincseiket az ellenség dühe ellen. Ide vonult a nép Basta 
dúlásakor is, de Basta körlvette sergével s a magokat hősileg oltalmazó lakosokra ontatta a 
templomot*Ez valószinüleg 1601-ben történhetett, midőn a székelyek a harmadszor is beütött 
Báthori Zsigmond mellé állván, Basta Nyárádtőnél ütött tábort, s onnan intette hűséges 
csatlakozásra a székelyeket, de midőn ennek foganatja nem lett, Székely Mózes közeledtére 
feldúlta a környéket, s azután csatát kerülve vonult el Dézs felé. A mint ezt Borsos 
krónikájában feljegyezve találjuk.. Ott van most pusztán azon hires régi épületnek fekhelye, 
melynek a hagyományok szerint messze vidéken nem volt párja, a kegyetlenül 
legyilkoltaknak csontjai pedig ott fehérlenek mint tanujelei ezen – fajunk ellen irtó-harczot 
folytatott – rémkor embertelen kegyetlenségeinek. 



Ekkor és ekkent fogyott meg e faluk magyar lakossága, a keresztur-nyárádtői reform. ecclesia 
azonban még ezután is annyira tekintélyes volt, hogy Apafi Mihály aalatt még esperesi 
székhely, s Galambfalvi András nyárádtői ref. lelkész és a nyárádtői tractus experese ezen 
fejedelemtől egyházközsége számára korcsmároltatási jogot nyer*Ezen adománylevél meg 
van a kereszturi ref. egyházközség levelei közt. Ezen korcsmároltatási jogot hosszas 
perlekedéssel 1858-ban éppen ez adomány alapján nyerte vissza a nyárádtői ref. ecclesia.. 

Hanem az osztrák ház uralma alá kerülvén Erdély, ez mindent elkövetett a protestantismus 
kiküszöbölése és a katholicismus szépmóddal és erőhatalommal való terjesztésére, ennek 
alapján történt aztán, hogy 1768-ban a jezsuiták ide is befészkelték magokat*A maros-
vásárhelyi Ferenczesek házitörténete szerint., erőhatalommal elfoglalván a ref. esperesség 
templomát; bekövetkezett aztán ismét az is – minek Medgyesfalván s másutt is szomorú 
példáit láttuk – hogy a protestantismussal együtt kipusztult a magyarság is; elannyira, hogy 
ma az akkor még tiszta székely lakosságú Nyárádtőnek csak egy negyede székely, a többi 
oláhvá változott át, s csak tiszta magyar hangzatú nevök mutatja egykori székely voltukat. 
Ekkor költözött át a református pap Kereszturra, s lett az előbbi leányközségből mater, 
melynek most Nyárádtő leányegyháza. 

A kereszturi ref. templomban egy régi harang van, melyről a hagyomány azt tartja, hogy az a 
Basta által feldult közös templomból került ide, s ezt valószinüvé is teszi ezen körirata: 

„Sit nomen Domini benedictum 1597.” 

Van még a kereszturi ref. egyházközség birtokában egy igen szép kehely, melynek ugy alak-
szépsége, mint finom díszletezése megérdemli, hogy képét mellékeljem. 

 

A kehely magassága 6 hüvelyk, rajta e körirat olvasható: 

„Pegor Branter Bvrger zu Modor.” 

Az évszám ugyan hiányzik, de ugy a betük idoma, mint főként az oldalán előjövő, s 
rajzunkban is látható három dombor-müvű alak öltözéke az Erzsébet angol királyné korára 
utal, hanem, hogy a Pozson vármegyében levő Modor városából miként került ez ide, az 



talány marad előttem; lehet, hogy ezt is valamelyik ide való kurucz hozta el magával 
szülőfalujának emlékül, mint a gegesi kis harangot, s mint a várfalvi nagy harangot, melyet 
Rákóczi Gy. táborozásakor plane Brünnből hozott haza egy oda való székely. Van egy másik 
csinos kehelye is: „K. P. K. K. Anno 1699” körirattal*Mely monogrammok hihetőleg 
Kendeffi Pál és Kendeffi Krisztinát vagy Katát jelölhetik.. 

Kereszturtól délre a Maros és Nyárád közti hegyfok egyik magaslatát Búcsú padnak 
hagyományok szerint azért hivják, mivel ott régen a katholikus korban búcsút jártak; más 
hagyomány szerint azért, mert régi harczias időkben, midőn a véres kard meghordozásakor az 
egész székelység fegyvert fogott, hon maradó rokonaik, feleségeik, kedveseik idáig el szokták 
volt kisérni, s itten a Székelyföld határán levő helyen búcsúztak el a harcz vészei közé távozó 
kedveseiktől. E búcsúvétel egy megható nemzeti ünnepély volt, a szülő itt áldá meg fegyverét 
a harczosnak, mondván: „ugy harczolj vele, hogy hazádnak, s nekem becsületet szerezz”; a 
szerető azt mondá a fiatal leventének: „ugy térj vissza, hogy büszkén ölelhesselek keblemre”; 
szóval ez nem volt siránkozó, pityergő búcsúzás, hanem oly biztató útrabocsátás, mint a 
minővel a spártai anya küldte harczra fiait. 

Hanem mi nem búcsúzunk itt el Kereszturtól, mert még meg kell tekintenünk az észak-keleti 
végétől alig 600 lépésnyire eső Földvárt. 

Igy neveznek egy a Maros balparti magaslatán levő helyet, hol mult időknek vannak tisztes 
maradványai; e maradványok pedig csalhatlanul itten állott római épitkezések romtöredékei. 
A talaj nagy átalakuláson ment keresztül; a Marosnak ide ütődő hullámai elmosták a magaslat 
nyugati oldalát, az eke felforgatta, s kigyomlálta a romokat a földből; elem, idő és emberek ily 
összetűző rombolása mellett mégis maradtak itten oly töredékek, melyek a kutatót 
utasithatják, mert a tér szinvonala fölé, vagy 3 öllel emelkedő magaslatnak 4200 négyszög 
ölnyi területét sürűn boritják a római téglák és párkányos fedélcserepek töredékei; naponta 
találnak ottan római érmeket, s öreg emberek még emlékeznek földből kiemelkedett falról is, 
mely azonban a Maros által naponta elmosott pártokkal együtt beomott a folyamba. Innen van 
az, hogy a folyam-meder tele van ma is római téglákkal, sőt a folyam mart oldalán még most 
is látszanak falrakatnak nyomai. Ezen nyomok és a Matykó rétjén darab helyen előtűnő római 
út kétségtelenné teszi, hogy itten római colonia feküdt; mivel pedig az még senki által 
észlelve, tüzetesebben vizsgálva, de sőt még felemlitve sem volt*A malomfalvi 
maradványokról Vass és Akner is emlitést tesznek, de a Kereszturiról mindenik hallgat., s 
mivel figyelmesebb utánkutatással is valamely feliratot, de még csak bélyeges téglát is 
felfedeznem nem sikerült, igy én is csak sejtelemként állitom fel, hogy itt volt azon pont, hol 
az Apulumból feljövő római út két ágra oszlott, egyik megmaradván a Maros balpartján, mely 
Vásárhely és Kebelén át a mikhzi castrumhoz ment, míg a másik átcsapva a balpartra, 
Szentkirály, Várhegy és Vajda-Szentiványon át ment a Vécs melletti castrumhoz*Ez 
útvonalokat fentebb részletesen nyomozva irtam le.. Az útelágazás e tájat történhetett át a 
Maroson, s hol e romok vannak, ottan egy hidfő, vagy a hidat védő castrum állhatott. Mert 
hibás többeknek azon állitása*Vass „Erdély a rómaiak alatt” 108. lap., hogy a jobb parti római 
út Malomfalvánál vonult fel, mivel Malomfalvánál – bár a vidéket nagyon figyelmesen 
kikutattam – ez útnak semmi nyomára nem akadhattam, s a jobb parti római út csakis 
Náznánfalvánál tünik legelőbb fel, melynek iránya ezen hidfővel tökéletesen összetalál. 

Igen óhajtandó lenne, hogy e helyen a tudomány barátai rendszeres ásatásokat tegyenek, mely 
ásatások valószinüleg a mult homályát felderitő fölfedezésekre vezetnének*Mert még az is 
megtörténhetnék, hogy a még meg nem határozott Paralisium feküdt itten, mert a Peutingeri 
táblákban kijelölt távolsága Napocatol (59 római mfd) inkább találna ide, mint a sokkal 



távolabb eső Mikházához, s oly tekintélyes colonia, minő Paralisium volt, inkább is helyén 
volt itten a Marosnak szép terén a katonai út ezen eloszlási pontján és a hajókázott folyam 
partján, mint a szűk havasok közti mikházi völgyben, a római útvonalnak ezen végpontján., és 
ezen nyomozással annál inkább kellene sietni, mert a folyam maholnap elsodorja ezen 
romoknak máris homályos maradványait, e maradványok megsemmisültével pedig eltünik a 
történelmi valóság felfedezhetésének reménye is. 

Kereszturon alól van Nyárádtő, Marosszéknek ez oldalról eső végfaluja, melynek 
vallástörténelmi multját Kereszturral együttesen tárgyaltuk. E falu történelme homályos és 
szomorú; az 1567-ik évi regestrumban mostani nevén 10 kapuval szerepel*Most házszáma 
178, határterj. 2240 hold 707 négyszög öl, ebből 1223 hold 415 öl szántó, szőlője 3 h., a többi 
kaszáló, legelő és terméketlen, mert erdeje nincsen, egész határán hegy nem levén.. Későbbi 
történelmében kétszeri szomorú feldúlatása áll rémes jelként, egyszer Basta dúlja fel a 17. 
század elején, mert 1601-ben a győzelmesen előre haladó Báthori Zsigmond előtt a 
Székelyföldről szaladva Nyárádtőnél állott meg, azonban Báthori közeledtének hirére, miután 
a neki szállást adott falu lakóit templomukba temette, s a falut felégette, Kolozsvár felé 
elvonult. 

Két és fél századdal később a béke és tudományos műveltséget szenvelgő 19. század közepén 
a Basta-hagyományoknak hű továbbültetője Gedeon ismétli azt, mit Basta mivelt, s annyira 
feldúlta ezen semmi ellentállást nem mutatott falut, hogy alig maradt meg néhány mezőn 
épült háza. Hogy néha hadművelet alatt a visszavonulás fedezésére felperzselnek egy-egy 
falut, az másutt is megtörténik, de hogy menetközben minden ellenséges támadástól 
biztosságban, csupa Nérói hajlamból felégessék sa falukat, mint ezt tevé Gedeon, Nyárádtő, 
Lőrinczfalva, s más falukkal is, azt a művelt nemzetek hadtörténelmében nem igen találjuk 
fel. Az ily barbarismus, az ilyen, nálunk sokszor ismétlődött, Dsingis-kháni vad düh a 
történelem itélőszéke előtt felebbezhetlenül el van itélve, s ki ilyeket tett, annak átkos emléke 
maradhat csak fenn. Ennyi gyászor rombolás, s a zsarnokság szégyenletes bérenczei nyomába 
Nyárádtőn találunk egy örvendetesebb jelenséget, a szabadsághősök legdicsőbbikének 
győzelmes bevonulását is, mert Székely Mózes 1603-ban, miután a vármegyéket Basta 
bérenczeitől kitisztitotta, szülőföldjére, az őtet és a haza ügyét győzelemre segitett székely 
nép közé indult, midőn Nyárádtőn ütötte fel első hadi szállását, itt fogadta 
MarosVásárhelynek tábora számára élelmet hozó, s jötte felett örömét nyilvánitó küldöttségét, 
mely küldöttségnek Nagy Szabó Ferencz is tagja levén, krónikájában fenntartá ezen 
örvendetes nap emlékét*Lásd Erd. Tört. Adat. I. k. 62–66. l.. 

Nyárádtő legrégibb ismert birtokosa, Pokay Jakab, ki a 16. század közepe táján az erdélyi 
magyar hadak sasos zászlójának volt zászlótartója, s kinek nyárádtői birtokát 1552-ben Kendi 
Ferencz, Ferdinán erdélyi vajdája, hűtlenség czímén lefoglalta, mivel Pokay sergének egy 
csapatjával a törökhöz azaz Zápolyához ment át*Lásd Nemzeti Társ. 1833. évfolyam II. félév 
325–326 l.. 1667-ben Melegh Mártont*A mint az nevezettnek egy azon év febr. 1-ről kelt 
intőleveléből kitetszik, közli Benkő K. Marossz. ism. 268. l. és Maksai (Maxai) Balázst 
találjuk Nyárádtőn, ez utóbbi nejével Pán Dorotyával kapja Nyárádtőt, kire első férje Borbély 
Kristófról szállott. Maksai Dávid a mult században, mint Mária buzgó tisztelője uralkodói 
engedélylyel Máriafira változtatta nevét. Ez a Dávid kormányszéki titoknok, 1736-ban 
Kolozsmegye főispánja volt, utódai is a vármegyéken tüntek ki, mert László fia 1777–1783. 
Zaránd vármegye főispánja volt, ennek fia Antal Doboka vármegye alispánja, főbirája és 
főispáni helyettese, később kir. táblai ülnök volt; fiai, Albert és Lajos, mint kiváló 
honvédtisztek tüntek fel 1848/9-ki szabadság harczunkban. 



Nyárádtő*Nyárádtő Goston János püspöknek 1526-ban kelt levelében Nyaradthevv néven 
fordul elő. Lásd Szereday Ser. Epp. 183. l. a Nyárádnak Marosba szakadásánl feküdt, honnan 
neve is eredett, mert mint már másutt is elmondám a székely a mellékpatakaival sok felé 
ágazó folyókat fához hasonlitá, melynek gyöke vag töve pályája végén van, innen ered a 
Havadtő, Nyárádtő, Egrestő elnevezés. Hanem a Nyárád ma már nem Nyárádtőnél szakad a 
Marosba, hanem a Székelyföldhez hű folyam elhagyva régi medrét, melynek nyoma Nyárádtő 
nyugati végénél még ma is felismerhető, még egyet kanyarult, s egy darab vármegyei földet a 
Székelyföldhöz sajátitván, alább Vidrádszegnél önti a Marosba szőke hullámait. 

De a Nyárád csakis a Maros balpartján határolja Marosszéket, mert a jobb parton az jóval 
alább nyulik, s ott még három Marosszékhez tartozó falut találunk, melynek megtekintésére 
átszállunk a Maros jobbpartjára, hol legelőbb is a Kereszturral szembe fekvő Csitt-Sz.-Iványt 
érjük, mely már a 14. század elején önálló egyházközség*A pápai dézmák regestrumának 
1332. évi rovatában 618. lapon levő ezen bejegyzés szerint: „Benedictus sac. de S. Joanne 
solv. 6 ban. ant. et 10 parvos”; a 731. lapon: „Petrus sac. de S. Joanne solv. 1 gi.” és még e 
néven a 764. lapon. Az 1567. évi regestrumban Chijt-Zent-Iwan néven 13 kapuval találjuk. 
Most házszáma 182, határterj. 2354 h. 375 négyszög öl, ebből 1382 h. 1211 öl szántó, 52 h. 
1280 öl erdő, 19 h. 1453 öl szőlő, a többi kaszáló, legelő és terméketlen. Jobb szőlői a Bongor 
tető oldalán vannak. Hegyei közt Almást, Garatot és Kigyóst emlitem fel.. 

Csitt-Sz.-Ivány nagyon csinos székely falu, hol kevés számmal elszékelyesedett oláhok is 
laknak. Csitt előnevét az alább – Malomfalva és szentivány közt egyenlő távolságra – feküdt 
Csittfalvától nyerte, mely falut a tatárok semmisitettek meg. Életben maradt lakói 
Szentiványra huzódtak, mikor az ősfalu nevét oda illeszték az ujtanya nevéhez, s ugy lett 
Csitt-Sz.-Ivány. 

Csittfalva nevét pedig a hagyomány onnan származtatja, hogy midőn őseink e földre 
telepedtek, egy harcznok csapatjával azon a helyen vonulván, lova fáradtan állapodott meg; 
eleget nógatta, biztatta gazdája Csitt Csitt, de a ló heylből kimozdulni nem akart, mit ő 
szerencsés előjelnek hivén, nem is ment tovább, hanem ottan embereivel megtelepedvén, 
alapitá a lóbiztatásról Csittfalvának nevezett falut, mely hogy mikor dúlatott fel, arra nincsen 
biztos adatunk, hanem mivel az 1567. évi regestrumban és Bethlen Gábor 1614-ki lustrájában 
Chyttfalva néven még mint külön falu van bejegyezve, de Rákóczi 1635-ki lustrájában 
emlitve nincsnek, azt kell következtetnünk, hogy az 1614–1635 között semmisült meg. 

Eltünt a falu, de fekhelyét még most is megtalálhatjuk, Szentiványon alól, hol Szentivány és 
Malomfalvától egyenlő távolra önálló dombocska emelkedik, melyet még most is Templom 
dombjának neveznek. E domb szántás alatt levén, átalakult ugyan, de azért még most is 
nagyon sok faltöredék és tégladarab boritja a helyet, hol egykor Csittfalva temploma 
feküdt*A domb alatti rétet még ma is Papberkének hivják azért, mert ottan volt a csittfalvi 
pap háza, s ma is a Szentiványi református pap birtokában van.. E templom pedig tekintéyles 
lehetett, mert Csittfalva, Szentivány, Malomfalva és Sóspataknak volt központi anyaegyháza, 
melyben mind a négy falu lakossága imádkozott. Hogy e templom még a falu elpusztulta után 
is állott, hogy a malomfalviak és szentiványiak oda ezen romladozott egyházba jártak isteni 
tiszteletre, s hogy azt felépiteni akarták, kitetszik egy az esperesi székhez 1687-ben tett 
jelentéséből nyárádtői nemes Asztalos István és Fazekas Mihálynak, melyben elősorolják, 
hogy a szentiványi ref. megye (egyházközség) képében elmentek malomfalvi patronához 
Nemes Susához és annak malomfalvi jobbágyaihoz azokat felszóllitni arra, hogy a csittfalvi 
pusztuló félben levő régi kőtemplomnak felépitéséhez harmad részben járuljanak; de Nemes 
Susa hon nem levén, tisztjei azt felelték, hogy urok nélkül mit sem tudnak, a jobbágyok pedig 



csak annyiban igérkeztek járulni, mitn bármelyik szentiványi jobbágy; de harmadának 
felépitését megtagadták*Ezen jelentés eredetiben meg van a Szentiványi ref. egyházközség 
levéltárában.. Igy aztán e templom kiigazitása elmaradván, annyira romladozott, hogy a 
szentiványiak is felhagyták, s falujokba épitettek kis fatemplomot*A mostani csinos 
kőtemplom helyére., hova a puszta templom harangjait is átszállitották, melyért 1692. febr. 
16-án Barcsai Péterné Nemes Susána, Márton deák által a szentiványiakat meg is citáltatta a 
tordai országgyülésre*Ezen citatio megvan a Szentiványi ref. ecclesia levéltárában., de a 
melynek ugy látszik semmi eredménye nem lett, mivel a harangok azután is Szentiványon 
maradtak. A csittfalvi harang megvolt Szentiványon egészen 1848-ig, midőn azt ágyunak 
adták be, s méltán fájlalhatjuk, hogy ekként megsemmisült az elpusztult falunak ezen beszélő 
tisztes emléke. Van még egy harangja Szentiványnak, mely hosszukás alakjáról itélve nagyon 
régi lehet, de semmi körirat sem levén rajta, nem lehet biztosan tudni, ha ez Csittfalva 
harangjaiból való-e? Ugyan a Szentiványi kisebb harangon e körirat van: 

„Tempore grassan. Pestis curavit Eclesia Csit Sz. Iván An 1709”, 

mi mutatja, hogy a mult század elején pestis pusztitott Szentiványon. 

Sőt a leirt templom mellett még egy kastélyszerű udvarház is volt Csittfalván, melynek romjai 
még 1750-ben megvoltak, mint az kitetszik egy ez évben kelt esketésből, mely szerint ezen 
udvarház Berényi Lászlóé volt, ki malomfalvi előnévvel 1580-ban Marosszék főkirálybirája 
volt, Berényiről Nemes Tamásra szállt, ki a sóspataki erdőért a szentiványi ref. Ecclesiának 
adta cserébe, miből még az is kiviláglik, hogy a szentiványi Ecclesia, mint a Csittfalvinak 
örököse, Sóspatakon, amannak egykori filiájában, is bebiró volt. 

E régi templomon kívűl Szentivány határán még más régi nyomokat is találunk; a falu felett 
egy – a Szénafű és Dörgös pataka közti – fennsíkott Szákvárának, alább egy másik hegyfokot 
Padnak neveznek. Mindkét helyen sok tégla és vastag cserépdarab fordul elő, sőt az utóbb 
nevezettnél nem rég egy boltozott pinczére is bukkantak. A hagyomány azt mondja a Padon a 
törököknek volt egy faluja, katonasága pedig a Csákváránál levő erőditett táborhelyen 
tanyázott; a hegy alján levő Dörgő-csorgót is (egy gyönyörű forrás) ők csinálták. E homályos 
hagyományokkal aztán be is kell érnünk, mert ezen helyek multját felderithető semmi adatnak 
nyomára nem akadhatunk, bár az ott előforduló téglák és cserepek anyagjai római korra utal, 
mi azon feltevésre indithatna, hogy itt a szemben levő római telepnek lehettek valami 
laktanyái, vagy mulató házai, vagy éppen egy álló tábor, mely a Keresztur melletti hidnak és 
római útnak fedezetére készittetett. 

Szentiványon alól negyedórára – egy szeszélyes idomú hegyektől és domboktól övezett 
hegykebel torkolatjában – fekszik Malomfalva nem annyira szép, mint szép kilátást nyujtó 
fekvéssel. Hogy ezen régen, mint fennebb látók, székely falu ma oláh helységgé lett, azt 
fájdalmasan kell constatálnunk*Az 1567-ki regestrumban mostani nevén 5 kapuval van 
bejegyezve, most házszáma 92, határterj. 1200 h. 1357 négyszög öl, ebből 651 h. 834 öl 
szántó, 54 hold erdő, 19 h. 446 öl igen hires bort termő szőlő, 6 h. 1343 öl nádas, a többi 
kaszáló, legelő és terméketlen.. 

Malomfalva borairól, valamint arról is hires, hogy a marosi tutajozásnak itt van fő kikötője, 
hol négy negyed tutajt egy egészszé szegeznek; a gyergyai tutajosok eddig jönnek, innen a 
tutajokat malomfalviak, s vidékiek szállitják tovább. 



A Szénafű pataka által átfolyt völgyecskének, melyben a falu elhelyezkedett, mind két 
oldalról Marosra kirugó olyan előhegyei vannak, melyek ugy földalakulási, mint régészeti 
tekintetben figyelmet érdemelnek. 

A baloldali előfok végcsúcsánál szeszélyes idomú halmok vannak, melyeknek legnagyobbikát 
Őrhegy-nek nevezik; alján tó van, melyet feneketlennek hiszen a nép. Nevezetesebb ennél a 
jobb oldali hegyfok, mely minden oldalról meredeken hanyatlik le, s melyet a falu felől 
(keletre) a Szénafű pataka, nyugatról a Várpataka, délről az alját nyaldosó Maros foly körül, 
északról pedig, hol az a hátrább levő hegyekkel egybefügg, egy Hulának nevezett mély 
átmetszés által van bajosan megközelithetővé téve. Ezen hegyfok a Maros szinvonala fölé 
100–150 lábnyira emelkedik, s vagy 40 hold terjedelemmel birhat; fennlapjának déli 
végcsúcsát Csetátyének (oláhul vár), hátrább levő Huláig nyuló teres részét Padjénak nevezik. 
A hagyomány azt mondja, hogy a Csetátyénál vár volt, a Padjén pedig a várőrség erőditett 
táborhelye állott. 

A fennsík szántás alatt levén, annyira átalakult, hogy a vizsgálódó csak csekély ezt támogató 
nyomokra akadhat, legfelebb egyes – az eke vasa által kiforgatott – tégla és cserép 
töredékekre, mik jelölni látszanak a Padjén állott régi épitkezések nyomait. A Csetátyénál már 
valamivel felötlőbb nyomok mutatkoznak; mert itten még két gátonynak magas széles töltése 
is észlelhető, melyek egymással párhuzamosan keletről nyugatnak futva a hegyfokot egész 
szélességében átszelik. Egy ezen gátonyokon belül eső üreget a vár kutja helyének mondanak, 
s az ott nagyobb mérvben előforudló tégladarabokat, a vártorony maradványainak tartják. 

Csakis ennyi, mi itt a multból fennmaradt, és e csekély nyomok, ezen téglaporladékok is 
elégségesek arra, hogy az itt állott vár épitési korára nézve némi sejtelmet megállithassunk, 
mert a hely fekvése, messze ellátást nyujtó ponton*Honnan a Maros terén fel Sarenberkig, le 
Kerelő-Sz.-Pálig és a Nyárád völgyébe is kilátás nyilik. nagyon is olyan, minőt a rómaiak 
castrumaik épitésénél felhasználni szoktak; a téglák anyagja is a római korra utal, miért 
valószinünek tetszik, hogy a szemben Kereszturnál*Mely innen alig van néhány ezer 
lépésnyire. feküdt római colonia*A marosi híd által egybeköttetésben tartott. egyik része a 
jobb partra is átnyult, és hogy ezen – az egész telepet és vidéket uralgó hegyfokon – a 
helyőrség tanyájául szolgált Acropolisa feküdhetett. Azonban ezt csak sejtelmül mondom ki, a 
valót csak rendszeres ásatások fogják felderithetni. – A Csetátye keleti oldalán egy e 
hegyfoktól elkülönitett, s alakitottnak tetsző töltésszerű kiemelkedés vonul végig, délnyugati 
alján pedig Gruecze (szakadás) nevű terjedelmesebb tó van, melyet feneketlennek mond a 
nép. Malomfalva hegyeiben Geibel sok salétromot talált. A nevezett tón alól magas hegyfok 
emelkedik, melyet Búcsúmás és Szelásnak is neveznek, s melyet a hagyományok e várral 
hoznak egybeköttetésbe, a mennyiben azt mondják, hogy a Csetátyét épitett nép előbb ottan 
szállt meg, s onnan jött le trombitaszóval a Csetátyét épiteni. A Búcsúmás déli oldalán terem 
az országszerte hires malomfalvi bor, tetejéről pedig egyike tárul fel a legmegragadóbb 
kilátásoknak. 

E hegy alján egyesül a Nyárád a Marossal, mely régibb medrét Nyárádtőnél elhagyvan, 
szemérmes hölgyként, még egy utolsó kitérést tett, mielőtt szép vőlegénye a Maros keblére 
rohanna. Madártávlatban látszanak innen a Maros és Nyárád terén festői rendetlenségben 
szétszórt faluk, legközelebb Vidrádszeg, Nyárádtő, Keresztur, Lőrinczfalva, Teremi, 
Lukafalva és az egy hegytető kraterszerű bemélyedésében, mint zöld fészekben elhelyezkedett 
Cserged. Odább Kerelő-Sz.-Pál, felfelé Medgyesfalva és a nagy városias fényben pompálkodó 
Vásárhely. 



A Maros és Nyárád fényszalaga által kisujtásozott ezen szép előtéren túl, a legszebb idomú 
hegyek mögött havasok tünnek fel, első sorban a Bekecs, siklódi Nagykő, küsmödi Nagykő és 
a Firtos; második – ezeken túlemelkedő – sorban a Hargita, Mezőhavas, s Görgéyn 
havasainak sziklaóriási. Míg délen a fogarasi, nyugaton az abrudbányai és Enyed vidéki 
havasok kéklő ormai határolják a látkört. – A Búcsúmás egyszersmind búcsúvételi helyünk is 
Marosszéktől, melytől e szép benyomások hatása alatt válunk meg, mert az ezen hegy nyugati 
alján lesiető kis patak alkotja e széknek határvonalát, a csermely szük völgye is már csak 
részben tartozik Marosszékhez, valamint az e völgyben fekvő Sóspatak*Igy neveztetik arról, 
hogy több sós forrás van határán, melyek a patakot megsózzák. Soospatak sem az 1567. évi 
regestrumban, sem Bethlen lustrájában nem fordul elő, miből arra lehet következtetni, hogy 
később keletkezett. Most házszáma a Marosszékhez tartozó résznek 46, határterj. 606 h., 
ebből 291 hold 228 öl szántó, 1 hold 248 öl szőlő, a többi kaszáló, legelő és terméketlen. falu 
is megoszlik a Székelyföld és Torda vármegye közt, mert patakon inneni része Székely-
Sóspataknak hivatván, Marosszékhez tartozik, míg a patakon túl eső része már Torda 
vármegyéhez van kebelezve. Hogy Székely-Sóspatakot régen székelyek lakták azt fennebb 
látok, ma azonban nagy részt oláhokká változtak át. Sóspatak 1420-ban már előfordul, mely 
évben Sóspatakon és Szent-Miklóson tuzsoni Bogár miklós nyer nova donátióval 
jószágot*Ezen adománylevélről, lásd Kemény Józs. Trans. poses. eredetije fiscalis levélt. 20. 
Lib. 2. cott. Tord. A.. 

A Búcsúmás mézes gerezdei az egyiptomi mythos honvágy ébresztő lothosgyümölcséve 
váltak, mert a szülőföldhez való határtalan ragaszkodás érzete ébrede lelkemben, mit a 
Székelyföldhöz végletekig hű Nyárád szemlélete csak fokozhatott; e benyomás varázsának 
hatása alatt veszek búcsút Marosszéktől, keblemben a hűség, a ragaszkodás, a honvágy, azon 
szent érzetével, melyet bár mily messze voltam mindig éreztem, s melyet bár hová, bár mily 
távol sodortassam is mindig szent hagyományként meg fogok őrizni, mert: 

Nincs e szivnek, nincs sehol nyugalma 

Csak ott, csak ott, csak ott 

 

Felvicz városának nyugatról felvett látképe. (Rajz. Bicsérdy János.) 

ARANYOSSZÉK. 
Radnóth, Gyéres, M.-Ujvár és Toroczkó 
vidéke. 

A letünt nemzedékek szellemi s anyagi törekvései,  
vivmányai s hagyatékai képezik jobbára alapját s alkotó  



 

Aranyos
szék előismertetése. 
 
FEJEZETEK 

Aranyosszék főbb tisztviselőinek sorozata. 
Aranyosszék legelső ismeretes főkirálybirája az 1313-ban előforduló Egyed Kolondos 
fia*Lásd Aranyosszék kiváltságainak I. Károly király általi confimationalisát.. 

1319-ben Renold, ki által Tamás mester székelyek ispánja tiltakozik a Küküllő vármegyei 
Bonyhának Ilyés mester által való elfoglalása ellen*Lásd Kemény Józs. App. dipl. Tran. I. 
161 és Fejér Cod. dipl. VIII. 2, 237.. 

1394-ben Markos László, 1436-ban Várfalvi Székely János*Lásd Zsigmond király megerősitő 
okmányait fennebb.. 

1469-ben Fejes János, kit Csupor Miklós erd. vajda, székely ispán és kir. hadak főkapitánya 
ez év jun. 18-án Szászvárosról nevezett ki az aranyosszékiek ispánjának (in vestrum 
comitem); rendeli, hogy illő tisztelettel fogadják, neki engedelmeskedjenek, s a részire járó 
jövedelmeket és birságokat senki másnak ne adják, hanem csak neki, vagy megbizott 
emberének*Megvan eredetiben várfalvi Nagy János birtokában, másolatilag Kemény App. 
dipl. Tran. VI. 220.. Ugyanez évben Fejes János az aranyosszéki főkapitányságot el elnyeri, s 
mint Aranyosszék legelső ismeretes főkapitánya jelenik meg; de Fejes e tisztet maga nem 
töltötte be, hanem háziemberét Ambrust küldötte oda, miért Redei János alvajda Buzából 
1469. jul. 16-án kiadott rendeletében az aranyosszékieknek meghagyja, hogy attól 
halgassanak és annak engedelkedjenek*Ered. Kemény Józs. dipl. autogr. T. II. Ez a Fejes 
János később mint hadvezér, igen valószinüleg az aranyosszéki székely haderővel a morva 
hussziták elleni hadjáratban veszen részt, a mint ez kitűnik Mátyás király 1470. jan. 6-án 
Budáról kiadott rendeletéből, melyben az erdélyi vajdák, alvajdák- és biráknak meghagyja, 
hogy hetheni Fejes Jánosnak (Joannes Feyes dictus de Heethen) – ki Csupor Miklós 
vajdánkkal Morvaországot tartja elfoglalva s ott az eretnek csehek ellen harczol – minden 
pereit visszatértéig függőben tartsák. Ered a gr. Kornis levélt., honnan közli Kemény Józs. 
App. dipl. Tran. VI. 226.. 

Itt azon törvényellenes eljárással találkozunk, hogy Aranyosszéknek főkirálybirája helyett 
főispánja van, kit nem a szék választ, hanem az erdélyi vajda nevez ki, és ugyanazon egyénre 
ruházza át a szék főkapitányságát is; ez azonban csak kivételesen fordulhatott elő azon 
ostromállapotszerű időszakban, midőn Mátyás király az Erdélyben ellene támadt 
összeesküvést elfojtotta, s az abban résztvetteket keményen büntette. Abból, hogy az 1467. 
okt. 3-ki tordai országgyülésen elitéltek közt néhány aranyosszéki is fordul elő, azt 
következtethetni, hogy ezen szék lakói is meg voltak tántoritva királyuk iránti hűségükben, s 
igy nem lehetetlen, hogy olyan administratorszerű főispánt büntetésből küldött rájok Mátyás 
királynak a forrongás elnyomásakor tett szigorú vajdája. Különben úgy látszik, hogy maga a 

részeit mindannak, a minek jelenleg birtokában vagyunk. 

           Horváth Mihály. (A tört. társ. honti gyülését megnyitó beszédében.) 
 



kinevezett Fejes János sem hitte a két hivatalviselést összeegyeztethetőnek s azért nevezte ki 
helyettes-főkapitánynak a felemlitett Ambrust. 

Aranyosszék azonban csakhamar visszanyerte főkirálybiráját, mert éppen Mátyás királynak 
Aranyosszék kiváltságait megerősitő, 1484-ben kiadott confirmationalisában találjuk 
seenfalvi (sinfalvi) Thathár Kelement, mint Aranyosszék főkirálybiráját (judex regius) 
felemlitve*Lásd fennebb.. 

1560-ban Aranyosszék főkirálybirája várfalvi Kosa János*Lásd alább Várfalva leirásánál.. 

János Zsigmond 1568-ban kiadott megerősitő okmányában*Lásd fennebb. Aranyosszéknek 
két királybirája emlittetik, u. m. bágyoni Gárda Antal és keresedi Várfalvi Bálint; ezek közül 
alkalmasint az első al-, az utóbbi főkirálybiró volt. De Báthori István trónraléptével Várfalvi 
Bálint mint Békés-párti száműzetvén, 1575-ben a javait is elnyert kocsárdi Gálfi János lett 
Aranyosszék főkirálybirájává*Lásd Erd. tört. tára I. 81. l.. 

1585-ben Aranyosszék főkirálybirói tisztében Várfalvi Gergelyt, 1589-ben pedig Várfalvi 
Jánost találjuk*Lásd alább Várfalva leirásánál.. 

1597. jun. 26-án Szikszai Imre aranyosszéki főkirálybiró és fejedelmi éléstárnok (provisor) 
nyeri el Báthori Zsigmondtól a Forró Ján. notájával koronára szállt Farkastelkét*L. fehérvári 
kápt. prot. arch. cap. alb. II. 549.. Ez időtájt fők. az 1597-ben elhalt Vajda György. (L. Sz.-
Mihályf.) 

1610-ben Aranyosszék főkirálybirája Csegezi János, főkapitánya Novák Farkas, főjegyző 
Balog Gáspár*A mint kitetszik Kövendi Chiép (Csép) Mihálynak 1610. febr. 2-án Báthori 
Gábor által Görgény várából kiadott primipiláris leveléből, mely Aranyosszéknek a fennebb 
emlitettek jelenlétében Kövenden ez év febr. 19-én tartott közgyülésen hirdettetett ki. Lásd 
ered. a kolozsm. conv. transumptumát az erd. gub. levélt. „Trans. conv.” VI. 37.. Csegezi 
Jánost 1612. a főkirálybiróságban bágyoni Balog Tamás váltja fel, főkapitány ekkor is Novák 
Farkas*A mint kitetszik toroczkói Patkó János nemeslevelének kihirdetéséből. Lásd ered. a 
kolozsm. conv., másolatilag erd. gub. levélt. Trans. conv. VII. 112.. 

1615-ben mindkét főhivatalban ugyanazok vannak*A mint kitetszik toroczkói Patkó János 
nemeslevelének kihirdetéséből. Lásd ered. a kolozsm. conv., másolatilag erd. gub. levélt. 
Trans. conv. VII. 112., sőt Novák 1628-ban is főkapitány. 

1623-n Aranyosszék főkir. Balogh Gy. volt*L. Kemény dipl. Tr. VII. 310.. 

1636-ban főkap. mindig Novák, főkirb. harasztosi Bándi György, főhad. Csegezi Mihály, főj. 
sz.-mihályf. Litterati Nagy And*Lásd Harasztosnál alább.. 

1643-ban fők. Kercsedi András, főkirb. Csegezi Miklós, főh. Zolyomi János*Ezután fők. = 
főkapitány, főkirb. = főkirálybiró, alk. = alkirálybiró, főh. = főhadnagy, főj. = főjegyző, mezh. 
= mezei hadnagy, pénzt = pénztárnok, orszgy. k. = országgyülési követ.. 

1649. apr. 28-án Rákóczi Gy. aranyosszéki fők.-nak gyéresi Vas Istvánt nevezte*Lásd alább 
Gyéres leirásánál.. 



1651-ben fők. Vas István, főkirb. szentmihályfalvi Jenei Péter, főh. Dobos István*Lásd 
Aranyosszék „Bendegucz” czímű jegyzőkönyv 7–11. lapját. A Benegucz 1650–1690 közti 
gyülések és törvényszéki ülések jegyzőkönyveit tartalmazza ujabb hivatkozásig, minden 
közlendő adat a Bendeguczból van véve. főj. előbb Balogh Menyhárt, később Angyalosi 
János. 

1652. áprilben fők. Vas István, főkirb. Csipkés István, főh. Dobos István, főj. Angyalosi János, 
kik ez évben leköszönvén, az uj választásnál fők. marad Vas István, főkirb. választatik 
harasztosi Dimien Gáspár, főh. rákosi Babos János, alk. szentmihályfalvi Bartha Mihály, 
főjegyző marad Angyalosi. 

1655-ben mindenik marad, csak főh. változott, azzá választatván harasztosi Demjén Gáspár, 
(talán a főkirb. fia). 

1656-ban főkirb. szentmihályfalvi Békési János alk. mészkői Korlát Ferencz. 

1661-ben főh. Borbély György, fők. Csegezi Tamás, ez évben azonban tiszujitás van, mikor 
főkirb. lesz Demeter Dániel, alk. csegezi Borbély György, korábbi főh., kinek helyére főh. lett 
harasztosi Demien Gáspár, főj. maradt Mihálcz Ferencz. 

1669-ben főkirb. lesz szentmihályfalvi Mihálcz Ferencz, főh. kocsárdi Uti István, főj. Váró 
Mihály*Lásd az ezévi lustrákat Kövend és Várfalvánál alább.. 

1670-ben a jul. 27-én tartott gyülés jegyzőkönyvében az van, hogy urunk Désfalvi Bálint 
parancsa publicáltatott, hogy kiszálljunk táborba. Ez a Désfalvi alkalmasint főkrb. volt, mert 
fők. ekkor, valamint egészen 1679-ig mindig Csegezi Tamás volt. 

1675-ben főh. kocsárdi Uti István, orszgy. k. Ferencz déák és Jenei Péter. 

1677-ben a volt főkirb. Demien Gáspár helyett választatott Uti István, volt főh. Gergelyfi 
András helyére Baczó János, főj. maradt Balogh Menyhért. 

1680-ban főkirb. lesz kocsárdi Szilágyi András, ki 37 évig folyton Aranyosszék főkirálybirája 
volt, főh. maradt Baczó János, mezhká lettek ifj. Pálfi András, szentmihályfalvi Kovács János 
és harasztosi Csyky György; hogy fők. ki volt, nem lehet tudni, mert ekkor Csegezi Tamás 
már nem volt fők., a mint az 1679. év aug. 23-án tartott gyülés jegyzőkönyvéből kitünik. 

1690-ben alk. Kercsedi Balássi Mihály, főj. szentmihályf. Demien Mózes, főh. várfalvi Pálfi 
András*Ezentúl ujabb hivatkozásig az adatok az „Atilla” czímű jegyzőkönyvből vannak véve, 
mely 1690–1707-ig megy.. 

1692-ben orszgy. k. választatnak: Szilágyi András, Demien Mózes és Szász Istv. 

1693-ban már főkapitánya is van Aranyosszéknek, Toroczkay István, ki ez év aug. 12-én 
lustrát tart. Ez évben orszgy. k.-ül választattak: Pálfi András, Demien Mózes. 

1694-ben a kolozsvári orsz. gy.-re Szilágyi András és Demien Mózes, a vásárhelyire Csegezi 
György és Kovács János. 

1696-ban a fehérvári orszgy.-re Kercsedi János és csegezi Tatár Ferencz. 



1697-ben a kolozsvári orszgy. k.-nek főh. Pálfi András és főj. Jobbágy Benedek. Alk. mindig 
Balássi Mihály. 

1697-ben a tordai orszgy. k-ül választattak Szilágyi András főkirb. és borsi Kis Péter. 

1698-ban a fehérvári orszgy. k. Szilágyi András és Csegezi György. 

1700-ban a fehérvári orszgy. k. Csegezi Ferenczet, 

1701-ben pedig főkirb. mellé Csegezi Györgyöt; alk. mindig Balássi Mihály. 

1702-ben orszgy. k.-ül választattak Kercsedi János és Szász Mihály, alk. lesz Balássi Mihály 
helyébe kocsárdi Kónya Mihály, ki e tisztet egészen 1707-ig viselte. 

1707. jan. hóban a Rákóczi által rendelt országgyülésre követekül választattak: Balogh 
György és Bojér Gábor. Ezen 1706. dec. 21-én Bágyonban tartott gyülésen tette le a Rákóczi 
által kinevezett főkap. Toroczkay János esküjét a szék előtt. 

A Rákóczit trónra helyező 1707. évi marosvásárhelyi országgyülésen Aranyosszéket Kercsedi 
János és Szász Mihály képviselték. 

Ez évben Kövenden aug. 2-án a Szebenbe huzódott Szilágyi András helyett más főkirbt is 
választattak, a mint a jegyzőkönyv ezen határozata tanusitja: „Hogy felséges urunk (Rákóczi) 
és haza javát elérhessük a tiszti személyzet kiegészitése által, azért Aranyosszéken a 
főkirálybiró vacalván, kapitány ur rendeletére ujnak választására gyültünk”; az ezt követő 
levél, melyen a megválasztottnak neve volt, ki van vágva, s igy nem lehet tudni, hogy ki volt. 
A forradalom legyőzése után Szilágyi András visszatért szebeni búvhelyéről, s azután is 
egészen 1728-ig viselte Aranyosszék főkirálybiróságát*Mivel ő később hosszas 
hivatalkodásaért jutalmat kért és nyert is a széktől (lásd alább Kocsárdnál), nem lehetetlen, 
hogy a jegyzőkönyv hiányzó lapját éppen ő mozditotta el azért, hogy 37 évi főkirálybiróságát 
kimutathassa.. 

1710-ben febr. 3-án alk. várfalvi Pálfi Andrást, főj.-nek rákosi Fodor Jánost 
választották*Innen kezdve ujabb hivatkozásig adatok a „Csaba” czimű jegyzőkönyvből, mely 
1710–1719-ig megy.. 

1716-ban alk. lett kercsedi Apáczai Ferenc, 1720-ban Csegezi János*Adatok „Aladár”-ból, 
mely 1727–1734-ig megy.. A Rákóczi forradalom után a fegyver a nemzet kezéből 
kivétetvén, ezután főkapitány és főhadnagy többé nem létezett. 

1727-ben az addigi alk. Kercsedi János meghagyatik, másik alk. lesz csegezi Brözer György, 
főj. Miske Zsigmond. 

1728-ban főkirb. választatik Dániel József, ekkor a szebeni orszgy. k.-kül Miske Zsigm. és 
Rákosi Bold. választattak. 1730-ban a kolozsvári országgyülésre ifj. Kercsedi János és Rákosi 
Boldizsár. 

1732-ben főkirbk választatik Orbán Elek*Ki 1733. apr. 16-án Felvinczen iktattatott be., alkk. 
meghagyatik Apáczai Ferencz. 



1733-ban a 20 évig alkirálybiróságot viselt Kercsedi János öröksége miatt leköszönvén, 
helyére addigi főjegyző Miske Zsigmond választatik, másik alk. mindig Apáczai Ferencz, 
főjegyzővé Jobbágy András pénzt., helyébe pénztk. ifj. Kercsedi Jánost választották*Innen 
kezdve adatok „Gyula”-ból, mely 1734–1746-ig megy.. 

Az 1734. szebeni országgyülésre követekül Orbán Elek és Rákosi Boldizsár választattak. 
1735-ben anticipalva Orbán Elek és ifj. Kercsedi János. 

1737-ben a szebeni orszgy. k. ifj. Orbán Elek és Rákosi Boldizsár, az 1740. szebeni orszgy.-re 
k. Orbán Elek és rákosi Fodor Gábor, az 1742. szebeni orszgy.-re ismét Orbán Elek és 
Kercsedi János deák választattak, ugyanez év sept. országgyre a meghalt főkirálybiró helyére 
követül Jobbágy András a másik marad Kercsedi János deák. 

1742-ben főkirálybiró választás van, a szavazatot nyertek közül ifj. Orbán Elek erősittetett 
meg*Pedig a legtöbb szavazatot Dániel Elek nyerte volt, s igy látszik, hogy ekkor a 
főkirálybiró választási joga egyszerü canditatióra törpült le. Az atyja helyébe jött uj 
főkirálybirónak – ki azelőtt is mint sokszor választott országgyülési követ nagy szolgálatokat 
tett – a szék 50 arany gratificatiót rendelt. Az udvar pedig bárói czímmel ruházta fel., kit 
következő évben Klobusitczky Ferencz kath. püspök és b. Kornis Albert mint kormányszéki 
küldöttek decz. 16-án Bágyonban iktattak be. Ezen 1743. évben orsz. k. kocsárdi Szilágyi 
László és Fodor Gábor lett. 

1744-ben a szebeni orszgy.-re követekül Dindár István és Szilágyi László küldettek. 

1745-ben tisztujitás, mikor Miske Zsigm. helyett alk. lett Dindár István, főj. Jobbágy And. 
helyett Fodor Gábor, pénzt. Nagy Tamás helyett Posoni József. 1746-ban a szebeni orszgy. k. 
földvári Pávai Sándor, és rákosi Fodor Gábor, az 1747-ire Miske Zsig. és Fodor József, az 
1748-kira Szilágyi László és Fodor Gábor, az 1749-kire Szilágyi László és Fodor József, 
1751-ben Pávai Sándor és Gál József. 

1752-ben Dániel Elek és Fodor Gábor választattak, ugyanekkor Gál József helyett 
pénztárnoknak Szalontai Gábor. 

1753-ban Berzenczey Istv. Marosszék főkirálybirájának elnöklete alatt az elhalt b. Orbán Elek 
helyébe főkirbt választanak, a szavazatot nyertek közül senkit, hanem gr. Bethlen Pált nevezte 
ki a kormány*Kit b. Kemény László és gr. Bethlen Dávid kormányszéki küldöttek 1754. apr. 
29-én Földváron iktattak hivatalába. Ez alkalommal a választási jog teljes lábbaltiprása 
fordult elő, mert a kinevezett gr. Bethlen Pál nem is volt a szavazatot nyertek közt; ha erre 
tekintenek, akkor Barcsay László lett volna főkirb., mint a ki legtöbb szavazatot nyert.. Ez 
évben orszgy. k.-nek választatott kövendi Gál József és bágyoni Váró Gábor*A kormányszék, 
mivel a választottak egyike sem katholikus, azért egyik helyébe Szabó Samut rendelte 
választani; de a szék erélyesen visszairt, hogy a választási szabadság ily korlátozását türni 
nem fogja, ők nem vallásra, hanem képességre tekintettek, s azért korábban gyakran választák 
egymásután Dindár Istvánt, ki katholikus volt.. 

1753-ban alk. Pávai Sándor és Fodor József, főj. Fodor Gábor, de 1758-ban Pávai elhalván, 
helyét ideiglenesen Gál József tölté be. 

1763-ban alk. Eperjesi János és Nagy Péter. 



1764-ben gr. Bethlen Pál Tordavármegyei főispánnak neveztetvén, jan. 30-án uj főkirálybirót 
választottak, a szavazatot nyertek közül gr. Kemény Farkast erősitette meg az udvar*Ez 
alkalommal azt, ki a legtöbb szavazatot nyerte; beiktatása 1764. jul. 9-én Felvinczen történt 
Haller Gábor és gr. Bethlen Pál kormányszéki küldöttek jelenlétében. Az ezutáni adatok 
„Szabolcs” és „Aba” czímű jegyzőkönyvekből vannak véve, melyek 1769-ig mennek.. 

1767-ben alk. Gál József és Eperjesi János, főj. Kercsedi Sámuel választattak. 

1769-ben alk. bábahalmi Nagy Péter. 

1770-ben főkirb.-vá id. b. Miske Imre választatott*Kit ez év febr. b. Szentkereszti Sámuel és 
gr. Kemény Pál iktattak be. Ezutáni adatok „Urs” és „Kadichá”-ból, melyek 1773-ig mennek., 
kinek 1773-ban történt halálával 

1774-ben főkirályb. választás történt, de a kormány mellőzve a szavazatot nyerteket*Ezek 
voltak Nemes Józs., Thoroczkay György, b. Miske József, gr. Bethlen Farkas, Dániel Gábor 
és gr. Toldi Zsigmond. báró Huszár Sándort nevezte ki*Huszárt 1775. jan. 30-án gr. Kemény 
Farkas és Kálnoky Lajos iktatták be. Ezentúl adatok „Mátyás”, „Lehel”, „Hunyadi”, „Gejza”, 
„Zoltán”, „Báthori”, „Vaszul” és „Béla” czímű jegyzőkönyvekből, melyek 1786-ig mennek.. 

1778-ban alk. Dindár Dávid és Nagy Péter; ugyan ők vannak 1781. és 1784-ben is. 

A beállott interregnum alatt főszolgabiró 1785–86-ban Miske Kristóf. 

1790-ben kezdetben administrator gr. Nemes József, ki ez év jun. főkirálybiró lett, alk. Miske 
Kristóf, főj. Balog László, pénzt. Váró Gábor. Az 1791. országgy. követek bagyoni Váró 
János (alk.) és várfalvi Pálfi András, az 1792-ben kezdetben Gál Miklós és kövendi Bardocz 
Tamás, később Dindár Dávid és Pálfi András. Ez évben subs. alkir. Sándor János, ki 1793-
ban rendes alk. lesz, főj. harasztosi Barta Márton. 

1795-ben alk. Dindár Dávid, főj. Pálfi András, 1797–1800. alk. Pávai Vajna József. 1801-ben 
alk. Sándor János. 1804-ben Dindár Dávid, főj. mindig Pálfi András. 1806-ban az elhalt 
Dindár Dávid helyett alk. földvári Szilágyi János addigi pénzt. lett, pénzt. pedig Kercsedi 
Elek. 1809. alk. Sándor János, főjegy. az egész idáig szolgált Pálfi András helyett Bölcskövi 
János. 

1812-ben apr. 30-án administrator gr. Thoroczkay Pál, ki sept. 22-én főkirb. lett, alk. Mikó 
József. 

1816-ban Thoroczkay Tordavárm. főispánságra vitetvén, Aranyosszék főkirálybirója lett b. 
Kemény Miklós. 

1820-ban alk. Bölcskövi János és Mikó József, főj. Rácz István. 

1822-ben alk. Gál Zsigmond, főj. Szarvadi Lajos, pénzt. Zudor Samu. 

1825-ben alk. Dindár Antal, 1828-ban alk. Kabós Dániel. 



1829-ben b. Kemény Miklós marosszéki főkirb.-vá levén, főkirálybirói helyettesként szerepel 
egészen 1832-ig az alk. Kabós Dániel, mignem 1832. okt. 26-án a megerősitett uj főkirb. 
Mara József helyét el nem foglalta. Ekkor alk. lett Dindár Antal, főj. Szarvadi Lajos. 

1833. alk. lett Gál Zsigmond, ki egészen 1835-ig, mint helyetesitett főkirálybiró szerepel, főj. 
1834. okt. Fosztó Ferencz. Ez év jun. 3-án Lázár László korlátnok elnöksége alatt*A 
korlátnok mint kir. biztos elnökölt, de a szék közgyülése a szokatlan kir. biztos kiküldése 
ellen óvást tett, s erélyesen irt fel az udvarhoz a törvényhatóságok jogainak ily törvényellenes 
megszoritása ellen. a leköszönt Mara József helyébe választatott főkirb.-nak Dindár Antal*Ki 
e tisztet egészen 1849-ig viselte., ki 1836-ban lett megerősitve, ekkor alkirb. Gál Zsigmond, 
főjegy. Fosztó Ferencz lett, ki következő 1837-ben Boncza Samu váltott fel*Ki szintén 
egészen 1849-ig folytatta a főjegyzőséget.; országgyk. Rácz István és rákosi Nagy Károly. 
1838-ban Rácz István és Rákosi Károly választattak. 

1839-ben év elein helyt. alk ifj. Csegezi Tamás, év végével rend. alk. lett előbbi pénzt. Rácz 
István, kinek helyét mint pénzt. Fosztó Károly foglalta el. 

1841. országgyk. Fosztó Ferencz és Gál József. 

1842-ben Fosztó Károly és Gál József. Ez év végével alk. lett Váró Mózes. Az országgykről 
leköszönt Fosztó Ferencz helyett Fosztó Károly választatott. 1843-ban alk. lett ifj. Váró Antal. 
Ettőlfogva a tisztviselők mind megmaradtak. 1846-ban orsz. k.-tek lesznek Fosztó Ferencz és 
Biró Sámuel. Fosztó 1847-ben a követségről lemondván, helyére Rácz Istvánt választották. 

1848-ban pedig a kolozsvári országgyülésre Csipkés Sándor és Gyarmathi Samu, a pestire 
Zeyk József és Fejér Márton választattak meg. 

1849-ben Dindár Antal főkirálybiró helyett Aranyosszék alispánya lett Fosztó Károly, ki e 
tisztet a legnagyobb erélylyel folytatta egészen a nemzeti ügy elbuktáig, mikor rövid ideig 
albiztossá lett Szilágyi Pál. Utána a felső járásban (melynek előbb székhelye Toroczkó, azután 
Bágyon volt) albiztos volt Leppie; az alsó járásban (Székhely-Egerbegy) Botta László. Az 
1855. uj szervezettel egész Aranyosszék a bágyoni járáshoz osztatott, melynek főnöke 
Kovásznai József volt, kit nem sokára a Csehországból bevándorolt Rostoschil László 
követett. 

Az 1861. alkotmánypróba alatt Aranyosszék főkirálybirájává Béldi Gergely neveztetett, 
alkirálybiró Gál Miklós, főjegyző Magyari Pál, országgy. követek Gál Miklós, b. Löwenthal 
Samu. 

Az alkotmányos derűre következett ború, vagy a provisorium alatt főkirálybiróvá neveztetett 
Dindár József, alkirálybirákká Czobel Pál és Biró Samu. De 1867-ben a diadalt vivott 
alkotmányosság ujból visszahelyezte a főkirálybiróságba Béldi Gergelyt, dirigens alkirálybiró 
lett a szabadság veterán barátja, a forradalmi időszak lelkes szervezője Fosztó Károly, másik 
alkirálybiróvá – ki a törvényszék elnöke is – Szilágyi Miklós, főjegyző Magyari Pál, orszgy.-
k. Gál Miklós és Zeyk József, kik egészen mostanig megtarták hivatalaikat. 

Aranyosszék közgyülései. 



Aranyosszék közgyüléseinek nem volt állandó székhelye, hanem vándoroltak egyik 
helységből a másikba; ez utat követték rendszerint törvényszéki és tisztségi ülései is, bár a 
derékszékre nézve az 1652-ki ülés jegyzőkönyvében ezt találjuk bejegyezve: „Celebrata in 
Kövend loco consveto sedis nostrae judiciaria” mindazonáltal éppen a jegyzőkönyv tovább 
lapozása győzhet meg arról, hogy ezen „szokott helyhez” (Kövend) éppen nem kötötték 
magokat, hanem most itt, majd amott tartották üléseiket, a mint azt az ügyek tárgyalása, de 
leginkább a fő- és alkirálybirák hol lakása, vagy kényelme igényelte. Ez okon, hogy 
Aranyosszék közigazgatási történetének átnézetét adhassuk, nem marad más, mint 
közgyüléseinek rövid táblázatát egybeállitani. Ezen kimutatásunk azonban csakis 1651-ig 
vihető fel, addig a meddig a szék jegyzőkönyvei felhatnak, sőt innen kezdve is kimutatásunk 
hézagos lesz, a mint a jegyzőkönyvek több helyt hiányosak. 

1651. derékszék kétszer Kövenden, egyszer Bágyonban 
1652.  A.-Szentmihályfalván, Fenvinczen, kétszer Kövenden, egyszer Bágyonban. 
1652. jan. 8. közgyűlés Kövenden, ápr. 5-én ismét ott, mikor tiszujitás tartatott. 
1655. márcz. 
23. 

kgy.*Közgyülés 
= kgy. 

Kövenden, midőn az ország portai házára 12 pénz rovatott lovasra és gyalogra. 

1655. máj. 3. kgy Kövenden tisztujitással egybekötve, dszü.*Derékszékülés = dszü. aug. 8. A.-
Szentmihályfalván, 11. Rákoson. 

1655. sept. 6. kgy. Kövenden, melyben a fejedelem kivánatára, kiknek szolgái havasalföldi 
expeditióban voltak, megbüntettettek. 

1656. márcz. 
20. 

kgy. Kövenden, melyben a csegeziek a szék közerdeiben való irtás ellen lépnek fel, s 
országgy. publ. 

1656. apr. 10. kgy. Kövenden, dszü., márcz. 25. Harasztoson, oct. 30. Kövenden. 
1657. decz. 
10. 

kgy. Harasztoson, melyen mustra (hadgyakorlat) rendeltetik. 

1659. márcz. 
31. 

kgy. Kövenden. 

1661. febr. 
27. 

kgy. Csegezben. 

1661. febr. 
27. 

kgy. Kövenden tisztujitással. 

1663. márcz. 
12. 

kgy. Kövenden. 

1670. jul. 20. kgy. Kövenden, melyen a radnóthi országgy. rendszab. közzététettek s hadbaszállás 
rendeltetett. 

1670. nov. 14. kgy. A.-Szentmihályf. országgyülésre meghiv. publ. 
1670. decz. 
27. 

kgy. Kövenden. 

1671. jan. 31. kgy. Kövenden. 
1671. decz. 
31. 

kgy. Kövenden dszü. jan. 28. és máj. 13. Harasztoson. 

1672. apr. 22. kgy. Kövenden az adóbeszedésről intézkednek. 
1672. jul. 18 
– aug. 2. 

kgy. Kövenden, melyben a fejedelem rendelete, hogy a töröknek Jászvárosba élelmet 
szállitsanak, olvastatik. 

1673. jan. 16. kgy. Kövenden. 
1673. márcz. 
24. 

kgy. Kövenden. 

1673. apr. 
28., máj. 3 – 
17. és jun. 27. 

kgy. Kövenden. 

1674. nov. 14. kgy. Kövenden. 



1675. márcz. 
18. 

kgy. Kövenden tisztujitással. 

1675. apr. 11. kgy. Kövenden tisztujitással. 
1676. jan. 16. kgy. Kövenden tisztujitással. 
1676. jul. 1. kgy. Kövenden, melyen napszámosdij szabályoztatik, 1 napsz. 5 pénz, húsnak fontja 

1 1/2 pénz, bor 1 1/2 p. 
1676. aug. 22. kgy. Kövenden. Ezeken kivül ez év márcz. 3-án partiális gy. is volt Kövenden. 
1677. apr. 28. kgy. Kövenden tisztujitással. 
1677. jul. 6. kgy. Kövenden. 
1678. apr. 26. kgy. helymegnevezés nélkül. A szultánnak élést vinni Aranyosszék 7 szekeret 

rendelt. 
1678. máj. 30. kgy. Kövenden, ezen gyülés jan. 18ra is átment, mikor a Béldi Pál bemenekülése 

alkalmával Portára küldött 80,000 tallérból Aranyosszék 300 tallért fizetett. 
1679. aug. 23 kgy. Kövenden. 
1679. sept. 
25. 

kgy. Kövenden. 

1680. apr. 23. kgy. Kövenden tisztujitással. 
1680. jul. 3. kgy. helymegnevezés nélkül. 
1680. decz. 
28 – jan. 4. 

kgy. (1681) Kövenden. 

1683. aug. 16. kgy. helymegnev. nélkül, mikor zsoldosok tartására (fehérv. őrizet) minden szabad 
emberre 1 frt rovatik. 

1690. kgy. Kövenden. 
1691. april 
12. 

kgy. Csegezben, melyen császári katonaság elhelyezése és rovatallal bajlódnak. 

1691. aug. 4. kgy. Harasztoson tisztujitással. 
1691. aug. 28. kgy. F.-Szentmihályfalván, melynek kikezdése igy van: „in loco solito glis sed. Slis. 

Aranyos congr.” 
1691. oct. 13. kgy. Kövenden. Ugyanott ez év dec. 29. 
1692. márcz. 
4.  

kgy. Kövenden, országgy. követek választatnak. 

1692. jul. 25. kgy. Harasztoson, melyen a gubern. rendezése tárgyaltatott. 
1692. aug. 11. kgy. helymegnev. nélkül. 
1692. okt. 13. kgy. Kövenden, a tordai országgy. által kivetett portióból Aranyosszékre esett 1150 

frt, 275 k. buza, 800 k. zab, széna 108 szekér. Volt akkor Aranyossz. 435 szabad 
ember, 1200 ökör; egy emberre esett 1 1/2 frt, 2 v. buza, 1 1/2 v. zab. Egy ökörre 
esett 21 pénzt, 1 v. zab. Ez évben dszü. Harasztoson, Kocsárdon és Kercseden. 

1693. jan. 8. kgy. Kövenden. 
1693. febr. 
11. 

rendk. kgy. Kövenden, melyen panaszolnak, hogy a Vajda-Szentivánra szállitott 800 köb. 
zabot a király nem akarja bevenni. 

1693. febr. 
24. 

kgy. Harasztoson, márcz. 13. Bágyonban. 

1693. apr. 8. kgy. Harasztoson, ügyvédi esküminta szerk. a Harasztoson levő német katonák 
dullásai ellen panaszt emelnek. 

1693. jul. 16. kgy. Harasztoson, uj rovatal a csász. katonaság számára. 
1693. szept. 
14. 

kgy. Harasztoson, országgyülésre követeket választanak. 

1693. nov. 6. kgy. Kövenden. 
1694. febr. 
19. 

kgy. Kereseden országgyülési követeket választanak. 

1694. apr. 23. kgy. Bágyonban. 
1694. május kgy. Kövenden, az ország őrzésére (vigilia) Veteráni által kirótt adóból minden 



26. személyre 2 frt esett. 
1694. jul. 15. kgy. F.-Szentmihályfalván, uj rovatal. 
1694. aug. 6. kgy. Kövenden, ujból sept. 6., melyen 500 köböl zabot pénzül fizetnek, vékáját 60 

pénzen. 
1694. sept. 
20. 

kgy. Harasztoson. A Karánsebesbe táborral küldött szekerek egyikét a ráczok 
elfogván, mást küld a szék. 

1694. decz. 2. kgy. helymegnev. nélk. A vásárhelyi országgy. követeket választ. A beszállásolt 
Ditrich reg. számára minden falu egy-egy vágómarhát, egy-egy szekér szénát, 
minden személy 1 véka buzát, 2 v. zabot ad. A tiszteknek a szék 2 kövér sertést, 
egy hordó bort, 10 szekér szénát, 24 köb. zabot, 10 mázsa húst ad. Jól éltek ezek 
a más zsirján! 

1695. febr. 
24. 

kgy. Bágyonban, Aranyosszék a fehérv. tárházba 700 k. buzát, 140 k. zabot szállit. 

1695. apr. 7. kgy. F.-Szentmihályf. Sószállitás és korlátnokság berendezésére 500 frtot kell adni a 
széknek. 

1695. apr. 28. kgy. Kocsárdon. 
1695. máj. 12. kgy. Kercseden, ebben a gubernátor és Bethlen Miklósnak ajándékmész, és 

katonatisztek ajándéka fejében minden személy 66 pénzt ad, táborba öt 6 ökrös 
szekeret, Fehérvárra gabonát rendelnek. 

1695. jul. 11. kgy. Harasztoson, zsoldpénzből egy személyre 3 frt 15 p., egy véka buza esett, 
továbbá a beszállásolt katonáknak minden személy 4 v. buzát, 4 v. zabot, 30 font 
húst. 

1696. jun. 20. kgy. A.-Sz.-Mihályf. A raktárakba 366 köb. buzát ad Aranyosszék. Országgy. követet 
választ. 

1696. jul. 20. kgy. Kövenden. A csiki és háromszéki határőri hajduk számára 900 frt, 1166 köb. 
gabonát ad a szék. 

1696. aug. 28. kgy. Harasztoson ujból 140 k. buzát. Országgy. köv. választanak. 
1696. decz. 
21. 

kgy. Bágyonban, mely decz. 29-én Kövenden folyt., melyen a kirótt 7000 mft. 
repartiáltatik. 

1697. febr. 
20.  

kgy. Kövenden, országgy. k. választ. 

1697. márcz. 
9. 

kgy. Kövenden és apr. 22-én ugyanott, a szék 7 szekeret állit a táborba. 1000 frt rov. 
fizet. 

1697. aug. 6. kgy. Harasztoson, a székben levő 2438 ökörre 700 frt adó vettetett. 
1697. sept. 
10. 

kgy. Bágyonban és decz. 23-án ugyanott, mikor a beszállásolt katonaság számára 
élelmet ad. 

1698. jan. 16. kgy. Bágyonban, a beszállásolt Pace ezrednek minden személy 2 frt 12 pénzt, 1 k. 
buzát, 1 k. zabot, 1 1/2 szekér szénát adott. 

1698. febr. 
10. 

kgy. Felvinczen. 

1698. aug. 22. kgy. Harasztoson 500 köb. zab repart. 
1698. okt. 2. kgy. Kövenden. 
1698. decz. 
15. 

kgy. Felvinczen, melyen 1095 frt, 100 k. buza, 500 k. zab, 300 szekér széna, 100 
mázsa hús rovatik a székre. 

1699. márcz. 
9. 

kgy. Kövenden, mikor 6000 frtot rónak ki. Ez év máj. 11. Kövenden, máj. 5. 
Harasztoson van szgy. 

1699. jun. 29. kgy. Harasztoson, a csíki hajduknak élelmet rendel a szék. 
1699. aug. 23. kgy. Harasztoson a beszállásolt katonaság élelmezése. 
1699. okt. 13. kgy. Kövenden, portió-pótlásra 800 frt, 51 k. buzát, 810 v. zabot, 81 szek. szénát ad a 

szék. 
1699. decz. 
17. 

kgy. Kocsárdon, melyen 6077 frt és 23,739 font hús stb. rovatik a székre. 

1699. decz. kgy. Kövenden, ujból 3719 frt rovatal. Bizony drága volt az atyai kormány! csoda, 



29. hogy a kis Aranyosszék ily roppant terüt el tudott hordozni. 
1700. márcz. 
16. 

kgy. Bágyonban, mikor 3170 frt rovatik ki. 

1700. máj. 17. kgy. Harasztoson országgy. k. választ. 
1700. jun. 10. kgy. Kocsárdon, sept. 25. F.-Szentmihályf., nov. 4. Bágyonban, nov. 29. Felvinczen, 

decz. 31. Harasztoson. 
1701. jan. 31. rendk. kgy. Kercseden, márcz. 15. Bágyonban, máj. 31. Harasztoson; mindeniken katonai 

rovatal ügye. 
1701. jun. 11. kgy. Kercseden, országgy. k. és főkirb. választ. 
1701. sept. 2. kgy. Harasztoson a határszéli hajduknak élésre 570 frtot, és a sept. 25. Kocsárdon 

tartott kgy., melyen a határszéli erődök épitéséhez 100 munkás küldését 
határozzák, a militiának minden adózó 1 sz. szénát, 1 köb. zabot kellett hogy 
adjon. 

1702. jan. 5. kgy. Felvinczen, országgy. k. vál., márcz. 6. Bágyonban rovatal. 
1702. márcz. 
17. 

kgy. Kövenden, az adóból 4606 frt jön a székre, melyből minden személyre 4 frt, 
minden ökörre 1 frt, minden tehénre 34 pénz esik. 

1702. apr. 12. kgy. Harasztoson. 
1702. jul. 13. kgy. Bágyonban, az uj összeirás szerint volt a székben 454 adózó személy, 3176 

ökör, 1025 tehén. 
1702. nov. 24. kgy. Polyánban, mikor 2900 frt s nagy mennyiségű élelem rovatott a székre. 
1703. márcz. 
9. 

kgy. Felvinczen, a gub. a székre 2923 frtot rótt. 

1703. apr. 13. kgy. F.-Szentmihályf. az országos adóból jött e székre 9300 frt, 278 sz. széna s egyéb 
élelmi czikkek. 

1703. jul. 28. kgy. Kercseden, Szebenhez 1150 napszámot, és 
1703. aug. 15. kgy. Bágyonban, Szebenhez ujból 2571 napszámot követelt a gub., miből minden 

adózó személyre 5 nap esett. 
1703. okt. 1. kgy. Harasztoson, a gub. adósságának fizetésére 500 frtot kért a széktől és 

Kolozsvárra 175 szekér szénát. 
1703. okt. 12. kgy. Bágyonban, a gub. 1483 napszámot rendelt Szebenhez. Ez évben eszerint fizetett 

ezen kis szék saját beligazgatási költségein felül országos szükségletre 12,723 
frtot és tett 5204 napszámot, adott 175 szekér szénát s egyéb élelmi czikkeket; 
csoda, hogy mindenki koldusbotra nem jutott. 

  Itt három év jegyzőkönyve hiányzik. 
1706. decz. 8. kgy. Kövenden és decz. 21. Bágyonban, midőn országgy. köv. vál. 
1707. jan. 24. 
filil 

kgy. Felvinczen, márcz. 14. Kövenden, midőn a vásárhelyi országgy. köv. vál. 

1707. máj. 2. kgy. Harasztoson, melyben a törvényszéknek minden csütörtökön való ülésezése 
elhatároztatott. 

1707. máj. 17. kgy. Kercseden, jun. 10. Bágyonban, aug. 2. Kövenden*A törvényszék 1693–1707 
közt üléseit csaknem kivételesen Kocsárdon tartotta, mert ez idő alatt csak 4-szer 
tartotta Szentmihályfalván, 5-ször Kövenden, 2-szer Harasztoson, 1-szer 
Kercseden s vagy 40-szer Kocsárdon; mindezek jegyzőkönyvét az „Atilla” nevű 
kötet tartalmazza; sőt Kocsárdon tartattak leginkább 1711, 1712, 1713, 1714, 
1715- és 1718-ban is a „Csabá”-ból kitetszőleg. 

  Itt három év jegyzőkönyve ujból hiányzik. 
1710. febr. 3. kgy. Földváron, mikor a Szebenben bujkáló főkirb. Szilágyi And. hazatekintve, 

tisztujitást tart, s mivel nem mert otthon maradni, a tisztségből igazgató 
bizottságot szervez, s működését azonnal rovatallal kezdi. 

1712. máj. 20. kgy. Harasztoson, jul. 5. ujból ott. 
1713. jan. 14. kgy. Bágyonban, febr. 17. Kövenden. 
1713. apr. 12. kgy. Kocsárdon, jun. 21. Kövenden. 
1713. sept. kgy. Kercseden, nov. 20. Felvinczen, decz. 29. ugyanott. 



14. 
1714. febr. 
23. 

kgy. Kercseden, árp. 11. Kocsárdon. 

1714. máj. 7. kgy. Harasztoson, jul. 12. Kocsárdon, sept. 26. Polyánban. 
1715. jan. 29. kgy. Kocsárdon, ápr. 16. Szentmihályf. 
1715. márcz. 
26. 

kgy. Kövenden, máj. 28. Kocsárdon. 

1715. sept. 
19. 

kgy. Kövenden, okt. 30. ugyanott. 

1716. jan. 2. kgy. Kocsárdon, febr. 24. Felvinczen. 
1716. apr. 9. kgy. Kercseden*Derékszék 1715- és 16-ban leginkább Kercseden tartatott, ott lakván 

az alk. Apáczai F., néha Bágyonban is., máj. 28. Kocsárdon. 
1717. máj. 22. kgy. Kövenden, okt. 18. Harasztoson, okt. 28. Kövenden. 
1718. jul. 18. kgy. Harasztoson; ebben a szárazság előidézte nagy inségről van emlékezet. 
1718. okt. 7. kgy. Felvinczen, sept. 25. Bágyonban. 
1719. jun. 23. kgy. Bágyonban, jul. 4. Rákoson. 
1720. okt. 13. kgy. Szentmihályf., nov. 20. Kocsárdon. 
1721. jun. 4. kgy. Kocsárdon*1720- és 21-ben derékszékülések gyakran vannak Kocsárdon, ott 

lakván a főkirálybiró. 1722–24-ben leginkább Kercseden., okt. 12. Kövenden. 
1722. okt. 12. kgy. Kövenden, nov. 2. Bágyonban, midőn a szék ülnökeit adó, szállitás és 

szállásolás alól kiveszik. 
1723. okt. 11. kgy. Bágyonban, okt. 5. ugyanott, mikor a prebendás cselédek adómentesekké 

tétetnek. 
1725. máj. 25. kgy. Kercseden, midőn a gub. Orbán Elek és Thoroczkay János által a szék 

constitutiójában minden ujitást betiltat. 
1727. jun. 9. kgy. Bágyonban, nov. 14. Földváron tisztujitással. 
1728. márcz. 
12. 

kgy. Veresmarton, aug. 10. Bágyonban, okt. 21. Felvinczen. 

1729. máj. 16. kgy. Kövenden, nov. 24. Földváron. 
1730. márcz. 
17. 

kgy. Bágyonban, főkirb.-választás. 

1730. máj. 31. kgy. Harasztoson, országgy. köv.-választás, dec. 19. Bágyonban. 
1730. jan. 2. kgy. Kövenden, árp. 16. Bágyonban. 
1732. okt. 30. kgy. Kövenden. 
1733. apr. 16. kgy. Felvinczen, jul. 4. Rákoson, decz. 2. tisztujitással. 
1734. nov. 15. kgy. Harasztoson, országgy. köv.-vál. 
1735. aug. 29. kgy. Polyánban, nov. 7. Harasztoson. 
1737. jun. 18. kgy. Harasztoson, aug. 26. ugyanott országgy. köv.-vál. 
1738. apr. 10. kgy. Harasztoson. 
  Itt két év jegyzőkönyve hiányzik. 
1740. márcz. 
21. 

kgy. Harasztoson, országgy. k. vál., aug. 29. ugyanott. 

1741. sept. 
19. 

kgy. Harasztoson, országgy. k. vál. 

1742. máj. 4. kgy. Harasztoson, aug. 3. ugyanott, okt. 29. Várfalván. 
1742. nov. 8. kgy. Bágyonban, nov. 15. A.-Szentmihályf., decz. 10. Harasztoson*1734–1742. 

derékszékülések mindig Harasztoson tartatnak.. 
1743. aug. 13. kgy. Polyánban, okt. 30. Sinfalván, decz. 16. Bágyonban. 
1744. apr. 15. kgy. F.-Szentmihályf., jul. 20. Polyánban. 
1744. sept. 
27. 

kgy. Bágyonban, okt. 26. F.-Szentmihályf., mindkettőben az insurrectio szerveztetik. 



1745. jan. 11. kgy. Harasztoson, melyen e szék 1000 lovas kiállitására szorittatik. 
1745. máj. 20. kgy. Polyánban, surrogatio czímen rovatik meg a szék a királyné rendeletére. 
1745. aug. 26. kgy. Bágyonban, 5633 frt rovatik ki, nov. 15. Rákoson, Aranyosszék insurrectióba 

1000 lovast, 500 gyalogot küldvén, azok szökevényeinek elfogatása rendeltetik. 
1746. febr. 7. kgy. Harasztoson, orszgy. k. vál., jul. 19. ugyanott. Ezen elhatároztatik, hogy jövőben 

a derékszékek Sz.-Mihályfalván tartassanak. 1307 frt adó rov. 
1746. decz. 1. kgy. Várfalván; ez évre kivetett adó 5633 frt. 
1747. jan. 9. kgy. Földváron, orszgy. k. vál., máj. 15. Sinfalván. 
1747. jul. 31. kgy. Harasztoson, decz. 11. Kocsárdon, ez évi adó 6209 frt. 
1748. aug. 7. kgy. Földváron, orszgy. k. vál., nov. 13. Bágyonban. 
1748. decz. 
17. 

kgy. Harasztoson, évi adó 7667 frt, orszgy. k. vál. 

1749. febr. 
21. 

kgy. Harasztoson, katonai quantum 3243 frt. 

1749. jul. 14. kgy. Csegezben, orszgy. k. vál., decz. 2. Felvinczen, katonai quant. 7275 frt. 
1750. sept. 
10. 

kgy. Harasztoson, kat. quant. 1741 frt, 500 sz. széna, 500 k. buza, 50 öl fa Enyedre 
vive. 

1750. decz. 9. kgy. Rákoson, kat. quant. 7260 frt. 
1751. apr. 19. kgy. Harasztoson, a residium quant. 2014 frt. Felvinczi postaház kiigazitása*Tehát 

már ekkor volt Felvinczen postaállomás.. 
1751. aug. 11. kgy. Polyánban, nov. 8. Mohácson, decz. 1. Bágyonban, katonai quantum 9470 frt. 
1752. jul. 27. kgy. Harasztoson, nov. 22. ugyanott, kat. quant 9215 frt; elhatároztatik, hogy alszék 

ezután mindig Kövenden legyen. 
1753. apr. 10. kgy. Földváron, főkirb. vál., aug. 3. Kövenden orszgy. k. vál. 
1753. aug. 17. kgy. Kövenden, nov. 15. Földváron. 
1754. jan. 10. kgy. Felvinczen, apr. 9. Harasztoson. 
1754. apr. 29. kgy. Földváron, főkirb. instellatiója, nov. 14. Földváron. 
1758. apr. 4. kgy. Kocsárdon, a háborura a szék állit 41 ujonczot, ad 300 ar., 262 frtot. 
1759. jul. 16. kgy. Kocsárdon, rendkivüli segélyt az uralkodónak a szék 1907 frtot, főkirb. 1550 

frtot ad. 
1760. febr. 
15. 

kgy. Felvinczen, jun. 18. Bágyonban, jul. 12. Kocsárdon. 

1761. jun. 4. kgy. Kocsárdon, a gub. a szék két katlan meszet ad ajándékba (még ez is). 
1763. jan. 17. kgy. Bágyonban, jun. 4. Kocsárdon. 
1764. jan. 30. kgy. Felvinczen, főkirb. vál., jul. 9. Felvinczen beikt. 

 
Ez időtől egész 1783-ig nincsenek közgyülések, csakis e három: 1783. jan. 25. Felvinczen, 
aug. 28. Felvinczen, 1784. márcz. 22. Felvinczen; ezt megelőzőleg és ezután is csak continua 
táblák vannak, melyek Felvinczen székelnek s naponta üléseznek*A continua táblák 
hosszadalmas jegyzőkönyveit tartalmazzák: Aba, Urs, Kadika, Mátyás, Hunyadi, Lehel, 
Verbulcz, Gejza, Zoltán, Báthori, Vaszul, Béla czímű könyvek.. 1784-ben Aranyosszék Torda 
és Kolozsvármegyék részeivel egyesittetett; ez idő alatt néha Szentmihályfalván tartatik 
nemesek sedriája Miske Kristóf főszolg. elnöklete alatt. 1786-ban Aranyosszék politikai 
lételének minden jele eltünik, az ügykezelés a kolozsvári kerületi törvényszékhez megyen át, 
s onnan csak két kötet töredékes perokmánytár került vissza*Ezek czíme: „A ker. hivatalok 
eltörlésével visszaküldött levelek”; a másodiké: „A vidéki törvényszékek eltörlésével 
visszaküldött levelek”.. 



1790-ben József császár halálával az ő centralisticus törekvéseinek minden gépezete 
összeomlott; szervezett törvényhatóságai felbomlottak s igy Aranyosszék is korábbi 
alkotmányos szervezetét és alakját visszanyerte. Nagy kár, hogy a reintegratio első 
gyüléseinek jegyzőkönyvei hiányoznak, s igy ezen érdekes korszak, mondhatnók alkotmányos 
ujjászületés eseményeire nézve nem tudunk kellő tájékozottságot nyerni. Hogy a kezdődő uj 
politikai aerát mily lelkesedéssel fogadták Aranyosszéken, azt a meglevő tisztségi és alszéki 
jegyzőkönyvek kikezdéséből is láthatjuk; az első igy kezdődik: „Ezen nemes Aranyosszék 
tisztsége jegyzőkönyve, kezdődik Anno 1790, midőn Kolozsvármegyétől szintén 6 esztendeig 
edgyüttléte után egész örömmel hazajött és ismét tiszta Aranyosszékké vált volna.” Az alszéki 
jegyzőkönyv kikezdése ez: „Igen nagy szivbeli fájdalmunk között, midőn in Anno 1784 ns. 
Aranyosszék ns. Kolozsvármegyével egybevonatott vala, semmi bizodalma szép 
szabadságához nem levén, már majd elenyésző napjának sugára az Isten bölcs igazgatásából 
ismét felvirada 1790. esztendőben és régi törvénye, szép szabadsága helyreállván, haza jöve. 
Azóta kezdett protocoluma a ns. Aranyosszék alsó székének harasztosi Barta Márton 
vnotáriusságában.” 

Ez uj korszakban a szék közgyüléseinek meglevő jegyzőkönyve 1792-ben kezdődik, e szerint. 

1792. febr. 
13. 

kgy. Kercseden, ezen koronázási ajándékot szavaznak. 

1793. jan. 
14. 

kgy. Kövenden, Ferencz császárnak homagiumot tesznek s hadisegélyt szavaznak. 

1793. apr. 
29. 

kgy. Kövenden a gub. rendeli, hogy minden 3. hónapban közgyülés tartassék. 

1793. jun. 5. kgy. Kövenden. 
1793. nov. 
9. 

kgy. Kövenden. 

1794. jan. 
13. 

kgy. Kercseden, az insurrectio az udvar kérésére helybenhagyatik, és pénzsegélyt gyüjtenek. 

1794. jul. 
28. 

kgy. Kövenden, sept. 11. Polyánban, okt. 18. Kövenden. 

1795. jun. 
17. 

kgy. Kövenden, okt. 29. Kövenden. 

1796. jan. 
26. 

kgy. helymegnev. nélkül, apr. 18. Kövenden. 

1796. sept. 
1. 

kgy. Kövenden, decz. 19. ugyanott. 

1797. febr. 
20. 

kgy. Kövenden, nov. 13. ugyanott. 

1798. apr. 
26. 

kgy. Kövenden, nov. 12. ugyanott. 

1799. jul. 1. kgy. Harasztoson. 
Innen kezdve a szék levéltárában nincsen közgyülési jegyzőkönyv, de megvannak, bár hézagosan, az erd. 
kormányszék levéltárában, honnan folytatom. Kezdődnek pedig: 
1806. jun. 2. kgy. Harasztoson. 
1806. nov. 
10. 

kgy. Kövenden, ezen a szék közhelyeinek felosztására kiküldött országos bizottság itéletének, 
mint a szék kiváltságaiba ütközőnek revidiálását kérik. 

1806. decz. 
1. 

kgy. Harasztoson. 

1807. jan. 
12. 

kgy. Kövenden, a pálinkafőzés eltiltatik; a szék közerdeit elfoglalt katonákkal békét próbálnak, 
de siker nélkül. 

1808. nov. kgy. Harasztoson, alkirálybiró minden két évben választatik a régi szokás szerint. 



28. 
1809. febr. 
20. 

kgy. Harasztoson. 

1809. máj. 
17. 

kgy. Harasztoson a szék insurgensei összeiratnak, van 46 lovas, 61 gyalog. 

  Itt hiányzik 6 évi gyülés jegyzőkönyve. 
1815. máj. 
29. 

kgy. Kercseden, a gub. hadisegély czímen 3400 véka gabona és 34 hadi ló árát rójja a székre, 
de ezt azért, mert országgyülés nélkül történt s mert a devalvatio a szék vagyonát tönkre 
tette, megtagadja. 

1815. okt. 9. kgy. Kercseden, uj főkirb. választ. 
  Itt hiányzik 6 évi gyülés jegyzőkönyve. 
1821. márcz. 
8. 

kgy. helymegnevezés nélkül; ezen a bogáthi constitutio hozatik. 

1821. sept. 
17. 

kgy. Kövenden. 

1822. máj. 
23. 

kgy. Kövenden. 

  Itt ismét hiányzik 2 évi gyülés jegyzőkönyve. 
1824. máj. 
17. 

kgy. Kövenden, sept. 23. Harasztoson. 

  Itt hiányzik 9 évi közgy. jegyzőkönyve. 
1835. jun. 3. kgy. Kövenden, főkirb. vál. 
1837. márcz. 
29. 

kgy. Kövenden orszgy. k. vál., aug. 7-én ugyanott. 

1838. jul. 
16. 

kgy. Kövenden Ferdinándnak hűségesküt tesznek, trónraléptének emlékére egy diszes 
emlékkövet emelni elhatározzák, mi soha létre nem jött. 

1840. jun. 2. kgy. Kövenden kölcs. tüzkármentő társ. állit a szék. 
1840. sept. 
21. 

kgy. Kövenden a falusi iskolák rendezésére tervet készitnek. 

1841. máj. 
17. 

kgy. Kövenden. 

1842. jul. 7. kgy. Kövenden kormányzó kinevezése tudattatik, orszgy. k. vál. 
1843. márcz. 
6. 

kgy. Kövenden, jul. 13. ugyanott. 

1843. okt. 
30. 

kgy. Kövenden, decz. 11. ugyanott.   

1844. febr. 
20. 

kgy. Kövenden, máj. 29. ugyanott. A székház hová épitése feletti viták. 

1844. aug. 
20. 

kgy. Kövenden, decz. 2. ugyanott. 

1845. márcz. 
3. 

kgy. Kövenden, jun. 2. ugyanott. 

1845. sept. 
1. 

kgy. Kövenden, decz. 22. ugyanott. 

1846. jun. 
25. 

kgy. Kövenden, aug. 26. ugyanott. 60 pontba foglalt sérelem felterj. követi utasitásba adatik. 

1846. nov. 
18. 

kgy. Kövenden. 

1847. apr. 
13. 

kgy. Kövenden, az unio hathatós pártolását követi utasitásba adják. Felvinczre gyógyszertár 
állitását szorgalmazzák. 

1847. jun. 
25. 

kgy. Kövenden, adó, katonai élelmezés, az ország uj politikai felosztása tárgyaltatván, 
Aranyosszék fentartása, Fügedek, Décse, Vajdaszeg, Gerend, Lóna, Gyéres-Sz.-Király, 
Gyéres és Keresztesnek, mint amelyek kiváltságlevelei értelmében is a székhez tartoztak, 



odacsatolását s Felső-Fehérvármegye felosztásával Háromszék megnagyobbitását 
kérelmezték. 

1848. jan. 
10. 

kgy. Kövenden, az 1846/7-ki országgy. törv.-cz. kihirdettetnek, 22 ujoncz-illeték szavaztatik. E 
gyülésen 844 tag volt jelen. 

1848. apr. 
12. 

kgy. Kövenden, országgy. egybehivását szorgalmazzák, arra előre megvál. követeiket. Főkirb. 
elnöklete alatt bizottságot neveznek, mely a rend és csend felett őrködjék, nemzetőrséget 
szervezzen; a kormányszékhez felirnak, hogy a katonaság a hazából ki ne vitessék, a 
nemzetőrségnek fegyvert kérnek. Az érdekeltséget mutatja, hogy e gyülésen 763 szavazó 
volt jelen. 

1848. jun. 
14. 

kgy. Kövenden, melyen Batthyány Lajos ministerelnöknek a székely nemzethez intézett 
szózata határtalan lelkesedés közt olvastatik; a gyülés kimondja, hogy a haza véderejének 
szaporitásához örömmel járul a szék, önkéntesek toborzására pénzt és toborzó tisztet kér; 
pénzsegély gyüjtésére bizottságot nevez. A nemzetőrség szervezetére 37 pontú 
szabályzatot hoz; e szerint nemzetőr minden székely, születés, rang és hivatalkülönbség 
nélkül 18–55 éves koráig, ezen alól és felül is, kik önkéntesen részt akarnak venni. 
Tisztjeiket három évre választják. Öltözet: fekete csákó nemzeti szinű zsinórzattal, 
buzavirágszinű dolmány fekete zsinór, fehér gombbal, világosszürke nadrág veres 
szegélyzettel, fekete szíj. Öltönyét mindenki önmaga készitteti, de polgári öltönyben is, 
nemzetőri jelvénynyel megjelenhetik. Az országgyülés egybehivásáról értesülvén, már 
megválasztott követeit utasitja az „unio” meleg támogatására. A bogáthi constitutio 
megszüntettetik, közhelyek és erdők a mostani birtokosok kezén hagyatnak örökösen, a 
folyamatban levő perek azonban a bogáthi törvény szerint végeztetnek be. 

1848. jun. 
27. 

kgy. Kövenden. Az unio-törvényczikk szentesitése örömnyilvánitások közt közöltetik; a 
népképviselet alapján Pestre küldendő követek választásának eszközlésére szavazatszedő 
bizottság neveztetik. A követválasztásra jogosultak egybeirására előlegesen kiküldött 
bizottságot a mohácsiak elüzvén, azok ellen vizsgálat rendeltetett. Az állandó képviselő 
bizottmány megválasztatik, mely a tisztségen kivül 78 tagból állott. (Ez a tisztségi ülések 
megszüntével jul. 3-án kezdette el működését.) 

1848. jul. 
24. 

képv.-
bizottm. 
gy. 

Kocsárdon. Fosztó Károly és Kónya István a honvédelemre gyült 151 frtot és 100 fegyert 
ad be, s mivel a szélen fekvő Kocsárd az oláhoktól fenyegetve van, a harasztosi őrségnek 
a kocsárdival való egyesitését kérik. A gyülés a kormányszéktől 500 fegyvert kér. – 
Önkéntesek toborzására Gyarmathi Dénes és Zudor Károly küldettek ki, ujoncz-
összeirásra, közsegélygyüjtésre bizottság neveztetik; a közterheknek mindenki által 
egyenlő hordozását a törvényt megelőzőleg kimondották, hogy igy a testvériség nagy 
elvének keresztülvitele s az alkotmányos szabadság védelme megkönnyitve legyen. 

 
Ettől kezdve ugy a szék, mint a főkormányszék levéltárában a képv. bizottmányi gyülések 
jegyzőkönyvei hiányozván, tovább nem követhetem Aranyosszék e nagy korszakban való 
politikai életének mozzanatait; fájdalom, a békés fejlődés útai csakhamar elzárultak, s a 
polgárháboru rémjelenetei merültek fel. A tanácskozási termek elvharczai helyett csakhamar a 
harczmezők véres küzdelmei jelentek meg, melyekben Aranyosszék székely nevéhez hűn, 
igen nagy és dicső szerepet játszott, s bár minden oldalról ellenségtől volt körülözönölve, bár 
a Székelyföld többi részétől elzárva a legválságosabb volt helyzete, bár keblében a katonai 
reactio titkos ármánya működött; de azért perczig sem habozott felvenni a zsarnokság 
bérenczei által oda dobott kesztyüt, s határozottan kilépni a küzdtérre, azon fenlobogtatott 
zászló alatt, melyre a „szabadság” és „alkotmány” dicső jelszava volt felirva. És e zászlót az e 
széknek lelkes népéből kivált hősök a legelszántabban követték és védték. Az ellenség 
feldúlta ugyan a szélen fekvő helységeket, a honfivért több helyt patakoztatták a harcznak 
vészei, de azért Aranyosszék fegyvert fogott fiai*Aranyosszéknek a határőri székely 
huszárezredhez tartozó része csaknem mind (még az oláh faluk lakói is) a magyar sergek közt, 
magyar zászló alatt harczolt; az alakult honvédséghez is nagy számmal járult, önkéntesei több 
zászlóaljban, nevezetesen a Kossuth-huszárok közt is voltak, e mellett Fosztó Károly 
felügyelete alatt 1848-ban 5 század gyalog nemzetőrséget, 1849-ben ismét más 5 század 
gyalog nemzetőrt, egy század lovast állitott és szerelt fel., nemcsak hogy vissza nem rettentek, 



nemcsak hogy sérthetetlenül megvédték e szék nagy részének területét, hanem mikor csak 
lehetett, a szorongatott megyei magyarságnak is segélyére siettek, s többször hatoltak fel a 
havasok vészes szorosaiba, az ottan gyülengő ellenség fékentartása és szétverésére; szóval 
Aranyosszék mint mindig, ugy a nemzeti önvédelem ez ujabb harczában is bevehetetlen 
fellegvára volt a szabadságnak. 

E munka folytán majd részletesen elő lesz adva e nagy napok történelme. Most ezen általános 
jellegzés, s a honfi érdemnek hozott e kötelességszerű méltánylat után áttérek a mult időknek 
azon jeles hadi szervezetére, melynek alapján a jelen ivadék hősiessége nyugszik. 

Aranyosszék ugyanazon nemzeti jogok és kiváltságok élvezetében volt, mint a Székelyföld 
többi székei, s ez előjogokat épp azon kötelezettségek alapján birta, mint a belföldi székelyek; 
adómentességét a véradóban való nagyobb járulékkal kellett e szék fiainak is megváltani. Itt is 
a hon vészének idején mindenki tartozott fejenkint felkelni, itt is mindenki nemes volt; de e 
nemesség létoka nem a kiváltságok, hanem a hon iránti kötelezettség nagyságán alapult. 

Itt is meg volt az „első” (primor), „lófő” (lovag primipillus) és „gyalog” (pixidarius) 
osztályzat, de e felosztás, ez elkülönités nem volt aristocraticus, hanem a legszebb 
democraticus irányu intézmény: mert e czímet és rangfokozatot nem a nemes-levelek hártyái, 
nem az uralkodók szeszélye, hanem a had terheiben való nagyobb mérvű osztakozás állitotta 
meg, befolyt rá a nagyobb birtok is, de ez sem volt a pénzaristocratia uralma, mert a vagyon 
csak annyiban nyert érvényt és szerzett tekintélyt, a mennyiben nagyobb véderő kiállitására 
képesité birtokosát. A vagyonnagyobbodás alapján bárki és bár mikor átléphetett egy felsőbb 
osztályzatba, de átléptével egyszersmind nagyobb kötelezettségeket kellett átvállalnia; igy ha 
a gyalog a lovagok közé lépett, lóval és sokba kerülő fegyverzettel kellett had idején kiállania; 
ha a lovag az elsők osztályába akart átmenni, oly vagyoni gyarapodást kellett kimutatnia, a 
mely képesité arra, hogy harmad, negyed magával lóháton jelenhessék meg a honvédelem 
harczain. E szerint ez a hazafiságnak és kötelesség érzetnek volt progressiv megadóztatása: a 
rangfokozat nem a kiváltságok, hanem a kötelezettségek nagyobb voltát hozta magával, s igy 
a székelyek nemzetnemessége a legszebb democraticus intézménye volt a világtörténelemnek. 

A egyik osztályból másikba való áttételt néha a fejedelem is gyakorolta, de az leginkább a 
„lustrák” alkalmával történt, midőn hadgyakorlatokra, fegyverzet megvizsgálására a 
székelyek hadereje összevonatott. Voltak általános lustrák, midőn az egész Székelyföld 
összes hadereje felett tartott szemlét a székelyek főkapitánya; az ily általános hadi szemlék 
helye leginkább a központi Székely- vagy Maros-Vásárhely volt, de voltak és pedig évenkint 
részletes lustrák is, midőn valamely széknek főkapitánya azon törvényhatóság haderejét 
gyakoroltatta és vizsgálta. Ugy az általános mint a részletes lustráknál mindig falunkénti 
egybeirás történt, melyben fel volt jegyezve mindenkinek osztályzata, az, hogy hányad 
magával jelenik meg, fegyverzeti állapota, valamint azok is, kik egyik osztályból a másikba 
átléptek. Ezen egybeirásokat vagy hadi lajstromokat lustrális könyveknek nevezik, s azok ugy 
a nemzeti véderő nagysága, mint az egyes családokra nézve igen érdekes történelmi adatokat 
tartalmaznak. 

Aranyosszék lustráit rendszerint a kövendi mezőn tartotta; de nem mindig, mert találhatunk 
más helységek területén tartott ily hadi szemléket is. Fájdalom, a korunkig lejövő lustrális 
könyvek sem nagyon messze időre nem mennek fel, sem azoknak egybefüggő sorozatát 
feltalálni nem tudjuk, s igy e tekintetben adható kimutatásunk nagyon hiányos, de mit e téren 
egybegyüjthettem, azt ide rövid vázlatban bejegyzem, azon reményben, hogy azoknak 
hézagait a későbbi kutatások nyomán felszínre kerülhető adatok kipótolni tudandják. 



Aranyosszék lustrái vagy hadiszemléi. 
1635. nov. 7-én Aranyosszék lustrája. Ennek eredeti példánya a szék levéltárában van, de oly 
szakadozott állapotban, hogy tartási helyét kivenni nem lehet. 

1636. jun. 4. Ezen a fejedelem Rákóczi Gy. is jelen volt, a mint kitetszik ez év jan. 30-án 
Szamosujvárról kiadott azon kiváltságleveléből, melyben Székelyföldön magszakadás 
eseteiben a leányok örökösödési jogát elismeri. Ebben mondja: „midőn Aranyosszék lustráját 
folytatnók Toldalagi Mihály Marosszék, Mikó Ferencz Csik-, Gyergyó-, Kászonszék 
főkapitányai és a székelyek ősi örökösödési rendjét ismernők el; tekintve azért a székelyeknek 
minden időben tanusitott hősiességét és hűségét, helyben hagyjuk, hogy minden „jus regium” 
a székelység közül eltiltva legyen, valamint a férfiág kihaltával a leányág örökösödési jogát is 
megerősitjük”*Ennek másolatja Mike Sándor kéziratgyüjtem. „A Székely nemzetre valók” 
79–80. lap. Lásd az erd. muzeum irattárában és gub. levélt. Trans. Conv. T. III. 78.. E lustrán 
fők. Novák F., főkirb. Bándi Gy., főh. Csegezi Mik. 

1642. márcz. 17. Kövenden*Eredetiben a szék levéltárában Felvinczen. volt lustra. 

1657. decz. 10-én Harasztoson tartott közgyülésen mustrát (hadszemlét) hirdetnek*Lásd 
„Bendegucz” czímű jegyzőkönyvgyüjtem. Aranyosszék levélt.. 

1669. okt. 6-án Csegezi Tamás főkapitány, Mihálcz Ferencz főkirálybiró és Uti István 
főhadnagy jelenlétében a kövendi mezőn*Lásd Kemény Józs. Appl. dipl. Tran. XIX. 206, 
bővebben alább Kövend és Várfalva leirásánál. van hadiszemle. 

1672. jun. 15-én a kövendi mezőn Aranyosszék lustrája tartatik*Lásd „Bendegucz”-ban ez év 
jegyzőkönyvét.. 

1674. sept. 17-én generális lustra a kövendi mezőn*Lásd ugyanott.. 

1675. jun. 7-én Kövenden lustra*Hivatkozás reá a rákosi Székely család armalisában.. 

1690. jul. 23-án Harasztoson tart Aranyosszék lustrát*Lásd „Atilla” czímű 
jegyzőkönyvgyüjteményt 4. lapon az aranyosszéki levéltárban.. 

1693. aug. 11-én helymegnevezés nélkül, midőn Thoroczkay István főkapitány lustrálja 
Aranyosszék haderejét; volt lovas és gyalog együtt 452, de mint az utóbejegyzés mondja: 
„azok a német sok saczczoltatása, portioztatása, rendetlen hurczoltatása miatt ruhátlanok, 
lovatlanok, s oly nyomorba vannak, hogy csak Isten mondhatná ki”*Lásd „Atilla” 17. lapján.. 

1702. hely és nap megjelölés nélküli*Főkormányszéki levélt. „Lustrák gyüjt.” 564/700 J. i. 866–
874. lap. Ugyanezen gyüjteményben van egy másik lustra lajstroma 643–652. lapon hely és 
év nélkül. hadszemle. 

1707. máj. 19-én szokott lustrális helyen (kövendi mező) kapitány (Thoroczkay János) 
jelenlétében, midőn Rákóczi Ferencz, vagyis a haza számára lustráltak. Ekkor a Tiege által 
felégetett Kocsárdot 6 lovas kiállitásán s felügyeleten kivül más hadi szolgálatok alól 
felmenték*Lásd „Atilla” 164. lap.. 



1771. decz. 10-én Szilágyi András főkirálybiró és Naláczi Lajos Hunyadvármegye főispánja 
conscribálják az aranyosszéki nemességet*Eredetiben várfalvi Nagy János birtokában.. 

1744. octob. 26-án f. Szentmihályfalván a személyes insurrectiókor hadiszemle van*Ennek 
Jobbágy András szék főjegyzője által kiállitott eredeti példánya Aranyosszék levéltárában.. 

1750. jul. 6-án Várfalván Aranyosszék generális conscriptiója*Lásd Kemény József App. 
dipl. Tran. XIX. 206. Lásd bővebben alább Várfalva leirásánál. vitetik végbe. 

1770. Aranyosszék nemeseinek összeirása*Lásd egész terjedelmében beiktatva „Kadika” 
czímű jegyzőkönyv-gyüjt. 247–299. lap.. 

Ez utóbbi tulajdonképpen már nem is lustra, mert ezen korban már lejárt volt a nemzeti 
véderő szerepe, a Tököli és Rákóczi forradalom meggyőzte a honunk elnyomását s 
alkotmányából való kiforgatását czélul kitüzött osztrák kormányzatot arról, hogy az akkor 
Magyarország véderejét alkotó nemesség és székelységben sokkal több hazafiság és 
szabadságszeretet van, hogysem magát a zsarnokság eszközéül felhasználtatni engedje. Ez 
okon a gépies szerkezetű rendes ezredek szaporitásával a fegyvertviselő nemesség 
hadkötelezettségét lassankint megsemmisité, vagy illusoriussá tette. Azonban az életerős és 
hős székely nemzetet még sem akarta egészen mellőzni; de hogy czéljaira felhasználhassa, 
régi nemzeties és hazafias hadszervezetének megsemmisitésével, a gépiesen mozgatható 
soldateska jármába akarta beerőszakolni, mely törekvésnek véres áldozata Madefalvánál 
meghozatván, a belszékelyföld egy részére felerőszakolták a fegyvert. Ez alkalommal 
Aranyosszékről sem feledkeztek el; Bukovnak a szomszédos Gyéres és Egerbegyen követett 
kegyetlen eljárása*Ezt majd részletesebben Gyéres és Egerbegy leirásánál., az aranyosszékiek 
minden ellenhatását megtörte, s 1764-ben Bágyon, Mohács, Dombró, Hidas, Örményes és 
Csákó lakóinak egy részére feladták a fegyvert. A szabad székelyek által lakott Bágyon 
kivételével a többi faluk önként, mondhatnók örömest vették azt fel, mert azoknak régen 
szintén székely eredetű lakói Bethlen Gábor alatt a hadból haza szökvén, büntetésből 
jobbágyságra vettettek, s igy az egykor magyar ajku népség a szolgaság terhe alatt teljesen 
levetkőzte nemzetiségét és oláhvá lett. 

A katonai kormányzat igen jól értette ezen – meg kell vallanunk – természetellenes állapotnak 
kizsákmányolását, a fegyvert felvevő oláhoknak jobbágyság alól való felmentése, az azoknak 
titokban igért kedvezmények, s a polgári hatóságok gyülöletének terjesztése, vagy legalább 
azok népszerülenitése által egész a Hora-Kloska-féle gyilkosságig fokozta a kedélyek 
ingerültségét. 

Az ilyszerü odaédesgetés Aranyosszéken sem hiányzott, már fennebb előadtuk azon 
önkényes, jogtipró eljárást, melynél fogva a szék szabad erdeit a fegyvert felvett faluk szabad 
prédájára bocsátotta. Ilyszerű kedvezmények mellett az előbb kényszerből felvett fegyver 
viseléséhez kedve kezdett jőni az embereknek elannynyira, hogy a harasztosiak, veresmartiak, 
inakfalviak, kercsediek és a két Szentmihályfalva lakói önként fel akarták venni a fegyvert, a 
mint ez kitetszik Gyulai Sámuel táb. 1768. aug. 18-án kiadott iratából, melyben nevezett faluk 
lakóival tudatja, hogy fegyverfelvételi szándékukat feljelentette az udvarnak, azért felelet 
érkeztéig maradjanak csendben és a polgári hatóságoknak engedelmeskedjenek*Lásd ezen 
irat eredetijét az aranyosszéki levéltárban levő okmánytár I. k. 787. lapján.. Hogy nevezett 
faluk fegyver alá vonása miként maradt el, nem lehet tudni. 



A fegyvert felvett aranyosszéki faluk a székely huszár ezred második őrnagyi osztályának 
első századát képezték, a szomszédos egerbegy- és gyéresiekkel. A század főállomása Bágyon 
volt, hol a százados is lakott. A század 1. szakaszát Egerbegy és Gyéres, 2. szakaszát Bágyon, 
3. szakaszát Mohács, Dombró, 4. szakaszát Hidas, Örményes és Csákó képezték. – A két első 
szakaszt mind magyar-székelyek, a két utóbbit mind oláhok alkották. Az Aranyosszékre eső 
rész katonai népessége 3680 lelket tett, miből 225 huszár állott ki*Lásd Lenk Geogr. lex. II. k. 
Ezen katonanépesség igy oszlott: Bágyon 800 lélek 50 huszárral, Mohács 670 lélek 52 
huszárral, Dombró 610 lélek 24 huszárral, Csákó 490 lélek 29 huszárral, Örményes 360 lélek 
23 huszárral, Hidas 720 lélek 47 huszárral.. Ezen század minden évben tavaszszal és őszszel 
14–14 napig fegyvergyakorlatra gyült Bágyonba, minden harmadik évben pedig ezred-
gyakorlatra (contractio) Sepsi-Szent-Györgyre. 

Tiszteik, főleg kezdetben, mind németek voltak, később magyarok is, de jól megválogatva, 
hogy olyanok legyenek, kikből a katonai nevelés minden hazafias érzelmet kiirtott*Azonban a 
felszín itt is gyakran csalt, s nem egyszer esett meg, hogy az osztrák egyenruha alatt melegen 
érző hazafias sziv dobogott.. Mind ezen elővigyázat meghiusult, mert a demoralizáló katonai 
nevelés, a kegyetlenség, melylyel a fegyelem színe alatt a hazafiasságot kipálczázni 
igyekeztek, – a polgári elem ellen rendszeresen folytatott ingerlés és bujtogatás nem tudta e 
népet jobb érzelmeiből és hazafias jelleméből kivetkőztetni; mert a hogy a haza szabadságát 
és lételét az első komoly vész fenyegette, ők eltépték a soldateska ármányának vashálózatát, s 
hont és szabadságot védve megmutatták, hogy székely vérök el nem fajult, hogy őseik 
erényeit egy század önkény-köde el nem tudá homályositani, ők 1848/9-ben megtették haza 
iránti kötelmeiket, s azért annak elismerésteljes hálájára méltóvá tették magokat*És ez 
kiterjed a század oláh részére is, mert azok kevés kivétellel hűk maradtak zászlóikhoz s hűk 
őseik szent hagyományaihoz, melyek a székely eredet emlékét fentarták.. 

Ezen általános jellemzés legyen itt elég, majd e munka folytán figyelmem ki fog terjedni hős 
tetteik részletesebb felmutatására is. 

Aranyosszék régi czímere egy vár koronázta sziklahegy volt, mely kétségtelenül a Székelykőt 
ábrázolta, ujabb időben az egyszerüen-régi czímer megbővittetett; az most négy rézsutos 
szelemenre osztott paizs, alsó osztályában három folyam-szalaggal, felső osztályában 
sziklacsúcson fekvő vár felett nap és holddal, jobbról kereszt, balról keresztbe tett két 
kévével. Ilyen pecsétje is; a réginek körirata ez volt: „sigill officiolatus inc. sedis Aranyos”. A 
most használatban levő ujabbnak körirata ez: „Sigilvm sedis siculicalis Aranyos”. 

Aranyosszék népének osztályozása és bemutatása, politikai és hadszervezeti életének 
ismertetése után áttérek földjének osztályozására is, s hogy e széknek már fennebb körülirt 
területe a birtoklási viszonyok szempontjából is ismerve legyen, ide mekkékelem a községek 
határterjedelmét előtüntető következő táblázatot. 

Müvelési ágak Tiszta jövedelem 
szántóföldek rétek és kertek szőlők legelők erdők terméketlen  

térmérték 1600 � ölével  

hold �öl hold �öl hold �öl hold �öl hold �öl hold �öl frt kr 

1463 568 439 505 13 170 444 1347 - - 267 1253 7499 44 
3060 122 1844 146 105 811 559 422 1122 639 313 726 14732 8 
540 6 261 647 - - 335 1562 948 812 212 173 2130 5 
862 762 306 831 6 1393 197 1161 20 424 127 779 3897 14 



918 1315 128 437 33 638 - - 1056 223 130 952 3713 28 
916 75 1510 1335 130 1195 365 1320 623 1500 168 845 6930 46 
708 1281 155 430 26 1146 539 1032 574 560 80 571 3321 19 

1126 203 107 1084 16 154 206 693 499 318 140 1403 4284 12 
233 824 180 131 29 85 67 1174 2448 1154 174 471 2641 30 
845 477 421 778 79 590 512 600 474 800 157 1250 3617 36 

10674 833 5354 1524 440 1382 3229 1311 77068 30 1773 423 52766 42 

841 210 324 1475 21 914 135 1434 149 1075 41 212 1757 18 
801 887 751 1257 27 1051 330 922 - - 82 1456 3545 28 

1243 842 465 1271 – – 434 1/2 1493 1443 200 81 3871 59 
2478 1376 801 1250 49 1085 1090 1387 33 326 171 365 9491 54 
510 279 189 763 - 463 266 1599 – – 49 240 3081 18 
953 716 351 1221 28 900 612 1475 971 10054 164 1552 3412 22 
501 1452 259 1120 10 533 197 761 – – 82 1014 1446 1 

2416 650 698 662 31 30 692 659 19 320 142 1038 8613 59 
1054 1168 686 1313 14 780 239 1113 – – 124 1343 6640 9 
805 1200 440 460 15 760 508 288 - - 105 1056 5487 39 
944 1425 985 252 – – 497 - 9 200 157 720 6828 47 

12552 608 5958 1450 199 116 3895 1537 367 1091 1322 1077 54174 54 
2207 63 693 585 147 1015 1178 1362 – – 244 1585 10000 39 

10674 833 5351 1524 440 1382 3229 1311 7768 30 1773 423 52766 42 
12552 605 5958 1460 199 116 3895 1537 3067 1091 1322 1077 54174 54 
25433 1501 12007 359 787 943 8304 1010 10855 1121 5350 1485 116941 35 

 
Az itt kimutatott területen lakó összes népesség egykor mind székely volt, fájdalom a 
szolgaságnak átka itt is elszakita egy tagot a nemzet testéből, mert a mint fennebb kimutatók, 
1622. Földvár, Veresmart, Inakfalva, Dombró, Mohács, Örményes, Csákó és Hidas lakóinak 
egy része a hadból haza szökvén, büntetésből jobbágyságra vettetett; de mivel Erdélyben meg 
volt a szolgaságnak is a maga nemzetisége, mely az oláh volt, azért ezen szabadságfosztott 
székelyek is az elnyomatás súlyos korszakában eredeti nemzetiségüktől eltérve oláhokká 
lettek. Ezért van ma Aranyosszéken két nemzetiség magyar (székely) és oláh. 

Aranyosszék magyar lakossága mind protestáns volt egész a mult század közepe tájáig; 
azonban Mária Terézia uralma alatt a jezsuiták itt is megjelentek, s erőszakos templom 
foglalásokkal megkezdték működésüket: legelőbb 1747. Felvinczen keletkezett egyházközség, 
ezután Harasztoson az Orbán család alakitott egy másikat, végre Sinfalván a legnagyobb 
kegyetlenségek közt veszik el az unitáriusok templomát*Amint az alább okmányok alapján ki 
fogom mutatni.. Ily módon szaporodott az 1760-ban 291 lelket tevő katholikusok száma*Lásd 
Benkő József spec. Tran. Sed. Aranyos. napjainkig 1048-ra. 

Aranyosszék összes lakossága a legujabb népszámlálás szerint 19,680 lélek, s igy 

Aranyosszéken 3300 lélek esik 1 � mfdre. Ebből a mi kath., ref., unitár., ágostai, izraelita és 
más keresztyén van, mind magyar nemzetiségű, de a görög kath. és görög nemegyesülteket se 
vehetjük mind oláhoknak, mert a székelyek által lakott falukban, főleg a felső járáshoz 
tartozókban, a keleti vallásuak egy szót sem tudnak oláhul, ezek tehát bizton keleti vallásu 
székelyeknek vehetők. Az ilyek száma legalább is 2000re megy, és igy Aranyosszék székely 
népessége teszen 12,531 lelket, eloláhosodott székely népessége pedig 7049 lelket. Hogy ezen 



népesség helységek, nem és vallásfelekezetek szerint miként oszlik fel azt az idemellékelt 
táblázat tünteti elő. 

Kimutatása Aranyosszék népességének nem 
és vallás szerint. 
Folyó- 
szám 

A község neve Népesség férfi és nő 
nem szerint 

Róm. 
kath. 

Gör. 
kath. 

Görög 
nem 

egyesült 

Ágostai Ev. 
ref. 

Unitárius Más 
ker. 
hitü 

Zsidó 

1 Sinfalva 703 355 348 194 151 1 – 6 351 – – 
2 Mészkő 768 403 365 4 461 – – 10 293 – – 
3 Aranyos-Rákos 773 400 373 10 143 – – 20 600 – – 
4 Várfalva 1066 545 521 48 208 1 – 19 790 – – 
5 Kövend 1101 528 573 15 64 – – 18 1004 – – 
6 Csegez 609 316 293 7 9 279 – 11 303 – – 
7 Bágyon 1567 784 783 10 298 – – 179 1080 – – 
8 Kercsed 773 388 385 7 18 155 – 565 28 – – 
9 F.-

Szentmihályfalva 
681 346 338 45 3 160 – 305 171 – – 

10 A.-
Szentmihályfalva 

857 452 405 66 5 391 – 152 240 – 3 

11 Aranyos-Polyán 877 443 434 33 377 24 6 410 19 – 8 
12 Harasztos 1535 757 778 188 137 353 1 851 2 3 – 
13 Székely-Kocsárd 1255 647 608 31 15 402 3 786 7 – 11 
14 Székely-Földvár 636 326 310 15 9 517 – 91 4 – – 
15 Veresmart 681 338 343 31 617 6 – 23 4 – – 
16 Felvincz 1707 840 861 332 189 2 10 1111 48 2 13 
17 Inakfalva 342 155 187 – – 335 – 2 1 – 4 
18 Csákó 571 283 288 – – 567 – – – – 4 
19 Örményes 404 196 208 – – 402 – – – – 2 
20 Hidas 1295 634 661 12 277 1000 – 1 1 – 4 
21 Mohács 817 403 414 – 811 3 – – – – 3 
22 Dombró 659 353 306 – 659 – – – – – – 
 Összesen 19680 9898 9782 1048 5755 3294 20 4560 4946 5 52 

 
A szoros értelembe vett Székelyföld ismertetése ezen kötettel be lesz fejezve; az ezt követő 6. 
kötet az ős Székelyföldnek csak egy elidegenitett részét (a Barczaságot) fogja tárgyalni, 
melyet ma fájdalom csak a régi birtoklásnak emléke, s az ott lakó székely eredetű népségnek 
vonzalma csatol hozzánk. Aranyosszék a ma politikailag létező Székelyföldnek utolsó székét 
alkotja, s igy helyén lesz itt a Székelyföld népességének egy átlagos áttekintését adni. Két 
összehasonlitó rovatban fogom azt felvenni; az én kimutatásom, és a legujabb hivatalos 
népszámlálás szerint. 

Az 1870-ki hiv. népszámlálás 
szerint van: 

Az én kimutatásom szerint van. 

Törvényhatóság neve Lélekszám Törvényhatóság neve Lélekszám 



Udvarhelyszéknek 
városaival együtt 

98247 Udvarhelyszéknek 
városaival együtt 

96929 

Csík-, Gyergyó, 
Kászonszéknek 
Szeredával együtt 

109068 Csík-, Gyergyó, 
Kászonszéknek 
Szeredával együtt 

111237 

Háromszéknek 
városaival együtt 

114614 Háromszéknek 
városaival együtt 

113362 

Marosszék M.-
Vásárhelylyel együtt 

93433 Marosszék M.-
Vásárhelylyel együtt 

91008 

Aranyosszék 
Felvinczczel együtt 

19800 Aranyosszék 
Felvinczczel együtt 

19800 

Székelyföld összes 
népessége 

435162 Székelyföld összes 
népessége 

432336*Ezen egybehasonlitásból kitünik, hogy az 
én kimutatásom alapos volt, mert a hiv. 
kimutatásban mutatkozó 2826 lélek többlet az 
azutáni népszaporodás eredménye, mivel az én 
számitásom ezelőtt 3 évvel készült. 

 
Ennyire azonban csak az 5 székely szék népessége megy, de hogy a székelység összes 
létszámát kimutassuk, szükséges még ez összeghez csatolnunk mindazon székely eredetü 
népességet, a mely a vármegyéken nagyobb tömegben és a Dunafejedelemségbe kivándorolt, 
de ott megtartá nemzetiségét és székely eredetének emlékét. 

Bel- és külföldi székelység Lélekszám 
Az 5 székely szék lakossága 435162 
Felső-Fehérvármegyének Háromszék és Csik közé ékelt 6 falujában székely eredetü nép van 5803 
Hidvég és Bodolaköri szintén Felső-Fehérhez tartozó csángók, kik magokat székelyektől 
származtatják 

6323 

A barczasági Hétfalu, Krizba, Ujfalu és Apácza ágostai hitvallást követő magyar nemzetiségű és 
székely eredetű népessége 

17000 

Zsombor, Kobor, Halmágy, Kapus, a Besztercze vidéki Zselyk (Seik) és Tacs székely eredetű 
magyar lakossága 

5000 

A Moldovában levő 62,914 csángót, ha részben a kunok ivadékának lenni még is engedjük, de az e 
tájat ujabb időben megútazott Veszeli, Imecs és Kovács is azoktól megkülönböztetik a 
Székelyföldről bevándorolt székelységet, melynek számát teszik 

12000 

Az Oláhország területén levő kath. és ref. magyarság számát fenn emlitett útazók 30,463-ra teszik, 
ezek kétségtelenül mind székely eredetüek, s igy a székely létszámba felvehetők 

30463 

Bessarábiában Zöld Péter 1767-ben vagy 15,000 székely eredetü magyart talált, ezeknek alkalmasint 
most csak fele lesz meg 

7500 

Bukovinában van a lembergi érsekséghez osztott székely eredetü katholikus népség 8000 
Bukovinában van a lembergi érsekséghez osztott székely eredetü református népség 800 
És igy a hazában és külföldön levő székelység összes létszáma tesz 528071 
 

Erdélyt már sokan hasonliták Svájczhoz, s ezen hasonlatnak van is némi alapja. Van 
helyrajzilag, mert e bérczes kis országrészt, miként Svájczot, nagyszerü havasok keretelik be. 
Van történelmileg, mert Erdély minden időben, miként Svájcz, a szabadság hazája volt, itt 
levén védvára az ezredéves magyar alkotmánynak, itt levén fészke azon 
szabadságszeretetnek, polgári és vallási felvilágosodásnak, mely kelet és nyugatról, török és 
osztráktól egyiránt fenyegetve, Erdély függetlenségében találta fel léterejét, életfeltételét. 



A Mohácsnál lesujtott, elgyengitett s a német császárok által századokon át lebilincselni 
kivánt Magyarországra is átlüktetett innen az alkotmányosság azon érzete, mely a teljes 
elnyomást lehetetlenné tette, s mely a magyar nemzet regeneratióját, alkotmányának 
visszaszerzését és érvényesitését lehetővé tette. A kis Erdély volt a nagy Magyarország 
megmentője, a kis Erdély volt a szabadság azon archimedesi pontja, honnan a zsarnokságnak 
40 milliónyi német soldateskája által támogatott hatalmát megdöntve, a magyar alkotmányt, 
mely a mi lételünk és Európa biztonságának leghatalmasabb védvára volt, megoltalmazni 
lehetett, éppen azon szabadságszeretet és alkotmányos érzület alapján, mely innen nyerte 
táperejét, s mely nemzetünket az elsatnyulás és beolvadástól megvédte. Igen, Erdély 
kárpátainak ölében ápoltatott a hősiesség és szabadságszeretet, mely innen kisugárzott az 
egész nemzetre. 

De Svájczhoz hasonlít bérczes kis honunk népének sokfélesége miatt is, mely népek minden 
féltékenykedés nélkül az érdekegység és testvériség szent köteléke által voltak együttesek a 
szabadság megvédésében*Mert Erdély népeinek meghasonlása egészen ujabb keletű, s az az 
osztrák uralom „divide et impera” jelszó alatt eddig üzött politikájában gyökerezik; a 
zsarnokság hozta létre az átkos megoszlást, – hiszem, hogy a szabadság elő fogja teremteni az 
áldásos egyetértést., s nagy missiójuk teljesitésében, mely nem csak magyar, hanem európai 
és emberiségi szempontból is emelkedett volt, mert nemcsak alkotmányőrző, hanem 
polgárosodásvédő és terjesztő is volt itt a civilisatio véghatárinál. 

E nagy missio betöltésében Erdély nemzetei közül kétségtelenül a székelyé volt az 
oroszlányrész, nem csak azért, mert ő volt a határszélen elhelyezve, hanem e nemzet 
hősiességéből és kitünő hadi szervezetéből kifolyó nagy védereje, valamint kitünő mívelődési 
hajlama által is. Ki Erdély történetével behatóbban foglalkozott, az érteni fogja nagy Bocskai 
végrendeletének azon intézkedését, mely a székely nemzet jogigényeinek kielégitésétől, 
szabadságának fentartásától feltételezte a magyar haza fenmaradhatását.*A nagy fejedelem 
végrendelének erre vonatkozó része ez: „Intjük a nemes országot Erdélyt mint édes hazánkat, 
sőt megmaradásuknak örökségeért Istenre kényszeritjük, az egy dologból látván mind 
jelenvaló, mind következendő állapotjukat, hogy a székely nemzetséget a mi tőlünk adott 
szabadságokban tartsák meg és succesorunknak erre legyen főgondja, igy mind magának, 
mind az országnak birodalma örökösebb lehet.” 

Jól esik azért, ha útunkba a hős és szabadságvédő nép egy csoportját Erdély közepén 
feltalálhatjuk, oda helyezve az országrész szivébe, hogy onnan mintegy szétáradjon a 
szabadságvédőknek azon hősiessége és honszerelme, mely a multban csodákat mívelt, s mely 
hiszem, hogy a jövőben sem fogja magát soha meghazudtolni. Erdély szivének e nemes vértől 
lüktető gyupontja nem más, mint Aranyosszék, a székely székek ötödike, melyet e kötetben 
ismertetni feladatom. 

Aranyosszék a Székelyföld zömétől egészen el van különitve, azzal tájrajzilag nem függ 
egybe, s eredetileg nem is tartozott az Atilla örökségének védváraként visszamaradt ős 
Székelyföldhez, hanem annak egy későbi gyarmatát alkotja, oly gyarmatát, mely a 
legbámulatosabb hősiességnek köszöni lételét, korunkig való fenmaradását és virágzását. 

Vannak többen, kik Aranyosszéken a székely gyarmatositást megelőzött hun idők némi 
reminiscentiáit és maradványait keresik; igy Lakatos azt állitja, hogy Atilla roppant 
birodalmának omladozásakor és a hun erő Sicambriánál való szétverésekor 22,000 hun 
harczos Emenz-Ur, és Uzind-Ur vezetése alatt a Kris*A Kris itt nem a Köröst, hanem az 
Aranyost jelenti. Lásd Bethlen Farkas Hist. Tran. II. 306. és Maros közti Czegléd mezőn*Gál 



László Czeglédmező alatt a Keresztesmezőt hiszi, s azt az Aranyosszéken most is meglevő 
Csegez faluból következteti, és egy 11. századbeli Tordát érdeklő metális levélből, melyben 
„Czygla mezeu” fordul elő. Lásd Nemz. Társ. 1830. 130. lap. telepedett meg, de az osztrogót 
s más népek által megtámadtatva, az abrudbányai és toroczkói havasokon át a Keresztes 
mezőre, onnan ismét tovább huzódtak Erdély keleti részébe, hol a hun törzseknek, a telephely 
védelmére hátrahagyott ötöd részével egyesülve alakiták a székely nemzetet: pár ezeren 
azonban mintegy előőrsként visszamaradtak a Keresztes mezőt környező havasok közt, s ezek 
itt az ország központján, miként azok ott a keleti határszélen, fentarták magokat egész a 
magyarok bejöttéig. Ezek szerint Aranyosszéknek, ha csekély számban is, a mongol dúlásokat 
követett székely kitelepitéseket megelőzőleg is voltak ős hun eredetű lakói, kiknek számát a 
kézdi székelyek kitelepitése csak gyarapitotta. Ezen vélemény támogatására hozza fel Benkő 
József*Specialis Tran. Sed. Aranyos. azon hagyományt, hogy Aranyosszék havasalji népe a 
térségen lakóknál más eredetű lenne, s valójában a két rész népessége közt némi 
különbségnek finom válvonalát felismerhetjük, mi különben égalji és foglalkozási okokból is 
származhatnék. 

Gál László Emenz-Ur és Uzind-Ur hun harczosaiból visszamaradt töredéktől származtatja 
Aranyosszék ős székely lakóit, kik a mongol dúlás előtt már ott laktak, s kik a mongolok felett 
Turuczkó váránál fényes győzelmet vívtak, ez okon van a László királytól nyert első 
adománylevélben csak is Oronos földén lakó székelyekről szó: „siculi super terra Oronos 
commorantibus vel residentibus”, mely kitétel régibb ott lakást jelöl. A kézdi székelyek neve 
csak később Endre adománylevelében emlittetik, miből Gál László azt következteti, hogy a 
kézdi székelyek csak később telepittettek ki a már korábban Aranyosszéken lakott hun telep 
erősitésére és gyarapitására. 

Alig tudnám meghatározni, hogy ezen történelmi adatokkal nem egészen biztosan 
támogatható – föltevések és deductiók mennyiben birhatnak alappal, s azért azokra nem is 
fektethetek oly nagy súlyt, hogy Aranyosszék alakulása biztos kiindulási pontjául elfogadjam; 
ennek következtében hazánk második megalakulása korszakára, vagyis a mongol dúlást 
követett XIII. században történt ujabb szervezkedés idejére kell Aranyosszék keletkezésének 
korszakát tennem, mert csak itt léphetünk azon biztosabb talajra, melyet a történelem 
szövétneke megvilágított számunkra, és a bizonyságot nyujtó okmányi nyomozást lehetővé 
teszi, sőt még itt sem tudunk az évek szoros, hanem csak is a negyedszázadok tágabb 
mérarányaihoz alkalmazodni. 

Ázsiából kijött őseink beékelték magukat ide nyugot népei közé, s itt oly birodalmat 
alkotának, mely már a X. és XI. században egyike volt Európa tekintélyesebb országainak. A 
magyar nép hősiessége, magával hozott saját culturája*Mert cultura s főleg hadtudományi 
ismeretek nélkül csupán nyers erővel alig tudhattak volna Európa hadra szervezett népei felett 
oly egymást fokozatosan követő fölényt kivívni, még kevésbé helyzetük igényeinek oly gyors 
átértéséhez jutni, mely a fegyver hatalmával szerzett tekintélyt mindenek előtt alkotmányos 
megalakulás és polgárosodást védő helyzet elfoglalására használta., fejlettsége e birodalom 
számára a naggyá létel minden elemeit biztositá, ugy hogy egy század alatt az ázsiai magyar 
faj teljesen gyökeret vert és aclimatizálódott az európai földön. Nem is fenyegette azt már 
vész nyugatról, mert a hős magyar erős fegyvere tekintélyt szerzett Európának eleinte 
idegenkedő népei előtt, s alkalmazkodási szelleme, lételének szükségességét teremté meg a 
középkori Európa egyensúlyának fentarthatása végett; de jött a fenyegető vész keletről, épp 
onnan, hol nemzetünk bölcsőjét ringaták, jött Ázsiából, hol a népvándorlás által felbontott 
egyensúly nem tudott megállapodásra jutni, hol a népek még mindig hullámoztak és 
költözködtek. Jött a gátszakitott népvándorlásnak utolsó, minden korábbinál veszélyesebb 



áramlata, a mongol áramlat. Fiatal nemzetünk már ekkor hivatásának áldozatokkal terhes 
utjára lépett, hogy véres testével, fiatalságának életteljességével fedezze a vén Európát észak 
és keletről jövő veszélyek ellen; már ekkor megmutatá, hogy érzékével és tudatával bir azon 
nagy hivatásnak, melynek betöltésére van utalva, s melyért azután is annyi nemes vért áldoza: 
hogy legyen itt a polgárosodás és keresztyénség védpaizsa a barbárság és pogányság 
támadásai ellen, s bizonynyal a magyar nemzet itt léte nélkül ma egészen más alakja lenne 
Európának, ha Bathu-khán s utána a Murátok, Szolimánok hóditó és romboló dühe honunkba 
ütközve fel nem tartóztatik; Európa civilisatiója bizonynyal századokkal állana hátrább s ma 
felszínen levő népei közül sok letünt volna a megsemmisülés örvényébe. 

A pánczél, mely fedez és véd, gyakran van kitéve zúzás és romásnak; igy nemzetünk is 
Európát fedező és védő helyzetében gyakran volt kitéve rombolás és feldúlatásnak, s mert 
azok, kik védelmének jótéteményeit élvezték, nemcsak hogy erősiteni igyekeztek volna, 
hanem gyakran önmaguk is elég hálátlan és oktalan módon rombolták: bámulnunk kell azon 
roppant életképességet, mely annyiszori letiportatás után is nemzetünket mindig lábra állitá, s 
veszteségeinek kiépülésére képesité; bámulnunk kell azon antheusi tulajdont, mely az 
annyiszor földhöz sujtottat mindig ujult erővel felemelkedni, s a védharczot kelet és nyugattal 
szemben még nagyobb erélylyel folytatni képesité. 

A feltartani kelletett ázsiai támadások legveszélyesebbike a mongol-tatár dúlás volt; veszélyes 
a támadók roppant tömegének sebes rohama miatt, de veszélyes főleg a hazában uralgó 
megoszlás és belviszály miatt, mely nem engedé a nemzeti erő öszpontositását és kifejtését. – 
A várt külsegély kimaradta, s a királynak (IV. Béla) a kunok elleni forrongás által gyengült 
serege szétveretett, hazánk elárasztatott, népe mindenfelé irtatott, sanyaru rabságra 
hurczoltatott, minden mit negyedfél század épite, romba dült. Ellentállás sehol, mert 
nemzetünk ellentállási képessége meg volt törve, a hazát elárasztó vad csorda könyörtelenül 
irtott, pusztitott, s az egész magyar haza kietlen pusztává változott át. A vészek ez iszonyu 
korszakában merült fel a hazát keletről fedező székelyeknek egyetlen győzelme, mely e sötét 
korszak felett tündöklő csillagként ragyog fel. E győzelem adott lételt Aranyosszéknek: azért e 
szék egy nagyszerű történelmi korszaknak megtestesülése, aranyos emlék, mely nem 
márványhidegen, hanem hőmelegen élve és érezve, nemzedékről nemzedékre megujulva, 
önmagából fejlődve tartja fenn ama távol eső korszaknak emlékét. Emlékterület ez, melyet 
fenn kell örökre tartanunk, s melyet ez okon kicsinysége miatt eltörölni, vagy másba 
beolvasztani soha sem szabad*Az 1862-ki szebeni tartományi gyülés be akarta Aranyosszéket 
kebelezni, de ott a nemzetiségi gyülölség és nem a politikai ildom adta az irányt, s azért annak 
nyomdokaiba lépni a haza czélszerübb beosztásával foglalkozandó magyar országgyülésnek 
nem szabad, nem! mert Aranyosszéket nem bekebelezni, hanem kikerekiteni kell, hozzáadván 
Tordamegyének a Keresztesmező határkörébe eső faluit (Keresztes, Gyéres, Gyéres Sz.-
Király, Egerbegy, Lóna, Gerend, Sós-Sz.-Márton, Vajdaszeg), továbbá Alsó-Fehér vármegye 
és Küküllővármegyének Maros völgyére eső egész Kutyfalváig menő részét és a marosujvári 
és szent benedeki járást, valamint az Aranyosszék területére beékelt Décsét, két Fügedet és 
Miriszlót, végre a toroczkói völgyet, mely esetben egy oly kerekded s közel 100,000 lakost 
számláló törvényhatóság keletkeznék, melynek életképes magva Aranyosszék lenne, központi 
székhelye pedig Felvincz, hol egy 40,000 forintba került, de most 100,000 forintot megérő 
terjedelmes székház kinálkozik a megnagyobbodott Aranyosszék közigazgatásának 
elhelyezésére. Felvincz különben is oly központja levén ezen kikerekitendő területnek, 
melytől a legtávolabb eső Ludas és Ozd is alig van 3–4 óra távolságra: egy ily beosztással 
meg lenne oldva azon problema is, hogy Aranyosszék az anya Székelyfölddel 
egybecsatoltassék, mert Marosszék természetes határául Kutyfalvát jelölte ki a földrajzi 
tájalakulás, s meg lenne oldva azon másik fontos problema is, hogy az aranyosszéki 



székelység és az oda csatolandó megyei magyarság testvéri kézfogása a politikai 
értelmiségnek biztositaná egyedül jogositott befolyását az ujonan szervezett 
törvényhatóságban.. 

Ott Aranyosszék nyugati szélén emelkedik fel a Székelykőnek 3552 láb magasságu hármas 
orma, ott ez ormok legmerészebbjén van a Székelyvárnak idők vihara alatt csekéllyé törpült 
romtöredéke. Ezen ott levő darabka fal képezi magvát Aranyosszéknek, ott van e terület 
lételének emlék-szentesitett talapzata, mert a Székelykő égremeredő sziklaormán büszkélkedő 
e vár körül vívták székely őseink a mongolok ellen azon győzelmes harczot, melyért jutalmul 
Aranyosszék területét nyerték. Ugyanis azon időben, midőn a mongolok hondúló serege 
elönté hazánkat, Toroczkói Ilyés*Az oklevelekben Toroczkai Chelleusnak irt alvajda neve 
Ilyés volt, s az Eleus hibás olvasásából származott az indokolatlan Chelleus név. alvajda 
családjával, rokonaival és kincseivel az alattvalói által megrakott Kengürth bérczormán*A 
Székelykő ős neve Kengürth volt, mint alább látni fogjuk. Székelykő nevét a székelyek ottan 
vívott győzelméről nyerte. levő erős várába huzódott. 

A messze ellátszó bérczormon fekvő vár helyzete olyan volt, hogy az ellen figyelmét 
daczosan kihívta, s igy a mongolok is azt meglátták, s meglátva ostrom alá vették. A mily 
merész és erőteljes volt a támadás, épp oly elszánt volt a vár védelme; de az élelem és viz már 
fogyatékán, a kincs és embertömött vár már-már elbukkandó volt, midőn megjelent ott a hős 
székelyeknek egy mentő csapatja, mely a mongolokat egy a várőrizet által is támogatott véres 
harczban szétverte, a mongolok kezébe esett ezernyi magyar foglyot kiszabaditotta és a várat 
az ostrom alól felmenté; miért a megszabaditott főurtól jutalmul a várat és területét nyerték, s 
a kivívott győzelem emlékére a havast, hol a harcz folyt, Székelykőnek, a megmentett és a 
megmentők kezébe ment várat*Mely addig „Castrum Thuruszkou” nevet viselt. 
Székelyvárnak nevezték el*Lásd Kunics Dacia. Sic. 76–77. és Nemz. Társ. 1832. évf. I. k. 
399–400. lap.. 

Ezt követőleg csakhamar megjött az országos elismerés és jutalom is a hős székelyek részére, 
mert a király a Székelykő keleti alján elterülő szép termékeny földet, melyet a mongolok 
néptelenitettek, kiszakitván Torda vármegyéből, illetőleg Turda várától – melyhez tartozott – 
Aranyosszék néven a győzelmes székelyeknek adományozta és a Székelyföld 5-ik székévé 
tette. 

De nem csak itt a Székelykő büszke ormain tűzték ki a székelyek a győzelem zászlait, hanem 
több történész*Okolicsányi Decr. et vit. reg. Hung. II. 127. Szegedi Decr. et Syn. vitae Belac 
IV. 15, 16. Lakatos Siculia (kézirat). Benkő Józs. Spec. Tran. Sed. Aranyos és Milkovia II. 
171–177. Kunics Dacia Sic. 76–77. lap. Gál Nemz. Társ. 1832. II. félév. 316. állitása szerint a 
mongol dúláskor a belföldi székelyek a vármegyei magyarság védelmére lejövén, a tordai 
hasadék bevehetetlen sziklaszorosába, valamint a toroczkói és abrudbányai havasok 
barlangjai és oduiba behuzódva, a térségben szétoszlott barbarokat (mongolok) annyi 
hősiességgel támadták meg és nyugtalaniták, hogy a Dalmatiából megtérő IV. Béla a Maros 
és Aranyos közti területet, melynek lakóit a mongolok vagy levágták, vagy rabságra 
hurczolták, kiszakitván a vármegyéből, Aranyosszék néven a székely hősöknek adományozta 
örökösen, székely joggal és törvényekkel ruházván fel. 

Aranyosszék e szerint Tordavármegye területéből szakittatott ki; a letelepitett székely hősök 
elhozták ős hazájukból családaikat, rokonaikat, el azokkal nemzeti ős szokásaikat, 
intézményeiket, önkormányzati ős szokásaikat, közigazgatási és törvényszolgáltatási 
modorukat, s alkották a vármegyék között azoktól eltérő, különálló, s az anya székelyhonnal 



intézményei azonosságánál fogva egybefüggő más kis Székelyföldet, hol a nemzeti szervezet 
oly következetesen lett keresztülvive, hogy tisztviselőik (főkapitány, fő- és alkirálybiró, dulló 
és székülő) megtarták nemzeties elnevezésüket, az összes népesség itt is mint az őshonban 
szabad-nemes volt, katonáskodás és ökörsütésen kívül más adóval nem tartozott. Az 
örökösödési törvény Aranyosszéken is azonos volt az ős székelyföldivel, nota és kihalás 
esetében a vagyon itt sem szállt a koronára, hanem az örökösök, rokonok, vagy ezek 
hiányában a szomszédra. Aranyosszék hadereje a többi székelyekével együtt kelt fel, egy 
vezénylet alatt azokkal egy sorban harczolt; követei, főkirálybirája a többi székek 
képviselőivel egy sorban ült a hongyülésen, szóval Aranyosszék a Székelyföldnek kiegészitő 
része, egyik tagja, annak véréből való vér, csontjából való csont volt; elannyira, hogy a 
területi elkülönitésnek az intézmények megváltoztatása- vagy csak módositására a legkisebb 
befolyása sem volt, s a Székelykő alján lakózók épp olyan székelyek voltak és maradtak 
egészen napjainkig, mint a Hargita és Nemere aljiak. 

Im itt van röviden Aranyosszék alakulásának s 6 százados fennállásának története. Mielőtt 
azonban előismertetésünk terén tovább haladnánk, szükséges a kitelepités esetét, időkorát és 
jogviszonyait okmányilag is megvilágitanunk. 

Aranyosszék keletkezésének létokaival eszerint tisztában vagyunk, de nem igy alakulásának 
korszakával; mert Aranyosszék legelső ismeretes kiváltságlevele V. István királytól (1270–
72) származik, melyről csakis IV. László király 1289. évben kiadott adománylevelének 
hivatkozása nyomán van tudomásunk, sőt László adománylevelét is csak III. Endre király 
megerősitő okmányában (1291) való átiratban ismerjük. Az eredeti adományleveleknek 
hiányából a keletkezési korszak meghatározásának bizonytalansága származik, s legtöbben, 
kik Aranyosszékről irtak, László király adománylevelének ezen kifejezéséből: „Siculi in terra 
Oronos commorantium, terram castri nostri Torda, Oronos vocatam juxta fluvios Oronos et 
Marus existentem quam primo idem Dom. rex Stephanus iisdem siculis contulerat” stb. a 
kézdi székelynek Aranyosszékre való kitelepitését István korára (1270–1272) teszik, sőt 
Kővári*Erdély tört. I. k. 143. l. a székelyeknek Turuczkó váránál való győzelmét és a 
székelykői vár elnyerését még későbbre, az 1284-ki tatárjárás idejére teszi. 

Igaz ugyan, hogy a székelyek Turucho vára alatt mongolok felett kivívott győzelmét IV. 
László kiváltságlevelében látjuk legelőbb felemlítve, de ő azt nem mint akkor, hanem mint 
korábban történtet beszéli elő mintegy indokolásául annak, hogy a székelyek ezen győzelem 
jutalmául nyerték Aranyosszéket, s hogy az László uralmát megelőzőleg történt, azt leginkább 
mutatja István királynak éppen a László kiváltságlevelében kivonatozott adománylevele, mely 
a székelyeknek a vitézségükért nyert területen való korábbi letelepitését kétségtelenné teszi. 
De István királynak kérdéses adománylevelét sem ismerjük másként, mint László megerősitő 
okmányában foglalt hivatkozásból, s igy nem tudhatjuk: vajjon István ezen adománylevele 
nem volt-e megerősitése egy még korábbi IV. Bélától nyerhetett (bár ma nyomtalanul eltünt) 
eredeti adománylevélnek. Látók fennebb több jó nevű történésznek azon határozott 
véleményét, hogy Aranyosszéket a mongol dúlás után Dalmatiából megtérő IV. Béla adta a 
székelyeknek, birjuk Toroczkay Ilyés alvajdának azon adománylevelét is, melyben a 
székelyek mentőseregének adja Turuczkó várát és területét mind azon időre, mig azok 
Aranyosszéken laknak*Fentartva az iránt tulajdonosi jogát. Lásd ezen adománylevelet 
Kemény József dipl. Tran. Supl. I. 80. és Nemz. Társ. 1832. I. félévi folyam 399–400. lap.. 
De ez okmánynak vége és igy keletezése is hiányozván nem tudhatjuk Toroczkay Ilyés 
adományozásának idejét, bár erre némi utbaigazitást ad IV. Bélának két adománylevele, egyik 
1249-ből, mely által Andrásnak Ivancae fiának, azon kitünő szolgálataiért, melyeket a haza 
veszedelmének idején kedves fia István részére Turuch várában áldozat és fáradság kimélése 



nélkül tett, azon várat fegyveresek sokaságával (itt valószinüleg a székelyek értetnek) 
megvédvén, neki jutalmul Mányát, a Galgócz vármegyében levő Zsitva folyó melletti falut 
adományozza*Lásd Fejér Cod. dipl. IV. 2. 54.. És ismét 1253-ban ugyanazon Andrásnak 
azért, hogy Turuch várát nagy költséggel épitette, Gimest adományozza*Lásd u. o. IV. 2, 
207.. Éppen nem lehetetlen, hogy itt az ezen adománylevelekben felhozott Turuch vár nem 
más, mint a székelyek által megmentett Turucho (a székelykői Toroczkó) vára, s a jutalmazott 
András könnyen lehetne a Toroczkay-család egyik tagja, mert az, hogy Béla király a 
jutalmazott szolgálatokat István fiának, tehát Erdély akkori fejedelme érdekében tettnek 
mondja, arra mutat, hogy az Erdélyben történt*Mi némileg ellentmond azon feltevésnek, hogy 
itt a magyarországi Turócz várára lenne vonatkozás.. 

Mindezeket tekintetbe véve, némi valószinüség mégis van emlitett történészek azon 
állitásában, hogy Aranyosszéket a székelyek IV. Béla alatt, tehát a XIII. század közepe táján 
alapitották, bár e feltevés még határozottabb okmányi bizonyitékra vár. 

Mig a jövő e vitás kérdés megoldhatására ujabb adatot hoz fel, lássuk Aranyosszék azon 
kiváltságleveleit, melyek jogtörténelmének alapját képezik. Ezek közt mint legelsőt és 
legfontosabbat kivonati fordításban közlöm itt III. Endre királynak 1291. márcz. 12-én (4-to 
idus martii) kelt kiváltságlevelét; ebben előadja, hogy: „Aranos földén lakó székelyeink 
bemutatták boldog emlékű László király nagybátyánknak Turda vár Marus és Aranas közt 
fekvő birtokát érdeklő kiváltságlevelét, azon kéréssel, hogy azt beiktatva helybenhagynók és 
megerősitenők, mit mi szóról szóra minden változtatás nélkül átirunk s minden pontjában 
megerősitünk, a mint következik: László Magyarország királya stb. Tekintetbe véve az 
Oronos földén lakó székelyek azon hű és fontos szolgálatait, melyeket István királynak és 
nekünk is tettek, de melyeket hosszas lenne előszámlálni, azért csak a jeleniekre szoritkozunk, 
s kiemeljük, hogy midőn a kunok személyünk ellen fellázadtak, nevezett székelyek, nem 
tekintve semmi veszélyt, oly férfiasan és dicséretesen harczoltak, hogy sok tekintetben 
tetszésünket kinyerték; továbbá ugyanők akkor, midőn országunkat tatárok dúlták, zsákmányt 
és foglyokat hurczolva, nevezett székelyeink hazánk és lakóinak megmentéseért Turucho vára 
alatt a tatárokkal hősiesen megütköztek s ezernél több foglyot szabaditottak meg a sanyaru 
fogságból. Mi, kik az érdemek jutalmazására vagyunk hivatva, nevezett székelyeknek István 
király és nekünk tett nagy horderejű szolgálataikért Torda várnak Oronos nevü 
területét*„Terram castri sui Torda, Oronos vocatam.” Kővári hibás pontozatot használva, 
ebből Torda-Oronos várt csinált, s utánna mások is igy használták, pedig az idézett tétel jól 
igy értelmezendő: „Torda várának Oronos nevü területét.”, mely az Oronos és Maros közt 
fekszik, s melyet már István király is nevezett székelyeknek adományozott volt, mi is 
nevezetteknek és utódaiknak adományozzuk örökösön visszavonhatatlanul felemlitett 
szolgálataikért és azon 80 lóért, melyet a mi szükségünkben tőlök kaptunk*Akkortájt az 
Aranyosszék által a királynak adott 80 ló nagy értéket képviselt, mert krónikásaink 
feljegyzése szerint László uralma alatt annyira megfogyott volt Magyarországon a 
vonómarha, hogy emberek huzták a terhet, honnan a „Kun László szekere” elnevezés is 
eredett.. Kelt 1289. sept. 18-án (quarto dec. kalend. oct.) György csanádi püspök keze 
által”*László adománylevelét kiadva találjuk Fontes rer. Aust. XV. 147–148. lap, és 
Fridvalszky Miner. Trans. p. 60.. Miért István és László királyok adománya értelmében Turda 
várának Oronos nevű területét, nevezetesen Felvinch, Eürmenes (Örményes), Hydasteluk 
(Hidas), Medyes, Dumburou (Dombró), Muhách (Mohács), Kerchecs (Kercsed), Bagyun 
(Bágyon), Kuend (Kövend), Turdavár (Várfalva), Chegez (Csegez), Igrechi, Pordoy, 
Kerekygház, Hory (Harasztos), Wyteluk, Polanteluk (Polyán), Fyuzeg, Bogach, Lyukyteluk, 
Zeteteluk, Kuchard (Kocsárd), Feligaz (Fejéregyház), Feuldvar (Földvár), Ketokluk, 
Turuskou várát (Toroczkó vár) közösen a tartománybeliekkel (commune cum provincialibus) 



Chiakoteluk (Csákó), Farkaszug és Obruthusa nevű helységeket, minden hozzátartozó 
erdőkkel, földekkel, vizekkel stb. nevezett kézdi székelyeknek adományozzuk örökösen, 
hegybenhagyva minden pontjában eldődeink erre vonatkozó adományait és kiváltságait. Kelt 
1291. márcz. 12-én. Teodor fehérvári prépost alkorlátnokunk keze által s aláirva számos 
országnagy által*Eredetijét Aranyosszék betette a kolozsmonostori levéltárba; hiteles átirata 
az aranyosszéki levéltárban levő Aranyos-könyvben, közölve Kemény Józs. dipl. Tran. App. 
I. Nyomtatásban Fontes rerum Aust. XV. 167–168. lap.. 

Endre kiváltságlevelét Egyed Kolondus fia, Aranyosszék főkirálybirája és Dénes Tolon fiának 
az Oronos mellett lakó összes székelyek nevében tett kérelmére átirta és megerősitette I. 
Károly király 1313. július 4-én*Közli Fejér Cod. dipl. VIII. I. 500–501 és Szereday Not. Cap. 
Alb. 23 és Series Epp. Tr. 1. lap.. 

Zsigmond király kétszer erősiti meg Aranyosszék kiváltságlevelét. Először mint magyar király 
1394. dec. 23-án (10 calend. januar) Márkos László, Nagyloki Tamás és f.-szentmihályfalvi 
Dénesnek az összes lakosság nevében előterjesztett kérésére*A János esztergomi érsek és 
korlátnok keze által kelt és kettős pecséttel megerősitett okmányban szóról szóra be van 
iktatva IV. László és III. Endre fenn közlött kiváltságlevele. Közli Kemény József App. Dipl. 
Tran. IV. 80.; másodszor mint római császár 1436 jun. 6. (oct. idus mens. jnuii) Wárfalvi 
Székely Jánosnak (Adorján fia) az összes aranyosszéki székelyek nevében előterjesztett 
kérésére*A Bataloncz Mátyás pécsi prépost és korlátnok keze által kelt okmány, melybe 
Zsigmond fennebbi adománylevele szóról szóra ismételve van, egész terjedelmében megvan 
Mátyás király 1484-ben kelt confimationalisában. Ezt lásd alább.. 

Mátyás király szintén kétszer biztositja Aranyosszék kiváltságait; először 1484-ben január 25-
én (oct. cal. febr.) seenfalvi Thathár Kelemennek az aranyosszékiek nevében tett kérelmére 
átirja boldogemlékű eldődeinek István, László és Endre királyoknak hártyára irt s kettős 
pecséttel ellátott kiváltságleveleiket, s azokat helybenhagyja és megerősiti*A Péter kalocsai 
érsek és udvari korlátnok keze által kelt és az ország nagyjai által aláirt okmány egészen be 
van iktatva Mátyás 1496-ki confirmationalisába.. Másodszor 1469. november 9-én (fer. 5 pr. 
a. fest b. Martini conf.) Budáról az aranyosszéki székelyek hű szolgálatainak jutalmául 
mindazon kiváltságaikat és szabadalmaikat, melyeket eldődeitől és tőle is nyertek, megerősiti 
s a vajdák, alvajdák, fő- és alkapitányoknak, fő- és alispánoknak meghagyja, hogy ezen 
kiváltságlevelet átolvasva visszaadják nevezett székelyeknek, s őket minden korábbi és jeleni 
szabadalmaikban és mentelmeikben megtartsák, és azokat mások által is megtartassák*Hiteles 
másolatban a kolozsvári ref. collegium levélt. Collec. Ms. Comit. Székelyiana. T. III. 375. lap. 
Közli Kemény Józs. App. dipl. Tran. VI. 217.. 

A nemzeti fejedelmek legtöbbje által szintén megerősitést sőt gyarapitást nyertek 
Aranyosszék kiváltságai; igy Izabella királyné Felvincz kérésére 1558. okt. 27-én átirta és 
megerősitette Mátyás király fennebbi kiváltságleveleit*Lásd Kemény József App. dipl. Tran. 
XII. 20.. 

János Zsigmond 1568. decz. 17-én Fehérvárról kiadott okmányban mondja, hogy hivei 
bagyoni Gárda Antal, kertsedi Várfalvi Bálint királybirák, mészkői (meszkewi) Marai Gallus, 
Várfalvi János és György, szentmihályfalvi Erdeo János és György Aranyosszéki primorok a 
szék lakói nevében eleibe jövén, bemutatták Mátyás királynak hártyára irt megerősitő 
okmányát, melynek aranyfonalon csüngő pecsétjét Várfalvi János curiájából – hol az okmány 
tartatott – némely factiosus katonák ellopták, a mint azt a füzősinor helye is mutatja. Ezen 
megerősitő okmány magába foglalta Zsigmondnak római császárrá választatása előtt, és 



másik azután kiadott kiváltságlevelét, melynek meglevő pecsétje a pecsétfosztott Mátyásénak 
is valódiságát tanusitja. Benn foglaltatik ezekben László és Endre királyoknak is 
Aranyosszékről való adománylevele, melyeket fennnevezett aranyosszékiek kérésére 
beiktatunk. (Beiktatja szóról szóra Mátyás confirmationalisát), mi kik a királyok és 
fejedelmek viselt dolgait, velünk született hajlamnál fogva észlelni el nem mulasztjuk, s 
alattvalóink erényeit és érdemeit épp oly mértékben jutalmazzuk, miként a megtérni nem 
akarókat büntetjük, annyival inkább, mert a kik a haza biztonsága és fejedelmük méltósága 
megvédéseért magokat veszélynek kitették, illő, hogy méltán jutalmazva és szabadságaikban 
megtartva legyenek. Ez okon tekintetbe kell vennünk a mi székelyeinknek s kiválóan az 
aranyosszékieknek becsületességét, hűségét, s nagy szolgálataikat, melyeket minden időben a 
magyar koronának és eldődeinknek a magyar királyoknak – miként a felhozott 
kiváltságlevelek is bizonyitják – tettek, azután pedig a mi gyermekségünkben nevezetesen, 
midőn boldog emlékű anyánkkal a dalmata György barát álnoksága miatt Lengyelországba 
számüzettünk, kit atyánk szerzetesi szerény állásból kiemelve, váradi püspökké és 
kincstárnokává tett, s halálakor gyámunkká nevezett, de hálátlan roszaságában ellenségünk 
Ferdinánd királyhoz szegődve, trónunk- és hazánktól álnokul megfosztott. Azonban néhány 
év mulva megtérvén hazánkba, az aranyosszéki székelyek a legnagyobb hűséggel és 
kitartással igaz ügyünk mellé álltak, s bejöttünk után – hogy egyebeket mellőzzek – midőn 
Ballassa Menyhért kapitányunkat seregekkel Ferdinánd ellen küldenők, s ő minket rútul 
megcsalva, több alatta levő erődöt, mint Szathmár-Németit, Nagybányát stb. az ellen kezére 
játszott, s többeket árulásra terelve, ellenségesen fordult ellenünk, sőt benn az országban is 
sokakat eltántoritva, Udvarhely, Maros, Csík (Chyk), Gyergyó (Gyrgyo), Sepsi, Kézdi és 
Orbai székek székelyeit is az ellenünk való lázadásra inditotta. Akkor, midőn annyian 
ingadoztak, a mi aranyosszéki székelyeinket semmi bujtogatás, semmi igéret, semmi 
szorgalmazás tőlünk s igaz ügyünktől el nem tántoritá, hanem csakis a haza szeretetét és a mi 
méltóságunkat tartva szemeik előtt, hivek maradtak, s minden lázongástól visszatarták 
magokat. Most, midőn a külellenséget kivertük, a belsőket szétszórtuk, midőn a többi székely 
székek árulásukért bünhödtek, az aranyosszékieket a haza és hozzánk való hűségért meg kell 
jutalmaznunk, azért Mátyás király fenn, minden kihagyás nélkül beiktatott kiváltságlevelét – 
daczára pecsétje hiányának – helyben hagyjuk, megerősitjük: Kivesszük Felvincz városát, 
melyet még a forrongás előtt Aranyosszéktől elválasztottunk, s a többi székely városokkal, 
mint Zekel-Vásárhely, Udvarhely, Chyk-Zereda (Csik-Szereda) s más városokkal együtt a mi 
és országnagyjaink hatásköre és constitutiója alá véve, Aranyos földétől elkülöniténk és 
egészen felszabaditánk. Mindezek emlékére és erősségére hiteles pecsétünk alatt 
kiváltságlevél-alakban kiadatjuk korlátnokunk Chyaki (Csáky) Mihály keze által stb.*Egész 
terjedelmében megvan M.-Vásárhelyt a Teleki-könyvtárban, honnan közli Kemény Józs. App. 
dipl. Tran. XI. 40. Töredékesen közölve volt Nemz. Társ 1830. 165–166. lapján. Ugyszintén 
ez és a fennebbiek is egész terjedelemben megvannak a kolozsm. conv. egy 1634-ben kelt 
hiteles transumt., melyből a Felvinczet érdeklőket kiadta ujból a conv. 1742-ben, ez megvan a 
Gub. levélt. Priv. et const. Civitatum T. II. G. 18. 

1576. ápr. 24-én Báthori Kristóf Kolozsvárról szintén ad ki Aranyosszéket érdeklő rendeletet, 
mely az ottani minden időben sajátságos birtokviszonyokra vet világot. Ebben mondja, hogy 
az aranyosszékiek jelentik, hogy az ottani gyalogok egy része ország szolgálatában levén, 
ottan semmi politikai rend nem tartatik s a kormányzatban a legnagyobb zavar uralkodik, 
azért a sorsolás alá eső birtokot a lakosok és gyalogok közt felosztani rendeljük, ugy hogy a 
népesség szaporodtával és a gyalogok fogytával, a gyalogok kezén lévő sors alá eső terület 
köztük és a lakosok közt oszoljon, viszont osztály alá jöjjön akkor, ha a gyalogok száma 
szaporodnék és a lakosoké apadna, hogy igy a föld mindenkor egyenlően oszoljon*Eredet. a 
kolozsm. conv. levélt., töredékesen közölve Nemz. Társ. 1830. 165. lap.. 



1585. apr. 4-én Báthori Zsigmond Kolozsvárról kiadott kiváltságlevéllel biztositja 
Aranyosszék szabadalmait*Lásd Kemény Józs. App. dipl. Tran. XIII. 31.. 

1600-ban sept. 11-én a Tordán összegyült országrendei Aranyosszékre szintén kiterjesztik 
figyelmüket, kimondván, – hogy tekintetbe véve azt, miszerint az aranyosszéki lovag- és 
gyalogrend Mihály vajda ellen serényen és készséggel megjelent a haza 
védelmére*Aranyosszék a haza azon veszélyes állapotában 1300 harczossal szaporitotta a 
hazafiak honmentő seregét. Lásd Enyedi énekét Erd. Tört. Ad. I. k. 181. lap., most, midőn az 
fel van mentve, országul biztositjuk az aranyosszékiek régi kiváltságait és korábbi 
szabadságaikat, sőt igyekszünk azt előre is vinni. Megértvén azon kivánságokat, hogy a 
perfolyam rövidittessék, megengedjük, hogy törvényük a százados hadnagy előtt kezdődjék, 
honnan fejedelem elé felebbeztessék, ugy egyebekben is, ha valami fogyatkozásuk van, 
hasznukra kivánjuk reformálni*Aláirva Csáky István, Bornemissza, Toldi István s a többi 
rendek által. Eredetije a kolozsm. conv. levélt. Közölve Nemz. Társ. 1835. II. félév, 377–379. 
l.. 

1612-ben jun. 26-án Báthori Gábor Fehérvárról ad ki egy igen fontos kiváltságlevelet, 
melyben előrebocsátja, hogy az aranyosszéki lovasok, gyalogok és libertinusok panaszolják, 
miszerint területüket, melyet őseik hősiességükkel szereztek, az azon levő szántókat, 
kaszálókat, erdőket, közönségesen nyilföldeket (igy), melyeket régen örökösen nejeik és 
gyermekeikre hagyhatólag birtak; most főbbjeik hatalmaskodása és visszaéléséből csak 
inkább idő szerint használhatják; azért tekintetbe véve azon nagy szolgálatokat, melyeket az 
aranyosszéki székelység eldődeinknek, s nekünk is – midőn a haza szabadsága meg volt 
támadva – tettek; s hogy az érdem jutalmazva legyen, rendeljük, hogy földeiket, erdeiket stb., 
melyeket őseik hadi érdemeikért örökösen nyertek, ezután is örökösen mindkét nemre 
kihatólag birják*Eredetije a kolozsm. conv. levélt., honnan közli Kemény Suppl. dipl. Tran. 
136. lapon. Másolatilag megvan az aranyosszéki Aranyos-könyvben is.. 

Az aranyosszékiek Bethlen Gábor alatt is hű bajnokai voltak a hazának. 1616-ban a fellázadt 
Homonnai Györgynek Gombos András és Sarmassági Zsigmond alatt beinditott hadai ellen 
Kamuthi Balázs és Cserényi Farkas alatt az aranyos és marosszékieket küldötte, kik Dézsnél 
szétverték Homonnai sergeit*Kemény János önéletleirása. Lásd Magy. Tört. emlékek, kiadta 
Szalay László 34–35. lap., valamint hű ragaszkodással vettek részt a magyarországi 
hadjáratban is, miért 1628-ban jul. 22-én Bethlen Gábor megerősiti Aranyosszék kiváltságait 
Patko János – a fejedelmi tábla esküdt jegyzője – és rákosi Filep Istvánnak a szék nevében tett 
kérésére*Lásd Kemény Józs. App. dipl. Tran. XVI. 111.. 

A fejedelmi biztositások mellett a törvényhozás részéről nyert kedvezményekben is részesült 
Aranyosszék; igy 1630-ban az eddig Fehérvárra küldeni kellett rendkivüli őrök kiállitásának 
kötelezettsége alól mentetnek fel az aranyosszékiek*1630. évi 55. art. Lásd Gál László „Az 
erdélyi dieták végzései” II. k. 124. l., az 1634-ki törvényczikk pedig kimondá, hogy az 
aranyosszékiek mind publicatio, mind egyéb szabadságokban fogyatkozás nélkül megtartani 
igértetnek*Lásd Appr. Cons. P. III. 77 T., 17. Art. Ujból megerősitik Aranyosszék 
szabadalmait 1641. évi 14. art. Lásd Gál L. Az erd. dieták végz. 129. lap., továbbá „némely 
tisztek azon ürügy alatt, hogy Aranyosszék régen Torda vármegyéhez tartozott árendát 
követelnek, de az 1655-ki articulus mint székely szabadsággal birókat az alól felmenti”*Lásd 
Compil. Cons. T. 8. Art. 4.. 

Hogy Aranyosszék diplomatariuma kiegészitett legyen, ide iktatom egy ujabb időben 
felmerült okmánynak kivonati forditását, mely sok tekintetben, de főleg azért érdekes, mert az 



aranyosszéki régi nép osztályozásra és e szék ős faluira nézve is igen becses adatokat nyujt. 
Ez a gy.-fehérvári káptalan valamely emberének titkos jelentése, mely a káptalan miriszlói 
(Myryslo) birtoka és az aranyosszéki székelyek közti határkérdést tárgyalja. A jelentés igy 
hangzik: a mult időkben a káptalan myryslói birtoka és az aranyosszéki székelyek közti határ 
felett per és versengés támadván, János a káptalan decánja azon kérdésére, hogy a székelyek 
határjárási okmánynyal birnak-e? az illető feleli, hogy e határok iránt semminemű irott adat 
kezökben nincsen. Tudja meg uram, hogy a székelyek kiváltságlevelében a van, hogy László 
király a lázongó kunokat engedelmességre szoritani nem tudván, a székelyeket hívta segélyre, 
kik a kunokat legyőzték, valamint a tatárok felett is Truzko váránál győzelmet arattak volt. 
Ezen érdemeikért László király Aranyos földjét az alább megnevezendő helységekkel, melyek 
notán a felség kezére mentek volt, 1291-ben a székelyeknek adta, mert azelőtt Aranyosszék 
nem volt székely terület, hanem Thorda várához tartozott. Azt a székelyek elfoglalván, magok 
közül 6 kapitányt a Hatnem (igy) szerint válásztottak és azon helyre megszálltak. A 
székelyeknek adott helységek ezek: Felwincz, Ewményes, Hydasthelke, Meggyes, Dombro, 
Mohách, Kerchyed, Bagyon, Kemend (Kövend), Thordawár, Chegez, Igrechy, Pordán, 
Kerekegház, Hary, Wythelek, Polyanthelek, Fyzegh, Bogáth, Lwkythelek, Zethethelek, 
Kochyard, Felegház, Trozkovár közös tartozandóságaival (commune cum pertincutiis) 
Chakouthelek, Fakaszeg és Abroghawasa, de ezekről semminemű beiktatást vagy határjárást 
nem találhatunk, csak szóval mondják a székelyek, hogy ők tudják a határvonal hollétét. Azért 
mit jobbnak itéltek, tegyetek. Után van téve, hogy a ki e relatiot adja, az a káptalan 
lekötelezettje az évenkint kapott provisióért, de nevét a haláltól való félelem miatt elhallgatni 
tanácsos*Ezen utójegyzésből látszik, hogy a jelentést tevő a káptalannak fizetett kémje volt a 
székelyek között, valószinüleg valamelyik aranyosszéki székely, ki honfitársaitól féltette 
életét a felfedezés esetében. A névtelen jelentésnek évszáma nincsen feltéve, de 
irásmodorából itélve, az minden esetre 1500 előtt kelt. Kül felirata ez: „Quod Siculi super 
bonis suis in vicinitate bonorum capituli existentis litteras metales non habent assecuratio.” 
Megvan eredetiben a gy.-fehérvári kápt. levélt. Centuria N. 86., honnan leirta Szabó Károly.. 

Ezen okmányból azt látjuk, hogy Aranyosszéken is, miként a többi székely székekben, 
megvolt a hat nemre való felosztás, s igy alaptalan Gál László azon állitása, hogy Zsigmond 
király idejében Kézdiszékben csak 5 nem találtatván*Lásd Nemz. Társ. 1830. évf. 130. lap., 
Aranyosszékre egy egész nem költözött ki, mert az ide kitelepültek – a mint ez okmány 
tanusitja – mind a hat nemből valók voltak, s uj telephelyükön is megtarták a hat nem szerinti 
ős felosztás rendszerét. Megvolt továbbá itt is – miként az ős Székelyföldön – a lófő 
(primipillus), azaz háboru esetén lóháton insurgáló és gyalog (pixidarius) rendre való 
felosztás, melyhez később a primorok, libertinusok és jobbágyok osztálya is járult, ezen 
utóbbi az által lett itt nagyobb, mint a Székelyföld többi székeiben, hogy Hidas, Örményes, 
Csákó, Inakfalva, Veresmartnak szabad székely lakói, kik a többiekkel fejenkint keltek fel, 
Bethlen Gábor hadjáratából tömegesen hazaszökvén, büntetésből jobbágyságra 
vettettek*Benkő Spec. Tran. Terra Aranyos. Bod Péter Siculia és az 1622. évi 15. art. szerint. 
Különben ezen tárgygyal az illető faluk leirásánál tüzetesebben foglalkozunk; fájdalmasan, 
mert a jobbágyságra vetettek szabadságukkal nemzetiségüket is elvesztették, s ma mind 
oláhok.. Azonban nevezett faluknak nem összes lakossága lett jobbágygyá, mert a kik a 
hadban maradtak továbbra is, megtarták székely szabadságukat; a jobbágyságra vettettek is 
igen sajátságos viszonyok közt éltek, mert jobbágyok csak személyökre nézve voltak, de 
birtokukat székely jogon birták s földesuraik hatalma arra nem terjedt ki, a leányok fiu 
nemlétében örököltek, s ha katonához mentek férjhez, a birtokot átvitték, továbbá az 1618. 
kolozsvári art. szerint a királybiró előtt és nem dominale forumon pereltek. 



Fenn közlött okmányunkban érdekes azon aranyosszéki ős faluk előszámlálása, melyeket III. 
Endre kiváltságlevelében is feltalálunk, de a melyek itt némileg eltérő variánsok szerint 
fordulnak elő. Az akkor fennállott faluk közül ma már több elpusztult, vagy másba olvadt be, 
mig más ujak alakultak. Aranyosszék ős faluinak nyomozását már többen kisérték meg, de 
mivel mind csak a név némi hasonlatosságát vették irányadóul, s a helyszinén való kutatást 
mellőzték, meghatározásaikat többnyire hibásan tették. E hiányt helyreütendő, e munka 
folytán egyenkint fel fogom keresni Aranyosszék ős faluinak feledékenységbe sülyedt 
fekhelyeit. De itt is előleges tájékozás kedveért felemlitem azt, hogy az Endre 
kiváltságlevelében előszámlált 28 falu közül ma nem létezik tizenhárom, melyek a 
következők: Medyes*Medgyest sokan a név némi hasonlatáért Mészkőnek tartották, pedig az 
a Felvincznél beszakadó Letompatak legalsó, jobboldali, mellékvölgyében feküdt, mely 
völgyet ma is Medgyesnek neveznek., Igrechi*Igrechit Inakfalvának tarták, pedig az, miként 
látni fogjuk, az Aranyosnál feküdt Sz.-Mihályfalvával átellenben., Pordoy*Pordoy a mai 
Tordánál Aranyosba szakadó Pardé patak mellett., Kerekygház*Kerekegyház az Aranyos 
mellett, Igrechi szomszédjában., Wyteluk*Ujtelek a felvinczi és földvári határszélen levő 
Ujszentnél., Fyuzeg*Füzeg, Gyéres-Szentkirály és Lóna közt beszakadó Füzespatakánál a 
fennsíkon., Bogach*Bogáth a Keresztesmező második lépcsőzete mellett délről lenyuló 
hegyek egy kis mellékvölgyében., Lyukyteluk*Lyukyteluk a felvinczi határon levő 
Likivölgyben., Zeteteluk*Zeteteluk a Likivölgygyel összefolyó Szakóvölgyben., 
Feligaz*Feligaz alkalmasint a Kercsednél levő fejéregyházi völgyben., Ketokluk*A felvinczi 
határon levő „Katlan” és „Körtvélyes”-be., Farkaszug*Farkaszug vagy a kertsedi erdőkről 
lefolyó Farkaslik pataka, vagy a Letom baloldalán Felvincz közelében levő Farkasusztatónál. 
és Obruthusa*Obruthusa vagy a Sinfalván felül levő Ebrécsnél, vagy a hidasi határon levő 
Obrese havason. A mint ezt majd a munka folytán okadatolva ki fogom mutatni.; de helyettük 
alakult más hét, azon időben nem létezett, falu u. m.: Veresmart, Inakfalva, Alsó-
Szentmihályfalva, Felső-Szentmihályfalva, Mészkő, Sinfalva és Rákos. 

A fennebbiekből ismerhetjük Aranyosszék alakulását, jogtörténelmét, népének osztályzatát, 
szóval: multjának főbb mozzanatait. Most már áttérhetünk jelenére. 

Aranyosszék, a mint nevét az Aranyos folyótól nyerte, ugy annak főbb része is e folyam 
vidékén helyezkedett el, azért mindenek előtt magát a névadó folyót teszszük vizsgálatunk 
tárgyává, főleg folyamvölgyének azon részét, melyet Aranyosszék foglal el. 

Az Aranyos legrégibb latin neve Crisola*Bethlen Farkas szerint. Bombardus azt Chrysolor, 
Lipszky pedig repert. Chrysilor néven szerepelteti., későbbi Auratus; latin és magyar neve 
egyiránt aranytartalmától ered; mert aranyerekkel dús hegyek közt hömpölyögvén, homokja 
mindenütt aranyport tartalmaz, oly nagy mennyiségben, hogy a mint Fridvalszky 
mondja*Mineralogiájában., az Aranyos porondjának rendszeresitett mosásából több aranyat 
lehetne nyerni, mint a sziklákban való terhes és bizonytalan bányászat által*Jelenleg is foly 
kismérvű aranymosás az Aranyos partjain, leginkább aranyász-czigányok által üzetve.. Az 
Aranyos és Zanoga csúcson „Fontina in costa Bihariei” nevű forrásból ered 5570 láb 
tengerszín fölötti magasságban; tehát Magyarország összes folyói közt csak is a Vág ered 
magasabbról, s igy az Aranyos e tekintetben második helyet foglal el. Folyamhossza 
kanyargásaival 18, egyenes vonalban csak 10 mfd. Solcsváig keletre, onnan Tordáig 
északkeletre, Tordától Egerbegyig ismét keletre foly. Egerbegynél csaknem egyenes 
szögletben megtöretve, hirtelen délirányt vesz egész Hadrévig, hol délnyugat irányba fordul 
Maros-Koppándig, hol a Marossal egyesül. Szélessége Tordánál 26 öl, középmélysége 5 láb. 
Egész esése 4718 láb, tehát mfdenként 262 láb, miből kifolyólag Magyarország összes 
folyamai közt esési mérv szempontjából negyedik helyet foglal el, mert csak az Iza, Nagy-



Szamos és Talabor birnak az Aranyosnál nagyobb eséssel. De ily nagy esése inkább havasi 
pályáján jön elő, mert Tordától tövéig (Marosba szakadásáig) csak 14 lábot esik, miből egy 

mfdre alig jön harmadfél láb. Az Aranyos viz környéke 50 � mfd, folyamkörnyékén 103 
helység van, miből Aranyosszékre csak 10 csik*Adatok Hunfalvi János „A magyar birodalom 
természeti viszonyainak leirása” czimű munkájából.. Im ezekben van foglalva röviden az 
Aranyosnak általános pályaköre. A mi Aranyosszékre eső szűkebbkörű folyamvidékét illeti, 
az Aranyosszék határát Borévon alól a jobbról beszakadó Fehérpatak és Örvénykőnél lépi át, 
egy mfdnyi vonalon magas sziklahegyek közé fogott hegyszoroson halad; de a mint 
Aranyosszék első faluját, a havasszélen őrködő Várfalvát eléri, azonnal kibontakozik a 
hegység szűk korlátai közül, s szép nyilt téren hömpölyög végig, mely még egyszer 
Sinfalvánál egybeszorul, de azután az egy mérföld, sőt alább 1 és 1/2 mfd széles és 3 mfd 
hosszu Keresztesmezővé, hazánknak e legszebb, legemlékesebb terévé tágul ki. E tér nyugati 
oldalán huzódnak el a nyugati Kárpátok gyönyörűen csipkézett legszélről eső sziklagerinczei, 
azok közt előtérben a székelyek dicsőségéről fennen beszélő Székelykő, idább a csodás 
Tordahasadék fehérlő bércze, egyik történelmi másik természeti nevezetességnek tárháza, 
mindkettő pedig Aranyosszéknek határbércze*Aranyosszék határa Tordától kiindulva, 
északról a Pardépataka, a „Vágott-kőnél” leszáll a határ a Torda-hasadék keleti torkolatánál a 
Torda-hasadékba, melynek jobboldali sziklafala a „Lónyomoskövig” (sz. László lovának 
nyoma) Aranyosszékhez tartozik; innen a Muntyabércz ormán lévő Monaszterinál ugy halad 
el, hogy a templom szentélye Aranyosszék, hajója vármegye területén fekszik. Onnan a 
bérczélen haladva leszáll az Aranyoshoz és a Fehérpatakon mindenütt felmenve a bérczélen, 
felemelkedik a Székelykőre, mely havas tetőormának nyugati szélén halad mindenütt s száll le 
a Nyirmezőnél haladó Enyed vizéig, hol éles szögletbe megtöretve, a déli határ Csákó és 
Miriszló közt vonul a Maroshoz Décsénél, azután egészen Kocsárdig a Maros képezi határát. 
Keleten régen az Aranyos volt határa, most azonban attól hátrább van szorítva a 
Keresztesmező fennsíkjának oromszéléig.. A havas nagyszerüsége csak ez egy oldalról 
bámultatja magát, mert a tér többi oldalait lankás bérczek övezik. Ezek közt terül el a 
Keresztesmező kettős tere; mert északi oldalán, hol az Aranyos lesiet, van a tér mélyebben 
fekvő völgyülete, melyhez délről egy (30–40 lábnyival) emelkedettebb fensik csatlakozik, az 
ugynevezett Bogáth, mely délről a harasztosi dombokig nyúlik, keletről pedig az Egerbegynél 
délirányt változtató Aranyos mélyebb völgyülete által van szegélyezve. De ezen sima, 
lapályos fensík nem más, mint az Aranyos völgynek lépcsőzete, s egykori folyamtere*Mert 
igen valószinü, hogy egykor az egész tér a fensik szinvonalával birt, s mostani mélyebb 
völgyét később véste be a folyam százezredek türelmes elmosása által, s igy az özönviz által 
alakitott Keresztesmező később idomult lagunáját alkotja., és igy az emlitett térnek kiegészitő 
része, mert a kettő együtt képezi az emlékszentes tette Keresztesmezőt. E lépcsőzetes téren 
terül el Aranyosszék tekintélyesebb része. Kezdetben a folyam mindkét partjára 
kihatólag*Aranyosszék felső részén le egész Tordáig a határ az Aranyos balpartjára is áthat, 
egész a tordai hasadékig és a tordai fensikon lefolyó Pardé patakáig; régen itt feküdtek az 
Aranyosszékhez tartozott Pardé, Igrechi és Kerekegyház nevü községek: most ezek területét 
Mészkő és Szentmihályfalva birja., később annak csak jobb partjára szoritva, sőt keletről ettől 
is egy darabig eltávolitva*Keresztesnél, Gyéres és Vajdaszeg közt.. A tér kezdeténél, a havas 
alján van mindjárt Várfalva és az azzal egybeépült Aranyos-Rákos; a Rákosnál lefolyó 
mellékpatak (csegezi patak) fejében fenn a Székelykő oldalán fekszik Csegez, Aranyosszék 
legmagasabban fekvő helysége. A csegezi patak és a balról beszakadó Hesdád*A Hesdád 
pataka az Aranyosszék határán levő Torda-hasadékon rohan át; e küzdelmes utjának 
végeztével előbbi keleti irányát délire változtatja, s Sinfalvánál szakad az Aranyosba., 
előhegyei által képzett szorulatba fekszik Sinfalva, kissé alább az Aranyos balpartjának 
magaslatán elhelyezkedett Mészkő és a tér közepén hosszan elhuzódó felső és alsó 
Szentmihályfalva, melyek közt a község körében eredő Csiga patak fut végig, s szakad az 



Aranyosba. Itt már elkezdődik a tér kettős redőzete, a Szent-Mihályfalvától délre emelkedő 
fensikkal, melynek hegyek közé benyomuló két völgyecskéjébe Aranyosszék 
legtekintélyesebb két községe, Kövend és Bágyon helyezkedett el. 

Alább a balpartilag beszakadó Rákos pataka*Melybe az Aranyosszék északi határát jelölő 
Pardé és Szindi patak szakad. torkolatjában Torda büszkélkedik, mely itt Aranyosszéket 
nemcsak a folyam balpartjáról szoritja el, hanem vármegyéjének területe fenhéjázva nyomul 
át Keresztesnél a jobb partra is. Azonban az ezen alól következő Aranyos-Polyánnál ujból tért 
foglal Aranyosszék, s nemcsak a folyam jobb partjáig nyomul, hanem azontúl is egy keskeny 
területet igénybe veszen; de itt is csak búcsút venni jön kedves folyamához; mert a bitorló 
Tordavármegye Gyéresnél ujból átnyomul az egykor Aranyosszékhez tartozott jobb 
partra*Mert a fennebb felhozott régi kiváltságlevelek szerint, a mi az Aranyos és Maros közt 
fekszik, képezé Aranyosszék területét., s Aranyosszék csak a bogáthi fensik ormáról – hol 
mostani határa elvonul – nézi kedves névadó folyamát, melylyel mint Aranyossal többé nem 
is találkozik, mert az, mielőtt Aranyosszék határát ujból érinthetné, Maros-Koppándnál a 
Marosba temetkezik. 

A belszékelyföldről jövő főfolyamnak rokoneredetű hullámaival egybeelegyedve, együtt 
simulnak el a Székely-Kocsárdnál ismét előnyomuló Aranyosszék virányain, ekként csatolván 
ragyogó hullámszalaguk által a gyarmatot az anyaföldhez, mintha gyöngéd szeretettel hoznák 
el az anyahon áldását a távolban levő gyarmatnak; s valójában, ezen egybecsatolási kötelék 
áldásosan is hat, mert a folyamvölgy termékenységének jótékonyságát élvezik a jobb parton 
elhelyezkedett Székely-Kocsárd, Székely-Földvár, Veresmart, Felvincz és Inakfalva*A Maros 
Székely-Kocsárdtól le egészen Miriszlóig csaknem mindenütt Aranyosszék határát jelöli; 
kivételt csakis az Aranyosszék területe közé esetlenül beékelt Décse és két Füged határa 
képez, melyek az Aranyosszéket minden oldalról megröviditett Tordavármegyéhez tartoznak.. 

Aranyosszék többi falui hegyek közé fogott szűk völgyekbe helyezkedtek el. E völgyek 
legtekintélyesebbike a Létom patak-völgye, mely a Keresztesmezőt délről bekeretelő 
hegylánczolat déli oldalán kezdődik, s északról délnek tartva, Felvincznél (mely torkolata 
előtt fekszik) szakad a Marosba. Ezen másfél mfd hosszuságu völgyen halad át a torda-
felvinczi országút, s bár a közlekedés fővonalába esik, mégis a folyam vidékén eső faluk nem 
a fő, hanem annak jobboldali mellékvölgyeibe feküsznek. A legfelső Farkaslik pataka által 
átfolyt, ily nyugatról keletnek tartó mellékvölgyben fekszik Kercsed, az ezzel párhuzamosan 
futó Hosszupatak (Lalung) völgyében Mohács, és az ezzel egyenközüleg lefolyó Dombróvize 
völgyében Dombró. A Létom patakát keletről övező hegylánczolatból ered a Kocsárdnál 
Maros völgyére érő Egyház- vagy Roszpatak, melynek völgyületébe Harasztos rejtőzködik. – 
Még három faluülte völgye van Aranyosszéknek; egyik a Székelykőn eredő Válye-Obursi 
(patak) völgye, mely északról délnek tart, s Nyirmezőn felül szakad az Enyed vizébe, ennek 
völgyébe van eldugva Hidas, másik Keletről nyugatnak tartó völgyecskében*Melynek Maros 
völgyére nyiló torkolata Décsén alól az enyedi főiskola tanyájánál van. Örményes; és végre a 
Miriszlónál Marosba ömlő legszélső völgyben Csákó rejtőzködik. 

Aranyosszék határa e szerint északról Szind, Torda és Keresztes területe, keletről 
Tordavármegye aranyosi járása; délről Felső-Fehérvármegye m.-ujvári és enyedi járása Décse 
és Füged határával; nyugatról a peterdi völgy, a Torda város által birt Királyerdő és a 
toroczkói völgy. 

Az ezen határok közé fogott Aranyosszék fekszik az északi szélesség 46° 21' 0" – 46° 33' 0"-

ig és a keleti hosszuság 41° 13' 0" – 41° 33' 0"-ig. Egész kiterjedése tesz 6120/1600 � mfdet. 



Felső hossza keletről nyugatra, vagyis a Székelykő nyugati ormától Polyán határának keleti 
széleig 3 folyó mfd; alsó hossza a Székelykő déli kifutványaitól, vagy az Oláh-Rákos felé 
menő Válaszúttól Kocsárd határának keleti széléig 3 1/2 mfd. Szélessége északról délnek, 
vagyis a Tordahasadék Lonyomos kövétől Csákó déli határszéléig 2 1/2 mfd, s ugyanennyi 
Polyántól a felvinczi határszélig. E szerint Aranyosszék oly szabálytalan négyszögidomú 
területet képez, melyet északról és keletről az Aranyos, délről a Maros foly körül, mig 
nyugatról a Székelykő és Muntya bérczormai zárnak el*Ezen területbe bele van foglalva az 
Aranyosszék közé benyomuló Décse és két Füged határa is.. De havas-közeli fekvése daczára, 
Aranyosszék éghajlata annyira enyhe, hogy a szőlő mindenütt, még a havasalji falukban is 
tenyészik. A tereit öntöző két folyam és az abba ömlő számos patakok környéke mindenütt 
termékeny, s a székely nép ismert szorgalma következtében a földmívelés virágzó helyzetben 
van; még a havasalji faluknak silányabb köves területén is képes az ernyedetlen szorgalom 
gazdag termést idézni elő. 

Aranyosszék hajdan erdőkben is gazdag volt, a községek erdei mellett a széknek is voltak 
nagy terjedelmű ugynevezett szabad erdei, melyeknek egy részét tilalomban tartotta, mig más 
része Aranyosszék összes faluinak szabad használatára volt bocsátva*De csak saját 
szükségletre, mert onnan fát idegennek, vagy a hozott fát vásárokon eladni nem volt szabad.. 
A szék szabad erdeinek választott erdőbirája volt, ki és az alája rendelt erdőpásztorok 
fizetésüket a szék pénztárából kapták. Az erdőbiró a kihágókat és prédálókat saját pecsétjével 
idézte maga elé, melyre mindenki tartozott megjelenni; az erdőpusztitók ellen vizsgálatot 
rendelt, bírságot szabott, melyet a politikai hivatalok felhajtottak: szóval saját intézkedési és 
itélethozatali joggal volt felruházva*Az erdőbirói állomás egészen 1870-ig megvolt s csak ez 
év sept. 1-jén szüntettetett meg.; támogatására a szék közgyülései is gyakran felszólaltak s 
szigorú büntetéseket szabtak az erdőirtók, égetők és pusztitók ellen; de a szigorú őrködés még 
sem mentheté meg ez erdőket, mert a havasalji faluk, a hogy népességük szaporodott, 
hovatovább több irtványokat tettek az erdők között, azokat szántók- és kaszálóknak felfogva, 
mit a szék gyülése a havasalji nép megélhetése tekintetéből elnézett; de 1729-ben a további 
irtást betiltotta, a mészégetést, tüztevést, szántóföldek törését és a fának külpiaczokra való 
hordását 12 frt büntetés terhe alatt eltiltotta*Lásd a széknek erre vonatkozó, kormányszék 
által is helybenhagyott határozatát okmánytár I. k. 333–335. lap.; azonban a polgári hatóság 
ily őrködését eredménytelenné tette a jogtiprásban mindig örömét lelő katonai kormányzat, 
mert ahogy Aranyosszék havasalji falui, Bágyon, Hidas, Mohács, Dombró, Csákó és 
Örményes lakói a határőri székely huszárezredbe 1764-ben bevonattak, hogy az erőszakosan 
feladott fegyver viseléséhez kedvet adjanak: 1766-ban Jellachits nevű ezredesük és 
Majershaim nevű őrnagyuk engedélyt adott a szék szabad erdeinek elfoglalása és tetszésük 
szerinti használatára*Lásd aranyosszéki okmánytár I. k. 374., 413., 417–419. lapjain. Ez 
okmánytár megvan Felvinczen a szék levéltárában. „A ns. széket illető levelek in 
originalibus” két kötetben, ezekre való hivatkozásomat ezután egyszerüen Okmánytár I. és II. 
kötet czímen teszem. A tiszteik által felbátoritott katonák hatalmaskodása annyira ment, hogy 
nemcsak a széket, hanem a militarizált faluk nem-katona népét is eltiltotta az erdők 
használatától, elfoglalták a várfalvi katholikus egyházközségnek udvari rendelet 
következtében szék által kiszakított erdejét, kiirtották nem csak az erdőt, hanem az ezen 
erdőkben volt szép gyümölcsösöket is. Lásd okmányt. I. 540. és 570. lap.. A szék közgyülése 
ezen önkényes eljárás ellen óvást tett, pert indított; 1782-ben a guberniumhoz folyamodott, 49 
db eredeti okmánynyal bizonyitván be, hogy a kérdéses szabad erdők minden időben a szék 
tulajdonában voltak, s azt engedélye következtében az alsó kerület községei épp ugy 
használták, mint a havasalji faluk, s kérte, hogy ha azoknak már fel kell osztatni, a szék összes 
falui közt osztassanak fel. A gubernium átlátva a szék igazát, az erdők felosztásának 



eszközölhetésére elrendelte az egész szék területén a birtokösszeirást, hogy az kulcsul 
szolgáljon a szék köz-erdeinek felosztásánál. 

Ezen összeirást falunként és egyénenként igen nagy munkával végre is hajtották az erre 
kiküldött bizottságok, azt felterjesztették a kormányszékhez, a székgyülések mindenike 
szorgalmazta az erdőfelosztást, feliratai a kormányszékhez és udvarhoz egymást érték, de 
igazságot sehol sem találhattak, mert Brennus kardja mindenütt a katonaság részére nyomta a 
mérleget; a szék szabad erdeinek nagy része azután is a felső faluk kezei közt maradt, s mivel 
ezek megtarthatása iránt szintén nem voltak tisztában, mig kezeik közt volt, a lehető legtöbb 
hasznot igyekeztek abból kivenni, neki estek azért a Székelykő és kifutványain levő ős 
erdőknek, s azt oly kiméletlenül irtották, pusztitották, hogy rövid időn kopárokká lettek a 
bérczek ormai, s azon roppant erdőség, mely czélszerű és rendszeres kezelés mellett ezred 
éven át fedezhette volna az egész szék szükségletét, néhány évtized alatt letaroltatott 
elannyira, hogy jelenleg Aranyosszék felső faluinak is igen csekély, alsó faluinak pedig 
semmi erdeje nincsen. 

Hogy az itten végbevitt vétkes pusztitásról fogalmunk lehessen ide iktatom a szék szabad 
erdeinek jegyzékét. 

1. A mohácsi, kercsedi, bágyoni és hidasi határ közt, melyet a mohácsiak foglaltak el 1780-
ban. 

2. Csomos, Galambos és Várfalvilyuk nevű erdők. 

3. Fejérpatak, Tyukmonyos, Lóhus, Határbércz, Mezőhavas, Csomorfő, Kötsumó, Buzapatak-
feje, Nagy- és Kis Hegyes, Remete, Totvaj és Nadas nevű erdők az Aranyos jobb oldalán az 
Aranyos-Szorostól a Székelykőig. 

4. Az Aranyos baloldalán Berkesz felé. 

5. A Székelykőn, a Székelyvár alatti ugynevezett Bartakert, Tölgyesbércz, Várpataka, 
Leányok vára, Vereslyuk, Pleasa, Pestyere corbi, Kosztamare és a Nagy-Erdő*Melynek 
részei: Oriáslyuk, Pestile korbuluj, Sztina Muntyeluj és Sztina podulilor; a két utóbbit a 
Thoroczkói-család birta, de ugy mint aranyosszéki birtokosok, nevezetesen Aranyosszék 
Toroczkóy Istvánnak, mint a szék Rákóczi Ferencz alatti főkapitányának engedte meg annak 
használatát. nevű erdők, melyeket 1762-ben a hidasiak foglaltak el. 

6. A Csere, melyet 1762-ben a csákói és örményesi katonaság foglalt el. 

7. A gerendás úttól nyugatra eső Szőkemál és Csegezi Rio, ezt a bágyoni katonaság foglalta 
el. 

8. A Tordahasadék bérczén a Monaszteriánál*Lásd a szék szabad erdeinek összeirását 
okmánytár I. k. 223 lap.. 

Ezen roppant terjedelmű erdőségeket lassankint mind elfoglalták a felsőjárás falui. 1790. oct. 
24-én a foglalásnak némi színt adandók, a katonaság által még el nem foglalt közerdőkre 
nézve egy ideiglenes erdőfelosztást hoztak létre, s azt 1797-ben a tiszti jegyzőkönyvbe be is 
iktatták*Ekkor az erdőkből osztályrészt kaptak Várfalva, Rákos, Csegez, két 
Szentmihályfalva, Sinfalva, Mészkő, Csegez, Polyán, Kercsed.. Mi ellen az erdőktől eltiltott 



alsó járás falui erélyes óvást tettek, pert kezdettek, mind ez egészen 1848-ig huzódott el; ez év 
jun. 14-én kezdődött székgyülés harmadik napján, midőn a gyülésen már nagyon kevesen 
voltak jelen, az alsó járás faluinak jogigényeire nézve azon káros határozatot hozták, 
miszerint a szék szabad erdei és praediumai iránt a status quo fentartása kimondatott, ugy 
hogy ugy az erdők, mint a praediumok és a bogáthi szabad földek örökösen azoknak kezén 
maradjanak, kik azokat e határozathozatalkor birják; eltörölték ekkor a bogáthi constitutiót is, 
fenhagyva annak érvényét a már azelőtt megkezdett perekre nézve*Lásd Aranyosszék ez évi 
közgyüléseinek jegyzőkönyvét.. Korszerű és szükséges volt mindenesetre az ingadozó 
birtokviszonyok és birtoklási jog rendezése mindenütt, de az volt főleg Aranyosszéken, hol e 
tekintetben a legsajátságosabb, mondhatnók kezdetleges szabályok voltak alkalmazásban: a 
hon minden polgárait, annak minden talpalatnyi földjét felszabaditó e nagyszerű korszakba 
(1848) többé beilleszteni nem lehetett azon a tulajdonosi jogot függőben tartó állapotot, annak 
rendezése elodázhatatlan volt; de mindenesetre azt rögtönözni, miként történt, nem kellett 
volna, mert azáltal a Maros-menti faluk, melyek azelőtt sem a szabad erdőkből, sem a 
praediumokból részeltetést nem nyertek, meg lettek kárositva. Az alsó faluknál némileg 
szerencsésebb volt a szék, mert a szék szabad erdeiből, habár letarolt állapotban is, sikerült 
megmenteni, és mint szék közvagyonát biztositani 3 darab erdőt, ugymint: 1-ször a 
Székelykőn a Székelyvár területét, mely 13 hold, s melylyel egybefügg a Székelyváralja vagy 
Gesztegalja és a Galambos a Várhegy alján; továbbá a Székelykő keleti oldalán Kettőshányás 
és Bartha-kerte nevű erdőket, melyek összesen 96 hold terjedelmüek. 

2-szor: a várfalvi határon a Kishegyes alatt az ugynevezett Kökényesmezőt, Agyagosvontatót 
az Aranyos mellett levő Asztalkőig. 

3-szor: a tordai hasadéknál levő Monaszteriát, melyből 160 holdnyi terület iránt a szék pert 
folytat Peterd- és Szinddel. 

Az egykor szintén a szék szabad földjeihez tartozó praediumok, Medgyes, Zsidóvár, 
Liketelke, Ujszent, Körtvélyes, Fejéregyház leginkább Felvincz használati birtokában levén, a 
megörökitéskor a felvinczi határhoz csatoltattak*Ezekről majd alább Felvincz leirásánál 
részletesebben fogunk beszélni, itt megjegyezvén, hogy Fejéregyház és Körtvélyes részben 
Kercsed, részben Dombrohoz ment, Ujszent Földvár és Veresmart közt oszlott., Bogáth, 
Füzes és Élecs praediumok*A Bogáthnak sajátságos birtokviszonyai és törvényei alább 
tüzetesen lesznek ismertetve. több faluk közt oszlottak fel aszerint, amint azt 1848-ban birták. 
Erdők, praediumok mellett az széknek taxát fizetett zsellérei is voltak, még pedig 23 
Veresmarton, 12 Inakfalván, 6 Földváron*A földvári 6 zsellér már korábban elkezelődött., – 
ezek 1848-ban szabadultak fel. 

A fennebbiekben van Aranyosszék közbirtokainak története egybefoglalva, már most ezeknek 
ismeretével hozzá kezdhettünk e szék politikai felosztása és berendezésének észleletéhez. 

Aranyosszék két járásra volt és van felosztva: felső és alsó járásra. 

A felső járáshoz a következő 10 falu tartozik: Bágyon, Csegez, Sinfalva, Kercsed, Kövend, 
Mészkő, Aranyos-Rákos, Alsó-Szentmihályfalva, Felső-Szentmihályfalva, Várfalva. 

Az alsó járásba egy mezőváros Felvincz és 11 falu van beosztva, ezek a következők: Csákó, 
Dombro, Székely-Földvár, Harasztos, Hidas, Inakfalva, Székely-Kocsárd, Mohács, 
Örményes, Aranyos vagy Székely-Polyán és Veresmart. 



A megye élén a főkirálybiró áll, ki a székelyek ős szokása és törvénye szerint választás által 
lett azzá. Tisztsége állott egy alkirálybiró*Néha kivételesen jelenik meg két alkir.-biró is, de 
leginkább csak egy van. Az ujabb szervezés szerint két alkirálybiró van, kik közül az egyik a 
törvényszék elnöke., két dulló, fő- és aljegyző, pénztárnok, levéltárnok stb. Ezen beosztás 
napjainkban is főbb vonásaiban meg van tartva. Országgyülésre Aranyosszék a legrégibb 
időkben három*Igy az 1692-ki országgyülésre Aranyosszék követekül Szilágyi Andrást, 
Demien Mózest és Szász Jánost választotta. Lásd ez év márcz. 4-én Kövenden tartott 
közgyülési jegyzőkönyvét az Atilla 15. lapján. Ezután azonban mindig csak két országgyülési 
követ jelenik meg., később két követet küldött. A törvényszék oszlott derék- és alszékre, 
abban a fő-, ebben az alkirálybiró elnökölt; tagjait alkoták választott és fizetéses rendes 
ülnökök*Kik évenkint ujból választattak. s nagyszámu tiszteletbeli ülnökök. Volt e mellett 
Aranyosszéknek mozgó (ambuláns) törvényszéke is, mely minden évben legalább kétszer 
rendre járta a falukat, minden faluban helybeli esküdteket (conuratores) vett fel 6–8 személyt, 
s a kisebb bűntények, kihágások, verekedések, sőt kisebb jogügyi kérdésekben is itéletet 
hozott. Az ily mozgó törvényszékeknek elnöke rendszerint az alkirálybiró volt, tagjai fő- vagy 
aljegyző és a helyi esküdtek; szerkezete nagyban hasonlitott az esküdtszékekéhez. Ezenkivül 
volt a bogáthi biróság, melynek szerkezetéről majd alább. 

Azon időben, midőn Aranyosszéken is, mint a Székelyföld többi részében, mindenki katona 
volt, s vész idején az egész népesség tartozott fejenkint felkelni, a hadügyek élén egy – elein a 
vajdák, később a fejedelmek által kinevezett – főkapitány állott; ez alatt volt egy főhadnagy 
(ductor nobilium) és három mezei hadnagy; ezek, valamint a főhadnagy is, minden évben a 
politikai tisztviselőkkel együtt ujra választattak*A mint ez kitünik a szék gyüléseinek 
jegyzőkönyveiből, nevezetesen a Bendeguczban levő 1860. apr. 23-án tartott közgyülés 
jegyzőkönyvéből.. 

I. A Maros völgyének Maros- és Aranyosszék 
közt eső része Sz.-Pálig. 
Az ős Székelyföld gyarmatai. Aranyosszék és lakói. Vidrádszeg, Cserged, Szent-Margita, 
Kerelő elüldözött régi magyar lakói. Katholikus és protestáns vallás; az mint nemzetiségirtó, 
ez mint védő. 

Székelyföldet kutató útazásunk már átvezetett annak négy székén. Azonban, hogy a 
bizonynyal már is érdeket ébresztett és becsülésünket kinyert székely néppel: a hunoknak – 
némi szilajságuk mellett is – szeretetre méltó s jóra való ivadékaival teljesen 
megismerkedhessünk, meg kell még tekintenünk azon ujabb keletű gyarmatokat is, melyek az 
ős Székelyföld zöméből kiválva, onnan elszármaztak; de a melyeket a rokon-eredet testvéri 
köteléke, az ős erényeknek s nemzeti szebb tulajdonaiknak megőrzése csatol az anyahonhoz. 

E munka folytán többször volt alkalmam kimutatni a székely faj szaporaságát s 
gyarmatositásra való képességét; mellőzve itt azon első gyarmatot, melyet a székelyeknek 
szent Istvánnal kötött szerződménye s a keresztyénség elfogadásának emlékére kitelepitettek 
Zalán törzs-földjére: vagy is, a székelyeknek Arad törzsét, mely valószinüleg Arad környékét 
népesité*Lásd Székely Krónikát. Székely Mihály kiadása 282. lapján.; mellőzve azt, hogy 
Erdély vármegyei magyar nemességének nagy része székely eredetű; mellőzve azt, hogy a 
Székelyföld túlnépessége, politikai okokkal párosulva, a szomszédos Dunafejedelemségeknek 
népességét 100 ezerrel szaporitá; – mellőzve ezen elszakadt s részben elveszett, vagy beolvadt 



gyarmatokat: itt csak azon tömörebb és tömegesebben kitelepült székely gyarmatokkal 
foglalkozom, melyek éppen azért, mert nagyobb tömegben települtek ki, be nem olvadtak más 
elemekbe; nem csak, hanem annyi századokon át fentarták székely származásuknak emlékét; 
megőrizvén nemzeti jellegüket, sajátságaikat, szokásaikat; szóval: egyéni jellemüket. 

Ily gyarmatot pedig kettőt találunk honunkban. Ezek egyike, – mely egészen a XVI. századig 
székely ispáni hatóság alatt állott, s mint ilyen, a Székelyföldhez volt keblezve – a Barczaság, 
hol 30–40,000-re menő székely eredetű csángó, és lutheránus hitű magyar lakik. Másikra 
Aranyosszék, mely bár egészen el van különitve a Székelyföld zömétől, s bár – mint fennebb 
látók, – ujabbkori (XIII. századi) kitelepités, azért mégis egészen korunkig megtartá nemcsak 
egyéni jellemét, hanem politikailag és törvényhozásilag is mindig a Székelyföldhez tartozott, 
elannyira, hogy az, mint a Székelyföld „ötödik széke” annak kiegészitő részét alkotta mindig, 
és alkotja jelenleg is. 

Az elsőt, vagyis a Barczaságot, eszélytelen politikai okok, mondhatónok: vétkes közönyösség, 
vagy jobban mondva: egyes fejedelmeknek meggondolatlan szűkkeblüsége elszakitá a 
Székelyföldtől; de én, ki elidegenitett örökségünk jelzésének indokából annyi szétomlott 
emlékkincsünknek egybegyüjtésére indulék ki, legalább e leirásban vissza fogom kapcsolni 
azt a Székelyföldhez; összefüzendő legalább szellemi kötelékkel a gyarmatot az anyahonnal. 

Azonban, ezt megelőzőleg, előnyt adok e téren is a minden körülmények közt hű maradt 
gyarmatnak, s előbb is a Székelyföld ötödik székét, a kicsin, de oly sok tekintetben érdekes és 
vonzó Aranyosszéket fogom tárgyalni. 

Aranyosszék lakói: hősök ivadékai; – oly hősök utódai, kik a mongolok vad hatalmával álltak 
szembe; örökösei azon székelyeknek, kik Ázsia gátat tört néphullámzatának mindent elboritó 
árjában, Turuczkó várának sziklaormán lobogtaták a győzelem zászlaját; s a haza 
eltiportatásának sötét éjelében a dicsőségnek egy fényes csillagát ragyogtaták. A föld, melyet 
most utódai laknak, az eldődök fényes fegyvertényeinek jutalmául adatott; s ott, az Aranyos 
gyönyörü tere fölött emelkedik a világnak legnagyszerübb emlékköve, ott nyúlik fel a fellegek 
közé a dicső napok, a győzelmek emlékét feledékenység ellen védő 3552 láb magas 
sziklagúla, és ez nem más, mint a harczterül szolgált havas, mely ekkor nyerte Székelykő 
nevezetét. 

Történetnyomozóink közül többen vannak, kik azt állitják, hogy Aranyosszéknek már ős 
időktől fogva (a székelyek letelepülésekor) voltak székely, vagy jobban mondva: hun eredetű 
lakói, maradványai a gepidák által Czigla mezején (állitólag: „Csegez mező” Aranyosszéken) 
szétvert azon 22,000 hunnak, kik, odább huzódva Erdély keleti havasai közé, a székely népet 
alkották; de, miként vélik, nem mentek mind el, hanem többen az Aranyos-menti hegyek, 
nevezetesen a Székelykő rejtett völgyületeibe meghuzódva, fentarták magokat a magyarok 
bejöttéig; s azon provinczialisták, kikről V. István collationalisa emlékezik, nem mások 
lennének, mint az ide huzódott hun utódok*Lásd Nemz. Társ. 1830. évf. 130. lap. Bővebben 
kifejtve lásd e kötet elején Aranyosszék előismertetésében., kiknek számát a IV. Béla által 
kitelepitett kézdü székelyek szaporiták stb. 

Én ezen bonyolult kérdésnek érdemleges tárgyalásába itten nem bocsátkozva, csak azt 
constatálom, hogy IV. Béla, a hazát másodszor alapitott ezen bölcs királyunk, politikai 
előrelátásának igen nagy tanujelét adta, midőn az ország szivébe, oda az oly nagy hadi 
fontossággal biró, s annyi emlék által szentesitett „Keresztes mezőre”, az életerős és hősies 
székelyeknek egy raját telepité le. 



Utódai: V. István, IV. László és az Árpádház utolsó királya, III. Endre is felfogták ezen nagy 
fontosságu ténynek horderejét, s az uj székely telepet előjogaikban nem csak hogy 
megerősitették; hanem azokat szélesbitették is, mi által kétségtelenül másokat is akartak oda 
édesgetni. Hanem az őket követett vegyes-házból való királyaink elmulaszták ezen nagy 
jövőre hivatott gyarmatot ujabb kitelepitések által gyarapitani, s főleg elmulaszták a Maros 
völgyének Marosszék nyugati szélétől Aranyosszékig nyuló, alig 4 1/2 mfd hosszuságú, 
vonalát székelyekkel beültetni; mi által a belszékelyföld a távolibb Aranyosszékkel közvetlen 
egybefüggésbe hozatván, ezen életerős és hősies nép-elem az ország (Erdély) közepén 
áthuzódott volna; mit ha megtesznek akkor, a Maros völgyének egykor tisztán magyar 
népessége nem mutatna oly keveréket, mint most; s e telep hősiessége sok oly csapást 
elháritott volna a multban, mi az ország e legszebb részét annyiszor tette pusztává és 
kietlenné. 

Én ezen egybekötést foganatositom legalább a szellemi téren, s Marosszékről Aranyosszékre 
vezető útamban a Maros völgyének közben eső részét is vizsgálódásom tárgyává teszem; 
mivel az földrajzilag is összefügg; de teszem azt, e vidék érdekessége mellett azért is, hogy a 
nyomaimon meginduló útas folytonos egymásutánt találjon; hogy ne légyen ezen közbeeső 
vidéken kalauz nélkül hagyatva. Hinni akarom, hogy ezen terjeszkedésem és foglalásom ellen 
kifogást senki sem teend; legkevésbé pedig azon három vármegye (Küküllő, A.-Fehér és 
Torda), melyeknek területe itt érintkezik. 

A Maros terén (bal oldalán) levonuló országút Nyárádtőnél hagyja el Marosszék területét s lép 
át Küküllő vármegye határára. E ponton ágazik el a csergedi völgyen, a Kis-Küküllő 
völgyére, onnan pedig Medgyesre menő országút. Itt lenne kiindulási pontja az annyi érdek 
által követelt nyárád-menti országútnak is. 

Küküllő vármegyének ez oldalról eső falui mind félre esnek az országúttól: ilyen Vidrádszeg, 
mely a Nyárádnak a Marosba szakadásánál fekszik*Vidrádszeget az Alárdiak birták ezek 
notájával 1468-ban Mátyás király Zooyme-ból kiadott adománylevelével theremii Sixtus 
Mihály és Benedeknek adományozta, a kolozsmonostori conventnek elrendelt beiktatás 
ellenmondás nélkül végre is hajtatott. Ezen eredetiben a kolozsm. conv. levélt. levő 
statutoriumot közli Kemény Józs. append dipl. Trans. VI. 204. Az adományozottak azonban 
nem sokáig birták, mert 1481-ben erdő-szent-györgyi Megyes Balázs kezén volt, mikor ennek 
notájával Mátyás király Báthori István erd. vajdának adományozta. Lásd Kemény József u. o. 
VII. 79., hol Báthori Istvánnak, Mátyás király hires vajdájának, egykori fényes kastélyát* 

1492-ben Báthori Istvánnak várnagygyal ellátott fényes várkastélya volt Vidrádszegen; ez 
évben Thate István fegyveres kézzel rohanván meg e várat, a vajdának ott levő várnagyát, 
Ambrust felakasztatta, a várban levő holmikat felprédálta, miért notáztatván, Ulászló Thate 
minden jószágait (megnevezve nincsenek) cseszvei Barlabasi Lénárd és Jánosnak 
adományozta s a kolozsmonostori convent által beiktatni rendelte, mi Gerendi László és 
Geréb Péter ellentmondásával még ez évben megtörtént. Lásd gubern. levélt. Trans. Conv. T. 
IV. 384. 

1583. máj. 29-én Báthori Zsigmond vidrádszegi Homrok Szabó Márton, István, András és 
ezek fiainak adományozza az addig is birt vidrádszegi curiát és jószágot. Lásd Fehérv. kápt. 
levélt. Lib. Reg. Sig. Báthori I. 148. 



1607-ben Boronkai Susa (János leánya) és férje Lodi Simon nyert Vidrádszegen curiát és 
jószágot Rákóczi Zsigmondtól ennek ez év máj. 31-én Fehérvárról kiadott adománylevele 
alapján. Lásd Fehérv. kápt. Liber. Reg. Sig. Rákóczi III. 175. 

hiába keressük; ilyen alább a Maros jobb partján fekvő Kerelő, s az egy szép hegyoldalban 
fekvő Szent-Margita; ilyen a medgyesi útvonal mellett elhelyezkedett Nagy-Cserged és az egy 
hegyorom bemélyedésében mint fészekben elterülő Kis-Cserged. 

E falukat, kevés kivétellel, – mi leginkább a birtokosságra szoritkozik – ma oláhok lakják; 
pedig nem ugy volt az hajdan, mert hogy a két Cserged lakói még 1620-ban református 
magyarok voltak, s hogy ott virágzó református egyházközség volt, azt Bod Péter 
bizonyitja*Lásd „Az erd. ref. püspökök historiája” czímű munkája 68. lapján.. 

Kerelőre vonatkozólag még messzebb felható adataink vannak; 1263-ban a kolozsmonostori 
abbásság birtoka*Kemény Józs. „Transilvania Posesoria” czimű kézirati gyüjteményében 
Com. Küküllő rovat alatt. Lásd a kolozsvári muzeum kézirattárában. a XIV. század elején 
Kerelev és Kerelov néven fordul elő, még pedig ugy, mint önálló egyházközsége a 
katholikusoknak*A pápai dézmák regestrumában a küküllőmegyei archidiaconatus czím alatt 
az 1332. év rovatában 615. lapon ekként van bejegyezve: „Benedictus sac. de Kerelev solv. 
15 denar.” Az 1333. év rovatában: „Benedictus sac. de Kerelov solv. 3 den. et 7 obulos.”, már 
pedig az erdélyi vármegyéken és Székelyföldön a katholikus népség egyszersmind magyar is 
volt, sőt a hagyomány azt is mondja, hogy Kerelő lakói székelyek voltak, kiket a szentpáli vár 
urai azért telepitettek oda, hogy banderiumban szolgálva, a várőrizetet képezzék vész idején. 
Később azonban a szabad fegyveres népet jobbágyságra szoritották, de mint jobbágyok is 
magyarok maradtak*Kerelőn legrégibb birtokos volt a kerelői Tatár család. 1410. márcz. 18-
án Nádas László erd. alvajda rendeletére a kolozsmonostori convent beiktatja Kerelő 
birtokába Tatár Bálintot. A kolozsm. conv. levélt. levő eredeti okmány nyomán közli Kemény 
Józs. App. Dipl. Trans. IV. 229.. Magyar volt protestánssá lett lakossága még a 17-ik század 
közepén, sőt a 18. század negyedik tizedében is, mire vonatkozólag a buzás-besenyői ref. 
egyházközség jegyzőkönyvében ezt találjuk bejegyezve: „Kerelő 1649-ben elválván Sz.-
Páltól (Kerelő Sz.-Pál), református anyaecclesiává lesz. Besenyő ekkor filiája Kerelőnek. 
Kerelő papjai ezek voltak: 1649-ben Somodi Ferencz, 1651-ben Naményi Mihály, 1653-ban 
Vásárhelyi Bálint, 1657-ben Küküllővári Dániel. Ekkor Kerelő Besenyő filiájává lesz, s mint 
ilyen 1738-ban emlittetik; ekkor a magyarság egészen kipusztul. Hagyomány szerint 
Medgyesszékre, Nagy-Kapusra telepedtek, hol a lutheránus hitre tértek át;” néhányan 
Besenyőre is telepedtek, hol még Kerelőre vissza fogunk térni. 

Egy egész falu népének ily kiveszését, a népességnek ily teljes elvándorlását alig tudjuk ma 
értelmezni, főleg akkor, midőn azt nem az ellenség dúló harczai, hanem saját magunknak 
vétkes türelmetlensége idézte elő. 

Minden korszaknak megvan a maga irányeszméje, a maga törekvése. Volt Magyarországon s 
főleg Erdélyben egy oly gyászos korszak, midőn Apafi halála után Erdély visszament az 
osztrák házból való uralkodók alá, mikor Erdélynek a nemzeti fejedelmek alatt oly világra 
kihatólag fentartott vallásszabadsága gyökerében meg volt támadva, midőn a lelkiismeret 
biztonsága és a hit szentsége fel volt forgatva. 

A felülről protegált uralkodó vallás a többiek elnyomásával mindinkább túlsúlyra vergődött; 
papjai katonai erő által támogatva, rendre foglalták el a protestánsoknak nem csak 
templomait, hanem magánbirtokait is*Mint ez Kolozsvártt az unitáriusoktól karhatalommal 



elvett piaczi templommal és az unitáriusok által pénzen vett házakkal történt, s a melyre e 
munka folytán is elég gyászos példával találkozhatánk.; az erőszakos téritésnek üdvtelen 
szenvedélye átharapódzott a papokról a világiakra is, s azok közül sokan vallási rajongásból 
is, de leginkább azért, mert téritésük jutalmaz, czím és kitüntetés volt: alatt valóik, jobbágyaik 
áttéritését nemcsak szépmóddal, hanem üldözéssel és erőszakkal is átvitték. Mivel pedig a 
protestánsok éppen oly szeretettel és hősies önfeláldozással ragaszkodtak őseik hitéhez, mint 
a mily buzgón és következetesen folytatták a téritést és üldözést a másik részről: az 
elnyomottak, a lelkök legszentebb kincsében, meggyőződésükben, megtámadottak készek 
voltak inkább kivándorolni, elhagyni szülőföldjüket, telephelyeiket, mintsem 
meggyőződésüket feláldozzák. Mivel pedig a protestánsok mind magyar ajkuak voltak, ennek 
azon gyászos következése lett, hogy egész virágzó magyar és székely faluk semmisültek meg 
ily kiköltözések által. 

Ekként történt ez*Megyesfalva, Malomfalva, Remeteszeg, Szabad, Nyárádtő s más 
marosszéki falukkal, mint ezt Marosszék leirásánál kimutattam. Csergeddel*Csergedet a 
teremii katholizált Bethlenek pusztiták ki magyar lakóiból., ekként Kerelővel is, mert Kerelő a 
Hallerek által birt szentpáli uradalomhoz tartozván, a buzgó katholikus földesurak, s főként 
gr. Haller Gáborné, szül. Károlyi Kata, ki szenvedélyes hittéritőként lépett fel*Károlyi Kata 
hittéritői működéséről majd alább többet is fogunk látni Sz.-Pál leirásánál., a kerelői 
jobbágyokat is áttérésre akarta szoritani; de azok hitökhöz oly rendületlenűl ragaszkodtak, 
hogy inkább kivándoroltak, hogysem azt megtagadják. A kivándoroltak helyébe aztán 
szolgálatra készebb, igát könnyebben hordó oláhokat telepitettek, s igy alakultak át az egykor 
tisztán magyar lakókkal birt Kerelő, Sz.-Margita és két Cserged oláh községekké. 

Sőt kivándorlás nélkül is a katholicismus elősegitette az eloláhosodást, mert e vallás idegen 
nyelvű ceremoniájában semmi olyan nem találtatik, mi a nemzetiség és nyelv kifejlését és 
szeretetét támogatná; e mellett a görög-egyesült vallást ők maguk is ugyanazonosnak állitván 
a katholikussal, az arra áttérők nem cseréltek vallást, csak templomot; ezen templom-csere – 
mi egy volt a nemzetiség feladásával – pedig azért is gyakori volt, mert anyagi haszonnal járt: 
a mennyiben az oláh ajku egyesült-görög papnak csak harmad rész kepét kellett fizetni; a 
hivek előtt pedig igen egyenlő volt, ha latinul vagy oláhul hallotta-e az istenitiszteletet, miután 
egyiket sem értette; sőt az oláhot még inkább, mint a latint. Hozzájárult végre az is, hogy a 
katholikusoknál a népnevelés minden időben el volt hanyagolva, s ha volt is itt-ott egy-egy 
falusi iskola, ott katekismust s templomi ministrálást igen, de semmi olyat – mint történelem, 
földrajz – nem tanitottak, mi a nemzeti érzetet fölébresztette volna. 

De hagyjuk ezen szomoru eredményeket szült erőszakosságok fájdalmas jellemzését: a 
történész részrehajlatlanul feljegyzé azt okulásul a jelen és jövő számára; mi pedig folytassuk 
útunkat a mindinkább érdekesebbé és szebbé váló Maros völgyén. 

II. Kerelő-Szent-Pál és környéke. 
A vidék jellege. Kápolnahegy. K.-Sz.-Pál, régi birtokosai, régi temploma, harangjai, a 
szentpáli kastély, közelében vívott harczok. A Kápolna-hegyen levő sír-imola és emlékkövei. 
Maros-szabályozás. Magyar- és Oláh-Délő, néveredetük, régi birtokosok, régi kehely, Antal 
János püspök. Buzás-Besenyő, néveredete, harangja, kelyhe. Ugra. Hosdád hegye és pataka. 
Barasó hegye és kutja. Ásványos forrás. Orba, Csapó. Kisfalud és Csapó-Sz.-György nevű 
elpusztult faluk. Csapó régi birtokosai. Oláh-Kocsárd, Bábahalma. 



A mint a Székelyföld határát átlépjük, a vidék jellege felötlőleg változik: pedig itt ugyanazon 
folyamnak termékeny széles völgyében vagyunk, ugyanazon földtani alakulás, ugyanazon 
tájirati fekvés, ugyanoly égalji viszonyok, ugyanoly dús áldásai a természetnek; honnan van 
mégis az a rögtöni változás, az a rideg kopárság s nyomasztó egyhanguság, mely bizonynyal 
mindenkit kellemetlenül fog érinteni? Onnan, mert itt a hegyek ormait oly ékitőleg koronázó 
erdők hiányoznak; s midőn az erdők iránt előszeretettel viseltető s azt nélkülözéssel is 
megkimélő székelység által lakott vidéken minden hegyormon, mint annak lengő bokrétái, 
erdők zöldellenek; midőn a hegyoldalokat szőlőültetvények, gyümölcsösök ékitik: akkor itten 
a völgyet bezáró hegyek kopár-ridegek, s a tenyészet díszétől teljesen meg vannak fosztva. – 
A völgy itt is kies, de a meredeken leszelt, s mély suhadások és vápák (sötét árkok) által 
tarkázott hegyek kellemetlen benyomást gyakorolnak az útasra. 

Kerelőn alól a völgyet egész szélességében egy – a balpartilag beszakadó Besenyő patak 
mellett lenyuló – lankás hegyhát torlaszolja át. E hegyhátnak csak északi fokánál maradt egy 
kesekeny nyilás, hol a Maros, látszólag erőszakosan, tört útat magának. E hegyhátot Kápolna 
hegynek azért nevezik, mert legmagasabb ormán egy gyönyörűen fekvő sirkápolnának van 
messze ellátszó tömege. Ez imola várkastélyszerű keritésével és sok apró tornyával igen festői 
csoportozatot alkot. E kápolnát majd alább tüzetesebben fogjuk tárgyalni; előbb azonban 
Kerelő-Szent-Pálra tekintünk be, mely község a Kápolnahegy nyugati alján – mint azt képünk 
is előtünteti – igen festőileg fekszik. (Lásd a 41. lapon.) 

Sz. Pál kétségtelenül a vidéknek legrégibb faluja, s mint ilyen, központi anyaközsége volt e 
vidék többi helységének, mit már abból is következtethetünk, hogy a pápai dézmák 
regestrumának 1332. évi rovatában (614. lapon) a többi falunak mellőzésével*Melyek csak is 
Szentpál leányközségei levén, be nem irattak. csak Sz Pál van bejegyezve*Ily módon 
„Nicolaus sac. de S Paulo solvit 40 denarios.”. Ugy látszik, hogy Sz.-Pál legrégibb birtokosa 
az innen eredő Szentpáli család volt, ezek utolsója Szentpáli Mihály kihaltával szállott a 
korona rendelkezésére, s igy adományozta 1479. oct. 21-én Mátyás király, neje Beatrix 
királyné beleegyezésével, Kerelő-Sz.-Pált, Bessenyőt, Ugrát, Gyérest, Laczkódot, melyek 
Szentpáli Mihályéi voltak, valamint Doboka vármegyei Ombozt s a deficiált Vok Sándornak 
bár hol levő más jószágait, szeretett egyetlen fia Jánosnak Liptó herczege és Hunyad 
grófjának; elrendelve a kolozsmonostori conventnek a késedelem nélküli beiktatást, mi meg is 
történt.*Eredetije a kolozsmonostori conv. levélt. XVI. 765., honnan közli Kemény Józs. App. 
dipl. Transilv. VII. 58.. 

1486-ban a Szentgyörgyi család birja Kerelő-Sz.-Pált*Báthori István vajdának ez évben 
Szentgyörgyi Mártha előnyére hozott itéletéből kitetszőleg. Lásd „A székely nemzet jussait 
felvilágositó némely levelek” cz. gyüjteményt.. 1511. márcz. 25-én Zápolya János rendeletére 
Hoszaszói Ferencz és Márton (György fiai) iktattatnak be Sz.-Pálba, mint oly birtokba, mely 
anyjuk Szentpáli Anna után őket törvényes örökösödési jogon illeti*A beiktatás Kerelő János 
ellenmondásával történt meg. A beiktatásról való jelentés megvan eredetiben a kolozsm. 
conv. levélt. XVIII. 176. Közli Kemény Józs. App dipl. Trans. VIII. 144.. 1524-ben Zápolya 
János vajdának Barcsáról kiadott rendelete következtében a kolozsmonostori convent cseszvei 
Barlabasi János esperestet és nővérét Katalint – Szima Zsigmondnét – iktatja be a (hihetőleg 
Hosszuaszóiaktól) megvásárolt egész K.-Sz.-Pál, Ugra és Laczkodba*Kolozsm. conv. levélt. 
XVI. 542.. Ezután nem sokára a paniti Alárdiak kezére megy, de 1575. Alárdi Ferencz a 
Békéssel való szövetkezésért a kolozsvári országgyülésen notáztatván, jószágai, azok közt 
Sz.-Pál, Kerelő, Ugra és oláh Déllő is Báthori Kristófnak adományoztattak*Mit Báthori István 
következő évben márcz. 15. Fogarasból kiadott uj adományával ismét helyben hagy, minek 
következtében 1577-ben be is iktattatott. Eredetije a kolozsm. conv. levélt. XVI. 589. Közli 



Kemény Uot. XII. 17.. 1590. Báthori Zsigmond Alárdi Ferencznek és fiának Gáspárnak 
visszaadta a szentpáli várat, Kerelőt, Ugrát és a szentmargitai praediumot, mire később uj 
donatiót is nyert*Kolozsm. conv in prot. rubro f. 13., többi jószágai oda vesztek. 

1591. jun. 18. Fehérvárról Báthori Zsigm. átirja s ujból helybenhagyja egy azt megelőzött 
1590-ben máj. 28-án kiadott megerősitő levelét, melynek értelmében radnóthi Kendi Ferencz 
és Antal paniti Alárdi Ferencz és Gáspárnak átbocsátják azon marosszéki birtokot, melynek 
fele Velencze, fele Medgyesfalva*E szerint Medgyesfalva egyik része Velencze nevet viselt., 
továbbá ugyan marosszéki békás-bodoni*Ez Hagymás-Bodon, melyet ily előnévvel csak ez 
egyszer találunk., chybafalvi (Csiba), szentmiklósi és lőrinczfalvi részjószágokat oly 
feltétellel, hogy fennevezett Alárdiak fiágoni kihaltával azoknak egész szentpáli birtoka 
kastélylyal, Kerelő, Ugra és Sz.-Margita a fenn elősorolt marosszéki birtokokkal együtt Kendi 
Ferencz és utódaira szálljanak vissza*Báthori Confirmationalisát közli Kemény Józs. App. 
dipl. Trans. XIV.. Szent Pál és tartozandóságai nem sokára a Hallerek kezére kerülnek, kik ma 
is birják. 

Sz.-Pál még ma is tekintélyes helység s sokadalmakkal birván*Szent-Pál három országos 
sokadalmat tart: Vincze napján, Virágvasárnap utáni szerdán és Lajos napján. Szabadalmat 
ezekre még a nemzeti fejedelmek alatt nyert, de az okmány eltévedvén, nem lehet tudni – 
mikor?, arra hivatott, hogy e vidék központi mezővárosává nője ki magát. – Lakosai 
magyarok voltak régen, most már oláhokkal kevervék*Mig Sz.-Pál lakói reformátusok voltak, 
addig tiszta magyar falu volt. Oláhokat később telepitettek a földesurak.. 

Sz.-Pálnak mint régi egyházközségnek, érdekes régi temploma volt, mely a falu lakóival 
együtt a 16. században református kézbe ment; 1741-ben azonban a buzgó hittéritő gr. Haller 
Gáborné erőhatalommal elfoglalta a templomot*Dániel István Mária Teréziához felterjesztett 
emlékiratában, melyben a protestánsok templomainak erőhatalommal való elfoglalását 
elősorolja, a k.-szentpáli templom jogellenes elfoglalásáról is emlitést teszen. s azt saját 
költségén kiujittatván, annyira átalakitotta, hogy ma a régi műidomoknak semmi nyomára 
nem akadhatunk*A templomban egy Boldogságos Szűz kép van, melyen fel van irva, hogy 
gr. Haller Gáborné, született gr. Károlyi Kata 1741-ben e templomot a reformátusoktól 
elvevén, azt toronynyal, sekrestyével és sanctuariummal látta el, fia Heller Gábor 1775-ig 
teljesen bevégezte.; hanem mindamellett találunk tornyában egy igen érdekes régi harangot – 
a nagyobbik – melyen e körirat olvasható: 

 

vagyis: O REX GLORIE VEDI CVM PACE. 

Vedi azonban Veni helyett van s igen valószinüleg a rosz öntésnek hibás eredménye. E harang 
köriratában nem találunk ugyan évszámot, de azért a betük alakjáról itélve, annak öntését a 
14. század végére tehetjük, s igy valószinű, hogy a szentpáli átalakitott egyház is ezen korban 
épült. 

Kisebb harangja szintén régi, mint ezen rajta levő körirat mutatja: 

Georgius Venningus de Urbe Vienna 



Anno Christi 1624. 

Ezenkivül egyik oldalán a Haller-czímer, másik oldalán e felirat: 

Doctor gentium Paule 

Ora Deum pro me 

Splis Mag. Dnus Steph. 

De Hallerke fieri procuravit*E harang eredetileg a kastély templomában volt. 1795-ben a 
kastélynak feleslegessé vált ágyuiból három uj harang öntetvén 8, 4 és 2 mázsás, ezen régi 
harangot ugy ajándékozták a falusi templomnak.. 

Szent-Pál ódon temploma mellett a világi épitészet köréből is mutat fel figyelemre méltó 
tárgyat, ez a gróf Hallerek fényes kastélya, mely a Maros balpartján pompálkodik. A jeleni 
kastély négyszög idomra épült: ugy azonban, hogy nyugati oldala nyitva hagyatott, mintha 
jelképezni akarná gazdájának*Közelebb az érdemekben megőszült gr. Haller Ignácz lakott 
ottan, ki több ideig volt Küküllő vmegye főispánya. (Elhalt 1870. novemberében.) mindenkit 
tárt karokkal s nyilt szivvel fogadó vendégszeretetét. 

Ezen kastély a mult század elején, részben annak végén épült a renaissance-styl azon fényelgő 
modorában, mely az akkor épült főuri lakokat jellegzi, s mely főleg a belső berendezésnél 
fejté ki pazar fényét, hol a szobáknak ajtai, ablakai s a falak alsó része is díszmetszvényekkel 
ékitett cserfa-burkolattal van bevonva, melyeknek keretében nehéz kelme és gobelinek 
pompálkodtak. A jeleni kastélyról e néhány szóval mindent elmondánk, mivel itt minket nem 
annyira ez, mint eldődei érdekelnek; mert ha a szentpáli kastély történelmét nyomozzuk, 
három várkastélynak találunk létnyomaira, melyek közül a jelenit megelőzöttek 
történelmünkben nevezetes szerepet játszottak; azért szükségesnek látjuk a mult fátyolát 
legalább némi tekintetben fellebbenteni. 

1575-ben Alárdi Ferencznek, a Békés Gáspár pártján levő főurnak, volt itten várkastélya. 
Békés német segélylyel tör Erdélyre, s mig Báthori sergeit egybevonná, már a 
Keresztesmezőn táboroz. Innen Nyárádtőhez huzódott, hogy a pártjára megnyert csiki és 
marosszéki székelyekkel csatlakozzék, mi megtörténvén, a nyomait követő Báthori István 
elébe ment le Radnóthhoz; de a fejedelem jul. 8-án átszállván a Maroson, Békés Kerelő Sz.-
Pálhoz huzódott vissza. 9-én már Báthori is ott volt. Békés a Szent Pál feletti Kápolnahegy 
magaslatán foglalt hadállást s ezen előnyös helyről dördültek el ágyui a közelgő fejedelmi 
seregekre. Azonban Békés nem sokáig tarthatta ezen, talán részére győzelmet biztositó állást, 
mert Báthori ügyes hadtani combinatióval serge egy elszakitott osztályát a besenyői völgyön 
inditá fel Békés hadállásának megkerülésére, ki ekként a bekerités és elvágatás veszélyét 
megelőzendő, lehuzódott Alárdi várkastélya mellé. Dühös és vérengző csata fejlődött itt ki. 
Báthori serge, melynek jobb szárnyát maga a fejedelem, bal szárnyát – a legelőbb itt feltünt – 
Székely Mózes, közepét Gyulafi, a fővezér vezényelte, egyszerre tört Békés hadának. Egy 
fényes lovassági roham megtörte Békés hadsorait, sergének lovassága a Marost átgázolva, 
gyalogsága a Maros gátján menekült, mig egy nagy része fogságba esett, más része pedig 
Alárdi várkastélyába vonta magát. Báthori ostrommal vette be a kastélyt, s az ott volt pártosok 
közül Bartakovics Horváth Jánost, Barcsay Gáspárt, Zádorlaki Györgyöt, Szakács Miklóst és 
Darlaczi Jánost helyben kivégeztette*Lásd e csata részletesebb leirását Kővári Erd. Tört. IV. 
k. 25–26. l.. 



 

Kerelő-Szent-Pál északnyugatról felvett látképe. (Rajz. Bicsérdy J.) 

Itt folyt le tehát azon nevezetes csata, mely Erdély függetlenségét s államiságát biztositá, mely 
az erdélyi fejedelemségnek lételét szilárd alapokra fekteté. Itt e táj vizsgálatánál, ezen nagy 
horderejű harcznak részletei mind felelevenülnek előttünk, s képzeletünk előnkbe állitja az ott 
küzdött hősök árnyait. 

Alárdinak ezen csatában szerepelt szentpáli várkastélya eltünt; az vagy Báthori ostroma, vagy 
más alkalommal annyira megsemmisült, hogy 1610-ben Haller István Sz.-Pálon egy teljesen 
uj várat épitett. Haller Istvánnak még most is megvan a kastélyban egy egykoru képe. E képen 
oly nevezetes feliratok vannak, melyek e kastély történelmére becses adatokat szolgáltatnak. 
Igy Haller fejénél ez van: „Iris ac Mcus Dnus Stephanus Haller de Hallerkeo aetatis suae 56.” 

Lábánál egy váskastély látképe, felette e felirat: „Castrum hoc Szent Pál, praeter alia a 
fundamentis extruxit. Anno 1610. 9. aprilis situs est primus lapis.” 

E kép feliratából pedig nem csak azt látjuk, hogy Haller István egy egészen uj várat épit itten, 
hanem ezen ma eltünt várnak képünkön levő rajzából alakját is megitélhetjük. A vár közepén 
apró ablakokkal, magas kürtőkkel ellátott kastély emelkedik, melyet lőréses, magas védfalak 
öveznek körül négyszög idomban; szögletein nyolczszögű bástyák emelkednek; kivételt csak 
a délkeleti szöglet képez, hol a bástya helyén templom áll, melynek négyosztályu tömör zöm-
tornya magasan emelkedik a többi épületek fölé. 

Haller István kastélya – melyet e kép után magunk elé állitánk – szintén szerepelt, a 
mennyiben az is, miként eldőde, véres harczok szinhelye volt. A magyar nemzet 
szabadságáért, annyiszor esküellenesen megsértett alkotmánya s kijátszott függetlensége 
visszavívására Rákóczi Ferencz s vele a nemzet fegyvert ragadván, e mozgalom Erdélyre is 
kiterjedt. Itt is csaták vivattak, s a nép mindenütt Rákóczi fenlobogó zászlói alá sereglett; a 
nemesség azonban még tétovázott s vagyonával a német őrségektől védett várakba, keritett 
városokba huzódott. Német őrség volt e tájatt a szentpáli várkastélyban is; ide huzódott be a 
vidék nemessége, de 1704-ben Kaszás Pál, kurucz vezér, hadsereggel jött e várkastély alá s 
megkisérté, hogy rohammal vegye be, hanem e roham 200 kurucz elveszésével nyomatott 
vissza. Kaszás azonban nem tágitott s a várkastélyt ostromzárolván, a bennlevők elvégre is 
élelemhiány miatt kénytelenek voltak magokat feladni. A benn volt magyarok – miként 
mindenütt történt – felcsaptak kuruczoknak, a német őrizet pedig Szebenbe kisértetett*Cserey 
Mihály. Lásd Ujabb Nemz. Könyvtár 329. lap.. 

Ezen ostrom, vagy későbbi harczok folyama alatt, ugy látszik, hogy a Haller István által 
épitett várkastély is megsemmisült, vagy annyira megrongáltatott, hogy a Rákóczi mozgalom 
végeztével a jelenleg is meglevő harmadikat kellett helyébe épiteni. E kastélyt már fennebb 



ismertetők. Lássuk azon maradványokat, melyek az itt állott és szerepet játszott régibb 
várkastélyokból fenmaradtak. 

Az uj kastély nemcsak a réginek anyagjából, hanem annak helyére is épült, s még most is 
megvan a régi védfalaknak, a Maros szinvonala fölé vagy 5–6 ölnyire emelkedő alaprakata; 
négyszögű az, 110 lépés oldalhoszszal, szögletein háromszögben kiszökellő bástyatalappal, az 
egészet széles mély sáncz övedzi, melyet fal szegélyez, s melybe a közel folyó Maros vize 
beereszthető volt. Ez kétségtelenül az 1610-ben épült várkastélynak maradványa, s ugy 
terjedelme, mint alakjára nézve nagyon hasonlit a háromszéki várhegyi vár 
maradványaihoz*Melynek e munka III. kötetében alaprajzát és leirását adtam.. Ezen 
alapépitkezések mellett még néhány felirat és faragvány is van az ujnak falaiba beépitve. 
Ilyenek a déli szárny nyugati homlokzatába berakott feliratos kövek, melyek egyikén ez 
olvasható: 

Arcem hanc Szent Pal Aedificaverat Magnae 

olim Memoriae 

Stephanus Haller. quid quid est intra portam 

interiorem 

excepto hoc palatio imposuitq. primum lapidem 

Anno 1610 

Successor vero temporis filius Joannes de Hal- 

lerkeo extruxit 

Murum exteriorem cum quator propugnaculis 

congestis atque hoc Palatio. 

Soli Deo Gloria 

Szögletében: „Joannes Lew Tischler.” 

Ugyan itt egy másik kő van, melynek egyik felén a Heller-czímer e körirattal: 

„Sblis ac Mgcus Joannes de Hallerkeo Comes Cottus Torda principis. Tran. Consil.” 

Másik felén Kornis-czímer ezen körirattal: 

„Spectabilis ac Magnifica Dona Catharina Kornis de Ruska.” 

Négy szögletében 1674. 

Ezen feliratok azon felvilágositást nyujtják, hogy a Haller István által 1610-ben megkezdett 
várkastélyt csak fia, Haller János, végezte be teljesen 1674-ben. Hogy pedig itt nem a jeleni, 
hanem egy másik ezt megelőzött várkastélyról van szó, azt a feliratban előforduló arx szó is 
mutatja, de bizonyitja leginkább az, hogy ott propugnaculumokról, vagy szögerődökről van 
szó, már pedig a jelenleg meglevő kastélynak semminemű bástyája, vagy más védszerkezete 
nincsen, lévén az egy teljesen nyitott, a béke áldásait élvezni hivatott kényelmes urilak. 

E feliratoknál jóval régibbnek tetsző s jóval érdekesebb azon két faragványos kő, mely a 
keleti szárny belső tornáczzata válíveinek (arcaden) két oszlopába van befalazva. 



Ezek egyikén egy álló alak van féldombor faragványban; egyik lábával egy ágyura, másikával 
egy dobra nehézkedik, szétvetett lábai közt nyil, tegez, kopja, pánczél, szablyák, helebárdok, 
harczi bárd, sisak, zászló, sip, trombita, czimbalom, szóval: minden kigondolható harczi 
eszközök közt hangszerek. A felső szögletben felhőből kitetsző galamb (szent lélek). 

A mi öltözékét illeti: az magyaros, fején prémes kucsma, testén egyfelől vitézkötéses 
magyarka, lábán szűk nadrágra simuló sarkantyus csizma; egyik kezében nyitott könyv, másik 
kezében széttörés miatt, kivehetetlen tárgy. Arcza ismeretlenné van rombolva; feje felett 
mondatszalagba felirat volt, melyből csak ezen érthetlen szavak olvashatók: „Numinis ads… 
Fofac… X. Gerenda se.” Ez mindenesetre sirkő, s a jelvényekből azt itélhetjük, hogy kit 
örökitni akar, az harczos, zenész és tudós is volt. 

A másik kövön egy vitéz alakja van pánczélos öltözékben, váll- és karlappal (Achselflügen, 
Armschienen), térdein lemez-púppal (Kniebuckel), melyen oroszlánfő van, mellén czímer, 
ékes lemezzel, melynek azonban díszművezete le van töredezve; fején tollal ékesitett nyitott 
sisak van, egyik karjával finom hímzetet mutató párnára van könyökölve, mig másik kezében 
kézijjat tart. A feje felett levő mondat-szalagon e felirat van: 

„Cursum consumavi, de reliquo reposita est mihi corona justitiae psml. T… D 4.” 

Hogy ezek sirkövek töredékei, kétségtelen; de miután körirata mindenkiknek hiányzik, 
lehetetlen meghatározni azt, hogy kiknek akarják megőrizni emléküket. Hogy mindkettőn elő 
fordul a kézijj és nyil; sőt maga az egész öltözék is azt gyanittatják, hogy régi korból 
származnak. E mellett az utolsónak jelmondata még azt is, hogy hihetőleg a Báthori által 
kivégzettek valamelyikének emlékköve az. És igy azokat mindenesetre a régi várkastély 
emléktöredékei közé sorozhatjuk. A mostani kastély déli szárnyában kápolna van, és a benne 
levő szent edények közt egy igen müvészi, 1610-ben készült kehely érdemel megtekintést. 

Bizonynyal mindenkire, ki Sz. Pálon megfordul, nagy vonzerővel fog birni azon 
épületcsoportozat, mely a Kápolnahegy ormán büszkélkedő helyzetében az egész vidéket 
uralja, s mely fénylő tornyaival, ragyogó bástyáival igen festői képet mutat. Ez épület arra, ki 
a mult emlékeit kutatja, még nagyobb hatást fog gyakorolni, ha megmondjuk, hogy az a 
Haller-család mausoleuma. E mausoleumot magas védfal övezi négyszög alakban. Szögletein 
nyolczszögű bástyák vannak, s bennök harangok. Az imola maga a keleti falhoz van 
támasztva, s tágas udvarának közepén magas torony emelkedik. 

Ennyit épitészetéről. 

Épitési korára nézve felvilágositást az imola oltárképe nyujt, mely egyszersmind emlékképe 
egy ezen kápolna épitését eredményezett csodás eseménynek. Ugyanis a boldogságos szűzet 
ábrázoló kép alján felirat van, a melyből azt tanuljuk, hogy gr. Haller Gábor gr. Károlyi Klárát 
nőül vevén, midőn tél idején szentpáli kastélyába szállitaná, nagy szerencsétlenség érte, mert 
mikor hat ló által vont szánjuk a méhesi tó befagyott tükrén siklana át, a tó jege beszakadt s 
darabig életveszélyben forogtak. Ekkor a fiatal nő fogadalmat tett, hogy ha Isten e veszélyből 
kimenti, a boldogságos szűz tiszteletére templomot fog épiteni. Meg is menekültek mintegy 
csodaszerüleg a veszélyből. Károlyi Klára pedig fogadását hiven teljesité, e hegyfokra épitvén 
fel votivtemplomát. A felirat felett a méhesi tavon történt eset is le van rajzolva. 

Ezen, az imola épitésére világot deritő emlékkép mellett egy másik is van, mely harczias idők 
emlékét védi. A kép az pőtsi csudatevő Máriának (?) másolata, melynek alján e felirat van: 



„Bosnyában, Banyaluka városa alatt 1737. esztendőben Károly császár kevés népére a 
törökök nagy sokaságának rohanásában testvérem gr. Károlyi Ferencz; Haller István és Gábor 
fiaim megmaradásához semmi reménységem nem levén, járultam a könyező szűzhez, kitől 
vigasztalás nélkül semmiben nem jöttem a pőtsi szent képhez, ott fogadást tettem: lehozott 
párját ide helyezni s kedveseim csudaszerüleg mentve lőnek” stb. Aláirva: Károlyi Klára. 

A kép alján, nem ügyetlen ecset által le van festve a csata, mely Bányaluka alatt vivatott, s 
azon jelenet, a mint a törököktől körülözönlött fennevezett három levente egy folyamon 
átusztatva menekül. E két emlékkép mellett találunk az imolában két emléktáblát is: egyikét 
az imolát épitett Károlyi Klára és férje emlékére*Kik nem itt, hanem Kolozsvártt vannak 
eltemetve. fiai tétették oda; a másik az 1784-ben elhalt Haller Gábor lovassági tábornok és 
tanácsos*A fennebbinek ugyanazon fia, ki Bányaluka ostrománál szerepelt. emlékét védi. 
Ezeken kivül az imolában találjuk az 1823-ban elhalt Haller Józsefnek és nejének, gr. Kohári 
Teréziának, az 1832-ben elhalt gr. Haller Gábornak és az 1847-ben elhalt gr. Haller 
Lajosnak*Haller Lajosnak volt a forradalom előtt a legszebb ménese; ő maga ment be 
Arábiába, s onnan a legkitünőbb maglovakat hozta. sirköveit. 

Ezek, miként látjuk, nagyrészt ujabbkori siremlékek, de a sirkápolna tágas udvarán számos 
más régibb sirkő is van, melyeket – mivel több történetileg is nevezetes egyénnek védik 
emlékét – röviden elősorolni nem tartom szükségfelettinek*Ezen régibb sirkövek nagyrészt a 
szentpáli várkastélynak Haller István által 1610-ben épitett templomában voltak elhelyezve; e 
templom omladozni kezdvén, a sirkövek a kastélyban helyeztettek el, annak átalakitása vagy 
ujra épitésekor a sirkövek a kápolnahegyen levő családi mausoleummá vált imolába vitettek 
át, azon két régibb sirkő kivételével, melyeket, mivel felirat nélküliek voltak, a kastély-
folyosó oszlopaiba falaztak be, mint fennebb látók.. 

A kápolna udvarán izmos nyolczszög torony emelkedik, mely az udvar nagy részét átölelő 
sirbolt felett emelkedik. E torony falába vannak elhelyezve azoknak emlékkövei, kik a 
sirboltban nyugosznak; ugy azok is, melyeket a kastély régi templomából hoztak ide. 

Ott találjuk a toronynak nyugati oldalán az 1657-ben elhalt Haller Istvánnak, Küküllő 
vármegye főispánjának sirkövét* 

Ezen sirkő 6 láb hosszu, 3' széles, körirata ez: „Insig. Splis ac Mages D. D. Steph. Haller de 
Hallerkeo Supr. Com. Comit. de Kikellő. Ser. – – Anno 1657 die 20. nov. Aetatis vero suae 
66. mens. 8. die 20.” 

A kő belterén felül a Heller-czímer, alatta ezen versszak: 

Inclyta Romani suspexit caesaris Aula 
Bis me legatum terra Polona semel. 
Consilio gratus meminit gens dacica ternis 
Principibus binis sanguine junctus eram 
Hoc nunc sarcophago claudor. Tu vive viator 
Et mihi propicium redde precando Deum. 

Ez a Haller István I. Rákóczi György tanácsosa volt, s midőn az Erdélyen át Stambulba menő 
Strassburgot Fehérvártt a fejedelem fogadja, a tanácsosok közt ott van Haller István is. 
(Kővári Erdély Tört. V. 14. lap.) 



, ki mint követ többször volt Bécsbe s Lengyelországba küldve. Ugyanez oldalon, a torony 
válíve alatt, fennebbi fiának, Haller János tanácsosnak magyar feliratu érdekes sirkövét* 

Ezen emlékkő 62 hüv. hosszu, 28 hüv. széles, rajta e felirat: 

„Állj meg útonjáró, végy példát rólam. Én fekszem itt, Haller János, Haller Istvánnak és 
Kendi Judithnak fia. Atyai ágról régi nemzet, anyámról Scithiából kijött kapitányok közül 
egyiktől ugy mint Kevendtől vettem eredetemet. Mig éltem, az erdélyi fejedelemnek és római 
császárnak voltam tanácsa. Ezekkel nem dicsekedem, hanem tanuságul irtam, hogy akárki 
voltam is valaha, most a föld porában fekszem, nem használ nemes nemzetem. Hanem volt 
reménységem az én teremtő Istenemben, az ő szent fiának az Ur Jézus Kristusnak 
szenvedésének és halálának érdemében. Szerettem az én jó Istenemet. Uram! a szeretettel 
együtt támaszsz fel engem koporsómból.” 

Ez a Haller János jelen van az 1657-ben Fehérvártt tartott azon országgyülésen, hol II. 
Rákóczi Gy. a fejedelemségről leköszönt. (Lásd Kővári Erd. Tört. V. k. 63. lap.) Tagja azon 
követségnek, melyet II. Rákóczi Barcsai uralma alatt 1658-ban Váradról Bécsbe küldött. 
(Lásd Kemény Józs. App. Epp. IX. 433.) – 1662-ben a Máramarosba kiszoritott Kemény 
János tanácsosai közt van. (Lásd Kővári Erd. Tört. V. k. 119. lap.) 1677-ben Béldi Pállal 
szövetkezik Teleki Mihály ellen, miért be is fogatott, de nem sokára szabadon lett bocsátva. 
(Lásd Bethen Miklós önéletleirása 475. s köv. lapjain.) Az 1685-ben Bécsbe küldött 
követségnek Haller János is tagja. (Lásd Kővári Erdély Tört. V. köt. 169. lap.) 

. 

A délnyugati szögleten egy csinos kőkoporsó van, mely az 1697-ben elhalt Haller Ján. 
tordavármegyei főispán és kincstárnok emlékére készült*Ezen csinosan készített kőkoporsó 1 
öl, 4 hüvelyk h. 1/2 öl 3 hüv. sz. körirata ez: „Hic jacet Ilmus B. Joannes de Hallerkő qui fuit 
sacrae caesariae. Mattis Consiliarius Intimus, Trans. Thesaurarius, Comit. Tordensis supr. 
Comes” közepén a Haller czímer, alatta ez: „Caesareis Aquilis Patriaeque Accepte Johanes 
pro patria coelum Caesare Numen habes. Obiit Ann. xti 1697. Die vero 28. febr. Aetatis suae 
71” különben ugy látszik, hogy ezen Haller János ugyanazonos a fennebbivel, s igy egy 
emlékköve és egy koporsója volt.; mellette neje, Kornis Kata emlékköve*Ki 1699-ben halt 
el.. 

A toronynak kápolnára néző keleti oldalán Petki Istvánnak, Csik-, Gyergyó-, Kászonszék 
főkirálybirájának, kir. táblai ülnökének* 

Az emlékkő körirata ez: „Hic jacet Spec. ac. Gen. D. Joannes Petki de Királyhalma Supremus 
trium Sedium Siculicalium Csik, Gyergyó, Kászon. Tab. jud. Assessor Obijt in Dno 1686. 6 
mens. jan. Aetatis suac 38.” – Közepén a pelikános Petki-czímer alatt e felirat: „Qui fueram 
Legum vindex Praesesque Supremus, Iusticia claudor carcere cernereus. Petkia gens quam vis 
tetulis speciosa Joannem. Me dederit mundo qui venerandus eram. Vixi bene tricens sephiris 
super addidit octo Jupiter vitavo saeva procella fuit.” 

„Erga meos Sephiros dum sic. aquilone fugatus percipis hunc metuas Lector Amade tuis”. 

; mellette neje, Haller Krisztina sirköve van*Ki Haller János és Kornis Kata leánya volt s 
1685-ben halt el.. A torony északkeleti szögletén találjuk Kamuthi Istvánné 
emléktábláját*Mely nagyon töredezett levén, feliratából csak ennyi elolvasható: „Stephanus 



Kamuthi de Szent László hoc monumentum posuit – – – conjuge sua charissima” – – –. 
Továbbá még ott találjuk az 1634-ben elhalt Haller Istvánné, Kendi Judithnak, másik Haller 
Istvánné, az 1697-ben elhalt Torma Borbálának és Haller Rachelnek*Ez utóbbi csak töredék, 
melyen csak a név kivehető. sirkövét; és végre a torony északi oldalán az erd. kormányszék 
elnöke, az 1711-ben elhalt Haller Istvánnak*Ki egyszersmind belső titkos tanácsos és 
Tordavármegye főispánja is volt. és az 1849-ben elhalt Haller Rozáliának sirkövét. A torony 
alatti sirboltban Haller Gábor és neje, Bornemissza Klára nyugosznak* 

Az emléktábla egy cserfa-lap e felirattal: 

Contigit haec quercus consortis amabilis ossa 
Que pia merenti sic ait illa viro. 
Siste pias lacrimas requiem capiemus hic ambo. 
Ultima dum fuerit numine data dies. 
Quos socialis amor tulit vos pignora chara 
Jungit et quos semper pinxerat unus amor 
Anno 1796. 

. 

A torony oldalán felirat van, mely átkot mond azokra, kik e temetkező helyet, a halottak békés 
lakát, megsértenék. Ez átok s a sir-imola magas védfalai sem tudták megvédni e helyet 1848-
ban a feldúlatástól; mert az oláhoknak egy vad csoportja e helyre is betódult, s mindent 
feldúlva, még az oltárképet is összelövöldözte ugy, hogy a golyók helyei, mint szégyen-
foltok, most is láthatók. – Heller Lajos ujitotta ki, s alapitványt tett ezen mausoleum 
gondozására; hol az azt épitett Károlyi Klára kegyadományából minden hónapban engesztelő 
áldozatot s halottak napján disz isteni-tiszteletet tartanak. Egyáltalában alig van honunkban 
temetkezőhely, mely ily díszes lenne, s mely annyi gyöngéd és kegyeletes figyelemben 
részesülne, mint ezen emlékkápolna. De ideje, hogy a halottak közül visszatérjünk az élőkhez. 

Sz.-Pálon még emlitést érdemelnek azon hatalmas védtöltések, melyeket gr. Haller Ignácz a 
Maros áradatának megakadályozásaért csináltatott, s melyek oly nagyszerüek, miszerint 
bámulnunk kell, hogy magános ember hogyan tudhatta azt létrehozni. 

Sz.-Pállal átellenben (kissé alább) fekszik a már Torda vármegyéhez tartozó Magyar-Délő, 
egy szemenszedett csinos falucska*Hol 45 gazda lakik., melynek lakói kizárólagosan 
magyarok. Hogy pedig e falu lakossága ily tisztán megőrzé és fentartá nemzetiségét, azt a 
protestantismusnak tulajdonithatjuk*Magyar-Délő lakói most is egytől-egyig protestánsok., 
mely mindenütt és mindenkor palladiuma volt nemzetiségünknek. Magyar-Délőről származik 
a Jármi-család; legkitünőbb tagjának az annyi hadjáratokban részt vett és annyiszor 
követségekben járt magyar-déllői Jármi Ferencznek Rákóczi György 1648-ban 1400 frtért 
inscribálja az addig udvarhelyi Bölckövi Márton által birt Nagy-Vajdafalvát és a fogarasi 
várhoz tartozó Felső-Szombatfalvát*Liber Regius Georgii Rákóczi XI. 4, a fehérv. kápt. 
levélt.. 

A Magyar Délő felett felmagasuló Szilason (hegy) túl Oláh-Délő rejtőzködik egy szűk 
völgyecskében*Oláh-Délőn is lakik 30 magyar család., hol a reformátusok jeles 
superintendense Antal János született*Született pedig a régi Jármi-curiában, melyet most 
Medgyesi Sándor bir. Hanem onnan már gyermekkorában átvitetett Magyar-Délőre s ott 
nevekedett.. 



E falvak nevét a hagyomány onnan származtatja, hogy a Besenyőben lakott gazdag és 
tekintélyes Jármi-családnak ott, hol jelenleg e faluk határai elterülnek, marha-legelője volt, 
dél tájat a csordát mindig a Maroshoz hajtották itatni és delelni*Itatás után hevertetik a 
marhákat, mint „delelni” műszóval fejeznek ki ma is a székelyek., később a pásztorok 
házacskákat épitettek oda a marosparti kies helyre, miből aztán keletkezett a falu, melyet a 
csorda deleléséről*A délő kifejezést még ma is használják a székelyek azon hely 
megjelölésére, hol a marhákat délben hevertetni szokták. Délőnek neveztek el. Azonban nem 
lehetetlen az is, hogy a falu ily nevű családtól neveztetett el, mert egy 1495-ben Szent-Miklós 
felett költ egyességlevélben ott találjuk Déllő Jánost és Déllő Péter özvegyét*Lásd Kemény 
Józsefnél, kiirva a fiscalis levéltárból 20. Lib. 2. Cott Torda A. Az erdélyi muzeum 
levéltárában Oláh-Délő felett 1575-ben mészkői Hadrévi Lőrincz és besenyői Literati János 
perelnek. Kemény József ugyanott 310, A. és B.. 

A Jármiaknak Magyar-Délőn fényes udvarháza volt*1729-ben Jármi Gergely és György még 
Magyar-Délőben lakott. (Kemény J., ugyanott.), de azt a falu régibb fekhelyével együtt 
elmosta a Maros áradata. A magyar-délői református templom a Jármiak sirboltja fölé épült; 
kik ott alant jártak, mondják, hogy 40 sirüregnél több van, érdekes régi feliratokkal*Én nem 
tudtam meglátogatni, mivel bejárata fedve van.. 

Délőben a régész sem kutat egészen meddő téren, mert a falu feletti hegyormon, Kápolnának 
nevezett helyen, egy régi imola nyomaira; a református egyházközség birtokában pedig egy 
igen érdekes régi kehelyre talál, mely a nyárád-karácsonfalvihoz hasonlit alak-szépségére 
nézve. Fedelén e felirat van: 

„1701 T. N. Bujcsesti Sára Aszony Atta Isten dicsőségére az szent páli Refor. Eclesiához. 
Meglássa kiki, más haszonra ne forditsa”*A kehely csak adatott 1701-ben, de annál jóval 
régibb, mert műidoma a 16. századra utal. Bucsesdi Sára, Preda Bucsesdi oláhországi boérnak 
Szalánczi Annától való leánya, ki ismét a hires Szalánczi Istvánnak volt leánya – ki portai 
követ és tanácsos volt. – Sára elébb Székely Lászlóhoz, másodszor Józsika Istvánhoz, 
harmadszor Haller Istvánhoz ment nőül. Ekkor adta a poharat és ujitotta ki a fejéregyházi 
templomot is. – Özvegyen maradván, Siménfalván lakott, Székely Mózesnek a Szaláncziakra 
szállott kastélyában.. 

És az adományozó ezen kivánata teljesült is, mert midőn Károlyi Klára a sz.-páli templomot a 
reformátusoktól elvette, a sz.-páli reformátusokból többen huzódtak Magyar-Délőre, 
magokkal vivén a szent poharat is. De térjünk vissza a Maros balpartjára, hol a Sz.-Pál feletti 
Kápolnahegy alatt lefolyó Besenyő pataknak, hegyek közé mélyedő szűk völgyületében 
fekszik Buzás-Besenyő, mely előnevét attól nyerte, hogy ott igen sok és hires buza terem. 
Besenyő nevét némelyek attól származtatják, hogy legelőbb Bezse nevű vitéz telepedett oda; 
mások meg attól, hogy a besenyőknek egy gyarmata épité. Fennebb Kerelő leirásánál láttuk, 
hogy Besenyő 1657-ig Kerelő leányközsége volt, ekkor szerepet cserélt a leány az anyjával, s 
Besenyő lett anyaközsége, mikor pedig Kerelő magyar, protestáns lakói elvándoroltak, azok 
közül többen Besenyőbe huzódva, magokkal vitték a kerelői ref. egyházmegye harangját és 
kelyhét, és az elpusztult magyar falunak ezen emlék-ereklyéi még most is megvannak 
Besenyőben. A harangon (mely most a második) e körirat olvasható: 

„Dum sono, mortales sursum corda levate”. 

Egyik oldalán koronázott fagyökér, mi Brassó czimere, másik oldalán koszoruba foglalt 
harang, mellette megszakasztva 1674*Az évszámba a négyest leforditott félnyolczassal 8 



öntötték, mi ily alkalmazásban, főleg ily késő korban, sehol sem fordul elő; legalább én 
kutatásaim alatt nem találtam.. 

A kehelybe pedig e van bevésve: 

„A kerelői reform. Eclesiáje Ao 1707”*Ezen ereklyék igazolják a besenyői jegyzőkönyvben 
levő, Kerelőre vonatkozó történelmi bejegyzést, melyet Kerelőnél tárgyaltam.. 

Besenyő völgyében fennebb fekszik Somostelke (oláhul Futák) egy teljesen oláhok által lakott 
kis falucska. 

Térjünk ismét vissza a Maros völgyére, hol csakhamar a Sz.-Pálon alól fekvő Ugrát érjük, 
mely falu Hosdád patakának a Marosba szakadásánál fekszik. Mondják hogy régen fennebb a 
Laczkodi völgyben feküdt, s Hosdad volt neve; később azonban hihetőleg – vizhiány miatt – a 
Maros mellé költözött el, és ezen áttétel, vagy átugrásról nyerte volna Ugra nevét. Ezen 
névszármaztatás kissé erőltetettnek tetszik előttem*Annál is inkább, hogy az Olt mellett is van 
másik Ugra; valószinübb, hogy mindkettő valamely ilynevü ősnek nevét őrzi., hanem a 
hagyomány azon része, hogy e község eredetileg fennebb feküdt s Hosdádnak nevezték, 
igazoltnak látszik az által, hogy követelt fekhelyét még ma is Hosdádnak, az ott lefolyó 
csermelyt Hosdád patakának nevezik; de főleg az által is, hogy e hely körül a régibb tanyákat 
jelölni szokott vastag cserépdarabokat nagy mennyiségben találnak; sőt találtak egészen épp 
öblönyöket és korsókat is*Melyekből néhány szép példány látható gróf Haller Györgynél 
Ugrán.. Mutatnak egy forrást is, melyben, a néphit szerint, az ellenség által feldúlt falu 
harangjai lennének eltemetve. A falu veszedelmét pedig balladára méltó tárgyat nyujtó, 
regényes alakban adja elő a néphagyomány. 

Ugyanis pogány ellenség dúlta a hazát; némelyek szerint a kunok; mások szerint a mongolok 
csordái. Hosdád ez időben fényes és népes város volt. A város és a vidék népe Barasó nevű 
hős vezérlete alatt a Hosdád feletti magas helyre vonult fel, s ott körülsánczolva magát, az 
ellenségnek több rohamát visszaverte; s bár miként erőlködött is az ellen, a védhelyet bevenni 
nem tudta, mert Barasó hős elibe állott mindig és mindenütt, azonban a nép roppant 
szomjuságban szenvedett; vizhiány miatti feladásra számitott az ellen is, s azért a bevenni 
nem tudott védhelyt ostromzárolta. Szomj ölte a szegény népet, s az buzgón imádkozva esdett 
enyhet adó vizért, midőn a vezér hatalmas dárdáját beütve a hegybe, ott egy oly bő forrás 
fakadt fel, hogy feleslege csergedező patakocskába rohant le a hegyoldalon. Az ellenség ezt 
látva elvonult. A csodás menekülésért Istennek hálát adó nép pedig vezérük és a csodás 
menekülés emlékére elnevezte a hegyet Barasó hegyének, a forrást Barasó kutjának és e 
nevek egész napunkig tartják magokat. Ott buzog fel most is a hegytetőn a bővizű forrás, s 
miként eredetét, ugy sajátságait is csodásnak állitják, mert miként mondják, e forrás vize 
ugyanazonos a Maros vizével, s oly arányban nő és apad, tisztul és zavarodik, miként a 
Maros, miért a nép azt hiszi, hogy forrása a Marossal van egybeköttetésbe*Ha valóban igy 
van, az igen érdekes tünemény lenne; én rövidebb ideig mulattam ott, hogysem észleléseket 
tehettem volna.. 

Ugra multjára vonatkozólag kevés adattal birunk. A sz.-páli uradalomhoz tartozván, 
körülbelől ugyanazon kezeken ment át, mint a szentpáli birtok; ma is Hallerek birják. 1848-
ban felszabadult lakói közül 400 magyar, a többi oláh. E község emelkedésére nagy 
befolyással vannak országos vásárai, melyet Haller Gábor tanácsos és Küküllő vármegyei 
főispán közbejárására Ferencz császár engedélyezett 1803-ban decz. 29-én*Ugra sokadalmai 
tartatnak Rozália és Vitályos napján. Az engedélyezési okmány megvan eredetiben Ugrán gr. 



Haller Györgynél.. Ugra és Kocsárd közt verték szét 1848. novemberében a marosszéki 
nemzetőrök azon nagy oláh tábort, mely Vásárhely feldúlására indult*Lásd e munka IV. 
kötetében.. 

Ugra határán (a Korehegy nevű szőlő alján) 1861-ben felfedezett sós jodos ásványos viz fakad 
fel, melyet hülés ellen, s más betegségekben is sikeresen használnak. 

A Maros és Kis-Küküllő közti hegyek közé messze benyuló Hosdád patak völgyében 
feküsznek Gyulas és egy másik mellékvölgyben Laczkod, oláhok által lakott igénytelen kis 
falucskák, melyek semmi megjegyzésre méltót nem mutatnak fel. 

Ugrán alól Csapó következik, kettőjük közt szakad be jobbpartilag azon kis csermely, 
melynek völgyületében Oláh-Délő, fennebb Ujfalu (oláhul Vajde) Mező-Pete és a 
völgyfejében a Marosszék leirásánál ismertetett Székely-Uraly feküsznek. E völgy 
torkolatjánál a marosmenti hegyek egyik magasabb hegyteknőjében fekszik igen regényesen 
Orba (oláhul Vorba), melyet II. Apafi Mihály, mint földes ur, impetrált, de ugy mint lakatlan 
puszta helyet. E szerint mostani oláh lakosi csak a mult században települhettek oda. 

Csapó ott fekszik, hol a Kerelőtől kezdve délirányban folyó Maros ez irányból északnak csap 
át, s azért a falu nevét is a folyam ez átcsapásától származtatják. 

Csapó 1332-ban Thape 1334-ben Kapov névén mint önálló egyházközség fordul elő*A pápai 
dézmák regestrumában a küküllői archidiaconatusban az 1332. év rovatában 615 lapon igy: 
„Petrus Sacerdos de Thape solv. 20 denarios.” – Az 133. év rovatában 636. lapon; „Petrus sac. 
de Kapov solv. 11 denarios.”. 

Csapó multját tovább nyomozva legfölebb némely családi viszonyok és leszármaztatások – 
nem éppen érdektelen – adataira akadunk. Igy 1440. apr. 13-án Herepei Márkus és Bala Gy. 
alvajdák Sz.-Lászlóról rendelkeznek a kolozsmonostori conventhez, hogy Hedviget 
(Advigam) boldogult Bogáthi János leányát visszahelyezzék az őt örökösödési jogon illető 
Küküllő vármegyei Csapóba, melyet atyja halála után kendi Baládfi Péter fiai elfoglaltak. A 
megrendelt beiktatás a Baládfiak ellenmondásával meg is történt*A kolozsm. conv. levélt. 
XVI. 507. alatt levő eredetiből közli Kemény Józs. App. dipl. Tran. V. 186.. 

1504-ben csapói Buro István statuálja ugyancsak a kolozsm. convent Csapón nyert két 
jobbágytelekbe, melyet szentgyörgyi és bozyni Péter gróf Erdély akkori vajdájának 
engedélyével nemesi curiává alakitott át*Eredetije a kolozsmon. conv. levélt. XVI 532, közli 
Kemény Józs. App. dipl. Trans. VIII. 45.. 

1575-ben mint főbirtokost Baládfi Gábort*Ki valószinüleg fia volt azon Balátfi Ferencznek, 
kit 1566-ban, midőn János Zsigmond Szolimán elébe készülne, a Tordán máj. 28-án tartott 
országgyülés és keresztesmezei tábor vásárbirájává nevezett. Lásd Erd. Tört. Tár I. 59. és 
Porkoláb Andrást találjuk Csapón. Később a Baládfi Magdolnát nőül vett Szalánczi Györgyöt, 
kit Báthori István, mert Békés ellenesse volt, megjutalmazott*Szalánczi sógora, Badláfi 
Gábor Békés pártján levén, a szentpáli csata után testvéréhez, Szalánczinéhoz menekült; 
Baládfi és Szaláncziné csapói jószága is confiscáltatott, hanem Szalánczi kegyelmet nyert, 
ugy mindazonáltal, hogy uj adománylevelet kellett saját (Szalánczi) nevére venni. Adatok a 
Szalánczi-család levelei közt.. 



Báthori Zsigmond pedig 1594-ben, mint a töröktől való elszakadás egyik ellenzőjét elfogatta, 
s bár a kolozsvári vérengzéskor feje mentve lett; de a fehérvári szolgai országgyülés (apr. 16-
án) javait confiscálta*Szalárdi sír-krón. és Törvénycz. Erd. Tört. tára II. 51.. Mint csapói 
birtokost találjuk még Bagdi Miklóst az ő nyomában pedig a Tordai és Kun családot*A 
Tordai ág birtoka a Magyarországról beszármazott Turóczi Jánosra ment át, mivel ez Tordai 
Susannát vette nőül. A Kun ág birtoka pedig leány-ágon gr. Lázárok, b. Prinyiek és 
Keczeliékre ment át.. Különben Csapón még most is nagyszámu forradalom előtti nemesség 
lakik, kikkel a magyar lakosság száma 200 körül van. Baládfi Gábor idején az akkor tisztán 
magyar falu lakói mind unitáriusok voltak; de Szalánczi György reformátussá levén, a falut is 
átvitte. Szalánczi György unokája, Szalánczi István épitette, a reformátusok most is meglevő 
templomát 1676-ban*A mint a templom fölepén levő ezen felirat mutatja: „Ad majorem Dei 
Goriam Hoc opus lacunare exornari curavit Gen. Dom. Ste. Szalánczi de Szen. Tamás ac 
consors ejusdem Genero. Dna Juditha Nagy de Vizakna proprys suis sumptibus Anno Dni 
1676 die vero 24 mens. Marcy.” A templomot még egyszer kiujitotta 1743-ban Szalánczi 
László és neje Pap Sára, mint azt egy másik felirat jelöli.. 

Csapó fejlődési történelmét nyomozva, közelében két oly megsemmisült községet találunk, 
melynek lakossága legalább részben Csapóra települt. 

E községek egyike Kisfalud, mely a Csapótól délnyugatra eső azon magaslaton feküdt, hol 
most Csapó temetői vannak. Tehát a megsemmisülés hazája az egykor pezsgő élet felett; s 
hová azok temetkeztek: ott most a mindennapi életküzdelmei állanak előttünk! Kicserélődik 
minden! S a hol ma a sirásó gödröt váj egy emberi romnak: ott megtalálja a multnak még el 
nem porlott maradványait; az élet visszaköveteli jogát; a romok fölelevenedni látszanak, s 
diadalmat ül a feltámadás, az ujjászületés: midőn a multnak sirja felett nyit az emlékezet 
virága. 

Kisfalud nyomtalanul eltünt, ma hiában keresnők; de egykori lételéről nemcsak a 
hagyományok, hanem biztos történelmi adatok is kezeskednek. Igy Küküllő vármegye régi 
jegyzőkönyveiben gyakran találjuk a magokat Kisfaludról irt Kisfaludiakat, mint e vármegye 
kiválóbb hivatalnokait (alispányait, főjegyzőit). – Okmányilag előfordul 1498-ban, midőn 
Bogáthi László radnóthi jószágából 9 sessiot kisfaludi Tharnok Bálintnak elád 80 
aranyért*Lásd Kemény József gyüjt. in Aff. 148. F. ser. 1.; továbbá 1596-ban, mikor Báthori 
Zsigmond a radnóthi uradalmat huszti kapitány és mármarosi főispán Kornis Gáspárnak 
adván, a mint a radnóthi várhoz tartozó faluk előszámláltatnak, azok közt ott találjuk a 
Csapóhoz közel fekvő Kisfaludot is*Lásd ez adománylevelet Kemény Józs. gyüjt. szerint a 
fiscalis levélt. 148. ser. 7.. 

1607-ben Alia Farkas kezéről Rákóczi Zsigmondéra megy át*Ugyanott ser. 8.; 1617-ben, 
midőn a Kornistól confiscalt radnóthi dominium Péchi Simonnak adatik, ismét emlitve van 
Kisfalud*Ugyanott 148 F. ser. 9.. 

1650-ben Rákóczi György nejének Báthori Zsófiának adományozza és előfordul legutoljára, 
de mint praedium, 1662-ben azon adománylevélben, melylyel Apafi nejének ajándékozza a 
radnóthi uradalmat*Ugyanott 147 C.. Itt eltünik neve; hagyomány szerint, a kurucz világkor 
pusztult el és lakói Csapóra huzódtak. 

A másik Csapóhoz közel fekvő megsemmisült, vagy inkább Csapóba beolvadt falu: Csapó-
Szent-György, melynek lételéről szintén történeti okmányokon alapuló tudomásunk van. Igy 
János királynak 1534-ben Sz.-Imre napján Fehérvárról kiadott uj donatiója és rendelete 



alapján Tóth Mihályt és Gáspárt mind két nemre beiktatja a váradi káptalan Csapó-Szent-
György, Dátos és sok más falukba*Lásd gub. levélt. Trans. conv. T. III. 138. lap.. 

1584-ben csapó-szent-györgyi Csergedi Gy. notán veszti el csapó-szent-györgyi, lekenczei, 
oláh-déllői és gyulasi jószágait, azért mert Csapón Székely vagy Faragó Bálintné nyelvét 
kivágatta. Ezen elvesztett jószágokat Báthori Zsigmond ez év sept. 26-án Fehérvárról Kendi 
Ferencz tanácsosának adományozza*Fehérv. kápt. Liber Reg. Sig. Báthori I. 391. 1607-ben 
csapó-szentgyörgyi Somlyai Mátyás Koppándot nyeri Rákóczi Zsigmondtól, mint azt alább 
Koppánd leirásánál kimutatjuk., kinek kezéről a radnóthi uradalommal együtt Péchi Simon 
birtokába megy. Péchi Simon 1630-ban Csapó-Szent-Györgyöt Kornis Zsigmondnak adja el; 
Rákóczi György 1650-ben azt, mint a radnóthi kastélyhoz tartozó falut, visszaváltja Kornis 
Ferencztől, s nejének Báthori Zsófiának adja. 1662-ben az Apafiak kezéből az Almádi család 
birtokába megy; ők birják egészen 1695-ig, midőn Almádi István febr. 13-án egész Csapó-
Szent-Györgyöt, két sessio kivételével, Sárosi Jánosnak adja el 500 frtért*Kemény Józs. 
szerint a fiscalis levéltár 510 D.. Tehát ekkor – mivel sessiókról van szó – még lakva volt. 
Ugy látszik azonban, hogy a bekövetkezett Rákóczi mozgalom alatt megsemmisült; mert bár 
ezután is találkozunk még néhányszor nevével, de már többé nem mint faluéval, hanem csak 
mint praediuméval*1712-ben a csapó-szentgyörgyi vetemény-dézma felett perlekedik a 
radnóthi provisor, Szákonyi János Almádival; tehát még ekkor is lakosoknak kellett ott lenni. 
Azután hosszas perlekedés folyt a csapó szentgyörgyi praedium felett Sárosi Ilona (Dániel 
Péterné), a fejedelemné (II. Apafiné) és az Almádiak közt, mely a fiscus javára dőlt el. (Lásd 
az adatokat Kemény Józs. szerint a fiscalis levéltárban.) s azért annak határa ma is 
Radnóthhoz, illetőleg a radnóthi uradalomhoz tartozik.. És ha már most a történeti nyomozás 
teréről a tájrajzi nyomozás terére lépünk, feltaláljuk ott is Csapó-Sz.-Györgynek észlelhető 
nyomait: Csapóval szemben (kissé alább) a Maros jobb partján a Hajórét felett levő, s a 
Marostól körülfolyt Csürrét nevű magaslaton, hol a szántóföldeken épületnyomokat forgat fel 
az eke. Kissé hátrább, egy kerek dombocskát ma is Templomhelynek neveznek azért, mert 
Csapó-Szent-György temploma ott feküdt. E templom alapfalai még most is látszanak; az 
egész dombot fedél cserépdarabok; ragacstöredékek (cement) és meszes kövek boritják; sőt 
még az is kivehető, hogy a tetőn feküdt templomot egykor védfal is kerité; de a mely még sem 
tudta megvédni e falut a megsemmisüléstől. Védjük meg tehát e lapokon legalább emlékét, 
összehordva azon romtöredékeket, felemlitve azon adatokat, melyek egykori lételéről 
tanuskodnak. 

Csapónál szakad balpartilag a Marosba azon kis patak, melynek hegyek közé bemélyedő 
völgyében Oláh Kocsárd és Bábahalma nevű nagyrészt oláhok által lakott helységek 
feküsznek*Oláh-Kocsárdon, minden oláhos neve mellett is, lakik vagy 40 magyar; 
Bábahalmán, minden magyar neve mellett, alig néhány. A magyarságnak e falukból való 
kiveszését is a katholicismus és a jobbágyi viszonynak lehet feltudnunk.. Pedig hogy a XIV. 
század elején mindkettő katholikusok, tehát magyarok által lakott önálló egyházközség volt, 
azt a pápai dézmák regestrumából láthatjuk, hol az 1332. év rovatában a 613. lapon ezen 
bejegyzést találjuk: „Petrus sac. de Koárd solv. 22 denarios” és ugyanezen év rovatában 615. 
lapon: „Joannes sac. de Babalhalma solv. 20 denarios”, hogy pedig ezek*Melyek a küküllői 
archidiaconatusba sorozvák. nem mások, mint ezen Kocsárd és Bábahalma, az kétséget nem 
szenved. 

III. Radnóth. 



A radnóthi kastélyhoz füződő emlékek. Ripa nevű előfok, Rákóczi-szőlő. Radnóth-táji római 
telep, római út M.-Kereszturtól idáig. Radnóth néveredete. Radnóth régi birtokosai; a 
kastélylyal egybefüződő történeti események, Rákóczi György. Apafi és Rákóczi Ferencz 
Radnóthon, az itten tartott országgyülések. Az erdélyi fejedelemség fénykora s itteni 
megaláztatása és vége. A kastély épitése, alakja, feliratai. Országgyülési terem. Radnóth 
helység régen város; a reformátusok ódon egyháza, sirkövek, Sályi és Déég, a Lekenczepatak 
völgye. Mező-Bodon. 

A Maros közép völgyének egyik legérdekesebb, legnevezetesebb pontjához érkeztünk. – S 
nem kétlem, hogy mindenki kellemesen lesz meglepetve, midőn Csapóról lefelé útazva, a 
Maros egy kanyarulatánál – az addig kies berkek által fedett – Radnóthot megpillantja; 
mintegy lekötve áll meg, hogy nyugodtan élvezhesse azt a gyönyört, melyet a tájkép ingyen 
nyujt mindenkinek, ki csak némi fogékonysággal bir a természet szépségei iránt, s melynek 
báját – mellékelt képünk – csak igen halványan képes visszaadni. (Lásd a 42. lapon.) 

A Marosnak széles és uszó tutajokkal tarkázott fénylő tükre felett, egy ódon várkastélynak 
tünnek fel magas bástyái, szeszélyes kürtői; egy ódon kastélyé, mely egykor fejedelmi udvar 
fényében pompázott, melyhez történelmünkből annyi emlék van kötve, hol országgyülések 
tartattak, s az ország sorsát irányzó intézkedések mellett hadseregek gyülekeztek e 
határozatoknak érvényt szerezni; a hazát vész ellen megvédni. 

Van-e magyar, legalább olyan, ki a történelem tanitását figyelemmel kisérte, ki ne lelkesülne 
ezen annyi szent emlék felett őrködő várkastély látásánál, melyhez főként a honunk 
történelmében legszebb korszakot alkotó Rákócziak korából annyi felemelő esemény varázsa 
van csatolva. Ott van az ódon kastély kormos, sötét falaival; ostromokat látott erős bástyáival: 
a mint a kis hazánk üterét alkotó méltóságos folyamnak ragyogó lapján visszatükrözi 
szeszélyes idomait; mintha azért akarná igy kettős alakban felmutatni magát, hogy jelen 
kisszerű elhagyatottsága mellett, legyen ott a multnak fénylőbb, szebb képlete; azon 
tüneményes, vizi kép, mely rezgő ragyogványával oly tündéries világot tár fel, mely homályos 
körvonalokba olvad át: mint a multnak költői félhomályba vesző jelképe. A régi dicsőség és 
idő terhe alatt roskadozó vén kastély körül ott vannak az örökéletet jelképező, a szebb 
remények szinébe öltözött zöld berkek, s hogy a festői ellentét se hiányozzék, ott a háttérben 
magasul fel a Maroson túli Ripának sajátságos idomu és szinezetű magas lánczolata*A Ripa 
merészen felemelkedő előfokát képezi a lekenczei völgy Marosra néző torkolatának, melyen a 
Marosszékhez tartozó lekenczei, mező-madarasi és bándi tavak pataka foly le. Földrajzi józan 
felosztás szerint, Marosszék határvonalául ennek kellene szolgálni, a vidék tájrajzi alakulása 
legalább ezt jelölte ki természetes határként., mely minden kopársága mellett is, zápor által 
vésett mély árkaival; sötét árnyakat vető szakadásaival, festői hátterül szolgál a kép gyönyörű 
előterének. Kopár, tenyészet nélkül való oldalán ott van egy zöld folt, mint kiemelkedő oáz: 
egy zamatos bort nyujtó szőlőtábla, melyet – mivel Rákóczi György ültettete – még ma is 
Rákóczi-szőlőnek nevez a nép; talán azért, hogy ez imádásig szeretett, e történelmünkben 
vezérszerepet játszott, ezen régi és elfelejthetetlen dicsőségünkkel azonosult családnak neve 
ne csak a romladozó, mulékony épitkezésekben, hanem az évenkint megujulva életet lehellő 
tenyészetben is képviselve legyen; hogy azon nemzeti szellem, mely e családot halhatatlanná 
tette történelmünkben, azon gyümölcs nedvében nyerjen magához méltó kifejezést, 
hasonlatot, melyről lantos költőnk éneklé: 

„Törjön is mind ég felé az, a mi gyöngy: 

Hadd, maradjon gyáva földön a göröngy.” 



A tájék regényessége; a felemelő, bájos fekvés, s a magyar történelmi emlékek mellett: 
vannak, kik „Radnóth nevéhez” még sokkal régibb korba felható classicitás dicsfényét is 
csatolják, állitván, hogy Patausia, a Severus császár által alapitott fényes római telep: 
Radnóth helyén feküdt volna. Ez azonban, még nincsen teljesen constatirozva; bár arról, hogy 
Radnóth tájékán a római uralomnak volt álláspontja, több nyom kezeskedik. Mivel pedig 
mások sejtelme s kutató vágyam visszavitt e távol korra, lássuk Róma uralmának e tájon 
fellelhető, bár csekély, de mégis észlelhető nyomait. 

Azon fő útvonalt, mely Apulumból a Maros és Nyárád mellett egész Mikházáig (s talán 
tovább is) felvonult, már e munka IV. kötetében nyomoztuk. Nyomozásunkat ott hagytuk el, 
hogy ezen addig a Maros balpartját követett út, a maros-kereszturi hidfőnél (vagy álló 
tábornál) kétfelé ágazva, a Maros mindkét partján haladt fölfelé. Hogy ott tett nyomozásom 
megszakadva ne legyen, hogy ezen útvonalnak csak töredékesen ismert menete meg legyen 
jelölve; hogy a jövő tudományos kutatásainak legalább irányt nyujthassak: szükségesnek 
látom ez útvonalt lefelé is követni. Igy tehát, annak Maros-Kereszturnál, illetőleg 
Lőrinczfalvánál elhagyott vezérfonalát felfogva, egész idáig levezetjük. 

A Nyárád torkolatja előtt elhuzódva, a Maros völgyének áradatmentes déli oldalán, a hegyek 
alján vonul; csak itt-ott mutatva homályos nyomokat; arról azonban, hogy alább, a kerelői és 
sz.-páli határon eltünik, azt kell következtetnünk, hogy a mostani országútat annak vonalára 
épittették; de alább Ugránál már ismét felötlik Horgos nevű réten, honnan a temetőn hátul 
levő udvari lábot átszelve, az udvari (gr. Haller György) csűrös kerthez száll le, mig alább a 
Kövesútra járok*Mely elnevezése a határrésznek éppen a római utról vette nevét. nevű dűlőn 
ismét magaslatra emelkedik, s az Akasztófánál nevű helyen átmegy a csapói határra, hol 
Girláhon átvág a Kapus nevű szőlőhegy északi aljába; onnan a Radnóthtól délre eső 
Kovácshalomhoz; onnan a Követses útján, Szélkuti pataknál, Denyán hidjához; honnan a 
Feljárok túlsó végén a kutyfalvi határra megyen át. 

Alkalmilag, Kutyfalvától majd tovább fogjuk nyomozni; most Radnóth tájékán kutatjuk azon 
maradványokat, melyek nyomán azt lehetne sejtenünk, hogy azok állitása, kik itt római telepet 
keresnek, némi alappal mégis birhat. Mivel pedig e téren iránytadó történeti adatokkal nem 
birunk, a történelem segédtudományának: a régészetnek kellene világitó fáklyáját kitűznünk. 
Azonban arra, hogy ez, a távol, sötét korra homályt oszlató fénysugárt terjeszhessen, 
rendszeres ásatásokat kellene tennünk; fájdalom, ezt eszközölni nem levén hatalmunkban és 
erőnkben: jelöljük ki legalább a jövő számára azon helyet, hol az ily ásatások remélhetőleg a 
kivánt eredményt mutatható felfedezésekre vezethetnének. 

Ha Radnóthon csakugyan volt római telep, az nem feküdhetett volna a Maros áradatának 
annyira kitett mostani Radnóth helyén, azért sem, mert ez esetben a római út, melynek ezen 
telepet okvetetlen érinteni kellett, Radnóthnak irányulna. E szerint tehát a követelt coloniát a 
Radnóthtól délre eső azon magaslaton vagy határrészen kell keresnünk, hol a római út 
átvonult, és ott a már fennebb emlitett Kovácshalomnál, a mezőn levő udvari csűr és 
gazdászati épületek háta mögött, van is egy hely, hol az eke naponta római tégla, cserép-
töredékeket, s nagyszámú római érmet forgat fel. – E lenne tehát a hely, hová a radnóthtáji 
római telepet helyezhetjük; azonban, hogy ott valóban Patausia feküdt-e? annak eldöntésébe 
itt nem elegyedem; mert csak rendszeres ásatások, vagy talán véletlen is*Akkor midőn 
megérjük, hogy az ily véletlenül felmerülő műmaradványok, feliratok, érmek stb. el nem 
vonatnak a tudományos észleléstől. vezethetnének oly felfedezésekre, melyek ezen kétséges 
kérdést felfejtő adatot nyujthatnának. Azért itt e homályos nyomokat mások behatóbb s 



alaposabb észlelésébe ajánlva, mi Róma követelt Radnóthjából átlépünk a magyar történelem 
Radnóthjába, hol történetnyomozásunkkal és kutatásainkkal biztosabb talajon mozgunk. 

Radnóth nevét, a hagyományok szerint, ily nevű, legelőbb idetelepült őstől nyerte; és ez a 
helységnek ősies hangzatú neve mellett az által is támogatva látszik, hogy fennebb a Maros 
mentén (Régen körül) ott találjuk Radnóthfáját, mi Radnóth nevű ember által ültetett fát jelöl. 

Alig van birtok, mely annyi kézen; hely, mely annyi viszontagságon ment volna át, mint 
Radnóth; éppen ezért, áldozzuk az itt következő lapokat érdekes történelmének, és birtoklási 
viszonyainak rövid, krónikai elbeszélésére. 

Az 1383. év az, mikor Radnóth nevével legelőbb találkozunk; illetőleg ez év az, a melyig 
története felkutatható; s a melyen túl már okmányok nem állanak rendezésünkre. 

Ez évben dévai és létai várnagy Miklós fiait: Jánost és Istvánt statuálják a radnóthi 
jószágba*Eredetije a fehérvári káptalanban, másolatja Kemény Józs. gyűjt. Trans. Poss.. 

1385-ben Domboru László, Zomorduk Péter és Scholastika asszony (Kerogj János özvegye), 
mint Radnóthi Miklós unokái statuáltatnak a radnóthi uradalomba*Ugyanott.. 

1451. aug. 1-én Budáról Hunyadi János a radnóthi révnél három nyillövés hosszuságú és ily 
széles helyet adományoz Bogáthi Péternek, melynek birtokába a kolozsmonostori convent 
által be is iktattatja*Eredetije a kolozsm. conv. levélt, honnan közli Kemény Józs. App. dipl. 
Tr. VI. 17.. 

1461-ben Szentiványi György és Gebarth Benedek alvajdák Radnóthra országgyülést 
hirdettek*Kosa Zsigm. „De publ. part. Trans. adm. civile et milit. sub vojvodis” czímű, 
Bécsben 1816-ban megjelent munkája 49. lapján, és „Erdély országgyűlései a vajdák alatt”, 
irta Vass Józs. Pest 1869, 88. lap. Végre Arpadia III. 41.. 

1498-ban Bogáthi László a radnóthi uradalomból 9. sessiót elad 80 aranyforintért kisfaludi 
Tárnok Bálintnak*Eredetije a fehérvári kápt. Kivonatban Kemény Józs. Regestra arch. II. 
307. Kézirat az erd. Muz.. 

1529-ben két országgyülés tartatott Radnóthon; egyik január hóban, mikor a püspök Gerendi 
hivja össze a három nemzetet; a másodikat septemberben Báthori István, Zápolya erdélyi 
vajdája, tartja szintén Radnóthon, honnan sept. 9-én felhivja a szászokat hódolatra, s midőn 
azt tenni nem akarták, Kun-Kocsárd és Nyujtodi Gergely alatt sereget inditván ellenük, őket – 
nem minden ellentállás nélkül – hódolatra szoritá*Lásd Vass József „Az erdélyi 
országgyülések a vajdák alatt”. Pest 1869, 93. lap. Kővári Erd. Tört. III. 28–29. lap. Eder Not. 
ad Sim. 68–140.. Ezen országgyülésen János királynak a Portával való szövetsége is 
tárgyaltatott. 

1540-ben sz. László napján János király Szász-Sebesen adománylevelet ad ki, melyben a 
Radnóth és Dégh közti „Csigás There” nevű birtokot, gibárti Keserü Mihály kérésére: 
Radnóthi János és Annának mind két ágra örök joggal adományozza*Eredetije a fehérvári 
kápt., másolatja a fiscalis levélt. 148. F. ser. 2., vonatkozás Kemény Józs. Trans. Poss. 
radnóthi rov.. 



1545-ben a fehérvári káptalan a radnóthi kastélyt és hozzá tartozó falukban*Előszámláltatnak 
a kastélyhoz tartozó faluk is, melyek a következők: Dégh, Balástelke, Kis-Sáros, Lándor, 
Czintos, Szent-Jakab, Oroszi és a fenn már emlitett Csigás tere. levő birtokait Bogáthi 
Jánosnak anyjára Bánfi Magdolnára (özv. Keserü Mihálynéra) ennek leánya Orbai Miklósné 
és Keserü Istvánra ruházza át, minek többen ellene mondanak*Az ellenmondók Bogáthi Imre, 
Ferencz, András, Gáspár, Boldizsár, Klára (Kendi Antalné) és Bogáthi Anna (panithi Alárdi 
Miklósné). A statutoria megvan eredetiben a fehérv. kápt., másolatban a fisc. levélt. 148. K. 
Kivonatilag közli Kemény József Trans. Poss. Radnóth rov.. 

 

A radnóthi kastély a háttérben emelkedő Ripával. (Rajz. Bicsérdy J.) 

1553-ban sz. Tibor napján, a fehérvári káptalan előtt Bogáthi János egyességre lép anyjával: 
Bánfi Magdolnával. Ezen egyesség-levélben Bogáthi János kinyilatkoztatja, miszerint 
tekintettel arra, hogy anyja a radnóthi kastélyhoz tartozó több jószágot visszaváltott; 
tekintettel arra, hogy Bogáthi Gáspár özvegyének hozományát sajátjából fizette; más részről, 
a radnóthi kastélyt uj erőditvényekkel látta el, várnagy s fegyveresek tartására – melyeket a 
zavaros időkben nagy számmal kellett tartani, s másunnan, jelesen a vingárdi kastélyból 
idevonni; mindezek fejében a Radnóth és Dégh közti Csigás Therét tartozandóságaival együtt, 
anyjának Bánfi Magdolnának, Keserü István és Katalin testvéreinek inscribálja 2000 
aranyforintért*Eredetije a fehérvári kápt. Elench. T. 2. Nr. 13. Kivonatilag közli Kemény 
Józs. Regestra Arch. II. 308.. 

Nevezetes ezen pont azért, mert abból láthatjuk, hogy Radnóthon a mostani, Rákóczi György 
által épitett, kastély helyén már előbb tekintélyes vár állott, melyet Bánfi Magdolna 
megnagyitott és felfegyverzett. 

1554-ben, midőn a fehérvári kápt. a fennnevezetteket statuálná: Bogáthi Imre maga s Bogáthi 
Gáspár, Miklós, Ferencz, András, Boldizsár, István, s nővérei Klára (Kendi Antalné) Borbára 
és Anna (Alárdi Miklósné) nevökben ellent mond*Fehérvári kápt. T. 2. Nr. 13 (4), és Kemény 
Józs. Regestra Arch. II. 308., minek következtében, ugy látszik, hogy Radnóth és 
tartozandóságai a bogáthiak kezében maradt, mert Bogáthi Gáspár Békés partján lévén, a 
szentpáli vereség után, 1575-n Kolozsvártt fejét és vagyonát veszté*Bethlen Farkas Hist. II. 
332–380. lap és Szalay I. 233.; ekként a radnóthi kastély a fiscusra szállván. 

1587-ben Báthori Zsigmond a radnóthi várat (castrum) tartozandóságaival uj donatióval 
Kendi Ferencznek, s mindkét nemen való utódainak adja, melynek a Bogáthiak ellene 
mondanak*Névszerint Bogáthi János, András és Boldizsár. Ezen nova donatio megvan 
eredetiben a fehérvári kápt., másolatban Kemény Józs. gyűjt., hivatkozás a fiscalis levélt. 148. 
F., kivonatilag Regestra Arch. II. 308–309.; de uj birtokosa nem sokáig birja, mert a nagy 
hazafinak, kora legkitünőbb szónokának, az ország helytartójának, radnóthi Kendi 
Ferencznek, mivel a töröktől való elszakadást ellenezte, 1594-ben sept. 12-én Gyalu várában 



fejét vétette a kegyetlen Báthori Zsigmond; s ekként elkobzott vagyonával együtt, Radnóth is 
visszaszállt a fiscusra. 

A fejedelem a várat és várost 1594-ben nov. 5-én a gaz kegyetlenség egyik főtényezőjének, 
Geszti Ferencznek és neje Horváth Annának adományozta Déva várával együtt*Lásd Kemény 
Józs. ugyanott.. De a nemesek ártatlanul kiontott vérének árán kajánul szerzett birtokot Geszti 
nem sokáig birhatta; mert 1595. május 11-én Déva várában méreg által elpusztulván, 
következő 

1596. évben Geszti özvegye (Horváth Anna) Kornis Gáspárral férjesülvén, az első férjéről 
rámaradt dévai, ilyei várát és branyicskai kastélyt Báthori Zsigmondnak visszabocsájtja, miért 
ez neki és férjének adta éltükre a radnóthi kastélyt és várost minden tartozandóságaival, 
kivéve Jövedicset*Ezen 1596-ban karácsony utáni csütörtökön kiadott adománylevél megvan 
eredetiben a kolozsm. levélt., másolata fisc. levélt. 474. Y. Kivonatilag Kemény Józs. Trans. 
Poss. Radnóth rov.. Ekkor fordul elő Radnóth legelőbb város néven, bár arra, hogy várossá 
mikor lett, mi adattal sem birunk. Kornis Gáspár sem sokáig birta, mert ezen ingatag jellemű 
ember, ki az ország ellenei: Mihály vajda és Bastával czimborált, 1601-ben Básta vallonjai 
által éppen akkor öletett meg, midőn honellenes érzelmeiért szenvedett görgényi fogságából 
való kiszabadultával Bastához sietett*Kővári Erd. Tört. IV. k. 121. lap.. Ez időtájat Radnóth 
ujból a Kendi család birtokába van*Kendi Zsófia (Ferencz leánya), Bogáthi Menyhértné 
protestál 1600-ban az ellen, hogy atyja végrendelete, melyben a radnóthi kastélyt paniti Alárdi 
Ferencznek hagyta, érvényben maradjon. Ezen protestatio eredetije a kolozsm. kápt., másolata 
fisc. levélt. 148. G., ser. 3. Kivonatilag Kemény Józs. Tran. Poss. Radnóth rov., mert 1600. 
Kendi Ferencz Radnóthot paniti Alárdi Ferencznek hagyományozza*Kemény Józs. Regestra 
arch. II. 312., minek leánya Zsófia ellent mond, még pedig ugy látszik eredményesen, mert 
nemsokára ugyanezt Zsófia férjének Bogáthi Menyhértnek hagyja*Fisc. levélt. ugyanott ser. 
4., melynek birtokba vételét 1605-ben sept. 20-án Bocskai a székelykocsárdi (Kochyard) 
táborból kiadott adománylevelével biztositá. Ebben előadja, hogy Bogáthi Menyhért azon 
sajnos időszakban, midőn hazánkra a német zsarnoksága nehézkedett, de később is, 
nevezetesen Segesvár ostrománál és bevételekor hősileg harczolt, azért neki, nejének Bánfi 
Margitnak és utódainak inscribálja 12,000 frtért a radnóthi kastélyt, várost és ahhoz tartozó 
(névleg előszámlált) 15 falut, melyek a hazájától elpártolt, s akkor is Prágában az ellenséggel 
czimboráló Kornis Boldizsár notájával szálltak a fiscusra. Adományozza annyival inkább, 
mert a jutalmazottnak atyja Bogáthi Boldizsár a radnóthi uradalom végett előnyére kiütött pert 
folytatott a bitorló Kornis ellen*Adománylevelét és statutoriát közli Kemény József App. dipl. 
Trans. XV. De ezen az uradalomhoz tartozó főrészen kivül Benkő József szerint Jeddi és 
Balogh-féle másik jószágrész is volt, ezeket birhatta Bocskai s ezeket hagyhatta 
végrendeletében Nyári Pálnak. Mindazt Benkő Spec. Tran.-ban mondja.. Ennek 
következtében következő 1606. évben Bogáthi Menyhért és neje be is iktattattak a radnóthi 
uradalom birtokába. De Bogáthinak hamar bekövetkezett halálával, özvegye Bánfi Margit 
Alia Farkashoz menvén, nőül, ez úton Alia kezébe kerül, ki 

1607. neje beleegyezésével Radnóth várát és városát tartozandóságaival minden jogfentartás 
nélkül Rákóczi Zsigmonddal elcseréli a Lápos vidéki Wilma, Rogoz és Posorite-ért*E 
cserelevél eredetije a fehérv. kápt., kivonatilag Kemény Józs. Regestra Arch. II. 310. – 1606-
ban Bocskai végrendeletében Radnóthot Dévával Nyári Pálnak hagyta és igy vagy két fajta 
jószág volt e tájt Radnóthon, vagy Bocskai végrendeletének e pontja nem vétetett teljesedésbe. 
Lásd Bocskai végrend. Rumy Monum. II. 315. V. ö. előbbi jegyzetemmel.. 



1608-ban oct. 26-án Báthori Gábor, a trónra jutásában nem is érdemet szerzett Kornis 
Boldizsárnak (Gáspár fiának) adományozta éltére Radnóth és sz. Benedeket, zászlós-urasági 
kiváltsággal és közterhek alóli mentességgel*Kemény Józs. gyüjt. in App. Dipl. XIX.; 
visszanyerte azért, hogy egy év mulva, fejével együtt elveszitse, ugyanis következő 

1609. évben a csapodár, s élvvadászó fejedelem, a többek közt, Kornis Boldizsár szép nejére 
vetvén szemeit, a sértett férj, Kendi István s másokkal a beszterczei országgyülésre menő 
fejedelem megölésére esküdtek egybe. A Széken végrehajtani akart merénylet meghiusulván, 
Kornis elfogatott, s jul. 11-én Kolozsvártt lefejeztetett*Fundgruben III. 215.; Mikó Ferencz 
ezen gyászos véget ért tragédiát részletesebben adja elő*Mikó F. Hist. Lásd a Magyar tört. 
emlékek VII. k. 184. lap., s annak első jelenetét Radnóthon eljátszottnak mondja, midőn 
elbeszéli, hogy Báthori a beszterczei gyülésre menvén, több felé betért vendégeskedni, 
mulatozni, a többek közt Radnóthra is Kornis Boldizsárhoz; s ott, mint fiatal ember, felgerjedt 
Kornis feleségére, miért a féltékeny férj boszut esküdött stb. Egy másik versio szerint a 
Radnóthon látogatást tett fejedelem rút cselt használt Kornis családi szentélyének 
meglopására. Ugyanis, midőn ebédelnének, a Maroson túli csűrök lángba borultak. Kornis és 
a vendégek a vész helyére siettek; az ott magára maradt fejedelem czélt érve távozott; s mire 
Kornis visszatért, csak könyező szép Lucretiáját találta. Dühétől elragadtatva, a fejedelem 
után robogott; de be nem érhetvén, a Radnóth és Kutyfalva közti magaslatról utána lőtt 
stb.*Mely lövésről azon hegyhátot sokáig nevezték „Báthori-dombnak”. 

Vannak, kik Kornis és a Kendiek állitólagos egybeesküvését s merényletét egészen koholtnak 
állitják, a mennyiben az csak kigondolt ürügy volt arra, hogy Báthori az akkor Erdélyben fejét 
felemelt katholikus pártot lesujtsa. De bár melyik eset álljon is, annyi bizonyos, hogy Kornis 
feje elesett, s ez által ujból disponibilis állapotba jött Radnóth. Bethlen Gábor trónra jutásával 
(1614) a medgyesi országgyülésen ugyan visszaadta Kornis Boldizsár árváinak atyjuk 
elkobzott vagyonát*Lásd Mike gyüjt. Art. Diet. Ii. 363., hanem ugy látszik, hogy Radnóth 
nem foglaltatott azok közé*Azért valószinüleg, mert Kornis Boldizsár Báthori Gábortól azt 
csak éltére nyerte volt, s igy az ő halálával ujból visszaszállt a fiscusra s eladományozhatóvá 
lett., mert 

1617-ben Bethlen Gábor Kornis árváinak kielégitése után korlátnoka Péchi Simonnak s 
maradékainak adományozta örökösen (előbb férfi-, azután nőnemen levőknek) Radnóth várát, 
városát, s más hozzátartozó falukat, melyek Kornis notájával a fiscusra szálltak; s jóllehet 
ennek Kornis özvegye, gyermekei nevében és Alia Farkas ellentmondott, Péchi 3000 forinttal 
excontentálta*Eredetije a fehérv. kápt. levélt. 1769. elench. T. 5. p. 180, másolata Kemény 
Józs. gyüjt. Trans. Poss. Hivatkozás a fiscalis levélt. 148 G. ser. 5, és Regestra Arch. II. 304, 
312.. 

1630-ban Péchi Simon Radnóth várát tartozandóságaival együtt a fehérvári káptalan előtt 
örökösen eladja Kornis Zsigmondnak 5000 frtért, mely vásárt ugyanezen évben 
helybenhagyta, s Kornis mindkét nembeli utódaira kiterjedőleg érvényesitette Brandenburgi 
Katalin is*Kolozsm. levélt. T. 2. Nr. 13. Kemény Regestra Arch. II. 311, 314.; következő 

1631. esztendőben, bár e vásárnak nemcsak Alia Sámuel, hanem maga Péchi is ellent 
mondott*Fehérvári kápt., másolat Kemény Józs. gyüjt. Trans. Poss., hivatkozva a fiscal. 
levélt. 147. U. ser. 3. 1769-ben készült elench. pr. 4. p. 367., azt Rákóczi György szintén 
helybenhagyta, s nova donatióval Kornisnak s mindkét ágon levő utódainak adván, abba 
statuáltatta is*Eredeti a szepesi arch., másolata Kemény Józs. Misc. fasc. 15 L. E., és a fehérv. 
kápt. levélt.. Ez okmányokban is Radnóth – városnak iratik. 



1649-ben Kornis Ferencz önként lemondott Radnóthról és tartozandóságairól Rákóczi György 
mindkét nemen való maradékai részére, oly feltét alatt, hogy a fejedelem neki, nejének 
(Vesselényi Katalinnak) és örököseiknek hasonértékű jószágot, vagy pénzt adjon; minek 
következtében, még ez évben felvett Kornis Ferencz a fejedelemtől 2200 forintot a radnóthi 
várra*Lásd fehérv. kápt. Nr. 23. Ugyanezen év nov. 14-én Beszterczén 7000-re egészitett 
összegért Kornis Fer. örökösön átengedi Radnóthot Rákóczi Györgynek. Lásd Kemény Józs. 
Regestra Arch. II. 306.. 

Rákóczi következő 1650. évben febr. 5-én az udvarhelyi várból kiadott adománylevelével 
Radnóth várát, városát, a hozzá tartozó Dégh, Ó-Kocsárd, Péterlaka, Danián, Kisfalud, Sáli, 
Lekencze, Dátos, Csapó-Sz.-György, Bogáth, Ludas, Ikland, Kapus és Sz.-Jakabbal nejének, 
Báthori Zsófiának; és testvérének, f.-vadászi Rákóczi Zsigmondnak s mindkét ágon levő 
utódainak adta örökösen*Lásd fehérv. kápt. Liber. Reg. Georg. Rákóczi XI. 198. Kivonatilag 
Kemény Regestra Arch. II.. Ekkor tájatt épitteti Rákóczi György Radnóthnak most is meglevő 
kastélyát. Rákóczi, hogy neje számára a radnóthi várat (arx) és fenn elősorolt tartozandóságait 
biztositsa, Kornis Ferencznek minden lehető jog igényeiről való lemondásáért 1653. márcz. 
14-én Fehérváron 3600 forintot fizetett és a biharvármegyei Krejczan és Korpafalvát 
adományozta*Ugyanott XI. 630.. 1654. máj. 20-tól jun. 24-ig maga Rákóczi Gy. is 
Radnóthon mulatott*Az ez idő alatt Radnóthon kiadott adományleveleit és rendeleteit lásd 
Kemény Józs. Append. dipl. Trans. XIX. 44–50.. 

1657-ben, midőn Rákóczi a szerencsétlen lengyelországi hadjárat után oct. 26-án a fehérvári 
országgyülésen, az országot a szultán haragjától megóvandó, leköszönt, a rendek nagylelküek 
akarván lenni, nov. 1-én egy csomó uj jószágot inscribáltak; ezek mellett családi birtokait, 
azok közt Radnóthot is biztositák*Lásd ez oklevelet gr. Bethlen E. II. Rákóczi 158. 
Törvénycz. Mike Art. III. 153., de a nyugtalan jellemű, s a tróntól megválni nem tudó II. 
Rákóczi György 

1659-ben sereg élén jelent meg, s Barcsait, a török által octroyált fejedelmet, kiszoritván, 
radnóthi kastélyába ment, honnan a M.-Vásárhelyre egybegyült rendek ünnepélyesen 
meghivták, s harmadszor is trónra helyezték*Lásd Bethlen János 94.. 

De egy év mulva Gyalunál, hősileg harczolva esett el Rákóczi; küzdve, mint a szabadságnak s 
Erdély függetlenségének utolsó hőse; mert az őtet követett Barcsai és az azt trónjától s éltétől 
megfosztott Kemény János, nem voltak többé Erdélynek független önálló fejedelmei; hanem 
vasallusa egyik a török, másik a németnek. Kemény Radnóthon fejeztette le Kassay Andrást, 
Jánosi Jánost és Fodor Jánost, kik Erdély függetlenségének hatalmas oszlopai voltak*Lásd 
Gál L. Erd. diet. végz. fogl. II. kötet, 170. lap.. 

Radnóth Barcsai és Kemény kezére, s ezekéről I. Apafi kezére jutott. Az Apafit trónra helyező 
Ali Pasha, a Montecuculli által támogatott Kemény János ellen indulván, Vásárhelyről 
Radnóthra tette át hadi szállását; de meghallván, hogy a német seregek Magyarországra 
kihuzódtak, onnan visszafordult*Kővári erd. Rég. 214. lap.. Apafi maga is 1661. 
septemberében Radnóthon van, hol tábori országgyülésből, a körülte levő rendekkel 
egyetemben sept. 17-én átir Csik és Háromszék főkapitányaihoz, királybiráihoz, primorok, 
lovasok és gyalogokhoz, tudatva, hogy, akarata és vágya ellen, fejedelemmé tették, inti, hogy 
árnyék után ne kapkodjanak, gyermekes igéretekbe bizva, további vérontásnak ne tegyék ki a 
hazát, hanem minél gyorsabban tanácskozásra körébe gyüljenek, biztositván, hogy se jövet, se 
menet, se ott tartózkodásuk alatt bántódásuk nem lesz. „Isten szent lelke megszállván ktk. 
szivét vezérelje maga megmaradására”, igy végzi levelét a hon romlásán bánkodó, erővel 



fogott fejedelem szép magyarsággal irt levelében*Kemény Józs. App. dipl. Trans. XIX. 141. 
közli egész terjedelmében ez okmányt.. 

1662-ben Apafi Medgyesről dec. 13-án kiadott adománylevelével nejének Bornemisza 
Annának, s mindkét nemen levő utódinak adományozta Radnóth várát és városát, Cs.-Sz.-
Györgyöt, Teremit, A.-Rákost, Bogáthot, s még egy csomó más jószágot*Lásd Kemény Józs. 
Regestra Arch. II. 301., kivonat. Kemény Trans. Poss. radnóthi rov. Másolatilag fisc. levélt. 
147. C.. 1664-ben ujból adományozza oly kikötéssel, hogy halála után minden váltság nélkül 
fiscusra szálljon*Kemény Regestra Arch. II. 302.. Azonban, ugy látszik, hogy a Kornis-család 
fentartá igényét a radnóthi uradalomhoz, s azt törvényesen is érvényesiteni törekedett, még 
pedig a siker lehetőségével, miért Apafi egyességre lépett 

1665-ben jul. 11-én Fehérvártt Kornis Ferenczczel, ki 27,000 frtért – mit részint készpénzben, 
részint inscribált javakban kapott – lemondott Radnóthot érdeklő minden jogáról*Kornis 
eredeti nyugtája fisc. levélt. 147 G. Samarjai Litterati Péter ezt tanusitó bizonyitványa 
Kemény József gyüjt. Regestra Arch. II. 303.. Kornis Gáspár is felkérte Apafitól a radnóthi 
jószágot; de ezt Apafi egyszerüen a hátára irt: „Non dabimus”-sal abfertigolta*Ugyanott.; mig 
Inczédi Zsigmond részét 1681-ben pénzen szerezte meg*Fisc. levélt. 147. O. Kivonatilag 
Kemény Józs. Trans. Poss. radnóthi rov.. Az ekként minden oldalról biztositott radnóthi 
kastélyt apafi többször lakta, itt mulatott 

1684-ben is, mikor Barcsai Mihály gyászos fogságra esett. Ugyanis Barcsai, ki a mezei hadak 
főkapitánya volt, mint ilyen, nagy hatalommal rendelkezett; e mellett még a fejedelemnő 
kegyencze is levén: mindenkit, még a különben mindenhatónak mondható Teleki Mihályt is 
fitymálta, de Teleki nem az az ember volt, ki ilyesmit eltűrt; azért leste az alkalmat, midőn 
Barcsain a port elütheti. Ezen alkalom Radnóthon csakhamar kinálkozott; mert Apafi egy 
napon jól felborozván, Telekinek könnyű volt a trónjáért remegő fejedelemmel elhitetni, hogy 
Barcsai Erdély trónját Tökölinek igérte, s még könnyebb aláiratni a már előre elkészitett 
elfogatási parancsot. E parancsot Madarasi Mihály gyalogkapitány hajtá végre, ki Barcsait a 
radnóthi külső kastélyban elfogván Fogarasba szállitotta, hol notáztatván, Görgény várában 
kezén, lábán, nyakán bilincset viselve, raboskodott sok éven át, mig Teleki et consortes 
jószágain osztakoztak*Cserei Hist. Lásd Uj nemz. könyvt. 147. s köv. lapjain.. Radnóthon 
töltötte Apafi 

1690. év telét is, remegve a Teleki által folytonosan emlegetett méregtől, s annyira Teleki 
körmei közt, hogy kevés számu hiveivel is csak titkos ajtón mert közlekedni. Innen indult el 
ez év tavaszán Ebesfalvára, onnan Fogarasba, hogy ott nem sokára (apr. 15-én) sirba szálljon, 
eltemetvén magával az erdélyi fejedelemséget is*Ugyanott 194. lap és Bethlen Miklós 
emlékir. II. 108.. 

I. Apafiról fiára, II. Apafi Mihályra, Erdélynek választott, de soha sem uralkodott utolsó 
fejedelmére szállott a radnóthi uradalom; ki a radnóthi kastélyban székelt, s bár a trónhoz való 
jogát a leopoldi kötlevél is biztositotta, s a kormányzóság csak is az ő nagykoruságáig 
szerveztetett: azért ő csak névleges fejedelem volt, kinek országa ezen kastélyra volt szoritva, 
mig az országot német tábornokok zsarolták. Midőn pedig nagykoruvá lett, s törvényes jogait 
követelni merészkedett, akkor Bécsbe rendelték fel; mivel pedig vonakodott önként felmenni, 
Rabutin 1696. aug. 20-án kényszeritő katonasággal szállitotta fel, hol 1701-ben lemondásra 
szoriták, s mint birodalmi herczeg halt el 1703-ban*Bethlen Miklós emlékiratai II. 156. lap.. 
De nem csak fejedelemségétől, hanem jószágaitól is megfosztatott, s bár radnóthi birtokát II. 
Rákóczi Ferencztől és nővérétől nagy összeg pénzért vette meg*II. Rákóczi Ferencz (György 



is) Bécsben 1700. márcz. 26-án kelt egyezmény értelmében a radnóthi uradalomhoz való 
jogát 14,000 frtért és 6 lóért, nővére Julia jogát 2600 frtért II. Apafi Mihályra ruházta át. Ezen 
egyezmény megvolt eredetiben a fisc. levélt. 148 Uo. másolat Kemény Józs. gyüjt. Trans. 
Poss. Kivonatilag Kemény Józs. Regestra Arch. II. 313., s bár azt 1702-ben aug. 18-án 
Bécsujhelyről nejének Bethlen Katának mindkét nemre hagyományozta*Ezen végrendelet 
fisc. levélt. 149. O., másolatilag Kemény Józs. gyüjt. Trans. Poss. és Regestra Arch. II. 314., 
mégis azt Leopold az ő halála évében 

1703-ban oct. 14-én fiscalitásnak nyilvánitotta, s azt a fiscus a fejedelemné, Aporok és 
Rákócziak ellentmondása daczára, még ez évben birtokába is vette*Apafinak Bécsből 1703-ki 
márcz. 5-én, Aspermontné (Rákóczi Julia) márcz. 13-án kelt ellenmondását lásd kivonatilag 
Kemény Józs. Regestra Arch. II. 314 és Trans. Poss. radnóthi rovat.. 

Apafiné, bár eleget perlekedett, Radnóth birtokához soha sem juthatott; II. Rákóczi Ferencz 
azonban fegyverrel szerzett érvényt jogainak, s a forradalom korszakában nem csak birta 
azt*1707. Rákóczi Ferencz számára Komáromi Lajos administrálja a radnóthi uradalom 
jövedelmeit. Számadása megvan a fisc. levélt. 150. A., másolat Kemény gyüjt. Trans. Poss.; 
hanem 

1707-ben Erdélybe jövén, márcz. 18-án radnóthi kastélyába szállott. Innen intézkedett a 
fejedelemségbe való beiktatás szertartásai iránt; itt lakott nagyrészint, mig a m.-vásárhelyi 
országgyülés tartott; s apr. 9-én innen tartá fényes bevonulását Vásárhelyre, hol nagy 
pompával Erdély fejedelemségébe beiktattatott*Rákóczi emlékiratai 145. s köv. lapjain. 
Cserei Hist. 375. lap.. Radnóth, mely Erdély fejedelemségét végvonaglásában látta; mely az 
országtalan fejedelmet ápolta, ujból látta Erdélynek fejedelmi székét a legdicsőbb, a 
legmagasztosabb jellemű férfi által betöltetni; azon hős által, ki a nemzeti szabadságért és 
függetlenségért hősileg vívott csaták diadalmáért a kiérdemlett babért Radnóthon nyerte el. 
Radnóth, mely tanuja volt, hogy az erdélyi fejedelemség II. Apafiban megaláztatik, II. 
Rákóczi Ferenczben azt teljes dicsőségében felelevenedni, s a nemzeti szabadságot – melyet 
ezen fejedelemség mindig képviselt – győzelmesen fényleni látta. Azonban rövid ideig tartott 
ezen történelmünk fénypontjaként ragyogó dicső korszak; tündöklő meteor volt az csak, 
melynek letüntével a zsarnokság éje borult nemzetünkre. Radnóth, honnan a győztes ország 
által örömzaj közt trónra kisért Rákóczi kiindult, ismét fiscus kézre jutott*A Kornisok, Tordai 
József és Balog János ellenmondtak s pert kezdettek, de a fiscus velök szemben érvényesité 
jogait, mert 1744–46-ban fiscalis kezelés alatt van., s azon volt a mult század közepe tájáig, 
mikor korlátnok Bethlen Gábor impetrálja*Hogy 1760-ban már Bethlen Gábor birja, kitetszik 
abból, hogy nevezett korlátnok b. Korda Györgytől kölcsön vett 40,000 forint hypothecájaul 
köti le a radnóthi uradalmat. Ezen kölcsönlevél a fiscalis levélt. 153. O., másol. Kemény Józs. 
Trans. Poss. egyelőre, mignem 1764-ben apr. 17-én véglegesen Bethlen Gábor és Miklós 
kezére ment, kiknek utódai birják jelenleg is*Mária Terézia fenn jelzett évben és napon 
Bethlen Gábor, Miklós és ezek utódainak inscribálja örökösen a radnóthi, küküllővári, 
halmágyi uradalmakat, Kutfalvát, Katonát, Almakereket és Gálfalvát 360,000 forintért. Ezen 
okmány a fisc. levélt. 153. Q. Vonatkozás Kemény József gyüjtem. Trans. Poses. Comit. 
Küküllő. Radnóth.. 

Hogy Radnóthot tárgyaló történeti vázlatunk kiegészitve legyen, elő kell sorolnunk azon 
számos (összesen 15) országgyülést, melyeknek itten tartása Radnóthnak egyik 
főnevezetességét képezi. Már fennebb emlitést tettünk három itt egybegyült országgyülésről: 
az 1461-kiről, melyet Szentiványi és Gebárt alvajdák hivtak össze, és az 1529-ben itten tartott 
két országgyülésről*Egyik január hóban püspök Gerendi, másik sept 9. Báthori István vajda 



által egybehivottról. Lásd ezeket fennebb 41. lapon.. Ezeken kivül főként az Apafiak korában 
gyakran jöttek össze az ország rendei Radnóthon és pedig: 

4-szer 1661-ben sept. 17-én*Lásd fennebb Apafi levelét Csik és Háromszékhez és egy itéletét 
Kemény Józs. Dipl. Trans. VI., melyben rendeli, hogy az illető peres felek okmányaikat a 
Mária napján Radnóthon tartandó országgyülésen mutassák be.; 

5-ször 1665. sept. 10–16., melyen a Bécsbe követségben járt Bánffi Dénes eljárásáról 
számolt*Ered. végz. fehérv. kápt. levélt., vonatkozást találhatni Gál „Országgy. végz.” 1, 
Bethlen János Hist. I. 185 és Mike Art. Diet. T. III. p. 473.; 

6-ször 1667. jun. 20-án*Mike Ind. Art. Diet. 41. lap.; 

7-szer 1668. jul. 15–19*Ennek végzései kihirdettettek Beszterczén. Lásd Mike Art. Diet. T. 
III. p. 579, és Gál ugyanott 25 lap.; 

8-szor 1671. jun. 26-án tartatott Radnóthon azon országgyűlés, melyen a lengyelekkel 
háboruba keveredett szultán ott megjelent kapucsi basája 600 szekér liszt küldését 
követelte*Szilágyi Sándor „Magyar vértanuk tört.” 211. l.. Ugyanez év augustusában pedig a 
fejedelmi tanács jött össze Radnóthon a magyarországi ügyek felett tanácskozni, midőn a 
hadizenést elhalasztva, Balló Lászlót a Portára, Brenkovics Györgyöt pedig a budai pasához 
küldék*Kővári Erd. Tört. IV. k. 138. lap.; 

9-szer 1672. jul. 26-án Radnóthon gyült egybe a magyarországi menekültek által annyira 
szorgalmazott és óhajtott országgyülés, melyen a magyarországi protestánsok sérelmei és a 
magyar alkotmány erőszakos csorbitása tárgyaltatván, főleg miután a lengyelországi 
hadmenetre indult szultán kapucsi basája is biztositó izenetet hozott, a Lipót elleni harcz 
megkezdése határozatba ment*Árpádia III. 112. Cron. Fuchsio II. 173. Gál ugyanott. 
Végzetek Donáth gyüjt. és Mike Art. Diet. III. 665.. A török tábor számára 601 szekér adatott; 

10-szer ugyanez év oct. 10–20. ismét országgyülés van Radnóthon, melyről Nagy László a 
Portára, Macskási Boldizsár Bécsbe küldetett*Törvényczikkek Mike Art. Diet. III. 667.; 

11-szer 1687. jul. 26–aug. 14-ig. Ezen gyülésről küldetett ki Haller János, Bethlen Elek, Bánfi 
György, Frank Bálint tanácsosokkal és sok másokkal, hogy a székely-udvarhelyi 
reformátusok és katholikusoknak templom feletti viszályát elintézzék*Kemény Józs. Suppl. 
dipl. Tran. XI. 103.. Ugyanezen országgyülés 65 frt kapuszám szerinti adót szavazott meg, s 
kimondá a táborba szállást, hidak és utak jó rendbe hozatalát*Törvényczikk. Donáth gyüjt., 
eredetije a szebeni superint. levélt., közölve Mike Art. Diet. III. 1003. Gál L. ugyanott 27. 
lap.; 

12-szer 1688. sept. 27–oct. 8-ig, melyen a dohányzás ellen korábban hozott szigorú 
büntetések megujittattak, s 200 frt büntetés róvatott az oly földesurra, ki jobbágyát a 
dohányzásért meg nem fenyiti*Kosa Zsigm. De public. part. Trans. administ. etc. és Mike 
Art. Diet. III. 1079. Megvolt a törvénycz. Halmágyi Ist. gyüjt.; 

13-szor ugyanez év nov. 3–8, melyről petki Nagy Pált emlékirattal küldötték a bécsi 
udvarhoz*Teleki-könyvtár Vásárhelyt, közli Mike Art. Diet. 1087. Vonatkozás Gál 
„országgyülési végzések” 133. lap és Benkő József „de Domitiis” czímű munkájában. és a 
melyen a tábor számára minden kaputól 5 köböl zab rendeltetett; 



14-szer 1689. jul. 15–aug. 5-ig, mikor a gyülésen jelen levő Apafi az ugyanazon év jul. 25-én 
kiadott confirmationalisával az ujonnan választott unitárius püspököt Bedő Pált hivatalában 
megerősiti*A megerősitő okmány egész terj. közölve van uzoni Fosztó Hist. eccl. Unitar. 
Trans. II. k. 619–621. lap, kéziratban Jakab Eleknél Kolozsvártt. Az ezen országgyülésen 
hozott törvényczikkek eredetiben gr. Rhédei levélt., közli Mike Art. Diet. III. 1115. Gál 
László az erd. Diet. végz. nyomdokai 28. lap.; végre 

15-ször 1690-ben I. Apafi halálát követőleg jun. 17–jul. 1-ig Radnóthon gyült össze az 
igazgató tanács, és ez év jul. 17-én, midőn a Porta által felkaftányozott, s Erdély fejedelmének 
kijelölt Tököli Imre ez ország trónjának elfoglalása, de még inkább hazája felszabaditására 
haddal indult Erdély felé. A fenyegető hirek következtében Heisler átiratára az igazgató 
tanács (status consilium) Radnóthra jul. 17-re országgyülést hirdetett, melyben elhatároztatott, 
hogy az igazgató tanács egy része állandólag Radnóthon maradjon a fejedelem (II. Apafi) 
mellett; hogy a bodzai szoros megerősittessék; hogy Fehérvárra 5000 köböl gabona 
szállittassék; s végre, hogy az ország Gyulafi László vezénylete alatt felüljön*Törvénycz. 
Mike Art. Diet. III. 1161.. 

Ez volt Erdélynek, mint fejedelemségnek, utolsó országgyülése; mert Tököli ujból 
kiszorittatván, a bécsi kormány, mely Tököli beütése által percznyire jogtisztelővé vált volt, s 
az annak hatása alatt kiadott leopoldi kötlevélben II. Apafi fejedelemségét s az ország 
önállóságát is biztositá, a vész elvonultával csakhamar visszatért a jogtiprásnak és 
szószegésnek hagyományos politikájára. Apafi, fejedelemség helyett, tisztességes börtönt s 
gyanús halált nyert, Erdély pedig beolvasztatott. 

Radnóth, mely utolsó székhelye s végső menhelye volt az erdélyi fejedelemségnek, e percztől 
fogva letünt az események szinteréről; s még csak egyszer az 1848 szabadság korszakában 
szerepel némileg ujból, a mennyiben Radnóthnál vivták a székelyek legelső csatájukat a 
felkelt oláhok ellen, még pedig a megmérközött erők aránytalanságát tekintve, a 
legbámulatosabb győzelemmel; de beszéljenek a tények. A hogy a generalcommando által 
felbujtogatott és felfegyverzett oláhok a vármegyéken elkezdék később gyászossá vált 
mozgalmaikat, a hogy a gyilkoltatni kezdett vármegyei nemesség segélykiáltása elhangzott, a 
székelyek Berzenczey László felszólitására azonnal egybesereglettek az emlékszentesitett 
agyagfalvi térre, hogy testvéreik megmentésére siessenek. A belszékelyföld nemes 
lelkesedése elhatott a távol Aranyosszékre is, s bár e szék körül is fenyegető állást foglaltak az 
oláhok, lelkes és szabadságszerető lakói még sem akartak képviseletlen maradni a székely 
nemzeti-gyülésen; azért a mint Berzenczey küldöttei Szentgyörgyi József Kossuth-
huszárhadnagy, Urházi György és Jakab Elek megérkeztek, a nép a legnagyobb lelkesedéssel 
fogadta, s mivel ugy a rendes huszár század, mint a már megalakult aranyosszéki nemzetőrök 
egy Enyed felé nyomuló oláh tábor szemmeltartására rendeltettek, nem vehettek részt, miként 
előbb tervezték, tömegesen a nemzeti gyülésben, hanem minden katona helységből (kik a 
határőri székely huszár ezredbe voltak sorozva) két-két követet választottak, kikhez a szék 
részéről megválasztott polgári egyének küldöttsége is csatlakozott*Ennek tagjai voltak: 
Szilágyi orvostudor, Csegezi Tamás és Ferencz, Fodor Gábor, Nagy Gábor, Balla, Zudor 
Károly, Bodola Mihály s sok mások.. Október 13-án Gerenden gyültek egybe, s az egerbegyi 
és gyéresi székely huszárok küldötteivel egyesülve, szekereken indult el a Szentgyörgyi 
József vezénylete alatt elől szintén szekéren haladó 5 Kossuth-huszár által megelőzött menet. 
Kutyfalva volt éji állomásuk, honnan az éber gondviselés csodás őrködése folytán 
Szentgyörgyi inditványára éjfél felé elindultak. Radnóthon nagy zsibongás volt, s midőn a 
falu alá értek, egy tribun előlovagolva tudtokra adta, hogy ők b. Puchner rendeletéből vannak 
ott a fegyvert beszedni; mire Szentgyörgyi, mint a küldöttség vezetője, felszólitá, hogy 



legyenek nyugton, mert különben mint utonállókkal fog velök elbánni. Erre az oláhok csordái 
mindenfelől „pringyeczil” (fogjátok meg) orditással rohanták meg a szekereket. Csak az öt 
Kossuth-huszár és néhány aranyos-széki nemzetőr – legfelebb 12 egyén – volt fegyverrel 
ellátva, tehát harczképes, ezekkel intézett rohamot Szentgyörgyi az oláhok nagy tömegére, kik 
itt is, mint mindenütt, gyáván szétszaladtak. De csakhamar felgyultak mindenfelé a lármafák, 
a harangok félreverettek, mire Csapó felől szembe, Ó-Kocsárd felöl oldalról nagy tömegbe 
bontakoztak ki a fegyveres oláh gräniczerek által vezetett oláh csapatok. A helyzet ez által 
nagyon veszélyessé vált, mit nem kevéssé nevelt a küldöttség öregebb tagjainak ijedezése, a 
szekeresek ide-oda kanyargása által előidézett zavar; de a 12 fegyveres hős ekkor is bátran 
megállta helyét, s átlátva, hogy itt vagy győzni, vagy meghalni kell, bámulatos hősiességgel 
vágtak be az oláhok tömör sorai közé, s azok egy részét a Marosnak, más részét a Radnóth 
melletti mocsároknak szoritották. Ezalatt Szilágyi kocsija feldőlt, mi a gyors továbbvonulást 
megakadályozta és a harczot meghosszabitotta. Három óráig tartott azon bámulatos küzdelem, 
melyben 12 elszánt hős*Huszárok gyalog, kik csak pisztolylyal és karddal voltak 
felfegyverkezve. harczolt ezrek ellen mindig győzelmesen, melyben a hármassával feloszlott 
védők előtt eszeveszetten szaladtak a csak távolról lövöldöző és igy lövéseikkel mi kárt sem 
tevő oláhok*Kik közül többen maradtak halva a csatatéren.. Ekkor a menet a hátulmaradt 12 
harczos fedezete alatt elindult Csapó felé, hol egybeszedvén magokat, s darabig a hiányzó két 
tagra*Nagy Gábor és Bodola Mihály a zavarban hátramaradtak, de ezek, valamint a 
Kutyfalván szekerük igazitása miatt hátramaradt gyéresiek is, az éj sötététől segittetve, 
szerencsésen megérkeztek Vásárhelyre. várva elindultak. Még egy ideig kisérték 
kiabálásaikkal az oláhok, de a hogy a fedezet feléjek robogott, azonnal visszaszaladtak, s igy 
minden komolyabb baj nélkül reggel 8 órakor megérkeztek Vásárhelyre*L. Urházi tudósitását 
az „Erd. Hiradó”-ban., résztvettek ekként az agyagfalvi gyülésen, hol az eset elbeszélése igen 
nagyban befolyt arra, hogy a székelység a rögtöni táborba szállást elhatározta. 

A hol a 12 hős ezen Ariostó tollára méltó harczot az éj homályában vívta, ott nem sokára még 
fényesebb győzelmeket arattak a székely fegyverek, mert itten a Csapó és Radnóth közti téren 
verték szét okt. 24-én a Vajáról leindult marosszéki nemzetőrök az oláhoknak azon nagy 
táborát*A mint azt e munka IV. kötete 165. lapján már előadtam., mely az aranyosszéki 
küldöttséget megtámadta és megsemmisiteni tervelte volt. 

Ime rapsodisticus képe ama történeteknek, melyeknek szelleme most is ott borong az ódon 
kastély felett. Egyes darabok csupán ama tükörből, melyben egykor a dicsőség sugarai 
verődtek vissza; de széttörött, rommá lett: s ma nem képes többé egyébre, mint visszaadni az 
emlékezetnek kegyeletes könycseppjeit! De a hely, hol egykor döntő csaták vivattak karddal 
és szóval, költői lelkesedéssel szeretett Erdélyünk felett; a kastély, hol független szabad 
fejedelmek uralkodtak annyi bölcsességgel és hősiességgel, hogy dicsőségünkből még 
napjainknak is jut: ha mindezek értékkel birnak a vizsgálódni szerető előtt; tán nem lesz 
felesleges, ha épitészeti szempontból igy vázlatát nyujtjuk ama lakosztályoknak, melyek 
csarnokai voltak és sirjává lettek az erdélyi fejedelemségnek. 

A képünkben előtüntetett radnóthi kastély a helység keleti végénél, a Maros balpartján igen 
regényesen fekszik. A jelenlegi kastély egészen az, a mely Rákóczi György által épittetett; de 
hogy Radnóthon már ezt megelőzőleg volt egy hatalmas várkastély, melyet a 16. század 
közepe táján Bogáthi Jánosné (Bánffi Magdolna) kiujitott, védművekkel s fegyverzettel 
ellátott, s mely gyakran vár (arx, castrum) néven is szerepelt, azt már fennebb látók, sőt 
Bombardus egy Radnóthon Bethlen Gábor által épitett várról is emlékezik. Az első 
várkastély, mely valószinüleg egy római castrum helyére volt építve, s melyet a Bogáthiak, 
Kendiek és Kornisok laktak: vagy az idő romboló hatalma által, vagy talán harczok dúlásai 



miatt is megsemmisülvén nem lehetetlen, hogy azt Bethlen Gábor kiigazittatta, de ez is 
elpusztult; igy épitette aztán a korábbiak helyére, s valószinüleg annak anyagából, II. Rákóczi 
György a 17. század közepén a jelenleg is teljes épségben meglevő kastélyt, melyen a 
fejedelmi épitkezésnek előre feltételezhető nagyszerüségét ma alig találhatjuk fel, miután e 
kastélynál terjedelmesebbet és díszesebbet akárhányat találhatunk hazánkban. Gondolatunk 
szerint ez onnan van, mert e kastély a renaisance styl hanyatlása korából származik, midőn a 
díszitményezések már nélkülözték a classikai idomoknak corectségét, sőt túlterheltségükkel 
és modortalanságukkal inkább gúnyképeivé váltal az utánozni czélzott egyszerüen szép görög 
épitészeti idomoknak. Különben is a magán, vagy a polgári épitészetnek tere nagyon korlátolt 
volt mindig, s az épitészeti idomok kifejlesztést e téren ritkán nyerhettek; legfölebb egyes 
középületeknél látjuk azt teljes pompájában érvényre emelkedni; s éppen azért, mert a 
radnóthi kastély ily középület volt, méltán várhattunk volna többet, mint a mennyit mutat. E 
kastély emeletes, négyszög épület, melynek szögleteihez egész testükkel kiszökellő négyszög 
bástyák vannak támasztva. Az egész épület hossza – a bástyákkal együtt – 69 lépés (északi és 
déli oldala), szélessége 62 lépés. Bejárata kettő volt: egyik a déli oldalon, hol köríves 
válívekkel ellátott előtornáczozat fut ez oldal egész hosszában végig. Ez azonban csak hátulsó 
mellék bejárat volt; mert a főbejárat a kastélynak északra (a Marosra) néző homlokzatánál 
volt alkalmazva. Itt két egymás fölibe helyezett kaput*Mindkettő csak gyalog-bejárat volt, 
mert a kastélynak különben is szűk belső udvarára kocsival nem lehetett bemenni. találunk. 
Az alsó kapu a kastély udvarára vezetett; a felsőn pedig az emeletbe lehetett feljutni. Az alsó 
kapu jelenleg is használatban van: egy renaisance stylben diszitett, köríves nyilatu ajtó az, 
melynek kiszökellő tető-párkányzatába ezen felirat van bevésve: 

„Geor. Rakoczi D. G. Princ Tran. R. H. Do. S. C.” (Regni Hungariae Dominus Siculorum 
Comes.) 

Az ajót-nyilat felett pedig kiemelt kőtáblácskára ez van vésve: 

„Avgvstinus Serena Architectvs venetvs opera regit.” 

Ezen alsó kapu mellett kétfelől volt felvezetve azon kettős főlépcsőzet, mely ma eltünt ugyan; 
de megmaradt a most ürbe nyiló felső kapu és megvannak azon díszes gyámkövek (consolen), 
melyeken a felső kapu előtti diszerkély nyugodott, hová a két felől rézsút emelkedő lépcsőzet 
vezetett. És ha ezen feltehetőleg igen díszes alakitásu lépcsőzet és disz-erkélyt ide képzeljük: 
akkor a kastélynak ez oldala igen jól nézhetett ki. 

A kastély beludvara 28 lépés hosszu; 17 lépés széles. Közepén kút volt, mely betöltetett. Az 
épülettest legdíszesebb része a déli oldal volt, melyet ugy kivül, mint belül válíves folyosó 
övezett*A díszes arkádok most be vannak falazva, s a falba illesztett kis ablakokon át nyer 
világitást a hosszúkás nagy terem.. Itt volt az országgyülési terem, mely most gabonaraktárrá 
levén átalakitva, egerek lakmároznak ott, hol egykor a honatyák tanácskoztak. 

Az épület keleti (most egyedül lakott) szárnyába vezetett (most befalazott) igen diszes kerekű 
ajtó szintén renaisance stylben van ékitve. Szélesen kiszökellő tető-párkányzatán e két 
hexameter van bevésve: 

„Si Devs elingves facaret quandogve bilingves 

Vno gvippe Die fierent centvm Zachariae.” 



Egyáltalában, e kastély minden ajtaja és ablaka, még a küloldalra nézők is, diszes kőkeretbe 
vannak foglalva, s bár egyenes zárodásuak, de az ily alakitás ridegsége az által van elháritva, 
hogy föléjük dús tagozatú csúcsmű, vagy jobban mondva, a renaissance-styl szokásos gúla-
csúcs-tetőzete van helyezve. Az egész épület, még a bástyák is, faragott kő-burkolattal vannak 
ellátva. Az ablakok nagysága, a falakon a lőrések teljes hiánya, sőt azoknak még a bástyákon 
való igen kevés számban való előfordulása is mind arra mutat: hogy e kastély épitésénél 
inkább a kényelem, mint a védképességre volt figyelem forditva, s hogy e kastély nem 
annyira önmaga volt erőd, mint erőddé lett külső védművei által, melyeket a Marosból vizzel 
tölthető mély széles árkok környeztek és tettek bajosan megközelithetővé. Ezen külső 
védművekre találunk vonatkozást Csereynél is, ki az állitja, hogy Barcsai elfogatása a 
radnóthi külső kastélyban történt. A külső védművek és sánczok ma már eltüntek, s egykori 
lételükről csak a hagyományok beszélnek. 

Rákóczi kastélyánál jóval erősebb volt a helyén feküdt korábbi várkastély, melyet a Marosnak 
két ága, s ennek vészes mocsárai öveztek körül; mert hogy Radnóth kastélya egykor szigeten 
feküdt, azt a talajnak figyelmesebb vizsgálatánál még most is könnyen fel lehet ismerni. 
Ugyanis, a kastély nyugati, déli és keleti oldalán még most is látszik a nádas által teljesen 
benőtt ágy, hol a Marosnak, vagy legalább egy tekintélyes ágának okvetetlenül folynia kellett. 

A helység maga a kastélytól nyugatra fekszik. Hogy az a fejedelmi korban nemcsak 
tekintélyesebb község, hanem hogy város is volt, azt már fennebb érintők; bár arra, hogy 
várossá mikor és melyik fejedelem által emeltetett, biztos adataink nincsenek. De mivel 1596-
ban fordul elő legelőször mint város: igen valószinünek tetszik, hogy azt azzá Báthori 
Zsigmond tette, ugy valószinű az is, hogy vásárjogot is ezen fejedelemtől nyert, mely 
elévülvén, csakis a mult században ujittatott fel*Négy országos sokadalmát 1804-ben nyerte 
jan. 18 (ez 9-én tartatik), márcz. 12., julius 2. és november 4. napjára., melyhez ujabb időben 
nyert*Hétfőnapi hetivásárait a Bach-rendszer alatt nyerte, mikor itten egy kerületi főnök 
székelt. hetivásárok is járulván, Radnóth ujból kezd elsülyedéséből kiemelkedve, azon 
hivatása felé törekedni, hogy e vidék kereskedelmi központjává s annyira szükséges városává 
nője ki magát. Már is piaczán több bolt és áru-raktár van; vásárai már is nagyon keresettek, 
van póstahivatal s elég kényelmes vendéglői; mik központi fekvésével kezetfogva, gyors 
emelkedését fogják eszközölni. 

Lakosai régen mind magyarok és reformátusok voltak; azok voltak a kastély urai is gr. 
Bethlen Gábor korlátnokig, ki leginkább azért kapta Mária Teréziától a radnóthi s más 
uradalmakat, mert katholikussá lett, s azzá lévén, radnóthi jobbágyai közt is prozelitákat 
csinált*Kiknek számára a kastélyban csinált imaházat, mely hivek nélkül ma is megvan egy 
szerzetessel, ki az ő alapitványából kapja csekély fizetését., kik a hogy elhagyták a magyar 
vallást, lassanként elhagyták nemzetiségüket is; ezért van Radnóthnak ma vegyes népessége, 
mely között csak 600 magyar (református) lelket találunk. 

Radnóth ugyan városi fényes állásából lehanyatlott; de azért fenmaradt a régi dicsteljesebb 
korból egy mult nagyságáról regélő emléképülete, a reformátusoknak ódon temploma, mely a 
késő gótkornak egyik figyelmet érdemlő műalkotása. E templomnak a szokásos községi 
egyházakat túlszárnyaló terjedelméről leginkább mértékarányai nyujtanak fogalmat, melyek 
következők: 

Szentély hossza      12 lépés 

Hajó hossza            22 lépés 



Szentély szélesség    8 lépés 

Hajó szélesség        10 lépés 

Épitészetének érdeméről több fenmaradt műidom kezeskedik; ilyen polygon záródású 
szentélyének boltivezete, melynek kajácsosan tagozott gerinczei és hevederei kehely idomú 
gyámkövekre (consolen) vannak levezetve. Egyik zárkövén (Schlusstein) székely czímer van 
(nap és hold), mely hogy miként került oda, kimagyarázhatatlan. 

Tudjuk, hogy a gót egyházaknál a kapuzatok felékitésére volt a főfigyelem forditva, s hogy 
azon kor épitészei oda törekedtek, hogy a kapuk mintegy előképét nyujtsák az egész épület 
épitészeti érdemének; mintegy kinyomatát adják az egész modorának elannyira, hogy a 
kapuzatok régészeti észlelése legdöntőbb adatot nyujtja egy régi egyház korának 
meghatározásához. Ezen esetet azonban nem találjuk Radnóth egyházánál; mert annak ugy 
nyugati fő, mint déli mellékkapuzata egyenes zárodásuvá idomittatott át. Hanem 
megmaradtak ablakai*Összesen négy ablak van, egy a szentélyzáródáson, egy a hoszszentély 
déli oldalán és kettő a hajó ugyanezen oldalán. és pedig a szentély záródásán lévőnek 
kivételével*Melynek díszművezete kitördeltetett., megmaradt teljes épségben ezen 
ablakoknak dús alakitású dísz-művezete (Masswerk) is, mely a kettős csúcsiv fölé helyezett 
három és négyszögnek különböző módositásával van alakitva. Ezen dísz-művezetnek 
kőfoglalványa főleg kivülről igen szépen van tagozva; de a külső díszitésre való hajlamot 
feltaláljuk az ablak-bélleteknél (Gewände) is; mert mig ezek belülről csak kajácsosan 
tágulnak, akkor kivülről két horony közti hengerpálczával vannak tagozva. Még felemlitendő 
a hoszszentély déli oldalába kivájva alkalmazott köríves zárodású papi szék (Chorsthul). 
Leginkább azonban a csúcsíves diadalív, melynek tetőzáródásánál két angyalfő domborműve 
s hajóra néző kajácsos leszelésén felirat mutatkozott, mit a vastag mészkéreg alól 
kiszabaditván, örömmel fedeztem fel a minuskel számjegyekkel bevésett 1486 évszámot, mi e 
templomnak modora által is igazolt épitési korát jelöli; kétségtelenné tevén, hogy e templom a 
nagy Mátyás király korszakának egyik emléképülete. 

A templom szentélye alatt levő sirbolt most el van zárva; a szentélyből leszolgáló bejáratánál 
azonban emlékkő van, melynek elkopott feliratából csak ennyit lehet kiolvasni: 

„Anno Domini 1551. 26 octob. Obiit Generosa D. Clara Bogáthi conjux Gen. Domi, Antonii 
de Kendi” – – –*A mi azután következett, készakarva ki van vésve. E sirkő arra mutatna, 
hogy a sirbolt a Bogáthiak és Kendiek temetkezőhelye volt.. 

A templom keritésében is van néhány régi sirkő. Egyik Peres Ferenczné*Peres Ferencz 
1610–12-ben volt radnóthi ref. lelkész. ilyei Séra Annáé, ki 1634-ben halt el; másik Tiszt. 
Bánfi-Hunyadi Istváné*Bánfihunyadi Ist. 1640–47-ig., ki 1647-ben halt el. 

A szentély diagonál oldaltámjába szintén régi sirkő van befalazva, melynek elkopott 
feliratából csak ennyi vehető ki: 

„Hic jacet Gaspar. Tordai qui obiit a morte madie Anno” – – –*Az évszám hiányzik, hanem 
miután a felirat egyszerü latin betükkel van kivive, alig valószinü, hogy az a templomnál 
régibb lenne, és igy az nem a templom épitésekor, hanem később az oldaltám kiigazitásakor 
falaztathatott oda.. 



A régi templommal régi harang is volt, melyet azonban 1848-ban ágyuanyagnak szolgáltattak 
be. 

A reform. egyházközség szent edényei közt egy ezüst pohár érdemel felemlitést, melyet Nyirő 
György ajándékozott 1709-ben. Ennek fenekén egy érem van; belső felén a Jaffa kapuját 
hátán vivő Sámson domborművével, körirata a következő: „Simson frangit portas et hostes at 
chrvs Tartara.” Külső lapján az oroszlánt szétszaggató Sámson, körirva: „Sameon zervsst ein 
jungen löwen Jud. IV.” 

Ezen kivül egy keresztelő kanna, melyet Belle Ferencz 1674-ben ajándékozott. 

Nevezetes még Radnóth temploma arról is, hogy ottan tartatott 1621-ben az unitáriusoknak 
Radeczky Bálint püspökök által elnökölt egyik nevezetesebb zsinatja; mikor Radnóth lakói 
mind unitáriusok voltak, de Rákóczi Péchi notájával nemcsak ennek kastélyát, hanem az 
unitáriusok templomát is confiscálta, ugy lett a templom református egyházzá, s a hivek is 
helvét hitüekké*Uzoni F. István Hist. Eccl. unitariorum in Trans. II. 485. lap.. De nem csak az 
unitáriusok, hanem utódaik is tartottak e templomban egyházi gyülést, mert 1673. jun. 15-én 
itt jött össze azon nevezetes református zsinat, melyen a Kokzeus tanainak hirdetéseért és 
Kartesius bölcselmének tanitásáért vádolt Dési Márton, Pataki István és Tsernátoni Pál 
felmentettek*Lásd Bod Péter „Az erd. ref. püspökök Hist.” 100–102. lapjain.. A reformátusok 
egy második zsinatot 1803-ban tartottak Radnóthon*Erd. ref. zsinatok, lásd „Erd. ref. 
anyaszentegyh. névkönyvét” 1866 évről.. 

A reformátusok templomával átellenben van egy régi udvarház, hol gr. Bethlen Gábor 
korlátnok idejében a jézsuiták székeltek rövid ideig. 

Radnóthnál két mellékvölgy torkollik a Maros terére. A balpartilag beszakadó Sályi patak 
völgye, melyben Sályi és Déég nevű igénytelen oláh falucskák feküsznek és a Radnóthon alóli 
már emlitett Ripánál nyiló Lekencze patak völgye. Ez utóbbi messze benyomul a Mezőség 
kietlen tájaira, legfelső részében számos Tordavármegyéhez, közepén több, e munka IV. 
kötetében ismertetett, marosszéki falu fekszik, alsó felében találjuk M.-Lekenczét, Nagy- és 
Kis-Iklandot, Kapust és mellékvölgyeiben Urajt és Mező-Bodont. Mellőzve itt a többit, csakis 
az utóbbi, szintén Tordavármegyéhez sorozott, 5 falura szoritkozom, ezek négyével hamar 
készen leszünk, mert azok nyomorult kis oláh helységek, melyek mi nevezetest sem mutatnak 
fel. A vidék, hol feküsznek, kopár, kietlen, legfelebb az ott levő tavak lánczolata ad némi 
festőiséget. Azonban kivételt kell tennünk az 5-ik falura Mező-Bodonra nézve, mely valódi 
oázt alkot e kietlen pusztaságban, mi az által indokolható, mert ezen – a fővölgy 
legigénytelenebb mellékvölgyében – elrejtett falut magyarok lakják. Azért bár mennyire 
elszigetelt legyen is, felkeressük életre való fajunknak e szép gyarmatát, s azzal és multjával 
annyival inkább foglalkozunk, mert e falu történelme szorosan kapcsolatos a többi 
szomszédos falukéval is, s igy ezét tárgyalva, amazokét is ismertetjük. A miként Bodon most 
is a Mezőség ezen részének legszebb és legérdekesebb helysége, ugy annak multja is távol 
korra felvihatő, a mennyiben lételéről, sőt magyar voltáról is 1332-ig felható adatunk van, 
mely évben Budun néven mint önálló katholikus egyházközség, tehát magyar lakosságu falu 
fordul elő*A pápai dézmák regestruma 722. lapján igy: „Paulus sac. de Budun solvit 22 
denarios.”. 

1481-ben Mátyás király a szentgyörgyi Medgyes Balázs notájával koronára szállott Bodont, 
Dátost, Iklandot, Lekenczeteőt (igy), Kapust és Keménytelket Báthori István erdélyi vajdának 
adományozza*Kemény Józs. App. dipl. Trans. VII. 79.. Következő 



1482-ben ugyanazon helységekben Gyalakuti János nyer Mátyás királytól 
birtokrészeket*Ugyanott 85.. 

1487-ben Bodont, Dátost, Lekenczét számtalan más torda- és kolozsvármegyei faluval Mátyás 
király Bécsből nov. 11. somkereki Erdélyi Miklós leányainak adományozza, s azokba a 
kolozsmonostori convent által statualtatja is*Ered. kolozsm. conv. levélt. X. 286. XVIII. 303. 
közli Kemény Józs. App. dipl. Trans. VII. 143.. 

1501-ben Bodonon, Iklandon és Keméntelkén Bethlen Miklós györgyfalvi Henke Kristóftól 
vesz jószágot*Lásd Kemény Józs. App. dipl. Tr. VIII. 21.. 

1507-ben Bodon, Dátos, Ikland, Lekencze, s több szomszédos falu nádasdi Ungor János 
kihaltával Zob Mihályra száll*Ugyanott VIII. 87.. 

1513-ban febr. 10-én Ulászló Bodont, Iklandot, Kapust, Keméntelket, Gerebenest, Szengyelt 
és Szakált, melyeket régen dengelegi Pongrácz János birt volt, hederfáji Barlabasi Lenárd és 
cses-ztei Barlabasi János és utódainak adományozza*Eredetije kolozsm. conv. levélt., közli 
Kemény App. dipl. Trans. VIII. 166.. 

1535-ben jan. 10-én János király Váradról kiadott uj adománylevelével madarasi Bernáld 
Balázst beiktatja az addig is birt Bodon, Dátos, Kapus, s számtalan más faluk 
birtokába*Ugyanott IX. 204.. 

1539. máj. 15-én Balassa Imre alvajdának Almás várából kiadott uj adománylevele nyomán a 
kolozsmonostori convent beiktatja Bodon, Dátos, Ikland, Kapus, Keméntelke, s némely más 
falukba alsó-csernátoni Domokos Mihályt fiaival János, István és Domokossal, valamint 
szentkirályi Thamási Istvánt*A beiktatás Bogáthi János ellenmondásával történt meg. 
Nevezett alvajdának ez év sept. 21-én ugyan Almás várából kiadott ujabb rendeletére, azon 
indokon, hogy Bogáthi ellenmondását mi okmánynyal sem tudta támogatni. Lásd Kemény 
App. dipl. Tr. X. 44, 51.. 

1553. febr. 6-án Báthori Endre Ferdinánd erdélyi vajdája Szamosujvárról, Bodont és Iklandot 
Zelemiri Miklós czigányok vajdájának, zeykfalvi Polyák Ferencznek és Sebesi Pálnak 
adományozza*Eredetije kolozsm. conv. levélt., közli Kemény App. dipl. Trans. VIII. 166., 
ugyan ez év aug. 10-én Dobó István és Kendi Ferencz vajdák a Thamási László és Lajos 
kihaltával koronára szállt Bodont, Iklandot, Kapust, Urajt és Sóspatakot koronkai Mihályfi 
Tamásnak adományozzák*Kemény Józs. App. dipl. Tr. X. 184.. 

1607-ben nov. 28-án Rákóczi Zsigmond Kolozsvárról kiadott uj adománylevelével szenyeri 
Telegdi Mártonnak a dátosi „Hajós rész” nevű jószágot mindkét nemre 
adományozza*Fehérvári kápt. Lib. Reg. Sig. Rákóczi III. 611., mig Bodont ugyanez évben 
Bogáthi Menyhért kihaltával Petki János korlátnokának adományozza Rákóczi 
Zsigmond*Kemény Józs. App. dipl. Tr. XV. 124., később Béldi Pál birta, kinek notájával 
Bethlen Gergely és Farkas nyerte el*Cserey Mihály Hist. Ujabb Nemz. könyvt. I. évf. 102. 
lap.. 

Az Apafiak korában Bodon szintén játszott némi szerepet, ugyanis itten tartatott 1694-ben a 
Bethlen Gábor leányát nőül vett Kendeffi Gáspár azon fényes menyegzője, melyen Erdély 
czimzetes fejedelme II. Apafi Mihály, a kormányzó Bánfi György és Erdély főnemessége 
jelen volt. A fényes vendégseregnek hazafiasabb részét kellemetlenül hatotta meg azon nem is 



álmodott eset, midőn távozásukkor a fejedelemnek Bethlen Gergely kisebbik leányával való 
lakadalmára maraszták meg. Ezen házasságot Bánfi György titokban főzte ki, félvén attól, 
hogy a már felnőtt fejedelem az ügyek élére állván, őt a nagyon is jövedelmező 
gubernátorságtól elüti. Ezzel megtartá maga számára a kormányzóságot, és annak nagy anyagi 
hasznait, de eltemette az erdélyi fejedelemséget, mert a császár a hire nélkül kötött 
házasságért nagyon megharagudott, kijátszodva látván az által azon tervét, mely szerint 
Apafival valamelyik leányát, vagy rokonát elvétetvén, meghagyja Erdélynek a diploma 
(leopoldi kötlevél) által is biztositott trónján. Haragja annyira ment, hogy Apafit csaknem 
katonai karhatalommal Bécsbe vitetve, ott tiszteséges fogságba tartotta, hol nem sokára 
nagyon gyanús halál vetett véget a fiatal fejedelem életének*Lásd Cserey Mih. Hist. Uj 
nemzeti könyvt. I. 236, 237. lap és Bethlen Miklós önéletleirását.. A Bodonba elkezdett mézes 
hetekre, csakhamar bekövetkeztek a keserűség napjai, melyeket diplomaticus cselszövények 
által kifőzött méreg tett Apafira és az önállóságától fosztott Erdélyre nézve végzetteljessé, 
mert az erőszakosan eloltott fiatal élettel együtt, eltemettetett Erdélynek függetlensége is. 

Mező-Bodonról származott a hires Bodoni család, melyből Báthori Zsigmond idejében 
Bodoni István országos szerepet vitt. Apafi alatt Bodoni Gergely tünt fel ennek Zsigmond 
fiában. 

1725-ben halt ki ezen család, s ugy ment ezen család bodoni s számos más jószága a Korda és 
Kemény családra*Lásd Benkő Józs. Spec. Trans. cott. Torda.. 

Mező-Bodon különben egyik Nagy-Iklandnál beszakadó mellékvölgy fejében egy kies 
hegykebelben fekszik. E hegykebelt köröskörül lomberdők és szőlőültetvények koszoruja 
ékiti; a falu között is mindenütt gyümölcsösek és ákáczsorok díszlenek, s éppen ez teszi e 
falut a fátlan Mezőség közepette oly meglepően széppé és kiessé. 

Bodon 600 lelket meghaladó magyar lakossága protestáns valláson van, régen a Maros mellett 
fekvő Dátosnak*Melyet akkor szintén prot. magyarok laktak. volt leányközsége, attól 1675-
ben vált el, s lett önálló egyházközséggé. A reformátusok ódon temploma egy dombtetőn igen 
szépen fekszik, az – mi a kőszegény Mezőségen ritka eset – nem csak erős kő, hanem régi 
épület is, a mennyiben csinos veszszőművel ékitett s átszelt lóherivvel alakult két kapuzata, 
valamint csúcsíves diadalíve és oldaltámos szentélyének sokszögzáródása annak késő 
gótkorban (XV. század) való épültére útal. – Ugy látszik azonban, hogy a kereszténység ezen 
emléképülete régibb pogány épitkezések felett emelkedett, sőt ugy látszik, hogy a rómaiak ezen 
rejtett völgybe is behatoltak volt, mert a gyakran felmerülő római érmek mellett a 
templomdombból, egy római sirkő is került ki, mely a volt Bethlen udvarház falába rakatott 
be, s melynek nagyon elkopott feliratából ennyi lehet kivenni: 

D. M. 

C. VALER. SEPTI 

MIO VIRG. LEG 

V MAC… P C 

VIXIT ANN LVIII 

ARTEM… IVL CoN 

IVX E. HERES PIO 

VIRGINIO BENE 

DE.SE. MERIToP 



vagyis Dis manibus Cajo Valerio Septimio Virginio Legionis V macedonicae Piae constantis. 
vixit annis 58 Artemia (vagy Artemisia) Julia conjux et heres pio Virginio bene de. se. merito 
posuit*Torma Károly szives felfejtése szerint.. 

A Lekencze völgye, melynek legtekintélyesebb része ugy is Marosszékhez tartozik, már 
földrajzi fekvésénél fogva is arra van hivatva, hogy észak-nyugaton Marosszék határát 
alkossa, s hogy mind az, mi ezen fővölgy és annak mellékvölgyeiben fekszik, valamint a 
Maros terének Kutyfalváig lenyuló része is, Marosszékbe kebeleztessék. Ezen természet által 
jelölt határra hazánknak egy ujabb felosztása alkalmával kétségtelenül figyelmet fog forditani 
a törvényhozás, s nem hiszem, hogy a jövő teendőjének e leirásomban való megelőzése által 
hibát követtem volna el. 

IV. Kutyfalva, Bogáth környéke és az ozdi 
völgy. 
Kutyfalva. Papok erdeje Dátos. Pekri Lőrincz. Garád, Keménytelke. A Maros oktalan 
kanyargása. Római út nyomozása. Oroszi. Bogáth, néveredete, római és későbbi vár, a 
bogáthi régi templom. Czintos, Csekefalva, Batiz, Isvánháza, tumulusok, erőditvények, régi 
harang. Magyar-Bükkös. Kemény János fejedelem születése, régi curiája. Gámbucz, Ozd. 
Pekri Lőrincz kastélya. Ozd régi temploma, harangja. Ozd régi voltát bizonyitó adatok. 

Radnóthot elhagyva, a mint az út egy a térbe kiszökellő magaslatra emelkedik, a Maros két 
ellentétes partján elhelyezkedett regényes fektű két falut lát feltünni az útas: Kutyfalvát a bal, 
Dátost a jobb parton. E ponton három törvényhatóság érintkezik, mert Radnóth Küküllő, 
Dátos, Torda, Kutyfalva s szomszéd falui pedig Alsó-Fehérvármegyéhez tartoznak. 

Kutyfalva, Kugfalva néven már 1339-n előfordul*A Herman-nemből való Dénes fia László, a 
háromnemü székelyek grófja 1339-ben a fehérvári káptalannak ajándékozza Kugfalvát, egy a 
ráczok elleni hadjáratban akaratlanul elkövetett gyilkosság bűnbocsánatjának megnyeréseért. 
Az átruházó okmányt egész terjedelmében közli Fejér Cod. dipl. T. IX. vol. 4, pag. 399. és 
Szereday Not. Cap. Alb. 37–38. lap.. Losteiner*Topografica descr. 147, mely munka 
kéziratban a cs.-somlyai kolostorban van. a szerzetéseknek (Ferencz rendieknek) itten állott 
kolostoráról emlékezik, melynek ma semmi maradványa, sőt még hagyományos emléke sem 
maradt fenn; legfőlebb egy erdő elnevezésben, melyet Papok erdejének hivnak, van némi 
nyoma annak, hogy itt csakugyan voltak szerzetesek, kik alkalmasint a lakosok 
reformálásával huzódtak innen el, mert Kutyfalva lakói már János Zsigmond korában 
unitárius hitre térvén át, éppen annak tudhatjuk fel, hogy azok egészen napjainkig legalább 
részben magyarok maradtak; az unitáriusoknak itt virágzó egyházközsége volt egészen a mult 
századig. Ez egyház az unitárius hiten levő Pekriek, nevezetesen az 1569-ben Váradi 
kapitányságot viselt Pekri Gábor patrociniuma alatt virágzott, s midőn 1657-ben, Sárdi János 
Küküllő egyházköri esperes hivatalos visitatiót tartott, a kutyfalvi unitárius egyházközség 
egyike volt a kiválóbbaknak*Uzoni Fosztó Hist. Unitariorum in Trania T. II. 389.. 1695-ben 
márcz. 15-én az unitáriusok részletes zsinatot tartanak Kutyfalván. 1697. jul. 19-én az elhalt 
Pekri Gábor felett Pálfi Zsigmond és Koncz Boldizsár (későbbi püspök) esperesek tartottak 
gyászbeszédet. Pekri Lőrincz II. Rákóczi Ferencz hős vezére szintén unitárius volt, mint ilyen 
irja alá 1706-ban a keresztes mezői fegyverszünetet*Az aranyosszéki unit. dioecesis 
protocollumának ez évi bejegyzése szerint, ad 15. sept.. Később megmaradhatásáért a 
kutyfalvi unitáriusok egyházát nyugtalanitá, Pekri Ferencz pedig Bécsben elzáratván, 



szabadságát csak a katholizálás feltétele alatt nyerhette vissza. Elvesztvén e szerint az egyház 
patronusait, mindinkább hanyatlott, a földesurak jobbágyaikból is sokat áttéritvén a katholikus 
hitre, azok itt is, mint másutt, oláhokká lettek. Az unitáriusok mindent elkövettek itteni 
álláspontuk megtartására. 1709-n még papja van itt az unitáriusoknak Csikfalvi János, ki ez 
évben Szentmártoni Pált helyettesitette maga helyett, ez a haranglábi zsinaton gyüjtött 
segélypénzből 300 ftot kap. 1711-ben a nagyajtaji zsinat a kutyfalvi unitárius lelkész 
szükségleteinek fedezésére forditja figyelmét. 1713-n még gyüjtést csinálnak a kutyfalvi 
lelkész számára; de daczára ennek, két év mulva megszünt ez az egyházközség, mert az 1715. 
désfalvi zsinaton a deficiált kutyfalvi unitárius egyházközség áldozó pohara a muzsnainak 
adatott át*Uzoni Fosztó ugyanott 389–391.. Elenyésztét leginkább az okozta, hogy a 
katholizált Pekrieket földesuri minőségben követett b. Dániel István az unitáriusok templomát 
lefoglalta az akkor csekély számu reformátusok számára; a templom kedvéért aztán áttértek a 
lakosok is. E templom régi volt, de Dániel István oly lényegesen átalakittatta, hogy csak 
átszelt lóherivvel záródó két kapujáról ismerhetjük fel benne a késő gót kor műmaradványát. 

Kutyfalvát több szomszédos faluval*Mint Dátos, Sz.-Jakab, Péterlaka, Czintos, Batizháza, 
Istvánháza, Sülye, Oroszi, Ludas, Ozd, Vesszős s még ezeken kivül 97 helységben birt Pekri, 
miként az egy Zeyk Lászlónál levő jószág-egybeirásból (conscriptio) kitünik. gróf Pekri 
Lőrincz*Pekri Lőrincz már Tököli idejében a szabadság hőse volt, miért 1686-ban notáztatott, 
de később katholizálván, grófi czímet és jószágait is visszanyerte, s a Rákóczi-mozgalom 
kiütésével Rabutin által a megyei banderiumok szervezésére küldetve, elfogatott, mikor 
Rákóczihoz átállván, annak egyik legjelesebb és legkitartóbb vezére lett. a hires kurucz vezér 
birta, s legkedvenczebb tartózkodási helye volt, hol a falu nyugati részében fényes kastélya 
állott, melynek – még öreg emberek által ért – maradványait a Degenfeld és Szentgyörgyi 
udvarokba épitették be. Hogy Pekri Lőrincz Kutyfalvát kedvelte, s ott terjeszkedni kivánt, 
mutatja az is, hogy 1700. sept. 14. ifjabb Pekri Gábortól Dicső-Szent-Márton és Királyfalváért 
cserélte meg kutyfalvi, oroszii, czintosi, péterlaki és szentjakabi jószágát, mit Leopold is 
helyben hagyott*Kemény Józs. dipl. Tran. X. 193–212., sőt Pekri Lőrincz kérésére ez év 
decz. 23-án Kutyfalván (jan. 16. nov. 25.) tartandó két országos sokadalomra adott 
engedélyt*Engedélyokm. ugyanott 257–258.. 

Pekri notáztatván*Pekri Lőrinczet 1704-ben a szebeni országgyülés notázta, honnan márcz. 
20-án Henter Ferencz itélőmester és m.-vásárhelyi Simonfi Mihály küldetett ki a végett, hogy 
Pekri minden javait confiscálják. Ezen rendelet ered. a fiscalis levélt. fasc. 73. Lib. 1 cott. 
Alb. Lit. C. Közli Kemény József Dipl. Trans. XII. 61–64., birtokait Teleki, s mások 
dividálták el; azonban özvegye Petróczy Kata Sidonia 400,000 forintért visszaváltotta*A 
visszaváltási okmány Zeyk László levelei közt.. 

Pekrinek egy Imre nevű fia és 5 leánya maradt. Ez az Imre vadászat alkalmával Kutyfalván 
egy mocsárba lelte halálát, s benne a gr. Pekri család kihalt. Roppant sirköve ott áll most is a 
falu felett levő Kőláb nevű dombon; feliratát elkoptatta az idő kérlelhetetlensége; miként 
kiirtotta az egykor hires családnak ezen reménydús utósarját is. 

Pekri roppant birtokai 5 leányával szétoszlottak, s ma hiába keressük a történelmünkben 
magasztosan szerepelt nagy férfinak emlékét másutt, mint a történelem örökké fenmaradó 
érczlapjain. 

A Kutyfalvával átellenes Dátos, mely régen szintén magyar község volt*Régen Dátos ref. 
anyaegyházközség vala, melynek Bodon és Kutyfalva filiája volt; ma megforditva: a kevés 
számu ott megmaradt magyarság Kutyfalvához tartozik, de azok száma alig közeliti meg a 20-



at., ma teljesen eloláhosodott, ezen szomorú methamorphosis a jobbágykitelepités hazafiatlan 
műtétének tudható fel. Dátos felett egy szeszélyes idomú kopárhegy emelkedik, a Garad; 
függélyes oldalában egy megközelithetlen üreg tátong, ez régen mint erőditett barlang, a 
vidék lakóinak villongós időkben biztos védhelye volt. 1529-ben Báthori István Zápolyának 
Erdélyt elfoglaló vajdája jul. 13-án Dátosra hirdetett országgyülést, melyet Majláth és Török 
Bálint visszaszoritásával Székely- (Maros) Vásárhelyre tett át*Lásd Ráth Károly Magy. kir. 
útaz. 298. lap.. 

Dátosnál egy kis mellékvölgy nyomul be a Mezőség hegyei közé, ebben rejtőzködik M.-
Keménytelke, melynek régi történelmét fennebb M. Bodonnal kapcsolatosan tárgyaltuk. 

A partjait folytonosan elseprő Marosnál – kivéve tán a Tiszát – egy folyama sincs hazánknak, 
mely jelenlegi szabályzatlan állapotában – rakonczátlanabb, szeszélyesebb volna mindenhol, 
de különösen e tájon, hol Kutyfalva és Dátos közt két nagy S-t ir le kanyargásával. Alig 
kellene itt néhány száz lépés átmetszést tenni, hogy a folyam egyenes vonalba vétessék, s több 
ezer hold jó minőségű föld ármentessé tétessék, de fájdalom nálunk az ily szükséges műtétek 
még mindig a pium desideriumok közé tartoznak! 

A mit a Maros Dátosnál tesz, az szeszélyének csak előjátéka; mert alább az addig nyugati 
irányt követett folyam nem szükségből, mert előtte szabad tér nyilik, hanem csakis 
szeszélyből ismét nagy kanyarulatot teszen délnek, honnan visszafordul északnak: Maros-
Bogáthnál bár nyilt tér kinálkozik eredeti irányának követésére, azt nem teszi, hanem ujból 
visszafordul délnek, s messze behatol a hegyek aljáig, hol azonban a magas Kapucsel 
(szentjakabi hegy) által rendre útasitva, ismét északnak veszi útját, s egyenes vonalba 
visszatér Bogáthhoz, melyet körülfolyva ezen szétkalandozása után, felveszi eredeti nyugati 
irányát. 

Ezen kacskaringós folyása a Marosnak 3 1/2 mfdet teszen, mit három nagyon csekély, ezer 
ölet alig meghaladó átmetszéssel 1/3 mfdre lehetne reducalni. Hogy ez már rég meg nem 
történt, hogy ily antidiluvialis állapot a civilisatio körvonalán belül mindeddig fentartatott, 
annak okozója azon kormányzat volt, mely hazánk elszegényitésének és kimerités által való 
beolvasztásának üdvtelen politikáját századokon át üzte; azon kormányzat, mely lelketlen 
haszonbérlőként, minél több hasznot igyekezett kivonni a nélkül, hogy a szükséges javitások 
és befektetések által a jövőt biztositani igyekezett volna; azon lelketlen kormányzat, mely 
nem hogy ily közhasznú műveleteket tett volna, hanem még megakadályozta az olyak tételére 
alakult társulatoknak e téren való működését is. 

Az országút nem követi ugyan a folyam szeszélyes folyását, hanem a Maroson Dátos 
irányában átszállva, egy hegyen át, egyenesen megy Ludasnak. Mi azonban elhagyjuk ez 
alkalommal a jelen útját, s a multnak útjait követjük*Ez irányban fog haladni a jövő útja is, a 
mennyiben a készülőben levő vasút is Bogáthnál fog elvonulni., azon irányban menve, a hol a 
római útvonal haladott, melyet fennebb Radnóthig elnyomoztunk. Az a radnóthi határról a 
kutyfalvira, az ugynevezett Előlábok nevű dülőnél jön át, s a péterlaki Czigányföldek között, a 
Körtvészeri és Hosszu nevű határrészen átvág Oroszinak*Oroszi egy kis oláh falu Kutyfalván 
alól a Maros balpartján., hol a falu kertjeit keresztül hasitva halad a bogáthi nyakhoz. 

Bogáthi nyaknak nevezik pedig a Maros két ellentétes folyása közötti azon alig 200 lépés 
szélességű földnyelvtőt, mely ha átmetszetnék, a most félszigeten fekvő Bogáth egészen 
ellenkező partján tünnék fel a folyamnak, mint jelenleg. 



Bogáth fekvése olyan, hogy még a mai hadtan igényei szerint is, alkalmas lenne egy hatalmas 
erődnek elhelyezésére, mert az nemcsak az azt körül kanyargó Maros által van fedve, hanem a 
falu délkeleti részén egy olyan magaslat emelkedik, melyet semminemű más hegy nem 
uralog. Igen valószinünek tetszik, hogy a rómaiak éles szeme fölfedezte ezen előnyös fekvést, 
s az emlitett magaslatra egy álló tábort (castrum stativum) emeltek, mely a Maroson állott 
hidakat fedezte, mert hogy itt az el- és visszafolyó Maroson a rómaiak két hidjának kellett 
állani, kétségtelenné válik az által, miszerint az Orosziból jövő római út egyenesen a bogáthi 
nyaknak (félsziget tövének) irányul, hol, hogy az a Maroson átkelhessen, mulhatatlanul át 
kellett, és pedig kétszer, hidalniok a Marost. A hidakat pedig a rómaiak soha védtelenül és 
fedezetlenül nem hagyták; azért Bogáthon mulhatatlanul hidfőül szolgáló római castrumnak 
kellett lenni. 

 

Kemény János fejedelem magyar-bükkösi curiájának homlokzata. 

A hidaknak ma ugyan semmi nyoma, elsodorta a folyamnak évenkint kikelő árja; a 
castrumnak szintén kevés nyoma*Bár a bogáthi magaslaton rommaradványokat, sőt földalatti 
boltozott üreget még most is lehet találni. van, eltüntethette az eke, mely ezred év óta alakitja 
és tisztitja a talajt, s mégis találhatunk Bogáthon oly maradványokat, melyek a rómaiaknak itt 
lehetett épitkezéseire útalnak; s ezek azon nagy mennyiségü római téglák, melyekkel a 
bogáthi református templom ki van rakva s melyeken az V. macedoniai legio bélyege 
többszörösen előfordul. Téglát pedig ily nagy mennyiségben másunnan ide nem 
hoztak*Annál inkább, hogy római épitkezések itt a környéken sehol sem mutatkoznak., 
hanem azoknak az itt állott hidakból és az azokat fedezett álló táborból kellett kikerülni. Ezen 
anyagokból épülhettek a nagyszámú bogáthi udvarházak és maga a református templom is, 
mely egy kéttornyos, ódon egyház volt; de az 1829-ben eszközölt kiigazitásakor nem csak 
tornyai mozdittattak el, hanem az egész egyház annyira átalakult, hogy régi műidomaiból mi 
sem tartatott fenn, mi épitési korára útasithatna. 

Bogáth Tordavármegyéhez tartozik, illetőleg oly ponton fekszik, hol három vármegyének 
határa ütközik*Torda, Küküllő és Alsó-Fehér vármegyék.. Bogáth jelenleg is népes 
helység*A magyar népesség megközeliti az ezeret, s ez az összes lakosság felénél több. Lakói 
közt igen sok nemesség van s értelmi fejlettség, mit az is tanusit, hogy casino s olvasó-egylet 
létezik., hogy régen még tekintélyesebb volt, már csak az is tanusitja, hogy Tordavármegye 
gyakran tartotta itt közgyüléseit; – a többek közt 1664. ápr. 25-én azon gyülést, melyen Béldi 
Pál fejedelmi küldött és Haller János Tordavármegye főispánja mint delegált birák hoznak 
itéletet Keresztesi Ferencz és Henter Pálné közti – járai jószágot érdeklő – perben*Ennek 
conventi átirata megvan Kemény József Codex trans. X. kötet 41–43. lapján.. Bogáthon 
tartatott 1696-ban azon közgyülés is, melyen Bánffi György és Gyulaffi László nagy 
ünnepélyességgel iktatják be a tordavármegyei főispánságba Apor Istvánt*Cserey Mihály, 
lásd Ujabb nemzeti könyvtár 258. lap.. 



Bogáth néveredetét érdeklőleg többnemű értelmezés merült fel, a többek közt gr. Kemény 
József azon Csehországból beszármazott Bagat nevű emberrel hozza kapcsolatba, kiről 
Kézaynál látunk emlitést téve*Kezay Hist. 138. lap.. Valószinübb azonban, hogy ugy ez, mint 
a csiki Bogáth*Lásd e munka II. kötetében. a török bogáztól (viz közötti szoros) származott. 

Bogáthról legelső okmányi tudatunk 1333-ig hat fel, mely évben Szengyel és saját területe 
közt határjárást tart*Lásd alább Szengyelnél.. Birtokosai nagyon gyakran változnak, s 
leginkább Radnóthtal egy kézen forog. Legrégibb birtokosa mindenesetre az innen származó 
Bogáthi-család volt. 1439. jul. 25. Albert királynak Budáról kiadott uj adománylevelével 
Bogáthi Péter és nagybátyja János iktattatnak be Bogáth, Oroszi, Ludas és Szent-Jakab 
birtokába, mely falukat eldődeik is mindig békésen birták*Az ellenmondás nélkül való 
beiktatás eredetije a kolozsmon. conv. levélt., Közli Kemény József App. dipl. Tr. VI. 99.. 
1459. máj. 14. Geréb János, a király Erdélyben levő főkapitánya a kolozsmonostori 
conventnek elrendeli, hogy Bogáthi Lászlót a most Gerendi László által zálogra birt 
Bogáthba, a zálogösszeg lefizetésével beiktassa*Ered. kolozsm. conv. levélt., közli Kemény 
Józs. App. dipl. Tr. VI. 99.. 

 

Kemény János bükkösi curiájának északkeletről felvett látképe. 

Ugy látszik, hogy Bogáthon a római vár helyére magyar vár is épült, mert 1605-ben Bocskai 
István rendeletére Bogáthi Menyhért hét oly (Küküllő-, Torda- és Fehérvármegyékben fekvő) 
faluba statuáltatik, melyek egykor a bogáthi várhoz tartoztak (ad arcem Bogáth 
pertinebant*Lásd elenchus litt. conv. b. Mariae virg. de Colosmonostor. 1772 conf. 16. k. 
511–531. lap.. Ezen várnak ma föld fölé emelkedő semmi nyoma sem látszik, de 
mindenesetre ott kellett annak feküdni a falu felett emelkedő azon magaslaton, melyre 
fennebb a római castrumot helyezők, s igen valószinű, hogy a mult évben ott felfedezett 
földalatti pinczék ezen vár alsó osztályához tartoztak. 1615. nov. 10-én Bethlen Gábor az 
addig özv. Bogáthi Andrásné (Szilvási Erzsébet) által birt Bogáthot, Ludast, Keménytelkét, 
Bodont, Oroszit, Péterlakát, Sz.-Jakabot és Acintost 10,000 frtért inscribálja fele részben 
Szilvási Czyczliczky (igy) Boldizsárnak, másik fele részben karathnai Alia Farkasnak*Ered. a 
kamarai levélt. Budán, másolat. fisc. levélt. Fasc. 4. mise. Litt. Y. közli Kemény dipl. Tr. VII. 
171–174.. 1620. máj. 20-án ugyan Bethlen Gábor Kassáról Bogáthi Drusinát Czertzjel vajda 
(igy) nejét mindkét nemre beiktatni rendeli Bogáthba és az előbbi tételben emlitett falukba, 
melyeket részben Bogáthi Andrásné hagyott volt Szilvási Czeszeliszky Boldizsárnak, de a 
melyeket ez többi jószágaival együtt (a kegyelemből visszaadott Bolyán kivül) hűtlenségi 
bűnön veszitett el*Ered. a fehérv. kápt. levélt., közli Kemény App. dipl. Tr. XVI. 237.. 1630. 
jan. 1-jén Brandenburgi Katalin adománya és rendelete alapján Bogáthba, Ludas és Szent-
Jakabba Kornis Zsigmond tanácsos és bihari főispán iktattatik be*Ered. fehérv. kápt. levélt., 
Bojtoni Gásp. prot. IV. 375.. 1650-ben II. Rákóczi György a radnóthi uradalomhoz tartozó 
bogáthi részjószágot Kornis Ferencztől visszavévén, nejének, Báthori Zsófiának ajándékozza. 
Apafi 1664-ben szintén nejének, Bornemissza Annának adja. 1678-ban pedig a 



Nagyrontótava nevű bogáthi területet udvari papja, Topheus Mihálynak 
adományozza*Kemény Józsefnél Trans. posses. Com. Tord., eredeti okmányok a fiscalis 
levélt. 20. L. 2. com. Kolozs N.. 1754-ben Macskási György defectusán nővére Kemény 
Sámuelné nyeri el; ma is a Macskásiak és Kemények a főbb birtokosok, bár kisebb birtoku 
magyar nemesség igen nagy számmal van Bogáthon; ezek műveltségének hévmérőjeül 
tekinthetjük az ottan levő casinót és olvasó-egyletet, melyek nem csak Bogáth, hanem 
vidékének értelmi fejlettségére is jótékony hatást gyakorolnak. 

Bogáth régiségéről a felhozott okmányok mellett azon 15 bronz sarló és 2 celta is kezeskedik, 
melyeket mint itten talált igen érdekes bronz-kori leletet küldött be b. Gamera Gusztáv az 
erdélyi muzeum régiségtárába. – Bogáthtól délre, ott, hol a Maros magas hegyek által 
visszatérittetik, Ozd pataka szakad belé. E patak torkolatjánál fekszik Czintos, a Kemény-
család által birt vegyes népességű kis falucska, mely hogy régen Jacinthus*1469-ben Báthori 
István erd. vajda Budáról sz. Mihály napján rendeli a kolozsmonostori conventnek, hogy 
Baska Balázst, a budai vár provisorát és kusali Jakch Lászlót számos zálogban birt erdélyi 
jószágba, azok közt a Fehérmegyében levő Jacinthus, Hyod és Nándor nevű praediumokba is 
bevezessék, mi meg is történt. A rendelet és a conv. jelentése megvan egész terjedelmében 
Kemény Józs. Codex Transumtorum VI. köt. 26–36. lap. és Acintos nevet viselt*Acintos 
néven találjuk egy 1358. okmányban. Lásd alább Lándornál és egy 1615-ki okmányban is lásd 
fennebb Bogáthnál., s hogy Bogáthtal többnyire egy kézen forgott, azt fennebb látók. 

A völgyecske – melynek előterét a torkolatjánál igen regényesen fekvő Czintos foglalja el – 
messze benyomul a hegyek közé s abban, valamint számos mellékvölgyületeiben több (Alsó 
Fehérhez tartozó) falu rejtőzködik. Ha e falukat felkeresve, tüzetesebben vizsgáljuk; ha e 
völgyecske tömkelegébe feszült érdekkel hatolunk be: azt az ottan fellelhető történelmi és 
régészeti műkincsek mellett teszszük azért is, mert e kis szugolyék a magyar elemnek egy 
díszes oáza, hol több községben tisztán megmaradt fajunk; s hogy az meg lett őrizve, 
határozottan a protestantismusnak tulajdonithatjuk, mely vallás nemzetiségünknek mindig és 
mindenütt hű őre, mondhatnók biztos palladiuma volt. 

Az első falu, melyet e völgynek egyik baloldali mellékvölgyületében találunk: Csekelaka, 
mely nevét a legelébb idetelepült Cseke nevű őstől nyerte. Ezen Cseke utódai lehettek a 13. 
században már előtünő Csekelakiak*Chekeloki László 1286-ban atyjának azon hagyományát 
– mely szerint a Béla királytól nyert Paadot lelke üdveért a fehérvári sz. Mihály-egyháznak 
adta – helybenhagyja, s azt Endre király is megerősiti. Ez okmány közölve van Urkund. z. 
Gesch. Siebenb. I. 196. lap. Ered. fehérv. kápt. levélt. cista Cap. Fasc. 1. Nr. 34. 
(Chekelokiak). A falu a 14. század elején már önálló egyházközség*A pápai dézmák 
regestrumában a fehérvári esperesség egyházkörében, az 1332. év rovatában 696. lapon levő e 
bejegyzés szerint: „Lucas Sacerdos de Chekeloka solv. 40. denarios.”. A régi 
egyházközségnek régi temploma is volt, mely azonban ujra épült; hanem fenmaradt egy régi 
harangja, mely idomra nézve a nyárád-szent-annai harangnak*Lásd e munka IV. kötetében. 
Csekelaka magyarsága ref. hitet vall. hasonmása. – Csekelaka első birtokosai a Csekelakiak 
voltak. 1505-ben Miske Benedek és Tamás vásárol Csekelakán jószágot*Mibe a kolozsm. 
conv. Péter bosyni és szentgyörgyi gróf és erdélyi vajda rendeletére beiktatja. A beiktató 
okmány eredetije a kolozsm. conv. levélt., másolatban gub. levélt. Trans. Conv. IV. 196.. 
1533-ban pedig Csekelaka birtokába Báthori István rendeletére csekefalvi Litterati Simon 
iktattatik be a kolozsmonostori convent által mint olyan jószágba, mely őt örökösödési jogon, 
de csucsi Tomori István és Zsigmond (ki fehérvári kanonok volt) hagyománya alapján is 
illeti*A beiktatás Tomori István fiainak ellenmondásával történt meg. Beiktató okmány ered. 
kolozsmon. conv. levélt., másolatilag gub. levélt. Trans. Conv. T. IV. 177.. 1589. febr. 24-én 



Báthori Zsigmond Paczolai Kristófnak csekelaki s más jószágaira uj donatiót ad*Fejérvári 
kápt. levélt. Lib. Reg. Sig. Báthori III. 611.. 1590. okt. 3-án Csekelaki Bálint csekelaki nemesi 
udvarát és jószágát Bodó Miklósnak hagyja éltére*Gub. levélt. Trans. Conv. T. I. 329.. Most 
főbirtokosok a b. Kemények. 

A csekelaki völgy fejében Batiz nevű, oláhok által lakott kis falucska fekszik. De térjünk 
vissza a fővölgybe, melynek jobboldali magaslatán a kizárólag református magyarok által 
lakott Istvánházát találjuk. Istvánházáról ha nincsenek is régi időkbe felható tudomásaink, ezt 
helyrepótolják az Estwánházi családról szóló és a 14. századig felmenő adataink*1383-ban 
Péter, Estwánházi Kelemen fia fordul elő. Lásd Kemény App. dipl. Tran. III. 193. 1411-ben 
egy beiktatásra mint vajda emberei Istvánházi és János rendeltetnek ki. Lásd gub. levélt. 
Trans. Conv. IV. 155. 1493-ban Istvánházi Lászlónak (Tamás fia) istvánházi s más helyt levő 
jószágaiba Nagy Balázs, az erdélyi sóaknák kamaraispánja statuáltatik a kolozsm. convent 
által Losonczi László és Drágfi Bertalan vajdáknak ez évben Beszterczéről kiadott rendelete 
következtében, minek Istvánfi Tamás leányai Lucia (Szentgyörgyi Simonné) és Margit 
(Basuza Györgyné) ellentmondottak. A beiktató okmány eredetije kolozsm. conv. levélt., 
másolatilag gub. levélt. Trans. conv. IV. 564., melyek egyszersmind e falunak már akkori 
lételére útalnak. 

A körmönfont csinos falucskában találunk egy szépen fekvő templomot, melynek 
ajtószemöldére ez van vésve: „1634. M. Che (Cseh) choronensis”, mi a templom épitési korát 
jelölné; hanem van ennél sokkal régibb és becsesebb műemléke is Istvánházának: egy régi 
harangja, melyről az a hagyomány, hogy Czintos tájékán a földben találták. Körirata ez: 

 

(Regina celi letare alleluja 1498) 

E szent emlékeken kivül még harczi emlékeket is találunk Istvánházán a falu feletti oldalban, 
a Szilfáknál dombok nevű helyen, hol oly sajátságos idomú töltés és oly szabályszerüleg 
elhelyezett dombokra találunk, melyeken az ember kézidomitása felismerhető, s melyek 
aligha nem homályos maradványai valamely avar, ringa, vagy másnemű földerődnek. 
Vizsgáljuk kissé közelebbről. Legfelül háromszáz lépés hosszu gátony vonul el, mely kéthelyt 
rézsútoson van átszelve, keleti alján (külső felén) sánczszerű bemélyedéssel. 

Ezen külső töltésen belül, vagy 10 lépés távolra, egy másik amazzal párhuzamosan futó töltés, 
vagy oromzat van háromszoros, szintén rézsútas átmetszéssel, melyek által ezen belső gátony 
öt önálló domb idomát nyeri. Hagyomány szerint táborhely volt, s véres harcz vivatott lenn a 
völgyben, hol egynéhány öl magasságú tumulus alá vannak eltemetve e harcz áldozatai. Hogy 
pedig azon tumulus, valamint a fenjelölt gátony és dombok nem a természet szeszélyének 
művei, hanem harczemlékek, azt leginkább bizonyitják az azon helyeken gyakran felmerülő 
fegyvertöredékek. Rendszeres ásatás valószinüleg itt is, mint sok másutt, tájékozottságot 
nyujthatna. 

Istvánházán felül, a fővölgyben, ugy bal mint jobb oldalról, mellékvölgyek nyilnak. Az 
elsőben fekszik a nagy részt oláhok által lakott Lándor (Nandra oláhul), mely a 14. században 
Nándurlaka*1358. jan. 11. (feria 5 p. a. 8-vas Epiphan.) Lajos király Visegrádról Domokos 
erd. püspököt Lakus (Nagylak.), Acintos (Czintos), Nándurlaka s némely más faluk birtokába 



visszahelyezni rendeli, mi Jakab, a királyné udv. katonája jelenlétében meg is történt. Ered. a 
fehérv. kápt. levélt. cista capital. Fasc. 1. Nr. 43., a 15. században Lándorlaka*1495-ben 
Lándorlakát, Acintost, Ludast, Bogáthot, Mikest és Szelistyét a szebeni királybiró Altenburg 
Tamás özvegye (Vizaknai Miklós leánya s előbb Bogáthi Imréné) 1610 forinton veszi meg 
Bogáthi Lászlótól, mely vásárra Ulászló Szebenben ez év február 3-án (fer. p. p. fest. purif. b. 
Mariae virg.) beleegyezését adja. Lásd másol. gub. levélt. Trans. Conv. IV. 8., más 
okmányban Nándor*1489-ben Paska Balázs, a kir. udvar provisora és kusali Jakch László 
Báthori István rendeletére beiktattatnak Nándor, Acintos és számos más faluk birtokába. Lásd 
Kemény App. dipl. Tran. VII. 163. néven fordul elő. A lándori völgygyel szembe eső jobb 
oldaliban a kizárólag magyarok által lakott Magyar-Bükköst találjuk. Bükköst legelőbb Bykus 
néven 1343-ban találjuk fel, mely év február 28-án (feria 6 p. a. Dom. Invoc.) a fehérvári 
káptalan Miklós vajdának Déváról kiadott rendelete következtében Thatamerus fehérvári 
prépostot és Mátyás nevű unokáját iktatja be, mint a főtárnokmestertől ajándékozott 
jószágba*Fehérv. kápt. levélt. cista capit. Fasc. 6. Nr. 20, közli Fejér Cod. dipl. IX. 1. 186., a 
16. század kezdetén a bükkösi Bancza család kezén van, mely család kihaltával e század vége 
felé a Kemény családra ment át*Előneve igazolt, mert azt kizárólag protestáns vallásu 
magyarok lakják. Bükkösbe és Gomboczba (Gámbucz) 1511-ben Hederfáji Lénárd alvajda 
rendeletére a kolozsmonostori convent bükkösi Bancza Györgyöt, Ambrust, Jánost iktatja be. 
A beiktató okmány eredetije kolozsm. conv. levélt., másolatilag gub. levélt. Trans. conv. IV. 
p. 1. és 128. A Banczákról a Keményekre szállt.. 

A szőlők és erdők által koszorúzott hegykebelben e csinos falu oly festőileg fekszik, hogy 
bizonynyal mindenkit kellemesen fog meglepni annak minden várakozást felülmuló szépsége, 
és e hatást nem kis mértékben emeli az előtérben csoportositott udvarházak tömege, azok közt 
főleg azon roppant fedélzetével kiemelkedő ódon curia, mely Kemény János fejedelemnek 
volt lakása, mely roskadozó falaival emlékköveként emelkedik azon férfinak, ki Erdély 
sorsára egykor döntő befolyást gyakorolt, ki mint iró, hazafi és hadvezér sokkal nagyobb volt 
a fejedelemnél; de a ki mégis, vagy tán éppen azért, szenvedésben-dús élete és tragicus vége 
miatt érdekkel füződik történelmünkbe, s kitől elvégre sem lehet megvonni a hőst megillető 
babérkoszorút. 

Kemény János nem csak lakott Bükkösön; hanem itt is született, s mint önmaga mondja 
életleirása 16. lapján: „Születtem is ugyan háboruságos időben Bükkösön, csak jobbágyunk 
házánál, ellenségtől elégetettvén ottani udvarházunk, lött pedig születésem 1607-ben az 
akkori időjárás szerint karácson előtt két héttel péntek napon”*Magyar tört. emlékek, kiadja 
Szalay László 1856-ban Pesten.. 

A ház pedig, melyben a fejedelem született, a most 11. számmal jelzett telken feküdt; hanem a 
régi ház ma már nincs meg, valamint nem sokára romhalommá fog dülni az ős curia is. Illő 
azért, hogy a roskadozónak legalább emlékét megóvjuk a kegyeletes utódok számára, ezért 
annak két oldalról felvett képét melléklem, egyik annak nyugatra néző homlokzatát mutatja, 
(lásd a 54. lapon,) mig a másik azt a távolból a környezetén levő ujabb épületek csoportjával 
tünteti elő. (Lásd az 55. lapon.) 

Hogy pedig ez ős curiát valójában Kemény János épittette, azt kétségtelenné teszi azon 
emléktábla, mely az épület folyosójának falába van berakva. Ennek közepén van egyfelől a 
Kemény czímer*Koronából kiemelkedő szarvas (vagy dámvad) mellett nap és hold. K. J. 
betükkel; másik felén a Kállai czímer*Legfelül hold, alatta egy kigyó által körülölelt sisakos 
fő, melynek tetőékét egy áttüzött hal alkotja. S. K. betükkel, vagy is nejének: Kállai 
Zsuzsánnának kezdőbetűivel, kit mint életleirásában mondja*235. lapon., 1632-ben jun. 14-én 



vett nőül. A két czímer között ott van az 1651. évszám, mely ez udvarház épitése idejét jelöli; 
és végre, mi teljes bizonyságot nyujt, ott van az emléktáblán e körirat*Az egész a 17. 
században divatozott, egymással egybekapcsolt és egymásba beleirt s azért bajosan olvasható 
modorban van irva.: 

„Spec. Mag. Joannes Kemy de Gerő Mon… (Monostor) Tran. Prin. Cons. (Transilvaniae 
Principis consiliarius) Arcis ac Terrae Fog. (Fogaras) Caeus (capitaneus) Militiae Gae 
(Generalis) A. E. G. (Aulicae Equestris ordinis Generalis.) S. Co. Co. A. A. R. S.”*Ezen 
egyes betük talán Supr. Comes. Com. Alb. Arendator Supr. jelentenek.. 

Hogy a régi Kemények ezen nemzeti és családi emléképület, ezen, mondhatnók, szent ereklye 
iránt több kegyelettel viseltettek, mint az utódok, kitetszik abból is, hogy azt gróf Kemény 
László 1770-ben alaposan kiigazittatta, mint azt az előtornáczzat jobb oldalán levő ezen felirat 
bizonyitja: 

„Restauravit et auxit Anno 1770 † C. Lad. Kemény L. De. De. M. Gy. S. C. R. et A. M. C. S. 
A. T. A. C. P. T. Guber R. et S. C. R. M.” 

Ez elhanyagolás némi mentségeül szolgál az, hogy a jószág per alatt volt; de most, miután az 
a Kemény család kezére ment, hiszszük, hogy tudni fogják kötelességüket. 

 

Az ozdi kastély északi látképe. 

Bükkösön felül haladva, egyik baloldalon beszakadó mellékvölgyben találjuk Gámbucz-ot, 
egy oláhok által lakott falucskát*Pedig Gámbucz a 14. században magyarok által lakott önálló 
egyházközség volt, mert a pápai dézmák regestruma 1332. évi rovatában a 602. lapon ezen 
bejegyzés: „Dominic sac. de Gambuth solv. 20 denar.”, mi, mivel a fehérvári esperesség alá 
rendelt faluk közt van, nem lehet más, mint a mi Gámbuczunk. A 16-ik században Gombocz 
(lásd fennebb Bükkösnél) és Gabod néven (lásd alább Csucs és Gese leirásánál) fordul elő. és 
fennebb a fővölgynek keletre hajló fejében a kizárólag ref. magyarok által lakott Ozd-ot. 

Ozd egyike hazánk ős faluinak, melynek lételét a hagyomány a honfoglalás messze korára 
viszi fel, a mennyiben az ide letelepült, s e falut alapitott Ozd nevű hős csapatvezérrel hozzák 
kapcsolatba. Nem más ez, mint a nép száján fenmaradt sejtelem; de e mellett Ozdot 
érdeklőleg okmányi tudomásunk is messze korra felhat, mert 1227-ben Ambrus ozdi lelkész 
emlittetik*A katholikusok régibb kori schematismusa szerint., miből arra vonhatunk 
következtetést, hogy e helység eme távol korban is annyira tekintélyes volt, hogy önálló 
egyházközséget alkothata. A pápai dézmák regestrumának 1332–1336-ik évi rovataiban 
mindenütt előfordul az ozdi esperesség (archidiaconatus de Ozd) azonban ennek székhelye 
nem ezen Ozdon volt, a mint azt sokan vélik, hanem valahol Erdély északi részében, talán 



Ozdi-Szent-Péteren, mert az ezen esperesség alá sorozott helységek mind a tájon vannak. 
Hanem ugyanezen regestrumnak 1332. évi rovatában a mi Ozdunkat is mint tekintélyes önálló 
egyházközséget, szintén feltalálhatjuk*Az 1333. év rovat 625. lapon: „Martinus sac. de Ozd. 
solv. 32 den.” Az 1334. év rovat 727. lapon: „Martinus sac. de Ozd solv. 18 den.”. 

Ozdnak legelső ismeretes birtokosaiként Simon somogyoni bán fiait és Baládot találjuk egy 
1358-ból való osztálylevélben*1358-ban pünkösd utáni 8-ad napon a küküllővármegyei birák 
Ozd felett megosztoztatják Simon somogyi bán (igy) fiait Simont, Mihályt, Jakabot, Jánost és 
Baládot, Tamás fiát, Kenhydi Simon unokájit. Lásd az osztoztató itéletet egész terj. Kemény 
Józs. App. dipl. Trans. II. 177.. Ezen Balad volt törzse az Ozdot nagyon sokáig birt, s jó 
darabig Ozdi előnevet is használó Baládfi családnak. 

1496-ban Vizaknai Miklósné hagyománya nyomán Ozd a fehérvári káptalan birtokába 
megyen át*Ered. okl. kolozsm. conv. levélt., közli Kemény App. dipl. Trans VII. 234., de ez 
vagy csak kisebb birtokrész volt, vagy pedig a káptalan eladta, mert nem sokára Thata István 
jelenik meg mint főbirtokos Ozdon, kiről 1509-ben czesztvei Barlabási János és Lénárdra 
szállott át*Tab. Nat. Sax., közli Kemény Suppl. dipl. Tr. V. 371.. 

János Zsigmond korában az Ozdi családot találjuk ott, melynek védnöksége alatt az 
unitáriusoknak virágzó egyházközsége keletkezik Ozdon*Lásd Uzoni Fosztó Hist. Unit. 
Trans. II. 391.. 1568-ban Kis Ambrus a nejével Baládfi Ilonával kapott ozdi jószágot – melyet 
Baládfi Andrástól 500 frton meg is váltott – testvérének szabadkai Kis Jánosnak adja János 
Zsigm. beleegyezésével*Ennek ered. a kolozsm. conv. levélt., másolatilag gub. levélt. Trans. 
conv. II. 3.. 1583-ban Báthori Zsigmond Ozd, Csapó, Sályi és O.-Kocsárd birtokába Baládfi 
Magdolnát és férjét Szalánczi Györgyöt mindkét nemre statuáltatja, mibe István lengyel király 
is beleegyezését adja*Fejérvári kápt. levélt. Lib. Reg. Sig. Báthori I. 67, közli Kemény App. 
dipl. Tr. XII. 148.. Azután Ozd csakhamar a Tolmács család birtokába megy. Radák István 
nejével Tolmács Zsófiával kapja, s Bethlen Gábortól 1625. decz. 29-én Fehérvárról ugy Ozd, 
mint Radák örökös jószágaira Bénye és Szépmezőre nézve mindkét nemű utódaira kiterjedő uj 
adománylevelet nyer, melyben elő vannak számlálva Radáknak azon érdemei, melyeket 
többszörös diplomatikai küldetések és békekötéseknél való működése által szerzett*Ered. 
fehérv. kápt. levélt. Lib. Reg. Gabrielis Bethlen 613–615, közli Kemény Suppl. dipl. Tran. IX. 
295–296. Ugyan Bethlen Gábor következő év márcz. 28-án azt ujból átirja és megerősiti, s a 
beiktatást bükkösi Károli Péter és mikeházi Somlyai Gergely által végre is hajtatja. Ezt is 
közli Kemény dipl. Trans. XVI. 295.. Azonban Ozdon a Radákra szállott Tolmács rész mellett 
a Toldalagiak is birtak, mert 1638-ban Toldalagi Mihály fejedelmi tanácsos bükkösi Kemény 
János kedves rokonára bizza fiát, s egyszersmind a fehérvári káptalan előtt neki és nejének 
Kállai Zsuzsánnának átengedi ozdi részét, mit 1643. márcz. 8-án Rákóczi György is helyben 
hagy*Ered. fehérvári kápt. Lib. Reg. Georg. Rákóczi X. 192., valamint Keménynek azon 
vásárát is, mely szerint radnóthi Litterati Györgynek Péchi Simontól kapott ozdi részét 1640-
ben megvette*Ugyanott.. 

A nagyobb Radák-rész is egy ideig idegen kézen volt, nevezetesen 1694-ben Radák István 12 
évre somogyoni Thordádi Gábornak zálogositotta el, 1695. aug. 26-án pedig 60 évre Pekri 
Lőrincznek engedte át, oly feltétellel, hogy Pekri a Thordádinál levő záloglevelet magához 
váltsa*Nem csak az Ozdot, hanem a szintén Thordádinál zálogon levő Sövényfalvát és Rovást 
érdeklőt is. A melyekért adandó váltságösszeget a 60 év leteltével visszakapandó Ozd 
átvételekor a Radák-utódok Pekri utódainak visszatériteni tartoznak. A Kutyfalván Pekri 
curiájában kelt zálogszerződés ered. a fehérvári kápt. levélt., másol. fisc. levélt. Fasc. 83, Lib. 
I. T. I. Litt. C. Közli Kemény dipl. Tran. IX. 385. – A záloglevelek 1697. okt. 4-én Tordán 



váltattak vissza azon feltétel alatt, hogy gr. Pekri Lőrincz Thordádinak az azokban lekötött 
jószágok visszabocsátásaért fizet 1000 frtot, 80 veder ozdi bort, 60 köböl buzát. Ered. 
ugyanott, másolat ugyanott Lib. I. cott. Alb. Litt. C. Közli Kemény ugyanott 495. lap.. Ezen 
hosszu birtoklás alapján épitette Pekri Lőrincz a most is meglevő fényes kastélyt. A Radák-
család kezére csak is 1732-ben ment vissza*Egy ezen évben Várhegyen gr. Keresztes Márton 
curiájában kelt egyezmény alapján, melynek értelmében Pekri Kata (b. Pölnicz Jánosné), 
Pekri Poli (Dániel Istvánné), Pekri Klára (Mossburg Zsigmondné) az 1697-ki egyezmény 
alapján Radák István által Pekri L.-nek 1250 frtért elzálogositott Ozdot oly feltétellel adják ki, 
hogy nevezett Pekri-leányoknak osztályrészükbe jutott Ozdért Radák Ádám fizessen 
kiházasitási dij czímen 1000 frtot, másik 1000 frt beszámittatik Radákné neje Pekri Terézia 
kiházasitási dijába, kit a váltságdij 5-de is illet. Az átbocsátás oly kikötéssel történt meg, hogy 
a Radák-család kihalása esetében Ozd a Pekriekre szálljon. Ezen egyesség-levél másolata fisc. 
levélt. Fasc. 83. Lib. I. cott. Alb. Litt. F. Közli Kemény dipl. Trans. XII. 359., mely család 
napjainkban is birja. A szép kastély képét melléklem. (Lásd az 58. lapon.) 

A fennebbiekben összefogható Ozd multjának történelme, s most ennek tudtával 
elindulhatunk a minden eldugottsága mellett is érdekes falu felkeresésére. 

Ozd, a Maros és Kis-Küküllő vizválasztó hegylánczolata alatt levő kies hegykebelben igen 
regényesen fekszik, s szőlő és lomberdők által koszorúzott hegyek keretében a legmeglepőbb 
képet mutatja; mit nem kevéssé emel a falu előterében b. Radák Ádámnak fenyves erdők közé 
foglalt ódon kastélya. E kastély karcsu, magas tornyaival nemcsak szépiti e tájat, hanem 
történeti becsüvé is lesz azon tudat által, hogy e kastély is emléképület, mely egy nagy 
historiai egyén emlékével fűződik egybe, a mennyiben azt Pekri Lőrincz – a hires kurucz 
vezér, a Rákóczi forradalom egyik leglelkesebb tényezője, épitette. A szent emlékek felett 
őrködő kastély szent eredetű is, a mennyiben azt Pekri a forrói régi templom romjainak 
felhasználásával épitteté. A kastély, mely a tiszta lelkületű és nagy tehetségű hazafinak lakul 
szolgált, kicsibe mult, hogy sirjává nem vált. Mert egyszer, midőn Pekri Lőrincz 
hadjáratainak fáradalmait kipihenendő, ozdi kastélyába vonult, a labanczok éjjel 
megrohanták, s ostromolni kezdették; hanem mig a kisszámú kuruczok az ostromlóknak 
férfiasan ellentálltak s azokat visszanyomták, azalatt Pekri a hátulsó folyosón leugorva, lóra 
kapott s embereivel elmenekült; a labanczok pedig a kastélyt üresen kapván, azt dühökben 
felgyujtották, s a négy szögletbástya kivételével elégették. Később azonban Pekri veje b. 
Radák Ádám felépitteté. A mi a kastély épitészetét illeti, az egy egyemeletes szilárd 
négyszög-épület, melynek szögleteihez magas körbástyák vannak ragasztva. 

A kastély közelében van a dombtetőn szépen fekvő református templom, mely ismét Pekri 
emlékével fűződik egybe, a mennyiben annak épittetője szintén Pekri volt, a mint azt az 
ajtószemöldön levő e felirat bizonyitja: „P. L. Anno D. 1687 M. D.” 

Van egy érdekes harang is e templom tornyában, melyen ezen körirat olvasható: 

„Engem An. 1678. Elsőbb Bethlen Jánosné, Fekete Klára. Máso. (Másodszor) An 1731 Radák 
Ádám és szerelmes házastársa groff Pekri Erzébeth Terezia csin”. 

Ez a kegyes asszonyság csináltatta a papi lakot is, melynek mestergerendáján e felirat 
olvasható: „M. G. Pekri Erzébeth Therezia asz. Tsináltatta 1766. esz.” 



Ugy kell lenni, hogy azon magaslaton, hol a kastély és egyház feküsznek, valamely római 
épület, talán egy castrum állott, mert ásáskor épületnyomokra, azok közt római téglákra és 
érmekre találnak. 

Ozdot jelenleg mind reformátusok lakják. Vallásos, szorgalmas és munkás emberek, kiknek 
fő foglalkozása a szőlőmívelés, s Ozd nemcsak sok bort, hanem oly jó minőségüt is termel, 
melynek az egész országban hire van, s mely Erdély borai közt a legkiválóbb helyet foglalja 
el. 

Azt hiszem, hogy Ozd völgyébe tett kitérésünket nincsen okunk megbánni, hanem most, 
miután annak minden zugát ismerjük, megtérhetünk a Maros terére, melynek azon pontján, 
hol folyamunk bogáthi kitérése után ujból felveszi eredeti nyugati irányát, – találjuk Maros-
Ludast. 

V. Maros-Ludas és Hadrév környéke. 
Maros-Ludas multja, jelene, jövője. A tóháti völgy, a Mezőség jellegzése. Szengyel 
néveredete. A polgárharcz gyászos emlékei Szengyelben. Mezőségi katholikusok. Kilátás a 
ludasi hegyről. Gezse, Kecze. A Maros és Aranyos összetalálkozása. Hadrév, néveredete, régi 
birtokosai, római út és hidfő. Sós-Szent-Márton, Borzás, Csucs, Tomori-kastély, templom. 
Maros-Koppánd. A Maros és Aranyos összeömlése. Vajdaszeg. 

M.-Ludas a mezőségi tavak legjelentékenyebb csatornáját képező Tóháti patak torkolatjának 
völgyteknőjében fekszik, a hegyek mellé simuló Maros jobb partján. 

Ezen falu multja nagyon igénytelen, a történelem semmi olyast róla fel nem jegyzett, mi 
megemlitést érdemelne; legfölebb egy gyászos emlék csatolódik hozzá az 1848/9-ki 
polgárháboruból, melynek szomorú emlékét néhány romban heverő vagy hamvaiból alig 
éledező udvarház jelöli. Ha pedig az itteni birtoklási viszonyokat tekintjük, ezen falu, mint a 
radnóthi uradalom egyik helysége, azzal együtt nagyon sok kézen ment át; neve legelőbb 
1333-ban egy Szengyel és Bogáth közti határjárás alkalmával fordul elő*Lásd fennebb 
Bogáthnál.. 1439-ben Bogáthi Péter és János rendeletére a kolozsmonostori convent Bogáthi 
Pétert beiktatja a tordavármegyei Ludas határán levő Bydeth nevű halastó és Velleu Zunyogos 
(igy) nevű hely birtokába*Ered. kolozsm. conv. levélt. XII. 63, közli Kemény App. dipl. Tran. 
VI. 17.. 

1587-ben Kendi Ferenczé, 1596-ban Kornis Boldizsáré*Lásd fennebb Radnóth leirását., 
1602-ben Báthori Gábor Brassóban kelt adománylevelével Ludast és Szent-Jakabot, mint 
néhai Kornis Gáspárról, a koronára szállt jószágokat, Balássy Ferencznek adományozza*Ez 
adománylevél gróf Lázár Miklósnál Kolozsvártt.. 1617-ben Péchy Simon kezére megy, ki 
1630-ban Kornis Zsigmondnak adja el. 1650-ben Rákóczi György kiváltván, nejének, Báthori 
Zsófiának adományozza. 1662-ben Apafi kezén van, ki 1664-ben Ludast kir. jogával 
egyetemben Bethlen János és neje Fekete Klárának adja. Ennek defectusán Pekri Lőrincz és 
utódai nyerik el*A mint ez kitűnik Kemény Józsefnek az erd. muzeum levélt. levő gyüjt. Lib. 
I. Reg. Apaf. p. 906 és Trans. poss. com. Torda L. betü.. 1702-ben még Pekri notájakor a 
fiscus perelte; de mindkét ágra levén adva, Pekri-kézen marad; most nagyon sokfelé oszlott: 
nevezetesen Kendeffi, Radák, Bánffy, Dániel, Cserei s sok más családra. 



A mily igénytelen Ludasnak multja, épp oly igénytelen és ronda oláh falucska volt maga is; 
türhetőbb küllemet szétszórt viskói közül kiemelkedő számos udvarházai adtak, melyeket – 
miként emlitém – romba döntött volt az oláhoknak nemcsak védtelen emberek, hanem 
ártalmatlan falak ellen is folytatott dühe. Azonban Ludas csakhamar phoenixként emelkedett 
ki hamvaiból, miután a Maroson való fa- és gabonaszállitás főkikötőjévé lett, s főleg mióta 
Egerbegy sokadalmai ide tétettek át. Ez idő óta emelkedése oly gyors, hogy ma 
postaállomása, gyógyszertára, olvasó-egylete s nőnöveldéje van; országos és hetivásárai 
nagyon keresettek, s ezért hovatovább több kereskedő és iparos telepedik oda; naponta 
csinosabb lakok és vendéglők emelkednek, ugy hogy maholnap a várossá emeltetés minden 
kellékeivel birni fog. 

A mint emlitém, Ludasnál van torkolatja a Mezőség leghosszabb és legtekintélyesebb 
völgyületének; s bár ez a Maros-völgynek e tájt legjelentékenyebb mellék-völgyét alkotja, 
mégsem lehet feladatom annak részletezett kimeritő ismertetése; mindazonáltal mégsem 
tehetem, hogy oda egy futólagos betekintést ne tegyek, hogy legalább Ludashoz legközelebb 
eső részének egyik faluját – mintegy mutatványképen – le ne irjam, s leirva, ezen sajátságos 
vidéknek egy vázrajzát ne nyujtsam. 

A Ludasnál keletirányú völgy jelentőség nélkül valónak tetszik; lapályán – mit ijesztőleg 
kopár hegyek keretelnek – csekély vizér tévedez a magasra nőtt nád között; csak itt-ott 
füstölög egyes szánalmat gerjesztő kunyhó, melynek föld alá mélyedő sötét üregeiből 
kisértetszerüen halvány alakok emelkednek ki, gyanus szemekkel kémlelve az útast, kit a 
kutyáknak szemtelenül merész serge vesz körül, ugatásukkal viszhangoztatva az elhagyatott 
kopárságukban baljóslatú hegyeket. A földmívelésnek itt csekély nyomai tünnek fel; az ember 
még csak a kényelmesebben megközelithető helyeket szántja fel, a többit legelőnek hagyja 
vad beduinok szokása szerint. S pedig ezen elhagyatottságában oly hallgatag s 
hallgatagságában oly visszariasztó völgy, a Mezőség legtekintélyesebb s leghosszabb 
völgyülete, mely Budatelkénél kezdődve, 7 mfd hosszan délnyugat-irányban szeli át a 
Mezőséget s mindenfelé elágazó számos mellékvölgyületeivel annak egész közepét elfoglalja. 
E völgyek tetszőleges kopárságuk mellett hazánk legtermékenyebb talaját adják, hol a föld 
trágyázás nélkül, könnyü mívelés mellett is, dúsan terem; azért e völgy roppant terjedelmű 
termékeny vidékével könnyen 50–60 ezer embert táplálhatna, mig most alig van ott 25 
egymástól nagy távolra eső faluban 15,000-nyi lakos. A faluk ily távolsága azoknak nagy 
terjedelmű határaiktól származik; mert ott az egyszerű felszabadult urbéresnek néha száz 
holdra menő birtoka van, melyet alig kell feltúrni, hogy dúsan teremjen; s daczára ennek, 
mégis az ott lakó nép nyomorban, szegénységben tengődik, a falukat – a szórványosan levő 
udvarházak kivételével – nyomorult viskók alkotják; dolgozni rest népe, terjedelmes birtokai 
mellett, éhezve tölti el életét. A faluk közt semmi fa, semmi kerités, semmi gyümölcs vagy 
vetemény; a hegyekről a dús tenyészetű, hamar növő erdőket már rég kiirtották, a 
hegyoldalakon, bár – mint kisérletek bizonyitják – a legjobb minőségű bort adó szőlő 
megterem, ily ültetvényeket hiába keresünk; a zápornak megeredő özöne ott szabadon vés 
magának sötét árkokat, s ez teszi, aztán, hogy e vidék, mely hazánk Kanaánja lehetne, most 
nyomor fészke; ez okozza, hogy annak tekintete visszariasztóan kopár és kietlen. A természet 
e helyeket mindennel megáldá, de az ember azt, élhetetlen voltánál fogva, hasznositani nem 
tudja. 

Ha a talaj míveletlensége és elhagyatottságáról a népélet mezejére visszük vizsgálódó 
tekintetünket, ott még nagyobb elhagyatottságot és dudvát találunk a míveltség arany kalászai 
helyett. A papság rendszerint családi örökség, ezek és a mellettök levő daszkalok (tanitók), 
kiknek a népnevelést vezetniök kellene, magok se sokkal birnak több míveltséggel; a 



templomi hokuszpokusz s liturgiák tudása tökéletesen elégséges a papi és tanitói tiszt 
elnyerésére. A népnevelés ily neveletlenek kezében levén, az csaknem a semmivel határos; 
innen van az, hogy nem csak egész faluk, hanem egész vidékek vannak, hol irni-olvasni s azt 
is nagyon roszul, csak a papok tudnak, homályban van tehát e szegény nép nem csak földalatti 
viskóiban, melynek lantornás kis ablakán soha egy napsugár sem hat be, hanem homály- és 
sötétben van szellemileg is, lakjaikban hallatlan piszok, ott állat és ember együtt tengődik, s 
az emberek mosakodni nem szoktak, azok mind viziszonyban szenvednek; de annál inkább 
szeretik a pálinkát, mi erkölcsi életüket tartja homályban, mi leginkább oka e nép közt 
felmerülő sok kihágás és bűnnek, s e mellett elszegényedésének is. Minden faluban van pár 
zsidó korcsmáros, az oláh többnyire ott dőzsöl, előbb elfecsérli földje termékét, s azután 
földjét issza be, ugy hogy néhány évtized mulva a Mezőség oláh kézen levő birtokainak igen 
jelentékeny része zsidó kezekben lesz. 

De ezen általános jellemzés tágabb keretébe előtér gyanánt tűzzük oda e völgy legközelebb 
eső faluját, hogy vázrajzunkat élénkitse. 

Ludastól jó óra távolra, a fővölgynek egyik igénytelen baloldali mellékvölgyében, találjuk 
Szengyelt (oláhul Szindcser), mely szőlőkoszorús hegyek alján, magaslaton fekvő két 
kőtemplomával, s fasorok közé helyezett csinos udvarházaival a Mezőség egyik legszebb 
faluját alkotja, s messziről tanuskodik arról, hogy itt magyarok is laknak. Nevét Szentjeltől 
származtatják, s ily nevét a keresztes vitézekkel hozzák kapcsolatba. A falu felett van egy 
kúpidomú magas hegy, melyet Kereszthegynek (Lakrucse) neveznek most is, s e néven 
találjuk fel a legrégibb conscriptiókban is. Homályos sejtelmek szerint, a kereszteseknek lett 
volna ott Szentkeresztnek tiszteletére emelt fényes temploma, s a lett volna a szent jel, mely 
emlékét a falu nevében örökitve fentartotta. Azonban mind ez csak monda, mely 
okadatolhatlan sejtelmek terén fakad fel. Valamint monda körébe tartozik az is, hogy a 
rómaiaknak itten telephelyük lett volna; e feltevés leginkább onnan származik, hogy a falun 
alól eső Kinyetyel nevű helyen 1845-ben nagyobb mennyiségű római érmet forgatott ki az 
eke*Ezen leletből 20 darab Torma Károly kezébe s általa a kolozsvári orsz. muzeum 
birtokába jutott., azonban érem-lelet még mit sem határoz, mert a római érmek mint 
forgalomban levő pénzek, oly helyekre is elvetődtek, hol római telephely nem volt, e szerint a 
régi classikus korral kaczérkodó e hagyományok felemlitése után, ha a történelmi kutatások 
csak biztos okmányokra támaszkodó komolyabb terére lépünk, ott Szengyelről legelső 
történeti tudatunk csak a XIV. század első feléig vihető fel, midőn a pápai dézmák 
regestrumában önálló egyházközségként Zengyel és Stengyel néven fordul elő*Az 1332. év 
rov. 663. lapon: „Paulus sac. de Zengyel solv. 12 den. et 9 lyli.” és az 1335. év rov. 706. 
lapon: „Paulus sac. de Stengyel solv. 11 den.” Különben a tordai archidiaconatusba van 
beosztva., még pedig ugy, mint katholikusok, tehát magyarok által lakott falu. Ezen 
egyháztörténelmi adattal egykorú az az 1333-ból való azon egyesség, mely egyfelől Miklós 
mester és Péter, dobokai Mikud bán fiai, másfelől Rechei Pál fia Lőrincz és István Zengyeli 
Konrád fia közt az erdélyi káptalan előtt ez év kereszt. szent János napján jött létre, 
elenyésztetve egy hosszas pert, mely a szengyeli és bogáthi határvonal meghatározása felett 
folytatódott. Ezen egyesség szerint a zengyeli határon levő Thúcsubuter vagy Bonszeg nevű 
helyet – mely az Ohajtóbércz, Bohusvölgy, ludasi völgy és Keménytelke közt esik – 
visszabocsátják István, Lőrincz és utódainak, akként, hogy nevezett Miklós és Péter (Mykud 
fiai) 100 ezüst marcha büntetés terhe alatt őket annak birtokában nyugtalanitani ne merjék 
stb.*A kolozsmon. conv. levélt. levő ered. kiirták 1726-ban Bethlen Sám. részére. Közli 
Kemény dipl. Tr. suppl. I. 274.. 



1450-ben Herepei Márkus és tarkői Rikalff György alvajdák rendeletére a kolozsm. conv. 
Kereszturi Antalt, Györgyöt és Lonai Györgyöt beiktatja Zengyel és Szakál birtokába*Ered. 
okl. u. ott, közli Kemény App. dipl. Tran. VI. 10.. 1462. nov. 30-án zentiványi Székely 
Mihály Beszterczevár kapitánya és Hederfáji István szebeni ispán veszik meg Szengyelt és 
Szakalt Kereszturi Györgytől*Közli Kemény ugyanott 131. lap.. 1473-ban pedig Szengyel és 
Szakálba vajdai rendelettel Bikali Gerg. és nővére iktattatik be*A beiktatás dengelegi 
Pongrácz ellenmondásával hajtatott végre. Közli Kemény ugyanott 265. 1513-ban Ulaszló 
Sárkány Miklós és nejének adományoz Szengyelben és Szakálon jószágot, mit következő 
évben csombordi Tompa Péterrel tett csere utján gyarapitnak*Másolatilag gubern. levéltár 
Trans. conv. IV. 633, 647.. 

1521-ben Zápolya János Szengyelen mulat, mert innen adja ki oct. 15-én (in profesto b. Galli 
conf.) azon rendeletet, hogy csucsi Thokus Istvánt Gese birtokába a kolozsm. conv. 
beiktassa*Másol. gub. levélt. Trans. conv. IV. 655.. 1599. jul. 4-én Báthori Zsigm. 
Kolozsvárról Szengyel egy részét Borbély György udvari emberének adományozza*Közli 
Kemény App. dipl. Trans. XIV. 240.. Ezeket, a mint a hagyomány tartja, Nyakazó Domokos 
követte*Mint mondják, Szengyel régibb birtokosa Nyakazó Domokos volt, ki Szakált és 
Keménytelkét is birta., kinek leányaival Szengyel sokfelé oszlott szét. Azonban a nemzeti 
fejedelmeknek itt érintett korszaka alatt Szengyelt mindig magyarok lakták. 

Ugy látszik, hogy a magyarok megfogyatkozása itt is, mint az egykor teljesen magyar 
lakosságú Mezőségen, mindenhol Basta és Mihály vajda rémkorára esik; de daczára ennek, 
Szengyel népessége még forradalom előtt is túlnyomólag magyar volt, s mivel nagyon sok 
birtokos lakott ottan, s mivel termékeny és terjedelmes határának termékeit a főútvonalhoz 
közel való fekvése által könnyen hasznosithatá, ugy a birtokosság, mint a nép általános 
jóllétének örvendett. De a Basta-kor vandalismusának s vad kegyetlenségének 1848-ban való 
ismétlődése a rombolás és kegyetlen gyilkolásnak vérnyomait hagyá Szengyelben is, mert a 
gen.-commandó által rendezett népgyilkolási drámának előjátéka itt Szengyelben folyt le. A 
ravatalok gyászleplét mindig csak fájdalmas érzettel lehet fellebbenteni, jobb az oly ártatlan 
vértől ázott függönyt – mely rémjeleneteket rejt – fel sem huzni; azonban bármily szomoritó 
legyen is a látvány, melyet elrejt, s bár mily súlyos legyen is a vád, mit elfedez, ott hol 
egyúttal a történelmi igazság is el van takarva, ott az, ki a történelem számára adatokat 
fürkészni indult el, kénytelen e leplet – bár mennyire undoritó jelenetet fedjen is – felemelni, 
mert a gyáva gyilkosság ez áldozatai közt okmányokat – bár vérrel irottakat is – kell 
kikeresnie a meghamisitani tervelt történelmi igazság verificalása végett; ez okból Szengyel 
ismeretlenül gyászos sorsát is itt röviden elő kell adnom. 

1848-ban márczius 15-ke békésen meghozván mind azt, mit Magyarország századok óta 
következetesen elnyirbált alkotmányából s megcsorbitott szabadságából jogszerüleg 
visszakövetelt, a magyar nép határtalan örömöknek és igazságot szolgáltatott királya iránti 
lelkesedésnek engedte át magát; őszintének hitte a trónról elhangzott esküt, s szentesitett 
törvényei által biztositottnak vélte állását. Ezen bizalmas önodaadásában korántsem gyanitotta 
a galád játékot, melyet a camarilla sötétben szabadsága, – sőt létele ellen szőtt. 

Örömünnepeket ültek országszerte; igy volt ez Erdélyben is, mert a nemzet százados óhajtása, 
az Unio kimondásával teljesült, mig a jobbágyfelszabadulás szabad polgárrá tett mindenkit. 
Azonban, mig a nemzet önfeledettem vigadott, azalatt a reactio itt is megkezdette titkos 
ármányának hálóját szőni, s még ekkor is – bár jelek mutatkoztak – nemzetünk ily hitszegést, 
országgal és uralkodóval való ily galád játékot lehetetlennek tartva, minden védelmi 
előkészület nélkül volt. 



Pedig a reactio, melynek főügynöke Erdélyben a general-commandó volt, ármányába bevonta 
a nemzetiségeket is, melyeknek ha valaha panaszra volt is, de most nem lehete okuk. – Hisz a 
magyar megosztá velük földjét, szabadságát, alkotmányának jótékonyságát, s a közös 
szabadságban testvéresült velök. Mind ez a mi elismerést, hálát, egybesimulást és együttérzést 
kell vala hogy előidézzen: ellenkezőleg – a zsarnokság megosztás általi uralkodásának elve 
szerint – meghasonlást, ellenségeskedést eredményezett; a hon fiait usziták egymás és közös 
érdekük ellen. A Királyhágón túl a horváthok és szerbek, itt az oláhok apagyilkos fegyvert 
fentek a haza, testvérgyilkos fegyvert a magyar ellen; de mert ily hálátlanság, a jónak ily 
gonoszszal való viszonzása emberileg lehetetlennek tetszett, a magyar most sem hitt a közelgő 
vészben, s most is az igaznak bizalmával tekintett a jövőbe. Pedig, mig ő a szabadság 
napjának életadó sugarainál melengeté százados zsarnokság hidegében dermedt tagjait, addig 
a zsarnokság sötét bűnodujában lánczait gyártani kezdék, s mi legfájdalmasabb, a munkások, 
kik azon dolgoztak, édes hazánk hálátlan fiai, horvát, szerb, oláh testvéreink voltak. 

Erdélyben a magyarnak még nem volt semmi szervezett hadereje, midőn Balázsfalván (okt. 
12.) a camarilla szolgálatában állott oláhok kimondák a harczot nemcsak a magyar nemzet, 
hanem az alkotmányos szabadság ellen is, mi ugy a magyar, mint az ők közös kincsök volt. 
Az ezen gyülésről szétoszlók azonnal elkezdék a mit sem sejtő s védtelen vármegyei 
magyarság elleni fellépésüket. Kezdetét vette azon tusa, melyet örökre szégyenelhetnek, 
mivel az nem az elnyomottnak volt harcza – mely esetben becsülendő lesz vala – mert hisz 
szabadok és egyenlők voltak; az nem volt a bátraknak bátrak elleni harcza, mely esetben 
legalább lovagias lett volna, mert 50 magyar harczos előtt 20,000 mindig megfutott; az nem is 
volt harcz, hanem védtelen nők, gyermekek és aggok könyörtelen legyilkolása, oly 
cannibalismus, minőt korunkban csak az egészen vad néptörzsek közt láthatunk előfordulni. 

Az oláhok első – a későbbi vérengzésekhez mérve szelidnek mondható – föllépésüket a 
Mezőségen Szengyelben kezdették meg. 

Ugyanis a Balázsfalváról haza oszló mezőségi oláhok okt. 18-án Szengyelre ütöttek. – A 
szándékukról előre értesült birtokosság és magyarság – elmenekülésük már lehetetlen levén – 
az erős kőkeritésbe fogott b. Radák udvarba huzódott; hogy ez elővigyázat nem volt 
felesleges, csakhamar meggyőzte a megérkezett tábornak vad gazdálkodása: mert első dolguk 
volt a pusztán maradt udvarok kirablása, feldúlása és hogy vad dühök nemcsak zsákmányra, 
hanem vérre is szomjuhozott, mutatja a künn rekedt Száva Ferencz gyászesete, kit a 
legkegyetlenebbül legyilkoltak, s ártatlan kisdedeit a kútba dobták*Hol csudaszerüleg életben 
maradtak.. Nem sokára a felgyujtott udvarházak rémes világitásánál a magyarság menhelye is 
megrohantatott; de mivel a behuzódottaknál nehány vadászfegyver is volt, az ezekkel tett – 
bár ártalmatlan lődözés – annyira megfélemlitette a 6000-ret meghaladó oláh tábort, hogy az 
ostrom, vagy inkább az ostromzárolás három napig huzódott el. Elvégre is támadni nem 
mervén, egyezkedést kezdeményeztek, s miután a bennszorultak irásban a császárhoz 
hűségüket nyilvániták, s miután fegyvereik kiadását igérték, az ostromlók is prefectusok, 
tribunjaik és lelkészeik által aláirt, s esküvel megerősitett biztositó levelet adtak, hogy sem 
személyüknek, sem vagyonuknak semmi bántódása nem lesz. 

Azonban, eskü és biztositék azonnal meg lett szegve, a hogy ezek fegyvereiket 
kiszolgáltatták; mert az addig gyáván távoltartózkodók rögtön megrohanták a már most 
védtelen menhelyet, s az ott levők vagyonát mindenekelőtt felprédálva*Az ezüstpénzt és 
ékszereket marokkal mérték és osztották fel egymásközt., az odaszorultakat egybekötözték és 
Balázsfalvára inditották*Ily eljárás után természetes volt, hogy a szengyeliek megmentésére 



siető, de megkésett marosszéki nemzetőrök a visszatorlás terére léptek s Szengyelen az oláhok 
lakjait felgyujtották s lakóiból is sokat egybevagdaltak.. 

Ezen útaztatás, vagy inkább elvonczoltatás a legiszonyteljesebb volt. Bogáthnál a foglyokat 
már bántalmazták; Forrónál pedig a helybeli oláh pap, s most is élő testvérei, Kandin és 
Gligor vezetése alatt megrohanta a nép; többeket helyben összekonczolt, mindeniket 
rémletesen összevagdalta*A Szengyelről elhurczoltak közt volt id. Betegh Sándor, 
Tordavármegye főbirája, Sándor és Ferencz fiával, Kovács Sándor szolgabiró, Thury György 
vejével Kovács Lajossal, Rácz Mózes, Murvay, Boer Sándor, Száva Mihály több 
gyermekével, Miklósiak s végre több iparos, cseléd, sőt magyar jobbágy is. Ez utóbbiakról 
csak nem állithatták, hogy a szegény népet régen gyötrött birtokosok voltak. A forrói 
megrohanáskor id. Betegh Sándor 25, fiai három-három sebet kaptak s mégis csudálatosképen 
abból kigyógyultak s jelenleg is élnek. (Id. Beregh Sándor mult évben halt el Tordán.), s 
életben csak azok maradtak, kik halottnak tettették magukat. Minden – Krisztus igéjének 
hirdetője által – felfedezett lélegzet, kérlelhetlenül halált okozott. 

Ott voltak halomra hányva az iszonyúan összemarczangoltak a kiszenvedettekkel; a holtakat a 
félholtakkal minden öltözéktől fosztottan szekerekre halmazták, s egy tribun vezetése alatt 
megindultak, hogy eltemessék. Iszonyú gondolat: élve eltemettetni; s az mégis megtörténik, 
ha a kisérő tribuntól 300 frt váltságdíj igérete mellett meg nem vásárolják azon kegyelmet, 
hogy Balázsfalvára a comité elibe vigye őket. Igy érkezett meg az életben maradt 36 
szerencsétlen, öltözve rájuk fagyott vér leplébe, mely miatt egymásra sem ismertek. 

A comité börtönőre a subregens volt. Ez reverendájára sárga-fekete tiszti öven csüngő kardot 
akasztott, fején köcsög-kalap volt, elég comikus alak, hogy más körülmények közt kaczajra 
fakaszsza a szemlélőt; de akkor eléggé hatalmas volt a szerencsétlen vértanuknak tovább 
kínzására; mert a kövér disznóknak nevezgetett szegény ártatlan áldozatokat, a 36-ot a 
szeminarium egy kis szobájába bezsufolta*A többi szobákba még 300 más magyar fogoly 
volt beszoritva, azok nagy része martyr halált szenvedett., s naponta a halál rémletes képeit 
elibök festve, gyötörte, eledelül adva megehetetlen dolgokat. 

Ezalatt Betegh Gábor Kolozsvártt az emberséges Wardenernél lépéseket tett, a szerencsétlen 
szengyeli foglyok – kik közt családja is volt – kiszabaditására. Wardener a kért rendeletet 
néhány katonája által el is küldötte Balázsfalvára, melylyel a subregens-porkoláb daczolni 
nem mervén, a szengyeli 36 foglyot átadta a katonáknak, de mielőtt szabad lábra tette volna, 
előbb reversalist vett arról, hogy kezelése alatt a legemberségesebb és leggyöngédebb 
bánásmódban részesültek; s midőn végre buzában, borban, bárányban, kövér sertésekben 
magának gazdag remuneratiót igértetett*Mit később mint magas állásu császári hivatalnok 
pontosan felszedni el sem mulasztott., elbocsátotta őket. Igy értek aztán a katonák fedezete 
alatt Tordára, hol évekig szenvedtek, mig halálos sebeikből kigyógyultak. Mig ők itt 
szenvedtek, otthon vagyonuk annyira elpusztittatott, hogy csak az el nem vihető puszta talajt, 
s egykori lakjaiknak el nem éghető köveit találták. S még ezek a többiek között (Wardener 
áldásos jósága által) szerencséseknek mondhaták magokat szemben a többi elhurczoltakkal, 
kiknek még sirjait sem tudják felfedezni az utódok. 

Nemde, visszadöbbentő e korrajz, s pedig ez valóságos csendéleti kép azon iszonyatos 
jelenetekhez képest, melyek Kis- és Nagy-Enyeden, Zalathnán, Abrudbányán, Nagy Lakon, 
Felvinczen, s egyáltalában a vármegyéken a legborzasztóbb egymásutánban következtek. A 
gyáva kegyetlenségnek oly szégyenletes tettei azok, melyeknek hasonlóját csak a középkor 
vad, kegyetlen, pogány népeinél; vagy napjainkban az emberevő vad néptörzseknél 



találhatjuk fel; de még ott sem, mert azoknál a kegyetlenség legalább bátorsággal párosul, mig 
itt a hitetlen gyávaságnak volt védteleneken elkövetett undok gyilkossága. 

De lebocsátom a rémjeleneteknek e gyászos függönyét; mert a czél, mit kitüzék: a történelmi 
igazság kitisztázása, el van érve. Hisz ezen egyetlen esetből is kitünik, hogy ki kezdte el a 
polgárharczot, mely annyi véráldozat után, ugy az ők, mint a mi szabadságunk 
megbuktatásával végződött, s melynek folyama alatt oly jelenetek merültek fel, miket mi 
örökre fájlalhatunk; de a melyeket ők örökre szégyenelhetnek. 

Visszatérve szemlélődésünk terére – Szengyelbe, ott kevés teendőnk marad; legfölebb 
felemlitem még azt, hogy itt katholikus egyházközség, s annak 1772-ben épült csinos 
kőtemploma van, melyhez Szengyel megfogyott magyar lakossága (250 lélek) mellett, 25 
mezőségi faluban szétszórt vagy 500 katholikus tartozik. 

Ezen elszórtságnak, de e mellett, részint katholikus papjaink kényelemszeretetének, részint a 
távolság miatt való bajos eljuthatásnak azon szomoru következménye van: hogy a távol eső 
filiákban többnyire az unitus oláh papok keresztelnek, esketnek és temetnek, mi a magyarság 
beolvasztásának egyik leghatalmasabb emeltyüjéül szolgál. Jól tudom, hogy ezen visszás 
helyzeten bajosan lehet segiteni; de mindenesetre elháritására nagyon sokat tenne, ha 
Szengyel szép jövedelmű lelkészi állomására*Mert az a Haynald Lajos 120 frt évi kamatot 
hozó nagylelkü alapitványával évenkint a 600 forintot meghaladja., nem hibáik miatt másutt 
is hasznavehetetleneknek bizonyult lelkészeket, hanem olyakat alkalmaznának, – kik nemes 
hivatásukat hitküldéri lelkesedéssel s önmegtagadással felfogni, azt bármily áldozatokkal, 
bármily fáradalommal is betölteni tudnák; s a felelősség terhének eleven átérzésére 
felemelkedni képesek és hajlandók is volnának. 

Most pedig búcsút veszünk Szengyeltől, s búcsút a Mezőségtől is, mert ezen kitérés és 
mutatvány tájrajz után, visszatérünk a Maros völgyére, kiindulási pontunkhoz, Ludashoz. 

A Maros, miként fennebb mondám, közvetlenül Ludas és a közeli hegyek alján folyván el, 
kényszeriti, hogy az út hegyre emelkedjék. – E hegyről oly pompás kilátás tárul fel, mely 
mindenkit egyaránt meglep és bámulásba ejt. 

A Marosnak fényszalagja által átszelt szép, termékeny tér csakhamar az Aranyos völgyével 
olvad össze: valamint egybeömlenek a hömpölygő hullámok is, melyek kies honunk két 
ellentétes határán eredvén, életet adó nedvükkel paradicsommá teszik a különben is 
termékeny két legszebb völgyünket. 

S mig e völgyeket ezüst hullámok teszik ragyogókká: a felséges térek lankás bérczei felett 
felhőkkel ölelkező havasok emelik fel fejüket a láthatár kékes távolában, melyek közül a 
Székelykő, Pilis, Csák-Szirtje és a Kecskekő érdemel kiemelést. Oly szépek ezen merész 
metszetü szikla ormok, hogy bármikor és bárkit is nemcsak kellemesen lepnének meg – 
hanem pompájukkal oly megdöbbentő bámulatot keltenek, mintha egy darab Svájcz állana 
előttünk; s szivünkben önkénytelenül kel fel a vágyó óhajtás: ott lenni, gyönyörködni, élvezni, 
s meghajolni a természet nagysága előtt! A gazdag szépség annál utólérhetetlenebbnek és 
egyszersmind kivánatosabbnak látszik előttünk, mennél sivárabb, pusztább és kietlenebb a 
Mezőség, melyet elhagyva, ugy érezzük magunkat: mint a pusztában útazó beduin a forrás 
felé vezető úton, hol enyhülést remél. 



Ludason alól a Maros balpartján Maros-Gese, jobb partján a gerend-kereszturi patak 
beömlésénél Maros-Kecze fekszik; mindkettő jelentéktelen oláh falu; pedig mindkettő 
figyelmet érdemlő multtal bir. Igy Gesén és Gabodon 1501-ben Oláh István tordai 
kamaraispán vesz csúcsi Litterati Istvántól jószágot, melyet 1505-ben Oláh István Tótpronai 
Kerubinnak hagyományoz*Mibe Péter bozyni és szentgyörgyi gróf erdélyi vajdának 
Vásárhelyről kiadott rendeletére a kolozsm. conv. által beiktattatik. Másol. gub. levélt. Trans. 
conv. T. IV. p. 574.. 1589. márcz. 10-én Báthori Zsigmond Óh vagy Alsó, Uj vagy Felső-
Gesét és Makótelke nevű praediumot, a gabodi területen levő Szálaserdőt, a marosi révet 
Gezsénél és a csúcsi határon levő Lakoserdejét Décse Mihálynak, ki addig is birta, uj 
donatióval biztositja*A fehérv. kápt. levélt. Lib. Reg. Sig. Báthori II. 237. 242.. 1630. jan. 29-
én Fehérvárról Brandenburgi Katalin ugyanezen birtokokat, melyeket előbb iklódi Toldalagi 
János kamaraispán, utána Décsei Mátyás (fennebbi Mihály fia) birt, de ennek kihaltával 
koronára szállott, boldogult férje hű korlátnokának az annyi érdemekkel díszlő Márkosfalvi 
Mártonnak és nejének Bögözi Borbálának adományozta mindkét nemre*Ezen 
adománylevélben a fejedelemnő elősorolja, hogy Márkosfalvi béke és had idején mily 
hűséggel szolgált, irományokat, egyezményeket, békekötéseket, összeirásokat mily hűn őrzött 
meg, miért az udvari titoknokság hivatalát is kiérdemelte. Az elrendelt beiktatásnak 
ellentmondottak a Mohaiak és ábránfalvi Ugron Pál fiai, minek következtében egészen 1638-
ig huzódó per keletkezett; de ekkor az ellenmondás igazolhatatlannak bizonyulván, 1638. oct. 
27-én Beszterczén nevezett birtokok véglegesen Márkosfalvinak itéltettek. Adománylevél és 
itélet fisc. levélt. Lib. I. Cott. Alb. Fasc. 79. Litt. A., közli Kemény József dipl. Tran. VII. 
503–506.. Az itt kivonatilag ismertetett két okmányból láthatjuk, hogy régen két Gezse volt 
Ó- vagy Alsó-, Uj- vagy Felső-Gezse, s hogy közelükben Makotelke nevű praedium is feküdt, 
most mind a három egy helyre huzódott, alkotva azon terjedelmes falut, melynek szétszórt 
kunyhói közül a gr. Toldi és b. Splényiek kastélyszerű udvarházai emelkednek ki. 

Kecze multja még több érdeket költhet, mert az praedium czímen már 1444-ben előfordult, 
mint olyan birtok, melyet Ulászló a Gerendi családnak adományoz, a Maroson engedélyezett 
átjárattal (révvel) egyetemben*Fisc. levélt. 20. Lib. 2. Cott. Torda. Litt. B. Kemény Trans. 
Poss. cott. Torda Kecze rov. Másolatja gyéresi levélt.. A Gerendiek ugyanazon évben, a 
Hadrévi család ellenmondása mellett be is iktattattak*Ugyanott.. 1574-ben Apafi György 
kezén van; – 1597-ben Apafi Miklós Zsigmond fejedelemmel (Báthori Zs.) Etédért 
(Udvarhelyszéken) cseréli el. Apafi Mihály fejedelem Apor Istvánnak engedi át*Kemény 
Józs. gyüjt. Trans. poss. Tom. 4 cott. Torda.. Ezen hatalmas, Erdély kincseiben turkáló 
főurnak itt fényes kastélya volt, melynek nagyszerüségét egész lelkesedéssel irja le Apor 
Péter*Metamorphosisában. és Cserey Mihály is*Emlékirataiban. Lásd Ujabb nemzeti 
könyvtár 267. lap.; sőt ezen utóbbi részletesen ismerteti saját lakadalmát is, melyet 1696-n 
kááli Kún Ilonával Apornak keczei kastélyában tartott*Apor Istvánné a Korda-utódoknak adja 
zálogba. Korda Györgytől Kemény Gergely és Farkas perelik ki, 1715-ben Kemény Simon 
Kemény Lászlónak zálogositja el. Lásd az erre vonatkozó adatokat Kemény Józs. gyüjt. 
Trans. poss. Tom.4 cott. Torda.. 

A kastély, melyben akkor Erdély főnemessége mesés pompát fejtett ki, ma nyomtalanul eltünt 
elannyira, – hogy fekhelyét (melyet mély gödrök jelölnek) csak öreg emberek útasitása után 
találtuk meg a falu délnyugati szögletében, mely helyet ma is (egykori birtokosa Kordáról) 
Kordajestnek neveznek. 

Kecze még országos szerepet is játszott; a mennyiben itt országgyülés is tartatott 1663-ban 
jul. 20-án, midőn Apafi a Bécs ostromára siető török táborhoz (kénytelen-kelletlen) 
csatlakozandó, Szebenből elindulván, Keczén országgyülést tartott, s adót vetett ki*Lásd 



Törvénycz. Mike gyüjt. Art. Diet. III. 385.. 1664-ben jul. 17. ujból Keczén táboroz Apafi, s 
innen küld útasitást Szilvási Bálint portai követének*Ezen utasitás megvan a „Magyar 
nyelvmívelő társulat” gyüjteménye közt a gr. Bethlen Lászlónétól kapott levelek 
csomagában.. 

Keczén alól Hadrév (Hiderevu oláhul) következik, mely helység ily nevét onnan nyerte, hogy 
régen a hadak réve volt ottan; vagyis oly hely, hol a hadak a Maros és Aranyoson átszálltak. 
Sokan vannak, kik ezen hadátszállást még a magyarok bejötte idejére viszik fel, midőn 
Tuhutum vezér Erdélyt elfoglaló hadsergét itt szállitá át a két testvér-folyamon; mert Hadrév a 
Maros és Aranyos völgyének egybetalálkozásánál fekszik, még pedig igen regényesen. 

Hajdan e falut a hirneves Hadrév család birta, mely család 1435-ben már előfordul*Lásd 
Szereday Not. cap. Alb. p. 84.. 1574-ben Apafi György birja, 1588. jul. 17-én a Décsei 
András curiája közelében Hadréven levő udvarházat, ugyanott egy ház jobbágyot és pisztráng 
fészek nevű halastót, valamint Kereszturon 2 és Keczén 2 ház jobbágyot Gerendi Pál 
kolozsvári Trausner Litteráti Lukácsnak engedte át Báthori Zsigmond beleegyezésével*Lásd 
az átengedési és a fejedelem megerősitő okmányát fehérv. kápt. levélt. prot. IV. 21.. 1597-ben 
Apafi Miklós hadrévi és keczei részét Báthori Zsigmondnak engedi át, ennek etédi 
jószágáért*Lásd Kemény Józs. gyüjt. Trans. poss. Tom. 4. Cottus Torda.. Jelenleg a Szilvási 
és Miksa család a főbirtokos ott. 

Hadrévet unitárius hiten levő magyarok lakták még a 16. század végén*Lásd Hist. ecl. unitar. 
Trans. I. 187. lap és II. 355. lap. Ezen 6 ivrétü kötetet tevő igen jeles munkát Kénosi T. János 
kezdte, uzoni Fosztó István és Kozma Mihály folytatták, kéziratban megvan Kolozsvártt, az 
unit. collegium levélt., egy még jobb példány (melyet egészen Kozma Mihályt irt) Jakab 
Eleknél Kolozsvártt; én az utóbbit használtam s annak lapjaira hivatkozom, s ezután 
egyszerüen „Hist. Eccl. unitar. Trans.” teszem hivatkozásomat., ma már népe a birtokosok 
kivételével oláh. Hadrévnél olvad egybe az Aranyos tere a Maroséval; itt közeledik 
egymáshoz a két testvér-folyó egymással egyesülendő. Hadrév az egybeszögellő két völgy 
közti szőlőkoszorús hegyfoknak éppen aljában fekszik; szembe vele az Aranyos jobb oldali 
partmagaslatán, meglepő-szépen fekvő Gerend tünik fel: gyönyörű berkek, hullámzatos 
lombsátra felett lebegő ódon templomával és kastélyával; méltó előterét képezve azon tájnak, 
melynek hátteréül a tordai hasadék imposans sziklagerinczei szolgálnak. E valóban 
megragadóan szép tájt, az Aranyosnak vonzó vidékét mégis mellőzük jelenleg, mert az 
aranyos homokban hömpölygő folyó minden szépsége s nagyszerű tájkerete mellett csakis 
egyszerű mellékfolyója a Marosnak. Azért hadd vonuljon háttérbe a mellékfolyó az azt 
elnyelő főfolyam mellett; adjuk meg az illő tiszteletet honunk királyfolyamának a Marosnak, 
elkisérve azon pontig, hol Aranyosszék délkeleti határát mosva, a Székelyföldtől végbúcsút 
veszen. Ily gyöngéd figyelmünket már csak azért is kiérdemli, mert mióta kies völgyét 
útazzuk, nem csekély élvezethez juttatott; miért háládatosságunknak adunk kifejezést akkor, 
midőn, mig csak lehet, határsértéssel is követjük hullámzajlata által jelölt vonalát. Mielőtt 
azonban a Hadrévnél délnyugati irányt vevő folyamot tovább követnők, még visszatérünk 
megútazott völgyébe avégett, hogy a Bogáthnál elhagyott marosmenti római útat idáig 
elnyomozzuk. 

Ezen útat ott hagytuk el, hol Bogáthnál a Maroson átszáll; mely onnan a gezsei határnak Dosz 
nevű*B. Splényi szántója. düllőjén huzódik a Moréhoz*Malomhely., onnan a Gezse déli 
részén levő Ritu-Janku*Jankó rétje. nevű kaszálón egyenesen a Marosnak irányul. A Berek 
nevű kis sziget felső részénél mutatják helyét azon hidnak, melyen ez út a Maros jobb partjára 
átvonult*Gezsei öreg emberek még emlékeznek arra, hogy a hidfőből is darab téglafal 



fennállott, most azonban ennek semmi nyoma.. Átmennie pedig mulhatatlanul kellett, mert 
Gezsén alól a Maros közvetlenül a meredek hegyek alját mossa, miáltal az útnak balparton 
való vezetése teljes lehetetlen volt. A Maroson való ezen átkelés után a keczei határon át*A 
Maros jobb partján csak homályosan látszik vonala, mivel az egész terület áradásoknak ki van 
téve. egyenesen Hadrévnek irányul, mig végre az ugynevezett Csókaberken alól átkel az 
Aranyoson. Hadrév határa egyaránt ki levén téve a Maros és Aranyos áradatainak, útunk 
nyoma csak homályosan és szakadozottan maradt meg itt-ott; de az Aranyos jobb partján, hol 
áradatment magaslatra kap fel, határozottan kivehető s a Nagy-Irim nevű helyen 1000 ölnél 
hosszabb területen követhető, egészen a Kocsárdba vivő országútig, honnan kezdve az uj út a 
régi római útra fektettetett, s nagyrészt azon halad egész Kocsárdig, sőt Földvárig*Ez út 
látszik Vajdaszegen alól a Határpatak felső végénél, onnan mindig a jeleni út által fedve a 
Kocsárd melletti Fennyenforróhoz, hol a Vajkostónál beszáll a Maros terére, hol darabig a 
Földvárra vezető országút rajta megy, azután jobbra maradva, a Kemények szőlője alján halad 
Földvárra, a falu déli végén levő castrumhoz., hol a Salineból (Torda) Apulumba (Fehérvár) 
vezetett*Ezt majd alább Harasztos és Földvárnál fogjuk nyomozni. főútvonallal egyesült. 
Majd a maga helyén lesz alkalmunk a nevezett főútvonalt, valamint a két útvonal 
egyesülésénél (Földvárnál) feküdt álló tábort vizsgálatunk tárgyává tenni: itt mindenekelőtt a 
marosmenti útvonal Aranyoson való átvonulásának pontját kell meghatároznunk. 

Ha útunkat a Nagy-Irimnél figyelmesen nyomozzuk, azt nemcsak a fennebb jelölt irányban 
követhetjük, hanem feltaláljuk közvetlenül az Aranyos-part magaslatában is, hol ragacs 
(cement) által egybetartott stratumenje határozottan felismerhető; de mivel ezen stratumen 
délnek tart, arra kell következtetnünk, hogy a római útnak Aranyoson való átkelése az ezer 
lépéssel alább fekvő Sós-Szent-Márton déli végénél volt. Az itt állhatott hidat ugyan 
nyomtalanul elsodorták a rakonczátlan folyó ezredéves áradatai; hanem a hidfőknek, vagy 
jobban mondva, az átjáratot fedezett álló táboroknak mindkét parton felfedezhetjük homályos, 
de azért mégis útbaigazitó nyomait, a mennyiben a balparton egy 300 lépés hosszu, 150 lépés 
széles önálló dombocskát találunk, mely 5–6 ölnyire emelkedik a tér szinvonala fölé. E 
dombot a magyarok egyszerüen Halomnak, az oláhok Furmikár-nak nevezik. A néprege e 
halomra óriások várát helyezi, a követelt óriások pedig nem mások voltak, mint a rómaiak, 
kiknek e halmot elfoglalt épitkezéseikről elvitázhatlan bizonyitékot nyujtanak azon 
nagymennyiségü párkányzatos fedél-cserepek (tegulae) és ezeket egybekötött kupás cserepek 
(Imbrices) töredékei, melyek a Halom talaját a szó teljes értelmében elboritják. – A Halom 
szántás alatt levén, az eke átidomitá annak felületét; igen valószinű azonban, hogy rendszeres 
ásatások érdekes fölfedezésekre vezetnének; de igy csak felületes vizsgálódásra is kiderül, 
hogy ott oly római épitkezések voltak, melyek az Aranyoson átszállott római úttal 
összeköttetésben állottak. Hogy pedig az hidvéd volt, leginkább abból következtethetjük, 
miszerint az Aranyos túlpartján – Sós-Szent-Márton déli végénél – kiszökellő előfokon ismét 
előfordulnak a római fedélcserepek roppant mennyiségű töredékei. A hagyomány e 
romtöredékekről azt tartja, hogy azok egy azon helyen feküdt fényes városnak maradványai; 
valószinübb azonban, hogy a követelt város nem más volt, mint az Aranyoson való átszállást 
biztositó álló tábor; sőt ugy látszik, hogy e hont elfoglalt őseink is hadútul használták az akkor 
még jó karban lehetett római útat és révet, honnan a Hadrév elnevezés is eredhetett. De nem 
csak használták, hanem annak biztositására is gondoltak, mivel ők is – az ekkortájt romba dült 
római hidfők helyett – emeltek a maguk modorukban oly erődöt, a mely ezen hadi révet 
biztositá. Legalább ily erőditvények maradványainak hiszem én azon hatalmas gátonyt, mely 
a szentmártoni egyház mellett kiszögellő hegyfokot félkörben öleli körül. Ezen gátony még 
most is három öl magas, alapjánál szintén ily széles, s az valószinüleg csak felerészét alkotá 
egy köridomú erődnek, melynek túlsó fele a folyam által aláásott parttal együtt alásülyedt. E 
gátonyt felásva, meggyőződhettem, hogy az nem elomlott falból keletkezett, hanem eredetileg 



is kavicsból volt felhalmozva, s igy az csak alkalmi erőditvény volt, melyet köridomáról 
itélve, vagy az avarok, vagy pedig Tuhutumnak Erdélyt megszállott népe épithetett az 
Aranyoson levő hadi révnek biztositására. 

Azonban mindezek nem egyebek, mint a homályos nyomokból kiokoskodott homályos 
sejtelmek; biztosabb tudatra csak rendszeres ásatások vezethetnek el, mit – az én útjelölésem 
nyomán – megtenni az utókor feladata. 

Miután útnyomozásunk elvezetett Sós-Sz.-Mártonba, helyén lesz annak multját is 
nyomoznunk. Találunk is a pápai dézmák regestrumában egy igen érdekes adatot, hol a tordai 
esperesség szakaszában az 1332. év rovatában az 599. lapon ezt találjuk: „Petrus sac. de 
Aranas S. Martino solv. 40 den.”*Még előfordul e község ugyanazon néven az 1333, 1334, 
1335, 1336. évi rovatban is, azon különbséggel, hogy a két utolsó tétel alatt „Petrus” helyett 
„Lumbasius” van bejegyezve.. Pár szó az egész, s abból mégis fontos következtetéseket 
vonhatunk ki, mert abból kitünik, hogy Szent-Márton már a 14. század elején önálló, még 
pedig katholikusok, tehát magyarok által lakott egyházközség volt; továbbá tanuljuk azt is, 
hogy akkor Aranyos-Sz.-Márton nevet viselt. Sőt későbbi okmányokban, nevezetesen egy 
1590-ki okmányban „Káposztás-Szent-Márton” néven*Midőn Kecze, Lóna-Keresztur s más 
birtokokkal az Apafiak kezére megy, minek Gerendi György ellenmond, közli Kemény dipl. 
Trans. VI. 119–120., – egy 1598-ki*Midőn Báthori Zsigm. az Apafitól megcserélt gerend-sz.-
mártoni praediumot sok más jószágokkal Jósika Istvánnak adományozza. Kemény ugyanott 
213. és egy 1650-ki másik okmányban „Gerend Sz.-Márton” néven praediumként fordul 
elő*Midőn Rákóczi György a Gerendi Márton defectusával koronára szállt Gerendet, gerend-
szentmártoni praediumot s sok más jószágot Kemény Jánosnak adományoz. Fehérvári kápt. 
Lib. Reg. Georg. Rákóczi XI. 243.. Hogy „Aranyos”, „Káposztás” és „Gerend” előnevei 
miként változtak át Sós-ra*Annyival inkább értelmezhetlen, mert itt semminemű sóskút vagy 
sóshely nincsen, hacsak nem volt ottan régi időben valami sórakhelye a tordai sóaknáknak., s 
hogy hajdani magyar lakói hogyan váltattak fel oláhok által, arra vonatkozó adattal nem 
birunk. E falu a gerendi kastélyhoz tartozván, többnyire e kastély és uradalom gyakran 
váltakozott birtokosai kezén forgott, s igy majd lennebb Gerend leirásánál lesz alkalmunk 
tüzetesebb tárgyalására. 

Az Aranyoshoz tett ezen első, tehát illemszerüleg rövid látogatásunk után térjünk vissza a mi 
régi ismerősünkhez, a Maroshoz, melynek megszokott körében sokkal fesztelenebbül 
időzhetünk. Vonuljunk pedig át annak balpartjára, hogy vizsgálódásunk tárgyává tegyük a 
Hadrévvel szemben felmagasuló Borzást, vagyis azon Csúcs (falu) felett tömbösülő kopár 
előfokot, mely a Maros délnyugatra kanyarulatánál ikszerüleg szökellik elő a térbe; sőt ha 
ezen sajátságos hegyfoknak tájrajzi fektét figyelemmel vizsgáljuk, ha annak viz által elsodort 
merész metszetű szelvényét észleljük, azon következtetésre jövünk: hogy az egykor nem csak 
előszökellt a Maros terére, hanem azt egészen átgátolta. Ezen feltevésünk még inkább 
igazolva lesz, ha a túlparti Keczén felül azon száz lábnyi magasságú hegyhátot vizsgáljuk, 
mely a Borzással egy vonalban az egész tért áttorlaszolja, s melynek Kapucsel jellemzetes 
neve onnan eredhet, hogy annak déli száránál ez és a Borzás közt levő keskeny nyilaton, mint 
kapun, tör át a Maros; mig északi fokánál ismét másik nyilat mutatkozik, melyet az itt lesiető, 
Gerend-Kereszturról jövő Kordu pataka nyitott magának. 

A Borzás alján levő falunak Csúcs nevét a hagyomány onnan hozza le, hogy azon falu 
eredetileg a Borzás tetőcsúcsán ellenség támadásai ellen biztositott helyen feküdt; ott, hol a 
Csorgó nevű dús forrás e hegy ormán felszökell, még most is vastag cseréptöredékek jelölik a 
falu egykori fekhelyét; sőt még ma is Királyútjának nevezik a helyre felvonuló azon útat, 



mely egykor a királyilag magasan trónoló faluhoz vezetett. Békésebb idők bekövetkeztével a 
falu szép, biztos, de bajosan megközelithető fekhelyéről lehuzódott a termékeny folyamtérre, 
de hegy-csúcsi fektére emlékeztető ős nevét lehozta magával a térre is. 

Csúcsot régen a Tomori család birta. Tomori István Erdély alvajdájának székelyek grófjának 
Ulászló 1514-ben dec. 4-én*Apor Péter Lusus Mundi. Magy. tört. eml. II. k. 53. lap. uj 
donatiót ad Csúcsra, s más erdélyi birtokaira*Ezek Csucs, Gese, Gabod, Galacz és Kövesd., 
melyeket korábban is békésen birt; de a melyekről szóló okmányai a paraszt lázadások 
alkalmával megsemmisültek, egyszersmind a kolozsm. conventnél a beiktatást is elrendeli*A 
beiktató okmány másolatilag gub. levélt. Tr. Conv. IV. 649.. Hogy Tomori István leginkább 
itten lakott, azt számos Csúcsról kiadott rendelete tanusitja; itt bizonyitékul felemlitem azon 
parancsot, melyet Tomory István alvajda Csúcsról 1523-ban ad ki, Balássi István marosszéki 
jószágainak lefoglalása iránt*Ezen rendelet megvan eredetiben gr. Eszterházy Jánosnál 
Kolozsvártt., és 1529. Szentmihálynap utáni harmad napon, mint alvajda Csúcsról rendeli a 
szászsebesi birót és esküdteket a vajdai szék elibe, hogy a fehérv. káptalan elleni perben 
feleljenek*Lásd fehérvári kápt. levélt. cista capit. fasc. 3. Nr. 18.. Hogy Tomori a fejedelmi 
udvarnál nagyon kegyelt egyéniség volt, azt tanusitja az ezt követett számos adományozás, 
igy 1524-ben a Bánfi Lászlótól zálogba birt Válaszútba*Zápolya János rendeletét lásd ered. 
kolozsmon. conv. levélt., közli Kemény App. dipl. Trans. IX. 94. Ezt megelőzőleg 1521-ben 
János király Szengyelből csucsi Thokus Istvánnak, a kolozsmonostori apátság számtartójának 
a bagoi Miske Benedektől Gesén vásárolt jószágba való beiktatását elrendeli. Lásd 
másolatilag gub. levélt. Trans. Conv. IV. 655., 1527-ben a szilvási Cseszeliczky Andrástól 
zálogba adott tordavármegyei Remetébe iktattatik be*Perényi Péter vajdának erre vonatkozó 
Kolozsvárról 1527. jan. 25-én kiadott rendeletét lásd Kemény. Ugyanott 123.. 1529-ben János 
királytól Harit nyeri*Lásd gub. levélt. Trans. conv. T. IV. 673.. 1530-ban mint az erdélyi 
sóaknák kamaraispánja Vajdaszeget*Lásd ugyanott. kapja. 

Istvánnak unokája volt az a Tomori Miklós, ki 1530-ban, midőn Zápolyát Buda várában 
Ferdinánd ostromolta, a vár védelmében bokros érdemeket szerzett, miért János királytól 
Fejérdet kapta*Apor Péter Metamorphosis.. Miklósnak fiai voltak Tomori Gy. és András, kik 
mivel Békés-pártiak voltak, az 1575. jul. 25-ki szigoru országgyülés rájok is, mint 
elmenekültekre kimondá a vagyonvesztést*Bethlen Farkas II. 374., a mikor a Tomori család 
kiveszett Erdélyből. A Tomoriak mellett Csúcson és a szomszédos Gabodon Geréb András is 
birt, kinek jószága testvérére Annára ábránfalvi Ugron Pálnéra szállt. Brandenburgi Katalin 
1630. febr. 20-án Fehérvárról kiadott adománylevelével nevezett Ugron Pált boldogult 
férjének nagy szolgálatokat tett főasztalnokát, nejét, s ettől származó András, Tamás, István 
és Mihály fiait Csúcs és Gabod birtokában megerősiti*Lásd fehérv. kápt. prot. II. 165. Ezt 
helybenhagyja, sőt Hari Sz.-Jakab és Felekre is kiterjeszti Bethlen István 1630. nov. 17-én 
Kolozsvárról kiadott uj adománylevelével. Lásd ugyanott prot. Steph. Bárdi IV. 576. 
Valamint Rákóczi György is Fehérv. 1632. máj. 7-én kiadott confirmationalisában, ugyanott 
579.. 

Régi dolgok ezek, s a Tomoriak csúcsi birtoklásának emléke mégis fenmaradt a 
néphagyományokban, mert az udvart, hol egykor a Tomoriak fényes kastélya állott*Mely 
Tomoriak notájával sok kezeken át: a Kordákra, azokról Bánffiakra szállt, most gr. Bánffi 
Miklós birja., még ma is Tomori kertnek nevezik; hogy pedig a néphagyomány itt is a valóság 
nyomában jár, azt okmány tanusitja, mely szerint 1614-ben a csúcsi kastélyba (castellum 
Csúcsy) Károlyi Susánna fejedelem asszony statuáltatott*Lásd Kemény Józs. Tran. Poss. 
Com. Alb. rov. és Apor Péter Metamor., azonban a 17. század elején még fennállott kastély 
ma már eltünt, bár nem egészen nyomtalanul, mert a mostani udvarház környékén, sőt a falu 



minden egyes házánál, részint beépitve, részint kapu előtti ülőlpadokul használva, nagy 
mennyiségű faragott kő és oszloptöredék van szétszórva; ezek nagyrészt azon fényes 
kastélyból és az azzal kapcsolatos régi templomból kerültek ki, mely, mint alapfalainak 
nyomai mutatják, az udvarkertjében feküdt, s melyet a hagyományok szerint, még a Tomoriak 
épitettek volt oly pazar fénynyel, hogy kevés párja volt. Onnan került ki egy (Bánffy-udvarnál 
levő) sirkőtöredék is, melynek elkopott feliratából csak ennyit lehet kiolvasni: 

BARASAI KOME. HAE. 1635. 

Csúcsnak fényes kastélya és temploma mellett egy kápolnája is volt a falutól délre eső erdő 
alján, miről az erdőt még ma is Kápolnának nevezik. 

Midőn a nagyszerű templom állott, sőt még jóval később a 16. században is, Csúcsot 
kizárólag magyarok lakták, s az unitáriusoknak ottan virágzó egyházközsége volt*Lásd Hist. 
eccles. unit. Trans. I. k. 187. lap., ámbár magyar volt népe még a mult század utófelében is*A 
mint ez kitetszik egy 1776-beli esketésből, (megvan a ref. egyhk. levélt.), melyet egy Korda 
Gy. által a ref. ecclesiának ajándékozott erdő ügyében tartottak., azonban a földesurak oláh 
jobbágy telepitési dühe innen is sok magyar családot kitelepitett; ezért vegyes népességű ma 
Csúcs. A megmaradt magyarok mind reformátusok, szerény kis templomukban*A Mult 
században a csucsi ref. eccl. b. Korda Zsigmond adományokkal látta el, fia György pénzt és 
erdőt hagyományozott. van egy harang ezen körirattal: 

„Sárpataki Rebeka öntette 1731 E. A. Eclesiának.” 

Csúcson alól rövid negyedóra távolra van Maros-Koppánd, melyet Ivánkatelkével 
együtt*Coppan és Ivanteluknak irva. – Az adománylevélben emlitve van egy Koppándon levő 
malom és halastó is. 1285-ben Imre mester a fehérvári káptalannak ajándékoz*Ez 
adománylevelet lásd Szereday Not. cap. Alb. 12. lap., következő 1286-ban márczius 19-én 
János mester fennebbi Imre fia, testvére Mikud bán beleegyezésével atyja végakaratát 
tiszteletben tartandó, helybenhagyja. Ez okmányban a nevek már változnak, a mennyiben 
Coppanteluk és Ivánteluk néven fordulnak*Lásd Fejér Cod. dipl. V. 3, 332 és Katona Hist. T. 
IV. p. 926. elő, sőt egy 17. század kezdetéről való okmányban nevének más módositásával is 
találkozunk, a mennyiben ott Kenyértelen Koppántnak neveztetik*1607. jun. 24-én Rákóczi 
Zsigm. a Margai Istv. defectusával koronára szállott „Kenyeretlen-Koppánt” csapó-sz.-
györgyi Somlyai Mihály és utódainak adományozza. Lásd fehérvári kápt. Lib. Reg. Sig. 
Rákóczi. III. 339.. 

1301. oct. 6-án Koppándot és Nagylakot Kilián mester telegdi esperes a fehérvári káptalannak 
adományozza*Péter püspök ezt megerősiti. Lásd fehérv. kápt. levélt. cista capit. Fasc. 9. Nr. 
39, közli Fejér Cod. dipl. VIII. 1. 70.. 1336-ban pedig Róbert Károly a fehérvári Sz.-Mihály 
egyháznak adományozza Koppándot*Fejér Cod. dipl. VIII. 4. 165.. 1519. Tomori István egy 
Tótpronai Kerubintól vásárolt, s a káptalan részére Veged Imre tordai esperes által lefoglalt 
koppándi malomért perel, még pedig kedvező eredménynyel*Lásd az ez évben Segesvárt 
Zápolya János által kimondott itéltetet fehérvári kápt. levélt. cist. capit. Fasc. 1. Nr. 26. 
Kivonatban közli Szeredai Not. cap. Alb. 133.. A protestantismusnak Erdélyben való 
elterjedtével Koppándtól elesett a káptalan, a mint ez kitetszik Báthori Istvánnak Fehérvárról 
1573. apr. 12-én kiadott adományleveléből, mely szerint az előbb fehérvári káptalanhoz 
tartozott, de secularizáltatásával fiscusra szállt fehérmegyei Koppánt-ot Margai Menyhért 
udvarmesterének adományozza mindkét nemre azon érdemeiért, melyeket Isabella királyné és 
fiának ugy Lengyelországba való menekülésük, mint azután országlásuk ideje alatt is szerzett, 



továbbá azon terhes és veszélyes követségekben való szolgálataiért is, melyeket az elhunyt 
fejedelmek és mi irántunk is tanusitott, nem különben azon érdemeiért, hogy jelenleg is az 
öregsége által kivánt nyugalomról lemondva, udvarunkban őrködik a mi és az ország igazsága 
és érdekei felett stb. Ezen adománylevelét ujból megerősitette ez év jun. 3-án*A Fehérváron 
Báthori István és Forgács Ferencz aláirásával kelt confirmationalis megvan másol. a gub. 
levélt. Trans. Conv. IV. 559.. 1607-ben csapó-szentgyörgyi Somlyai Mihály nyeri el*Lásd 
fennebb a 68. lapon 7) alatti jegyzetben., később a Bánfiak kezére megy. 

Koppánd magyar lakossága Csúcshoz tart xxx, s bár az anyaközség nagyon közel esik; de 
azért Koppándnak is van ref. egyháza, mely kapuzatának tanusitása szerint a renaissance kor 
műve. 

Ezen egyház padlatában igen díszes sirkő van elhelyezve; közepén domborművű czímerrel, 
hol egy szarvas szájában csákányforma eszközt tart. Körirata ez: 

IN MONVMENTV… EGR. ELIS… (Elisei) 

SOMLIAI DE KOPPAN DEFVNTI ANNO 

DM. CXXII. XVII AVG. AETATIS SVAE LVI 

UXOR SVA CHARISSIMA SOPHIA SZÖCZY 

POSUIT. 

A czímer alatt pedig ezen verseket találjuk: 

Spectate Maritum 

… Etatis adeptus 

Charus eram summis 

Principibusque viris 

At mora haud pietas haud 

Clarus sanquinis ordo 

Ex voto morti contulit indomitae 

Lustra N… 

Superna potestas dejiciunt nigrae 

Tristia iura Deae. 

Ezen siremléknek évszáma a laicust könnyen tévútra vezethetné, t. i. azon hiedelemre, hogy 
siremlékünk 1122-ből származik, ennyit is mutat az, ha az M előtti D-et Domininek olvasnók; 
azonban az nem azt, hanem öt százat jelent, melyet vagy vétségből, vagy akarattal 
mistificalási szándékkal helyeztek az M elibe. Hogy ez igy van, s hogy sirkövünk 1622-ből 
való, tanusitja már az is, miszerint a D közepén kis o-val van jelölve, hogy az quingentesimo-t 
akar jelezni; de még e nélkül is az egymással egybefoglalt, az egymásba belevésett latin 
betükről is azonnal ráismerhet egy régész a 17. század kezdetétől származó feliratra. 

A Maros Csúcstól Koppándig egyenes déli irányban halad, távozva folyton az Aranyostól, 
melyről megfeledkezni látszik; Koppándnál azonban mint kellemes visszaemlékezéstől 
meglepetve, hirtelen irányt változtat, s egy félkör kanyarulattal nemcsak hogy átcsap a völgy 
túl felén epekedve sohajtozó Aranyoshoz, hanem egy második kanyarulattal, udvarias 
vőlegényként, visszirányba folyva, elibe megy a Vajdaszegnél szemérmesen, berkek 



titokteljes árnyában rejtőzködő arany diademes menyasszonynak, s egyesülésre unszolva, 
hévvel öleli keblére. Azután pedig együtt enyelegve, a legkiesebb völgynek sötét berkei közt, 
szerelmes párkint bujdokolva, elégült csevegés közt folytatják közös pályájukat. 

Hol a két folyam egyesül, ott fekszik – a jobb part-magaslat egy hajlatában – regényesen 
Vajdaszeg, utolsó helysége ez oldalról Tordavármegyének. Vajdaszeg helyén keresi 
Lenk*Geogr. lexic. IV. köt. 374. lap. a rómaiak Patavisáját, mit azonban sem ő nem okadatol, 
sem semmiféle maradvány nem igazol, de hogy Vajdaszeg nagyon régi telep, azt mutatja azon 
szép bronz kard, melyet b. Splényi Sámuel innen küldött az erdélyi muzeumnak. Vajdaszeget 
a Gerendiek birták régen. 1529-ben Gerendi Péter és Chartinus Miklós notájával koronára 
szállván, János király szentgyörgyi Tóth Jánosnak adományozza*A kolozsm. conventet 
rendelve a beiktatásra. Ered. Budán a kamarai levélt., közli Fejér Cod. dipl. VII. 4, 211., de 
Tóth vagy nem vehette birtokába, vagy rövid ideig birhatta, mert következő 1530-ban sept. 
13-án Báthori István vajda csúcsi Tomori Istvánnak adományozza, s a beiktatást akként 
rendeli el, hogy Tóth János és Gerendi Péter lehető ellenmondására nem tekintve, azonnal 
végrehajtsák*Ered. a kolozsm. conv. levélt. a registrálatlan levelek közt. Közli Kemény App. 
dipl. Tran. IX. 165.. 1647. máj. 30-án Rákóczi György Fehérvárról Gerendi Saul mindkét 
nemen való defectusával koronára szállt Vajdaszeget és a szentmártoni praediumot (fennebbi 
Sós-Sz.-Márton) Kemény János és nejének előbb fi- azután nőágra 2000 tallérba 
inscribálta*Fehérv. kápt. levélt. Lib. Reg. Georg. Rákóczi X. 638.. – Ez idő óta a Kemény 
család kezén volt, mignem 1848 felszabaditá oláh nemzetiségű lakóit. 

VI. Székely-Kocsárd környéke. 
 
FEJEZETEK 

Az aranyosszéki székelyek menyegzője. 
A házasság első föltétele a szerelem, ezt a rokonszenv és érzelmek találkozása, s hosszabb 
ismeretség általi fejlesztése, fokozása előzi meg népünknél, hol a legtöbb lelki szövetség ily 
nemes alapon köttetik meg, mert a számitáson, a rút önzésen alapuló viszony a kevéssel 
megelégedő népnél a ritkább esetek közé tartozik, mivel náluk a munkaképesség a 
földművelésben való jártasság, a fonás, szövés, s más gazdasszonyi teendők tudása képezi a 
főhozományt, ugy hogy ha még ehhez megvan a parafernum*Parafernum alatt ágynemü, 
fehérnemü értetődik, a mihez hozzájárul a lakadalom előtt beszerzett tulipános ágy, láda és 
tálas is., mi minden leánynak – miután maga fonja, szövi – mulhatatlanul meg van, s ha hozzá 
még egy vagy két tehene – mit ha a szülőktől nem telik – munka béréből*Mert az ily 
szegényebb leány szolgálatba áll, vagy a nyári munkák alkalmával bérért megy kapálni, 
aratni, kendert nyüni és léhelni, az ekként szerzett pénzből aztán borjucskát veszen, mely a 
közös legelőn hamar felnő a háztartáshoz szükséges tehénné. rendesen minden leány 
megszerez, akkor a leány már gazdagnak tartatik. Ez alapon a szülők beleszólásuk, vagy 
éppen erőltetés által soha sem szokták a szivek frigyét zavarni. Az ily frigy teljesen a 
rokonszenv alapján fejlődik ki, már rendesen mint gyermekek kezdik egymást szeretni, 
„együtt játszanak, együtt mulatnak, nevekedtökkel a gyermeki lélek rokonszenve hovatovább 
inkább fejlődik, felnőttükkel pedig szabadon fakad fel a szerelemnek üdvhozó érzelme. Mikor 
azonnal bevallott viszonynyá lesz, mert a szerelmes pár együtt jár minden felügyelet nélkül a 
mulatságokba, fonókákba, tánczokba, vásárokra, de sőt még az imára is. Midőn végre az ily 



hosszabb ismeretség után*Az ily hosszabb ideig tartó ismeretség rendesen a házassági 
előkészületek végett van, mert ez idő alatt mind a két fél igyekezik minél többet szerezni uj 
gazdaságuk berendezhetése tekintetéből. elhatározták az egybekelést, s erre a mind két oldali 
szülőknek előleges beleegyezését kinyerték, következik az ünnepélyes kikérés és ezzel 
kapcsolatos jegyváltás. 

Ezen ünnepélyességre mindig egy szombat nap tüzetik, a mindkét oldali rokonság ez 
estvélyre, előleges meghivás következtében a leányos háznál megjelenik, megjelenik 
választott násznagya vezetése és szülőinek kiséretében a völegény is. Ekkor a násznagy a 
szóba közepére kiállva a leányt a leány szülői által megbizott gazdától a következő módon 
kéri meg: 

„Édes gazda ur! A vándor pihente után útazását tovább folytatni igyekezik, tehát én is, hogy a 
czélt, a melyre törekszem, Isten rendeletéből elérjem, kérem biztos gazd uramat, hogy N. N. 
uram bátyám hajadon leányát X-et, miután ezen ifju legény barátom (vőlegényre mutatva) 
jövendőbeli házastársul szemelte ki, legyen szives nekem átadni, hogy egymást jegyeztetném 
el, mivel Isten rendelete a párasodás. Ugyis az ember egy tövises pusztára vagyon kitéve, s 
mint vándornak több nyomorokkal kell szembe állani, melyek közt ha vándortársa vagyon, 
könnyebb a küzdelem. Csak ha lepanaszolhatják is egymásnak jobb- és balsorsukat, az által a 
nyomort egymás közt felosztva türhetőbbé teszik; tehát szükséges a vándortárs, szükséges a 
párasodás és pedig mint Elézer urának nőt talált, ugy én is ezen családi körben találtam meg 
ezen ifju legény barátom (vőlegényt jelölve) jövendői házas társát Isten rendeletéből.” 

Erre a leányos ház megbizott gazdája feleli: 

„Édes násznagy uram! Ha ez Isten rendelése, nem állunk ellent és az ifijak kihallgatása után 
csak a jegyváltás vagyon hátra.” 

Ekkor a nászn. előteszi az asztalra a vőlegény jegyét, ugyanakkor a gazda a menyasszony 
jegyét. A völegény jegye ezüst- vagy arany gyürű, nagy selyemkendő és pénz is, az mindig 
fehér papirba van csinosan bepakolva és bepecsételve. A menyasszonyi jegy – mi gyürű, 
selyem nyakkendő és a leány által vart ing – szintén igy van becsomagolva, csak hogy 
ismertető jelvényként ékes szalaggal van átkötve. 

Ha az ifjak a letett jegyet kicserélve veszik fel, azzal beleegyezésüknek adnak kifejezést, mire 
a nászn. szerencse és boldogság kivánat közt megáldja az Isten szerezte frigyet, s miután a 
szülői áldást is kinyerték, rövid estéli, s néha táncz is fejezi be ezen első tiszteségtételt. 

Az eljegyzést rendesen követi a háromszori kihirdetés (a templomban.) A mindig kedd napon 
tartott menyegzőre két megbizott fiatal – kiket vőfényeknek neveznek – hivja meg a 
rokonokat, ismerősöket, barátokat, ezen megbizottak czifrán felbokrétázva és sarlangozva, 
hasonlóan fölvirágzott, felszalagozott pálczákkal indulnak el a menyegzőt megelőző vasárnap 
délutánján, a vendégeket meghívni, mit ezen mondókával teljesitnek: 

„Tisztelt házi család! Tudjuk, hogy a házassági szent szövetség isteni szerezmény, s minden 
szövetségek között a legboldogitóbb üdv árad ebből az emberi nemre, kit pedig egy hivtárs 
átkarol, annak keblében üdv lakik. Ezen házassági szent czél által tartotta fenn Isten a 
teremtés első szép napjától olta az emberi nemet mind eddig. 



Az ifjak virágai a családi kertnek, titkos varázserővel vonja a szeretet egymáshoz ezeket. Egy 
ilyen pár ifju virág nevekedett és nyilt ki N. N. és M. M. családi kertjeikben, ezek édes 
vonzalommal hajolnak egymáshoz, s a páros élettel egy menyegzői öröm ünnepnapot akarnak 
megkezdeni, melynek óhajtják, hogy szeretett rokonaik, jó barátaik és jóembereik részesei 
legyenek. Ez okból kifolyólag tisztelve kéri én általan ezen tisztelt házcsaládot, hogy 
következő kedden délután, menyegzőjükbe megjelenni és a közös örömmel fűszerezett 
vacsorában részesülni ne sajnálja. Mit ha megigér és tesz e házcsalád, egy szép nap derül fel 
az uj pár házi egére, s ezer áldást kér az ég urától e tisztelt ház becses életére.” 

Kedden reggel ujból eljárják a vőfények a vendégeket, figyelmeztetve, hogy a mai szent 
napon van a hütlés és menyegző, melyről hogy meg ne feledkezzenek, ujból emlékeztetik stb. 

Elkövetkezvén a délután, a násznagy az ő népével – mi lóháton páronként sorakozott fiatal 
legényekből s szekerekre kerekedett más férfiakból áll – legelőbb a vőlegény házához megy, 
hol a legényt a szülőktől, vagy ezek helyettes gazdájától hosszabb mondókával – melyben a 
házasélet czélját fejtegeti – kikéri, továbbá a fiu nevében megköszöni a szülöi gyöngéd 
szeretet, hálát mond fölnövelés gondjaiért, s kéri, hogy ezután is tartsák meg szülői 
szeretetükben stb. Ezután elbúcsúztatja testvéreitől, el legény barátjaitól, kikkel társalgott, s 
igéri mint nős is továbbra fűzni és fentartani a testvériességet, a barátságot, mi az életnek oly 
szükséges föltétele stb. 

Mind ezek végeztével, miután a vőlegény szülőit átölelve búcsút vett, lóra pattan, s vig 
zeneszó s pisztolydurrogások közt megindul a násznagy népe a leányos házhoz; közeledtükkel 
a nászn. előfuttatja a vőfényt, hogy vándor csapatok számára szállást kérjen, megérkeztével 
pisztolylövéssel adott jelére a leányosház megbizott gazdája s az oda is felgyült vendégsereg a 
kapuhoz gyülve fogadja, – mikor a vőfény igy szól: 

„Jó napot, urambátyám, hogy mint vannak kegyelmetek? Kérem uram bátyámat, mig mint 
fáradt útasok pihennénk, egy pár órára szállásért.” Erre a gazda igy felel: „Édes barátom! 
ilyen czifrán felszerelt útazót én még soha sem láttam, kérem azért a passusokat megmutatni, 
s nekem, mig nálunk mulatnak, beadni, mert nálunk ez a szertartás.” Mire ujból felel a 
vőfény. „Jól vagyon, a passust be fogjuk mutatni, mikor az egész gyülekezet megérkezik, 
mert ez a vezérnél szokott állani.” „Mi a! – felkiált a gazda vezér – hát kentek egész táborral 
jönnek, ugy hát széles a határ és ott táboroljanak, a jószágomra ugyan be nem bocsátom. 
Elmehet kend, Isten megáldja.” 

Megviszi az elútasitó izenetet a násznagynak; de ez abból mit sem csinálva, előre vezeti népét 
a menyasszony kapujához, hol jellövésére megjelenik vendégsergével a gazda, s bámul e nagy 
tömegen, s kérdi, hogy mijáratbeliek lennének? Mire a nászn. ekként felel: 

„Jó uram, gazd’ uram! hogy mijáratbeliek és mifélék vagyunk, lebeszélni késő lenne; hanem 
hogy igaz emberek vagyunk, itt a passusunk bizonyitja, olvassa el gazd uram, jere elé fiam 
(megnevez egyet seregéből) mutasd meg igazságunkat ennek a jó urnak.” 

Ekkor előrukkol a nevezett fiu lován viszszafelé ülve, kantárszár helyett a ló felemelt farkát 
tartva kezébe, s mondja: „Tessék elolvasni, itt a passus uram bátyám.” Mire a vendégsereg jót 
nevet, de a gazda látszólag haragosan felkiált: „Ugy látszik, hogy előállott a népvándorlás, 
mint Atilla első királyunk idejében, ennek elibe senki sem állhat; de mégis a mig lehet magam 
meg nem adom. Tágas a mező, Isten áldja kenteket.” „Nem elég ez nekünk – felel a nászn. – 
egy percz is késő, vesse be kend vőfény uram a kaput, ha ugy beszél ő kegyelme, osztán ugy 



menjen tettünkért panaszra, megfelelek én, legyen az akár ki is.” Ezen biztatásra az egész 
násznép lövöldözéssel rohan be a vőfény által felnyitott kapun az udvarra, onnan a násznagyot 
kisérve a házba, hol a nászn., miután felköszönti az örömatyát, anyát és a háznak felkért 
gazdáját, s miután a napot szerencsélteti, s jelen műveletökre Isten áldását kéri, felhozza hogy 
„az éjjel megjelentődött nekem, hogy tán ezen családi körben volna azon hajadon leány, kit 
Isten az én kedves N. N. barátomnak (nevezi a vőlegényt) házastársul rendelt. És ugyan, hogy 
itt lenne, bizonyitom a csillag vezérletével is, minek világánál jöttünk oly nagy útat, sőt hogy 
még bizonyosabb legyen uram gazd’ uram sok ifju leányt látok körülötte, kérem ha netalán 
nem ismerné, eléparancsolni őket, hogy eljegyzettünket választanók ki.” „Mi a! – mond 
csodálkozva a gazda – eljegyzettünket; hát már meg is jegyezték, ugy látszik, hogy erősen 
közel állanak a tárgyhoz.” Ekkor előállit rendszerint egy rút vén leányt, azután másokat, de a 
nászn. szabadkozik, hogy máskor más számára ezeket is elfogadja, de most nem talál. Végre 
előállitják a valódi menyasszonyt, mire a nászn. előkéri a gazdától a menyasszony, a 
vőfénytől a vőlegény jegyét, mit ha rögtön elő nem tudnának mutatni, egy veder bor büntetést 
fizetnek annak, ki azt helyettük előadja, miért a legények mesterkednek is abban, hogy a 
jegyeket elsajátitsák, mi a tolongásban gyakran is sikerül. A nyoszolyó asszonyok ekkor 
felkoszorúzzák a menyasszonyt, mialatt a násznagy, vagy néha a vőfény elbúcsúztatja a 
menyasszonyt a szülőktől, testvérektől, rokonoktól, barátnéitől. – A menyasszony 
megilletődve könyezve borul szülöi, testvérei nyakába, azoknak utolsó leányi csókját adva. 

A násznagy búcsúztatóját ezen bevezetéssel kezdi: 

Tisztelt N. N. minekutána sziveskedett kéréseimet teljesiteni, t. i. mit az elébb kérék, hogy N-t 
(menyasszony nevezve) a vallásunk szent papja által a szeretet gyémánt lánczával 
egybekapcsolva, az életnek bocsáthassam. Nem tehetem, hogy ezen szeretett szülői háztól 
csak ugy eltávozzék, a nélkül, hogy szülőinek, rokonainak és jó embereinek egy Isten 
hozzádot ne mondjon. 

Tehát legelőbb is, minekelőtte távoznék, szeretett szülőitől veszen búcsút, kiknek köszöni 
általam azon szülői ápolást, gondozást, egy szóval minden irányában tanusitott jóságokat, 
melyekkel hozzá viseltettek és fölkéri általam szeretett szülőit, hogy minden eddigi tett hibáit 
neki megengedjék, s ugy testvéreitől hasonlókép bocsánatot kér, hogy ha őket tettel vagy 
szóval megbántotta. Végül leánybarátnéitól hasonlókép búcsút vesz és köszöni általam eddigi 
társaságokat, s kivánja, hogy mindenik érje el szive kivánságát, s ezzel az ég áldása kisérjen 
mindnyájunkat. 

Ennek előrebocsátása után kezdődik a verses búcsúztatás és pedig: 

Az édes atyától igy:  

Vajda, hegedüdnek álljon meg zengése, 

A sarkantyúnak is szünjék meg pengése, 

Mert búcsúzásomnak most leszen kezdése, 

Legyünk csendességben, mig leszen végzése. 

Dicsőség először a nagy magasságban 

Istennek, ki lakik fénylő boldogságban; 

Ki rendelt énnekem egy igazi társot, 

A kivel megnyerném mennyei országot. 



Reszketnek ajkaim belső félelemtől, 

De még jobban remeg szived sérelmétől, 

Engedj meg oh atyám! ha megbántottalak 

És hogy téged sokszor háboritottalak. 

Az Istenért kérlek, engedd meg vétkemet, 

Hogy el ne veszitsem én szegény lelkemet. 

Köszönöm atyai nagy szeretetedet, 

Melyet nem érdemlék, gondviselésedet; 

Az Ur Isten áldjon ezekért tégedet, 

És szent országába vigye fel lelkedet! 

A menyasszony anyjától, testvéreitől stb. igy búcsúztatik:  

Majd kiesik nyelvem megbágyadt helyéről, 

Könyeim mint patak, ugy folynak szememből, 

Midőn hozzád nyujtom ezen búcsúzásom, 

Kedves – édes anyám tőled elválásom. 

Oh, szerelmes anyám, látom miként indulsz 

Ájulásnak, többé tán meg sem vidulsz. 

Ismerem te gyenge anyai szivedet, 

Ismerem asszonyi erőtlenségedet. 

Azt fogod sajnálni, engem mint neveltél, 

Emlőddel tápláltál, széltől is őriztél. 

Édes drága anyám, ne epeszd magadat, 

Bocsáss el engemet, kedves leányodat. 

Ha megbántottalak, Krisztus sebeire 

Kérlek, bocsássál meg az ő szent vérére. 

Isten fizesse meg sok fáradságtokat 

És én mellettem tett dajkálkodásodat. 

Vigyen fel ezekért tégedet a mennybe, 

Vigadjál szüntelen örök dicsőségbe… 

Kedves testvéreim tőletek búcsúzom, 

Szivemből néktek is ezeket kivánom. 

A nagy Ur Istennek áldása maradjon 

Mindétig rajtatok és el ne is hagyjon. 

Végre az egekben magához fogadjon, 

Az örök életben nektek is részt adjon. 

Kedves lánybarátim! hozzátok fordulok, 

Ha reátok nézek, szintugy megujulok; 

De seregetektől más útra indulok 

És tőletek mostan immáron megválok. 



Az Ur Isten adjon nektek is igaz párt 

És szivből szeretett szerelmes hitvestárst; 

Végre az egekben fogadjon magához, 

Legyetek érdemes szűz koszorújához. 

Kedves alsó, felső jószivü szomszédim, 

S mindenféle kegyes, szép, jóakaróim, 

Áldjon meg az Isten, szivemből kivánom, 

Vegyen fel az égbe magához, én mondom*Talán többek előtt unalmasnak tetszthetnék az ily 
búcsúztatóknak ismételt tüzetes közlése; de éppen azért láttam szükségesnek azt vidékenkint 
közölni, hogy az ily népköltemények dús variatiója kitünjék; e mellett ugy kell az ily 
versezeteket tekintenünk, mint legrégibb népköltészetünk virágait és becses nyelvemlékeket, 
mert azok mindenike több százados létel mellett a legeredetibb és sajátságosabb kifejezéseket 
mutatja; mindez okokból azok egybegyüjtését és közlését szükségesnek láttam.. 

Ezt követi a hütlés, gyakran a templomban, leginkább a háznál; de bármelyik esetben is a 
násznép a menyasszonyi háztól a menyasszonyt is csaknem erőszakosan kiragadva – magával 
viszi; hogy pedig a búcsúztatás keserves hatását és a menyasszony valódi búcsúvételének az 
egymástól elválókra nézve egyaránt fájdalmas behatását enyhithessék, mindenféle tréfás 
jelenetek folynak, ugy benn, mint künn az udvaron. Benn a násznagy a parafernumot kéri ki, 
mialatt a vőfény a menyasszony zsebkendőjét észrevétlenül belopja a hozomány közé. – A 
menyasszony gazdája azt feleli, hogy nem tartja kötelességének házi holmit, s nevezetesen 
parafernumot adni, mert csak leányt kértek, s azzal elégedjenek is meg, miután a kért holmi 
ugy sem tart a menyasszonyhoz. „De oda tart – mondja a násznagy – hisz itt a menyasszony 
jegye” felmutatván a belopott zsebkendőt, mire a gazda minden további ellenkezés nélkül 
átengedi a hozományt. Ha a kendőbelopás nem sikerül, akkor a násznagy fél veder bort fizet a 
másik félnek. 

Mikor aztán a hozományt kihordották, s szekerekre rakták, akkor a vőlegényi fogat béresei 
ingerkednek, s az ökröket háttal forditják a járomnak, s csak akkor fogják be, ha a 
menyasszony gazdája pár szép keszkenőt ad nékik, mit azonnal ökreik szarvára tűznek; mig 
egy része a befogásnál kötekedik, s azzal a figyelmet elvonja, addig a többiek fejszét, kaszát, 
vagy más előtalálható gazdasági eszközt is a parafernumhoz pakolnak, mit aztán csak 
borváltság után adnak vissza. 

Ekkor a menyasszonyt a két nyoszolyóleány közé szekérre ültetve viszik a templomba hitelni, 
vagy ha a hitlés a háznál megtörtént, egyenesen az ő parafernumai és bonumaival*A 
parafernum áll: czifrán veres és kék fejtővel himzett párnák sokaságából, derékaljakból, 
végvásznakból, himzetes asztalnemű és törölközőkből, továbbá tulipánosan festett ládákba 
pakolt öltözékekből, végre butorokból, mi fiókos kaszten, tálas (credence), fogas, asztal, 
székek és szintén tulipános hosszu padból áll. A gazdagabbaknál egy vagy több tehenet is 
kötnek a szekér után. a vőlegényi házhoz. De útjok nem lehet sebes, mert mindenki szemlélni 
akarja a lövöldöző lovagoktól megelőzött és zeneszóval kisért díszmenetet, e czélból gyakran 
feltartóztatják, a fiatalok lánczczal, vagy sétával (nád) befacsart kötéllel kötik át az útat, mig 
egy bolondosan vatermörderesen, köcsögkalappal és szemüvegesen asztal mellett ülő egyén 
tréfás, néha kétértelmű kifejezésekkel útlevelet kér, útlevelet a ló hátával felé fordulva 
mutatnak; de ha az elől lovagló vőfény kardjával az útat elfogó kötelet egy csapásra át nem 
tudja metszni, fél veder borral kell az áteresztést megváltani. Ilyen s másnemű többszörös 



feltartóztatás után, végre megérkeznek a vőlegényi házhoz, hol a násznagy a menyasszonyt 
átadja az azt örömcsókkal fogadó örömszüléknek (vőlegény szülői). 

De nemcsak örömmel, hanem díszesen felteritett asztallal is fogadják itt a messze útról jövő 
fáradt vendégeket, s a beköszöntés s a ház uj tagjának beajánlása után a vőfény az asztalhoz 
ülésre hivja fel a vendégeket a következő verssel: 

Uraim, az asztal meg vagyon teritve, 

Kés, tányér, villával s kanállal helyezve; 

Tessék kelmeteknek helyre telepedni, 

Ugyis a musikus megkezd melegedni. 

Jönnek az étkek is most mindjárt sorjába, 

Ez a sok legénység nem áll itt hiába, 

Mindent elkövetek, a mit megtehetek, 

Jó apetitussal egyenek kelmetek. 

Az asztal pedig önmagát is ajánlja, mert mindenféle felaranypilézett sütemények, 
virágcsokrok közt ott van az oly étvágyingerlőleg feltálalt jó magyar töltött káposzta disznó 
orjással. A vőlegény és menyasszonya az asztalfőn egymás mellett ül, de kettőjüknek csak 
egy tányéra van, fakanál és fanyelű késvilla, mintegy jelképezve a pazar fény közepette, hogy 
ezután együtt kell étkezniök, egyszerüen szegényesen. Az uj pár elé helyezett tál leginkább fel 
van ékitve, ott van a kukkra állitott disznóorr, melylyel a menyasszonyt kinálgatják, mig a 
vőlegényt később a sült feladásakor a majorságnak felé forditott hátulsó részével kinálják, – a 
kakas tajéros fejét a menyasszony elibe állitván fel nevetkézés és éljenzések között. 
Asztalozásnál azonban legfontosabb szerepe a násznagynak van, kinek kötelessége nem csak 
az ürülő poharaknak megtöltése, hanem egyszersmind elköszönése is, és fel kell neki 
köszönteni a szülőkön és az uj páron kezdve minden jelenlevőt le az utolsó konyhamesterig, 
és ezt a násznagy rendszerint igen tapintatosan és ügyesen végzi, pohárköszöntései rövidek és 
élczesek, miáltal igyekezik a társaságot jó kedvben tartani. 

Utolsó étel mindig tejbe főtt kása, ekkor a vőfény figyelmezteti a társaságot, hogy ezen kása 
nagyon bajosan főtt, sőt a szökdöső kása a szakácsné kezét is ugy összeégette, hogy doctorral 
kellett orvosoltatni, minek költségére illő, hogy a vendégek conferáljanak. Erre a szakácsné is 
bebonyált kézzel és egy nyárssal megjelenik, s tányérát betartva segélyt kér, ha valaki 
vonakodnék adni, nyársat torkának szegezve mondja: „Jó uram szúrom, nagy a seb, 
gyógyithatlanná lett, nagyon nagy juka (lyuka) és ürege maradott”. 

Ezután a vőfény a hegedű elromlását jelenti be, s „mivel még ma estve tánczolva is 
szeretnénk vigadozni, hogy a hegedű megigazittathassék, segélyt kérünk a dadék számára”, 
mi szintén megadatván, az asztaltól felkelnek, azt gyorsan elszedik, s azután kezdődik a 
„menyasszonyi táncz” lassu magyarral, mit a menyasszonynyal minden jelenlevő férfinak el 
kell járni, melynek végeztével mindenki benyujtja a menyasszonyi ajándékot, mi pénz s házi 
eszközökből áll. Később a táncz általánossá lesz, s tart éjfél utánig, mikor a lakadalmas nép 
eloszlik. Következő napon a leány szülői, testvérei, rokonai el szoktak menni az uj párhoz 
látogatóba, mit kárlátónak neveznek; itt, miután a menyasszony bekontyozásából 
következtetett baján elcsudálkozva és sajnálkozva, végre egy utómenyegzővel vigasztalják 
magokat, mit rendszerint ismét táncz szokott befejezni. 



Ilyen a kocsárdi székely menyegző, melyhez kisebb-nagyobb eltéréssel Aranyosszék más 
falusi lakadalmai is hasonlitanak; eltérés azonban mindenütt van, mert a mondókákat 
rendszerint a szereplő násznagyok és vőfények változtatják, s nincsen oly menyegző, hol a 
székelyek leleményessége valami ujat, meglepőt, vigkedélyre deritőt ne rögtönözne. 

Aranyosszék határa. Határpatak és Fennyenforró forrásai. Jó és Roszpatak. Cserevár, római 
nyomok, sirdombok, csaták. Báthori István, Bocskai és Apafi Kocsárdon. Gálfi János emléke. 
Kocsárdon vívott csaták. Ecsedvára. Kocsárd temploma. A Szilágyi-kastély. Aranyosszék hős 
népe régen és a forradalom alatt, népjellemzés. Aranyosszéki székely lakodalom. 

Vajdaszegen valamint felül az Aranyos, ugy alól a Maros jobb partján, egy 50–60 láb 
magasságu függélyesen leszelt partmagaslat van, lépcsőzete azon fennsíknak, mely a Maros 
mélyebb völgye felett messze terjedőleg elterül. Ezen termékeny fennsík sima lapjába 
(Vajdaszegen alól) csakhamar egy oly bemélyülést veszünk észre, mely fasortól árnyalva 
díszredőzetszerüleg ötlik fel; van is ott a fák árnyában egy fényszalag, mely a legszebben 
ragyogó gyémánt érdemjelt tüzi fel a haza egyik legnagyobb jóltevője, a Maros keblére. Ez 
érdemjel pedig nem más mint azon páratlanul nagyszerű forrás, mely ezen bemélyedés fejénél 
oly bőséggel lükteti fel kristály hullámait, hogy eredetétől pár lépésre malmot hajt, s rövid, 
alig 3000 lépés hosszuságu pályafutása alatt összesen 6 malmot működtet. Ezen rögtön 
keletkező, gyorsan enyésző, de rövid futása alatt is oly jótékonyan ható vizeret 
Határpatakának nevezik, még pedig azért, mert ez oldalról Aranyosszék határát jelöli. 

Alább alig negyedórányira a Fennyenforróhoz érünk, ez pedig nem más, mint a Határpatak 
forrás fejéhez hasonló, másik csudás vizokádó, melyet a Fennyenforró név legjellegzőbben ad 
vissza, a mennyiben oly bőségben buzog fel itt is a legfölségesebb kristály tiszta viz, hogy 
azonnal malmokat képes hajtani*Összesen négy malom van ott, azok télben-nyárban 
folytonosan őrölhetnek, mivel a Jópatak soha sem szokott befagyni, s vize örökösen egyforma 
bőséggel buzog fel a nélkül, hogy valaha kiáradt volna; áldást hoz az csak s kárt sohasem, 
miért Jópataknak jogosan nevezhetik azt., miért a Jópatak nevet, melylyel felruházták, méltán 
megérdemli. Hol a Jópatak alig pár száz lépés pályafutása után, a Maros terére leér, ott 
fekszik a szőlőkoszorúzott partmagaslat alján Székely-Kocsárd, Aranyosszéknek ez oldalról 
első helysége. De mielőtt az oly vonzóan szép faluba lelejtenénk, a Fennyenforró környékét 
teszszük vizsgálódásunk tárgyává, annyival is inkább, mert a méltán bámulatra ragadó 
források közelében, főleg az azok völgyteknőjének baloldali előfokát képező Kőkutnak 
nevezett emelkedésén, a talajt oly nagy mennyiségben boritják el a párkányzatos római 
fedélcserepek töredékei, hogy azokkal hajókat lehetne megterhelni. Ezen maradványok arra 
látszanak mutatni, hogy itt – a fennsíkról Maros terére leszálló római út mellett – valamely 
római colonia létezett, bár a hagyomány azt tartja, hogy Kocsárd feküdt ott kezdetlegesen, 
hanem mivel oly felötlő volt ezen helyzete, hogy a Torda felől jövő ellenség már messziről 
megláthatta, azért innen lehuzódott előbb a Roszpatak*Melyről láss alább. Kocsárdnak itt 
fenn való fekvését a kocsárdi ref. egyházközség jegyzőkönyve is mondja. völgyébe, onnan 
pedig vizhiány miatt mostani fekhelyére költözött át. Ha már most ezen hagyományt 
elfogadjuk, akkor az első Kocsárd római colonia helyén annak romjaiból épült, mert a 
Fennyenforrónál mutatkozó töredékek kétségtelenül római maradványok. 

A Fennyenforró fölött egy magaslatot Cserevárnak neveznek, itt is a talaj épületnyomokkal 
van elboritva, miért nem lehetetlen, hogy itten fellegvára állhatott a lennebb feküdt telepnek. 
Mindezek pedig csak homályos nyomokon, kicsinyes töredékeken nyugvó nagyon is törékeny 
sejtelmek, melyeket csak rendszeres ásatások segélyével lehetne talán igazolni*Tudjuk azt, 
hogy a rómaiak a jó források iránt mily nagy előszeretettel viseltettek, s igy a 



Fennyenforrónak nagyszerű forrásai már magukban is nagy vonzerőt gyakorolhattak az 
odatelepülésre; de különben is ezen, a Maros és Aranyos egybefolyásához közel levő s 
természetileg is erős fekvésű hely, hol a katonai útvonal a Maros teréről a gerendi fensikra 
felemelkedett, valamint akkor, ugy most is nagy hadászati fontossággal bir, mi, ugy látszik a 
rómaiak figyelmét sem kerülte ki.. 

A kőkuttól északkeletre eső helyet Veresek és Lovasok-nak nevezik, hagyomány szerint azért, 
mert azon a helyen véres csata vivatott, mely alkalommal a veres darabontok hadállása a ma 
is Veresek-nek nevezett helyen volt, a székely lovasság pedig a Lovasoknak hivott helyen volt 
felállitva. Véres, de győzelmes volt a harcz, s kik a székelyekből, valamint a legyőzött 
ellenségből elestek, azok az onnan délre eső négy halom alá*Ezen halmokat ellapitotta az eke, 
de azért dombosodásuk mégis kivehető. temettettek el. Ezen hagyományokat igazolni 
látszanak azon fegyvertöredékek, sikakok, hosszu puskacsövek és szablyapengék, melyeket 
évente nagy mennyiségen forgat fel e helyen az eke. Kérdéssé válik, hogy valjon nem itt 
folyt-e le az Apafi vagy a Rákóczi-forradalom alkalmával Kocsárdon vivott csaták 
valamelyike, melyeket alább részletesen fogunk tárgyalni. 

Ideje azonban, hogy a classicus mult e magaslatáról leszálljunk a gyönyörű berkek és 
szőlőültetvények zöld keretéből felénk mosolygó Kocsárdra, mely napjainkban is oly szép, 
minőnek a 16-ik században oly költői lelkesedéssel festé azt Gálfi János, irván: „Az Uristen 
megékesité e helyet szép folyóvizekkel és drága szép mezőkkel, kit különb különbféle szép 
vadak és madarak laknak. Ennek felette penig kedves buzatermő földje ugyannyira, hogy 
kedves és gyönyörüséges hely”*Lásd Gálfi János önéletleirását Erd. Tört. tára I. k. 77. lap.. 
Pedig e lelkesült szavak egy élve börtönbe temetettnek szájából jöttek, ki a gyászos koporsó 
közelében lelkesülten gondolt a szülőföldre, hol bölcsőjét ringaták*Kocsárdi Gálfi Jánosról 
láss többet alább.. Lelkesülten, a táj és helység szépségétől elragadtatva lépünk be mi is 
Kocsárdra, hol mindenek előtt ismét annak multjával foglalkozunk. 

Kocsárd nevével legelőbb Aranyosszéknek IV. László király által 1289-ben kiadott 
adománylevelében találkozunk, hol Kukchard néven fordul elő; e néven találjuk Róbert 
Károly 1313-ki confirmationalisában is*Lásd kivonatilag Szeredai Not. cap. Alb. 23 és ser. 
Epp. 1. lap., valamint a pápai dézmák 1332. évről szóló regestrumában is*Az 559. lapon igy: 
„Nicolaus sac. de Kuchard solvit 14 denarios.”. 1390-ben Bertalan alvajda rendeletére a 
kolozsmonostori convent Petherd birtokába iktatja be Kocsárdi György (Egyed fiának) nejét; 
a kirendelt fejedelmi emberek közt ott találjuk Kocsárdi Benedeket és Lászlót is*Ezen rend. 
ered. a kolozsm. conv. levélt. XII. 133., közli Kemény App. dipl Trans. VIII. A Kocsárdi-
család még a 16. század kezdetén is megvolt, mert 1514. febr. 5-én Zápolya János vajda 
Kocsárdi Zakariás nejét, Kocsárdi Zemes Miklós leányát Décse és Kara birtokába iktattatja 
be. Lásd Kemény App. dipl. Tr. VIII. 173. 1647-ben Kocsárdi Tamás udvari postamesterének 
(veredarius) Rákóczi György M.-Ujváron ad egy nemesi telket. Lásd alább Maros-Ujvárnál., 
miből kitetszik, hogy akkortájt a Kocsárdi-család tekintélyes volt. Mátyás uralma alatt 1458–
59 tájatt országgyülés is tartatott Kocsárdon*Legalább ez tünik ki egy okmányból, melynek 
erre vonatkozó részét ide iktatom: „Nos Ladislaus Lábatlan Siculorum comes et supr. 
capitaneus, ac Stephanus de Hederfája nec non Michael Székely de Szent-Iván de Bisztricia 
comites, nunc autem per regiam clementiam pro faciendo moderativo judicio in medio 
nobilium siculorum et saxonorum partium Trannarum Judices deputati memoria 
commendamus per presentes, quod cum nobis una cum nostris jur assbus in congregatione 
gen. universitati nobilium cunctorum comitatuum carundem pm. Trannarum. fer. 2 pr.-p. fest 
b. Michaelis archangeli juxta vim et formam generalis decreti eorundem nobilium nuper in 
villa Kocsárd prope et cis fluvium Marusii in terra Siculorum Sedis Aranyas exist. editi, et per 



universos nobiles firmiter observari Stabiliti etc.” (Következik Szentes György bántalmazása 
ügyében hozott itélet.) Ennek eredetije az enyedi ref. collegium irattárában volt. Coll. Benkő 
docum. varia Vol. V. ab anno 1082, p. 289. Honnan Kemény József e gyüjtemény 
megsemmisülte előtt kiirta és közli App. dipl. Tran. VI. 103. Ennek hitelességét támogatja 
egy másik, ugyanazon kikezdéssel biró s egykeletű okmány, melyet Huszti András 
kéziratgyüjteményében levő eredeti után közöl Kemény ugyanott 104.. 

Magyarország egy dicső, nagy mult után – midőn Európa első birodalmaként szerepelt az 
Árpád-házból s némely vegyes házból való uralkodók alatt is – több egymást követett 
gyámoltalan uralkodó erélytelen kormánya alatt oda sülyedt volt, hogy a szomszéd 
hatalmasságok hóditásvágyának játékszerévé vált. Mohács vérmezején elhervadtak hősi 
babérjai, az elgyengültnek birhatása felett két roppant birodalom birkózott. Hogy ezen 
vészteljes korszakban hazánk szabadsága, alkotmánya, sőt maga a nemzet is meg nem 
semmisült, be nem olvadt, azt kétségtelenül az erdélyi fejedelemségnek köszönhetjük, mely a 
nemzeti lét, szabadság és míveltség palladiumává lett. Ezen fejedelemséget Zápolya János 
alapitá ugyan, de Báthori István szilárditá meg s azért őt ugy kell tekintenünk, mint 
nemzetünk egyik legnagyobb jótevőjét. Azonban nagyon sok veszélylyel volt kénytelen 
szembeszállni, mig az alapot megszilárdithatá, s főleg a németek által támogatott Békéssel 
megmérkőzni. 1575-ben, midőn a magát Erdélybe befészkelt s sokakat pártjára vont Békés 
ellen sereggel nyomulna, Nagy-Enyedről Kocsárdra tette át hadiszállását, azonban az éj 
bekövetkeztével sergét – minden ok nélkül – oly páni félelem lepte meg, hogy már-már a 
feloszlás pontján állott, midőn Báthori egy beszédével annyira tudta lelkesiteni, hogy pár nap 
mulva K.-Szent-Pálnál diadalmasan vívta azon csatát, mely az erdélyi fejedelemség sorsa 
felett döntött*Lásd Bethlen Farkas Hist. I. 307.. 

1605-ben Erdély másik nagy fejedelme, Bocskai István szintén Kocsárdon mulatott, innen 
adván ki szept. 20-án azon adománylevelét, melylyel Bogáthi Menyhértnek, a németektől 
annyit szenvedett, a haza ügye mellett annyi érdemet szerzett, több alkalmakkal, de főleg 
Segesvár ostrománál oly hősileg harczolt hazafinak, a haza elleneivel czimboráló, Prágába 
menekült Kornis Boldizsárnak radnóthi kastélyhoz tartozó javait inscribálta 12,000 
frtért*Ered. kolozsm. conv. levélt. XVI. 511, közli Kemény App. dipl. Tran. XV. 10.. 

1662 októberében Apafi Mihály is Kocsárdon van, hova táborát akkor tette át, midőn 
Kolozsvár ostromával Kucsuk pasa rendeletére felhagyott. 

Október 6-án Kocsárdról a Szilágyi-kastélyból, hol szállva volt, adja ki azon rendeletét, mely 
szerint a Bethlen Gábor által alapitott tanoda az ellenségtől szorongatott Kolozsvárról Nagy-
Enyedre tétetett át*Ezen rendeletet közli Kemény Józs. Suppl. dipl. Tran. X. 257.. Sőt ez 
évben egy Kocsárdon vívott csatáról is találunk emlitést a tordai szentferencz-rendü 
szerzetesek házi történetében, hol az van bejegyezve, hogy Montecuculli 1662-ben kevés 
sereggel Kocsárdnál körülözönöltetett az erdélyi és török sergek által. Ez alkalommal a faluba 
visszavettetvén, sergéből nagyon sok levágatott, másnap azonban segélyt nyervén, egész 
estvélig folytatta a harczot, mikor Apafi a lónai kastélyhoz huzódott vissza. Ezen csata 
emlékeül két halom maradt fenn, egyik alá a németek, másik alá a törökök vannak elhantolva. 

Mult időkben Kocsárdnál volt a Maros fő kikötőhelye, hol a Gyergyóból vizen leszállitott fa 
és más áruczikkek kirakatván, egész Erdélybe szétküldöztettek*Lásd Kunics Dacia Sicul. 78. 
lap.. 



Kocsárd későbbi történetét nyomozva, azt találjuk, hogy az a szabadság harczaiban, 
nevezetesen a Rákóczi-forradalom folyama alatt, szintén szerepelt, s főleg több rendbeli 
csaták szinhelye volt. Igy 1704-ben, midőn Teleki Mihály kurucz vezér Kolozsvárt 
ostromolná, Rabutin Szebenből 2000 főnyi sereggel a már-már feladás pontján álló város 
fölmentésére sietett. Thoroczkay István kurucz vezér Kocsárdnál várta, hogy a Maroson való 
átszállásban megakadályozza. Elszánt harcz fejlődött ki, melyben a kuruczok sok ideig 
feltarták a német hadsereget, s a Maroson való átkelést hősies ellentállásukkal lehetlenné 
tették. Rabutin átlátva, hogy Kocsárdnál nem boldogulhat, máshelyen hajókon csempészte át 
serge egy részét, miáltal Thoroczkay hadállása hátulról levén fenyegetve, táborát 
Kolozsvárhoz vonta vissza*Lásd Cserey Mihály, Uj Nemzeti könyvtár 330. lap.. 

De ez csak mintegy előjátéka volt azon nagyobbszerű harcznak, melyet 1707-ben Pekri 
dandára vívott Kocsárdon: ugyanis. 

1707-ben a Tiege vezetése alatti császári sergek Kolozsvárról való visszavonultokban 
Kocsárdra huzódtak; de midőn ott minden elővigyázat mellőzésével mély álomba 
merülnének, Pekri Lőrincz Tordáról utánok inditott hajdui által meglepetvén, nagyon sokat 
leöltek közülök. Ekkor Kocsárd is meggyuladván, elégett*Benkő Józs. Sepec. Tran. sed 
Aranyos.. Cserey Mihály egész részletességgel irja le e csatát, szerinte Thoroczkay 
Kolozsvárt szorongatván, b. Tiege Szebenből, az osztrák sergek ezen buvhelyéről, sietett 
Kolozsvár felmentésére. Thoroczkay elvonult előle, Tiege pedig az őrizetet felvéve, 
Kolozsvár feladásával huzódott vissza Szeben felé, mely alkalommal gyorsmenet és 
csatákban kimerült sergét Kocsárdon szállásolta el, hol az éj setétében Thoroczkaynak jól 
felégett-borozott hajdui (sic) által meglepetvén, ezek a németek közül nagyon sokat levágtak. 
Tiege alól is előtték lovát, s egy hajdu már fejét akarta leszelni, midőn a vezér pisztolyával 
lelőtte a hajdut s más lóra kapván, elmenekült. Ha Pekri a szőlőknél felállitott tartalék 
lovasságával bevág, egy német sem menekülhetett volna, a labanczok minden ágyui 
zsákmányul estek volna, sőt Szeben is védsereg nélkül maradván, kezébe esett volna – mond 
Cserey – de Pekri tétlenül vesztegelt, hajdui pedig a kolozsvári őrizet ládáinak esve, azokat 
hasgatták, mialatt Tiege a lángba borult falu világitásánál egybeszedvén hadait, rácsapott az 
elszéledt hajdukra, azokból sokat a falu melletti nádasba szoritva, másfél ezernél többet 
ellövöldöztetett. A németekből csak 100 maradt halva és 80 sebesült*A kocsárdi csata 
alkalmával vágták le a németek azon franczia küldöttet, ki a franczia király levelével indult 
Erdélyen át Konstantinápolyba, melyben a szultánt Rákóczi megsegélésére buzditotta; de 
Tiege kezébe került, s midőn itt Kocsárdon a csata zavarában el akart menekülni, a németek 
levágták. Cserey ugyanott.. 

Igy adja elő Cserey e csata folyamát, azonban a kurucz-ellenes Cserey alkalmasint az osztrák 
bulletineket használta, melyek minden időben akkor szoktak fényes győzelmeket hirdetni, 
mikor sergük legnagyobb veszteséget szenvedett*Igy volt ez a multban, igy volt ez 1848–49-
ki szabadságharczunk alkalmával is. Puchner folytonosan fényes győzelmeket hirdetett még 
akkor is, midőn Bem serge által egész Erdélyből kiszorittatott; ő a szégyenletes futást 
strategiai mozdulatnak keresztelte el. Igy volt ez a Királyhágón túl is, hol a tönkre tett s 
visszaüzött osztrák sergek mindig fényes győzelmeket hirdettek s visszahuzódásukat a 
strategiai fontosság leplével igyekeztek eltakarni., s hogy Cserey valójában ezen nem tiszta 
forrásból meritett, már csak a németek közül elestek csekély és a kurucz halottak nagy száma 
is bebizonyitja*Ha valaki elővenné az 1848–49-ki osztrák bulletineket s összeszámitaná az 
azokban elesetteknek hirdetett honvédek számát, alkalmasint az világlana ki, hogy 
honvédseregünkből egyetlen egy sem maradhatott életben, mig ellenben a maguk részéről 
bevallott halottak száma oly csekélyre menne, miszerint azt hihetné az ember, hogy azok a 



honvédek csupa udvariasságból nem golyóval, hanem cseresnyeszemekkel lövöldöztek, s a 
huszárok nem karddal, hanem vesszőszálakkal hadakoztak., s főleg tanusitja az, hogy Pekri a 
kocsárdi csatát mint fényes győzelmet jelenté be Rákóczinak, valamint ilyennek jelezte azt 
hadi kiáltványában az országnak is. 

Hogy pedig a történelmi igazságot hűn Pekri jelentése tükrözi vissza, s hogy a kocsárdi csata 
nagy horderejű, mondhatnók döntő győzelem volt, már csak abból is kitetszik, hogy ez által 
Erdély*Szeben kivételével, honnan a németek kocsárdi kudarczuk után kibujni nem mertek. 
annyira kitisztult a németektől, miszerint Rákóczi maga is bejövén, M.-Vásárhelyt 
országgyülést tartott, hol a fejedelemségbe is beiktattatott. 

Hogy Kocsárd ezen csata alkalmával nagyon sokat szenvedett, kitetszik az 1707. máj. 19. 
tartott hadszemle lustrális könyvéből, hol az van bejegyezve, hogy a kocsárdiak sokat 
szenvedvén, nevezetesen b. Tis (Tiege) felverésekor az egész falu elégvén, szent Mihály 
napig felmentetésöket kérték; megengedték azért, hogy most csak 5 lovast adjanak szent 
Mihály napig zászló alá, szent Mihály nap után is találják meg a kapitányt, ki ha nagyon 
szükséges nem lesz, a felülés iránt assistentiával lesz, de fegyverét, lovát, senki el ne adja, s 
ha valamely koborlók járnak a székben, alkirálybiró rendeletére legyenek assistentiával és 
üljenek fel, valamint akkor is, ha valami kiváltképpen való szükség adná elő magát*Lásd 
„Atilla” czímű jegyzőkönyvgyüjtem. 264. lapján az aranyosszéki levéltárban.. 

De nemcsak kurucz, labancz, hanem azt megelőzőleg török-tatár is látogatta meg Kocsárdot. 
Van a Kocsárdtól délre elterülő réten egy Ecsed várának nevezett hely, melyet nem rég 
lecsapolt ingoványos mocsárok öveztek körül; mondják, hogy török-tatár járások alkalmával a 
nép mindig ezen természetileg védett erős helyre vonult, s bár a törökök többször kisérték 
meg annak ostromát, bevenni soha sem tudták. A történeti hagyományok ezen nymbusa 
mellett nyelvészeti szempontból is figyelmet érdemel e helynek elnevezése, mert abból az 
tünik ki, hogy Ecsed a régieknél ingoványokkal, mocsárokkal körülölelt helyet jelentett, 
melynek alapján nevezhették ekként a Királyhágón túl levő, oly fényes szerepet játszott ecsedi 
várat is. De nemcsak török, tatár és labancz pusztitott Kocsárdon, hanem az 1848/9-ki 
polgárháboru is kivette innen véráldozatait. 1848-ban a czintosi oláh tábor Nagylak 
magyarságát legyilkolván, a megboszulásukra jött Bethlen Gergely kis csapatjával Kocsárdról 
indult el – miként alább látni fogjuk – szétverni és halomra vágni a vérengző gyilkos hadat. 
Ezért az oláhok boszusok voltak Kocsárdra, s a hogy novemberben Enyed s utánna Felvincz 
és Aranyosszék is fel lett adva, Nagylakra az oláh tábor ujból csoportosult s éj idején 
Kocsárdra csapván, lakóinak el nem menekülhetett részéből 50-et legyilkoltak és ugyanannyit 
megsebesitettek. Hogy eljárásukban mily vadak és könyörtelenek voltak, arról csak egypár 
esetet hozok előtérbe. Nagy Zsigmond, a falu jegyzője, mivel az uraknak nagy ellensége volt, 
bizván az oláhokban, nyugton otthon maradt; de csakhamar házát körülfogták, két fiát 
felkonczolták, harmadik fiát és nejét felakasztották, mely iszonyatos látványra ő magát főbe 
lőtte. Egy másik Bodó nevüt czélba állitottak, ekkor elrejtőzött fia jött elő, kérve, hogy őt 
öljék meg, de öreg atyját kiméljék, azonban a kegyetlenek fiut apával együtt lemészárolták; 
másokat, kik csak sebesülve voltak, élve töviseltettek el s azután szalmával berakva, 
megégették. Ily s hasonló iszonyatosságok folytak itt, melyeknek emlékétől iszonynyal 
fordulunk el, mert azok polgárosodott századunknak szégyenbélyegét mutatják fel, főleg ha 
meggondoljuk, hogy a népsöpredék e gyáva mészárlását míveltséget szenvelgő kormányzat 
intézte és vezette. Hagyjuk azt s gyászos emlékei elől meneküljünk a multhoz. E czélból 
Kocsárdon teszünk egy régészeti körszemlét, ez azonban nem sok időnket fogja igénybe 
venni, mert Kocsárdnak*Kocsárdon a reformatio azonnal gyökeret vert, ugy hogy a 16. 
század közepén már virágzó egyházközsége volt ott a protestánsoknak. Az egyházközség 



anyakönyvében levő bejegyzés szerint. ugyan volt régi temploma, ez azonban egészen 
átalakult, ugy annyira, hogy régisége mellett csakis nyomott körivvel záródó kapuzata 
tanuskodik, melynek szemöldén ezen felirat van bevésve: 

1676 Janua Dei. 

Az egyház szent edényei között van egy igen szép mívezetű és idomű kehely, hozzá tartozó 
ezüst tányérral, melynek közepén ezen – babérkoszorúba foglalt – feliratot találjuk: 

„Silági (Szilágyi) András kocárdi Eklesiához czináltatta Isten tisztességére Anno Domi 
1677”*Ez a Szilágyi András Aranyosszék főkirálybirája volt.. 

Mivel pedig e szent kehely elvezetett a Szilágyiakhoz, egy füst alatt felemlitem azt is, 
miszerint a kocsárdi Szilágyi-család egyike volt Aranyosszék kiválóbb székely primor 
családainak, melyből e széknek egy főkirálybirája s több más hivatalnoka került ki. Az egykor 
hatalmas, gazdag családnak fényes kastélya volt Kocsárdon, melynek ma csakis követelőleg 
büszke nagy kőkapuja áll fenn, hirdetve, hogy régi nagyság és jólét kifutott azon; mert a 
kapun belül csak romtöredékei tünnek fel a magas bástyákkal büszkélkedett kastélynak, hol 
Aranyosszék oly gyakran tartá a mult század kezdetén közgyüléseit. Ezen terjedelmes romok 
között szerény kis lakot emeltek az utódok, de kegyeletük fentartá el elomlott kastélynak 
feliratait. Két ily feliratos kő van az uj épület lépcsőzetébe illesztve, mintha az utódok a régiek 
nyomdokait azon járva akarnák követni. Szerencsére e kövek feliratos felükkel lefelé voltak 
forditva, s igy sikerült azoknak megkimélt feliratát elolvasnom. 

A nagyobb, korinthiai oszlopkákkal diszitett kövön – mely, mint mondják, a kastély 
homlokzatán állott – e felirat van: 

Spec. G. Andreas Szilágyi de Sz. Kocsárd 

Ext. curavit ex funda. aetat. suae A. 59. 

Offitii sui suppr. judicatus Regii Ss Aranyas 

An. 34. 

Filiorum Andreae 24 aetat. Ladislai Anno 12. 

Conjunctis viribus conjugis Sarae Diosi. 

Anno 1713. 

A másik kisebb kövön – a mely az emlitett kapuról került – ez van felirva: 

„Extrui curavit spec. Gen. Andreas Szilágyi de Kocsárd Ao 1717. oficii sui sup. Judic at regyi 
Ano 37.” 

Ezen feliratokból a kastély épitészeti korának kitudása mellett*Bár az – ezen feliratok 
bizonyitása szerint – 1713-ban épült kastély helyén a Szilágyiaknak volt egy másik, sokkal 
régibb kastélya, melyben, mint fennebb látók, 1662-ben Apafi is Kocsárdon való táborozása 
alatt szállva volt. Azon régi curia volt az, melyben Gálfi János született s mint Aranyosszék 



főkirálybirája lakott, s mely az ő kivégeztetésével jutott a Szilágyi-család birtokába. még azt 
is tanuljuk, hogy Szilágyi András 37 évig viselte Aranyosszék főkirálybiróságát, mi minden 
esetre jelességére s ezen alapuló népszerüségére mutat, főleg ha meggondoljuk, hogy a 
főkirálybiróság a székelyeknél szintén választás alá tartozott. 

Elismeréssel is volt Aranyosszék hosszu ideig szolgált főkirálybirája iránt, mert a szék 
gyülése kocsárdi Szilágyi Andrásnak 35 évi főtisztsége érdemeiért, mely tisztet a nehéz 
háborus időkben is (Rákóczi forradalom) bámulatos módon a szék javára és megmentésére 
folytatott, az ő távollétében elhatározták, hogy 5 adózó jobbágyát, 30 ökrét, 10 tehenét 
adequaló arányban most és jövőre nézve mindenféle széket vagy falut illető adó, rovatal és 
teherviseléstől fölmentik, illetőleg azok hordozását a szék magára vállalja örök időkre, 
utódaira is kihatólag*Ezen Aranyosszék nevében Kercsedi János és kercsedi Apáczai Ferencz 
alkirálybirák, valamint Bárdi Tamás pénztárnok által kiállitott határozat eredeti 
fogalmazványa kelet nélkül megvan a szék „Bendegucz” nevü jegyzőkönyvében.. Egy más 
alkalommal ugyan kocsárdi Szilágyi Andrásnak a szék érdekében tett fáradalmaiért saját 
kérésére a szék, minden szabad és jobbágy által teljesitendő egy-egy napszámot igér évenkint, 
mig főkirálybiróságban lesz; de ezt csak jó szándékból adják a nélkül, hogy utódai 
követelhetnék*Az „Atilla” czímű jegyzőkönyv 148. lapján. Lásd ezeket Felvincznél.. A 
jutalmul nyert közmunka egy részét kastélya épitésére forditá. 

Azonban Szilágyi büszke kastélyát egy helyén állott másik nevezetes épület anyagjával épité 
fel, azon ház romjaival, melyben Gálfi János, korának ezen legnagyobb embere, született, kit 
előttünk érdekessé, emlékét pedig tiszteltté nem csak érdemekben dús élete, hanem tragikus 
vége is tesz; szabadjon azért itt az ő születésével egybefüződő romoknál emlékének pár sort 
áldoznunk. 

Gálfi János Magyarországról beszármazott nemes szülőktől született Székely-Kocsárdon; 
tanulmányai végeztével Csáki Mihály korlátnok apródja lőn, később Báthori István 
trónraléptével ennek testvéréhez, a váradi kapitányságra előléptetett Báthori Kristófhoz ment; 
ott van mint a Báthori-ház hű embere, s a Békés mozgalmának elnyomásakor nem kevés 
szolgálatot tevén, több kitüntetés mellett aranyosszéki főkirálybiróságot, fejedelmi 
tanácsosságot s jószágokat nyer*Ekkor Váradon házat s 4 falut, azután Bolkácsot, Zsitvét és 
Bolia kastélyát nyeri, de ez időben mint Aranyosszék főkirálybirája legtöbbet Kocsárdon 
lakott.. Leghűbb embere a Báthori-háznak még akkor is, midőn István a lengyel trónra lépvén, 
testvére Kristóf lett Erdély fejedelmévé. Gálfi volt egyik leghatalmasabb támogatója a 
Báthoriak dynastia alapitási czélzataiknak s főeszközlője annak, hogy 1581-ben a gyermek 
Báthori Zsigmond Erdély fejedelmévé választatott. Báthori Kristóf halála előtt Gálfit Maros-
Ujvárral ajándékozta meg s kiskorú fiának nevelését reá bizta. Szerencséje ezután is még 
mindig emelkedőben van, 1582-ben udvari marschallá lesz, 1586-ban pedig a charnai 
kastélyhoz tartozó 16 hunyadvármegyei falut nyeri. Azonban a könnyelmű Zsigmond Báthori 
Boldizsárral csakhamar egybezördült, a tanácsosok Gálfi és Gyulai javaslatára, hogy a 
polgárháboru iszonyait eltávolithassák, vagy kibékülést, vagy ha ez létesithető nem lenne, 
Boldizsár számüzetését határozták el. Gálfi és Gyulai a titok szentsége alatt közölték ezt a 
fejedelemmel, ez udvari papjának meggyónta, ki ismét Boldizsárnak besugta. A hevesvérü 
Báthori Boldizsár boszut esküdött a két tanácsos ellen. Gyulait Abafáján összevagdaltatta, 
Gálfit is M.-Ujvártt megrohanták a kiküldött poroszlók, azonban ő egy alagúton elmenekült 
Belényesre, hol vezetőjétől elárultatván, fogva Váradra, onnan Zsigmond rendeletére Husztra 
vitetett börtönbe, hol 1593-ban nevelőjének és trónra emelőjének fejét neroi kegyetlenséggel 
üttette le a jellemtelen Báthori Zsigmond. 



Gálfi levelet irt Báthori Zsigmondnak, kegyelmet esdve, de Boldizsár és a Gálfi kegye által 
kiemelkedett Bodoni Istvántól unszoltatva, aláirta legnagyobb jótevőjének halálitéletét, 
melyet Bodoni rögtöni végrehajtás rendeletével gyors futár által küldött Szabó Balázs 
husztvári alkapitányhoz. Kováczoczy ország kancellárja erről értesülvén, Zsigmondhoz sietett 
s térden kérte, hogy Gálfinak, ki gyermekségében csaknem dajkája volt, ki térdein hordozta, 
kegyelmezzen; figyelmezteté azon ünnepélyes igéretére, hogy a tanácsosok beleegyezése 
nélkül Gálfira nézve mitsem határoz stb. Zsigmond, ki a percznyi behatások embere volt, 
kegyelmet adott, s azt a korlátnok 50 aranynyal jutalmazni igért futár által küldte Husztra. De 
nemsokára Bodoni megjelent, s ennek insinuatiójára Báthori Zsigmond a kezében levő fehér 
pálczát annak jeléül, hogy Gálfi halálába beleegyezik, kettétörte. Bodoni a pálcza darabjait 
emlékül eltette, s Gálfi jószágait örökölte. 

Az első futár megérkeztével Szabó – bár Gálfi másnapig való várásra esdve kérte – mert 
Báthori Boldizsártól jutalmat várt, alig engedve imára időt, lenyakaztatta, s az egy óra mulva 
kegyelemmel érkezett második futár már a nemes kiszenvedettnek csak holt tetemét találta. 

Gálfi rabsága alatt elkezdette önéletleirását, de azt gyászos halála miatt nem végezhette 
be*Gálfi életéről és önéletleirásáról láss többet Erd. Történettára I. k. 71–82 lap. és Bethlen 
Farkas Hist. L. VI. 358–359. és L. X. 408–412. lap.. Ezen emlékiratában – mint fennebb látók 
– Kocsárdról mint kedves szülőföldjéről is megemlékezett; illő azért, hogy Kocsárdnál mi se 
feledkezzünk meg Gálfiról, a zsarnokságnak ezen magához vonzó nemes áldozatáról, ki 
multunk egyik oly alakjaként tünik fel, mely szellemi nagysága által emelkedett ki, s gyászos 
bukta által lett nagygyá. 

Kocsárdon minden nyomozásunk daczára sem tudunk az ő emlékével egybefüződő tárgyat 
találni, pedig a ref. templomban volt egy Gálfi által öntetett harang, ez azonban 1791-ben ujra 
öntetett, de felirata az egyházközségi jegyzőkönyvbe bejegyeztetve, megmentetett, az pedig a 
következő volt: „Christus venit, Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat, Christus ab 
omni malo nos defendat. Mcus Dnus Johanes Gálfi de Kotsárd. A. D. MDLXXXVI.*A 
jegyzőkönyv, hol e bejegyzés van, 1767-ben kezdődik, e szerint tehát a harang ujraöntése 
előtt. A harangkörirat ugy a hogy közlöm, van a jegyzőkönyv táblájára irva, alatta pedig ez: 
„Igy látta, igy olvasta az régi harangon ez suscriptiot Tétsi M. (Mózes) kocsárdi predicator.” 
Ez a Tétsi Mózes pedig 1788-ban ment Kocsárdra papnak. 

Kocsárd szülöttei közt nevezetes szerepet játszott Uti István is, ki 1675-ben Aranyosszék 
főhadnagya volt, 1677-ben pedig főkirálybirájává lett; valamint kocsárdi volt Kónya Mihály 
is, ki 1702–1707-ben, tehát a legválságosabb időben viselte Aranyosszék alkirálybiróságát, s 
mivel ez időben főkirálybirája Szebenben bujkált, intézte annak ügyeit s vezette 
kormányzatát. Felemlitem még azt is, hogy Aranyosszék 1651-től 1848-ig 20-szor tartotta 
közgyüléseit Kocsárdon, derékszéke pedig 1692-ben kétszer, 1699–1707 közt 40-szer, 1721, 
1722- és 1726-ban is gyakran ülésezett Kocsárdon*Lásd ezeket bővebben Aranyosszék 
előismertetésében e kötet elején.. 

Hanem régészeti szenvedélyünk, mely a multhoz vezetett vissza és a hódolat, mit a multban 
feltünt érdemeknek hozánk, ne feledtesse el velünk a jelent sem, nem főleg ennek szellemi 
vivmányaiból eredő örvendetes jelenségeit. Ilyszerű pedig azon szép cseréppel fedett épület, 
mely ott az egyház közelében figyelmünket fölhívja és méltán, mert az a falu iskolája, és 
pedig elővarázsolt iskolája, mert annak díszes épülete egyetlen hónap alatt készült el a 
kocsárdi ref. egyházközség buzgalmából és költségén. – A hogy a múzsák diszes csarnoka 
fölépült, azonnal felsarjadzott a szellemi élet csirája is, mert ez iskola szellemi czéljaira a 



kocsárdi születésü Váradi Mihály szászvárosi ref. lelkész 800 frtot hagyományozott, mi 
kamatjaival 1600 frtra növekedett. Ehhez a kocsárdi birtokosság régalékból gyült 3000 frttal 
járult. A szellem emelésére, a nép lelkének kiképzésére hozott e nemes áldozatok biztositják e 
tanoda jövőjét, melynek itt a Székelyföld szélén, a magyar elem határvonalán igen nagy 
jelentősége van. Az iskola létrejöttében nagy érdeme van helybeli ref. lelkész Sükösd 
Ferencznek és a két Fosztó testvérnek Ferencz és Károlynak. Különben Fosztó Ferencznek – 
ki 1848/9-ben F.-Fehérvárm. országgyülési képviselője volt – a nevelésügy terén még 
nagyobb, országosan ható érdemei is vannak, mert ő forradalom után a feldúlt, kifosztott nagy 
enyedi ref. collegium jószágainak kezelését vette át; s azt a jelenre meglehet megszoritással, 
de a jövő emelkedésre való tekintettel erélyesen és szakavatottan kezelte és rendezte be, 
nemcsak, hanem a megvolthoz még egyannyit szerzett, mennyit Bethlen Gábor ezen 
főiskolának adományozott volt, e mellett ezen jószágok gazdászatát czélszerű befektetésekkel 
emelte, a miriszlói hires szőlőt ültette; szóval a jószágok jövedelmének fokozatos emelésével 
a nevelésügy emelkedését és kifejlődhetését biztos alapokra fektette; miért üdvös fáradalmai 
bizonnyal elismerést érdemelnek. De ez érdemek mellett nem szabad a másik testvér Fosztó 
Károlyról is megfeledkeznünk, ki más téren, de szintén nemesen szolgálta hazáját. Fosztó 
Károly 1842-ben országgyülési képviselő, 1849-ben aranyosszéki igaz.-alispán, s mint ilyen 
ezen szék nemzetőrségének szervezője volt, s bár eleinte a nép e védszervezettől 
idegenkedett, Fosztó népszerüsége által mégis 5 századot hozott egybe; ezeket a nagylaki – 
alább leirandó – csatába vezényelte. Bem bejöttével ezen megbizatását folytatta, s rövid időn 
ujból 5 század gyalog és egy század lovas nemzetőrt szervezett. 1849-ki jan. 7-én Szentiványi 
Károly a feldúlt Enyedre küldötte teljhatalmú kormánybiztosnak azon igérettel, hogy rövid 
időn 100,000 pftot fog a szerencsétlen város felsegélésére küldeni*Az igen érdekes kormányi 
rendelet és kinevezés megvan eredetiben Fosztó Károlynál, abból a magyar kormánynak 
Enyed iránti nemes intentiói tünnek ki, melyeket az események mostohasága miatt nem 
realisálhatott.. Ebből azonban csak 1000 frtot kapott ki, mindazonáltal Enyed sorsán igy is 
sokat segitett, mert sok tutajt vásárolván össze, ezekből ideiglenes lakokat emelt, földeiket 
közmunkaerővel megmíveltette és bevettette, s ekként a gyilkoláskor menekülteknek első 
legnagyobb szükségeiről gondoskodva volt. 1861- és 1867-ben Aranyosszék alkirálybirájává 
választatott, s mint ilyen a közélettől elszokott fiatalabb nemzedéket az alkotmányos élet 
gyakorlatába és tevékenységébe bevezette. Szóval ugy a multban, mint a jelenben hű és 
tevékeny polgára volt a hazának, ki hazafias kötelmeit nemesen teljesité, miért ezen 
kötelességszerű megemlékezésünkre méltán igényt tarthat*Különben a Fosztó-család 
bardoczszéki Füléről származik, előbb onnan, később Maros-Koppándról irta magát. Fosztó 
Máté 1635-ben azon bardoczszékiek közt van, kik Rákóczi Györgytől ezen fiuszék 
szabadalomlevelét kieszközlék. Lásd Székely nemz. cons. 86–96. lap, és e munka I. k. 
Bardoczszék leirásánál.. 

Különben Kocsárd, mely a közmíveltség zászlaját iránytadólag ragadta föl, méltán viselheti 
Székely előnevét, levén ez Aranyosszék egyik legtisztább székely helysége*Néhány 
elszékelyesedett oláh család is lakik itten, kiknek kis kápolnája is van a faluban, ezek 
különben földesurak által betelepitett jobbágyok voltak.. Református vallást követő lakói a 
székelység szebb fajához tartoznak; a férfiak martialis termetüek, a nők között igen sok szép 
van, s bár e nép az ős hazától elkülönitve a vármegyei magyarság és oláhság közé van 
beékelve, azért mégis annyi századokon át nemcsak nemzeti öltözetét tartá meg, hanem e 
mellett hűn megőrzé nemzeti sajátságait, a székely faj életrevalóságát, tevékeny munkásságát, 
mozgékonyságát, kereskedői hajlamát, minden munkában való serénységét és ügyességet 
kifejtő tanulékonyságát, de sőt megtartá tájbeszédi sajátságait is, elannyira, hogy az 
aranyosszéki és háromszéki székelyt nagyon bajos megkülönböztetni. 



Az aranyosszékiek kitelepitési okmányából látók, hogy azok nagyrészt Kézdiszékből valók 
voltak, de ha okmány nem bizonyitaná is ezt, a nép sajátságairól, testalkatáról, öltözékéről s 
beszédmodoráról könnyen fel lehetne ismerni, s mivel azok a székely faj leghősiesebb 
részéből, a háromszéki nemes fajból származnak, ezen hősiességet szent örökségként uj 
telephelyökön is fentarták minden időben, s ennek köszönheti e néptöredék, hogy ily kisebb 
csoportban ellenséges elem között annyi századokon át fen tudta magát tartani, ugy hogy e 
gyarmatocskát sem török, tatár, sem Basta rémkora megtörni nem tudta; a Rákóczi-
forradalomkor is elsők voltak az aranyosszékiek, kik a nemzeti ügy mellett fegyvert ragadtak, 
utolsók, kik az letették, elannyira, hogy az ügy elbuktával is a tordai hasadék szorosába és a 
Székelykőre vonulva, jó darabig folytatták a guerilla-harczot. 

Multja szebb erényeit és hősiességét 1848–49-ben sem hazudtolta meg e nép s a gyarmat az 
anyahon dicsőségének osztályosává lett, mert a magyar sergek kiszoritásakor egyedül 
Háromszék és Aranyosszék felső fele volt az, hová ellenség nem hatolhatott be, hol az Erdélyt 
visszahóditó Bem a szabadságnak szeplőtelen földére talált. Pedig Aranyosszék minden 
oldalról roppant oláh táborokkal volt körülözönölve s folytonos megtámadtatásnak kitéve; de 
e székecskének lelkes székely lakossága magát szervezve, minden oldalról megvédte határait 
épp ugy, a mint tevé Háromszék a hon túlsó szögletében. És a hősiességnek e nemes versenye 
az anya és gyarmat között önként, minden előleges megegyezés nélkül folyt, sőt a mi több, 
egyik a másiknak önvédelmi küzdelmeiről mitsem tudott, csak később, midőn mindketten a 
meghódithatatlanság dicsőségét kivívták, találkoztak a páratlan hősiesség babérjai felett 
testvérileg osztakozni. 

A hazafias érdemnek nyujtott ezen elismerésünk után tekintsünk be e nép belső életébe, 
tanulmányozva annak szokásait, ünnepélyeit. 

Az aranyosszéki nép épp oly munkás és takarékos, mint az ős Székelyföld lakossága s azért, 
bár a népesség itt is nagyon tömör, mégis aránylagos jóllétben van; a lakházak itt is oly 
csinosak, tiszták, a gazdaság oly rendes és szabályos, mint amott, s az ittenieknél is épp azon 
szivesség és vendégszeretetet találja az útas vagy idegen, mint amott. 

A lakházak épitése, azoknak belső elrendezése, butorzata tökéletesen megfelelő a 
belszékelyföldieknek; a családi életben éppen az a patriarchalis összetartás és együtt élni 
szeretés, szóval: itt feltaláljuk a székelyeknek mindazon jó tulajdonait, melyek e népet oly 
rokonszenves, oly megnyerővé teszik mindenki előtt. Ezen általános, csak főbb vonásokkal 
ecsetelt népjellegzés után lássunk némely jellemzőbb népszokást. 

Aranyosszéken többhelyt, de főleg itt Kocsárdon meg van az az ős szokás, hogy temetések 
alkalmával, miután a lelkész végezte teendőjét, egy székely áll a sirra a végtiszteséget 
megadni a halottnak, mikor a boldogult rövid életrajza s emlékének megáldása után, a halott 
nevében búcsút veszen a visszamaradott szülők, testvérek és rokonoktól. Hanem hagyjuk az 
élet véghatárán kérdő jelként felötlő temetést, tárgyaljuk inkább az életnek egyik boldogabb 
korszakát jelölő ünnepélyét a menyegzőt, annál is inkább, mert ha az főbb vonásaiban hasonlit 
is a már többhelyt ismertettem belszékelyföldi lakadalmakhoz; de a részletekben mégis sok 
eltérő sajátságot tüntet fel. Azért lássuk, miként foly le a kocsárdi székelyek menyegzési 
szertartása (sic)*Ez ered a menyet szerezni-ből és igy az jobban kifejezi a menyegzőnél.. 



VII. Harasztos, Nagylak és Székely-Földvár 
környéke. 
Roszpatak völgye, Harasztos, alakulása, régibb fekhelye. Pusztatemplom. Az Orbán-kastély 
romjai. Római út nyomozás. Káptalan. Nagylak, régi birtokosai. A nagylaki gyilkolás és 
csata. Nagylak régi temploma, harangja. Székely-Földvár, régi harang. Római castrum, fürdő 
és a római útak összetalálkozási pontja. Oláh és székely népviselet. Veresmart, templáriusok 
emléke. 

A Keresztesmező fölött elterülő Bogáth déli oldalán hegylánczolat nyúlik el; végső kifutványa 
ez a Székelykő előhegyeinek, mely az Aranyos jobb partja mellett vékony keskenyen nyomul 
le, azután a Létom pataka völgye és a Maros között elterjeszkedve oly hegy-háromszöget 
alkot, melynek Maros által mosott keleti alján Kocsárd, Földvár és Veresmart helyezkedett el; 
déli végcsúcsánál – hol a Létom völgye a Maroséval egybeolvad – fekszik Felvincz, mig a 
központján levő hegykebelbe Harasztos rejtőzködik. 

Ezen rejtett hegykebelből kis csermelyke indul keletnek, szűk völgyének Maros terére nyiló 
torkolatja éppen Kocsárd alsó végénél van, hol a kártékony patakocska Roszpataknak 
neveztetik, ellentétben a csak áldást hozó Jópatakkal. De minden roszasága mellett is 
behatolunk a Roszpatak baljóslatu szűk völgyébe, hol a jobb oldali hegyfokon mindjárt régi 
épületnyomokat találunk. Mondják a Fennyenforrótól elhuzódott Kocsárd másod fekhelye a 
Roszpatak völgyében volt, egyháza pedig e hegyfokon feküdt, s valójában ha kissé 
figyelmesebben vizsgáljuk e nyomokat, ráismerhetünk egy templom alapfalaira. Körülte sirok 
vannak: mert még azután is, hogy harmadik (jeleni) fekhelyére költözött Kocsárd, lakói 
kegyeletes szokásból sokáig temetkeztek régi egyházuk körül, miért a helyet még most is 
Ótemetőnek nevezik. – A templom alatt sirbolt is volt, hová, mint mondják, a Szilágyi ősök 
temetkeztek, még most is ott van néhány díszes földbe sülyedt kőkoporsó, melyeket ok nélkül 
emeltettem ki, mivel feliratuk annyira elkopott, hogy abból mit sem tudtam kiokoskodni. 

Fennebb hatolva a patak szűk sziklás völgyén egy helyt a völgy mesterséges, s roppant 
munkát feltételező töltések által van átgátolva, melyek által a patak feldugatván, terjedelmes 
tó jött létre*Az Orbán család halastavai voltak.. Ezen gátlást több alkalommal szelte át a 
feldugott viztömeg, mikor árvizként rontott Kocsárdnak, s azt elöntötte, azért nevezték el azt 
Roszpataknak, s azért hagyták ott völgyületét. 

Fél órával fennebb, hol a völgy kétfelé ágazik, találjuk az erdők zöld keretében igen 
regényesen fekvő Harasztost*Oláhul Harasztost Heraszusz (Felső-Hera)-nak nevezik, mi a 
Horira emlékeztet. Harasztoson kevés számmal vannak oláhok is, de már ezek nem igen 
beszélnek másként, mint magyarul, s azért azok keleti vallásu székelyeknek veendők.. 
Mindazok, kik Aranyosszéknek az 1289. adománylevélben előforduló helységek mi- és hollétét 
nyomozták, egyértelmüleg azt állitják, hogy az adománylevélben előforduló Hori ugyanazonos 
Harasztossal, mig ellenben a harasztosi néphagyomány azt tartja, hogy Harasztos két faluból 
az Aranyos melletti fensík szélén feküdt Bogáthból*A fensíkot, hol ezen – az aranyosszéki 
adománylevélben is emlitett – falu feküdt, ma is Bogáthnak nevezik, majd alább közelebbről 
fogunk azzal megismerkedni. és a Roszpatak völgyében alább feküdt Horiból alakult, mindkét 
falut ellenség dúlta fel, s egy helyre huzódott lakói ugy épiték a mostani Harasztost, mely 
nevét erdőségeiről, vagyis harasztról nyerte, de a beolvadt Hori emlékét is fentartották, a 
mennyiben Harasztost régibb okiratokban gyakran találjuk Hori-Harasztos néven, sőt a 



harasztosiak még ma is igy nevezik. E hagyomány támogatására mutatják most is Harasztoson 
pár ezer lépéssel alul Hori fekhelyét, igen temploma nyomait, melyet ma is 
Pusztatemplomnak neveznek, s faltöredékei még most is kivehetők*Ezen templomromról a 
Roszpatakot „Egyházpataká”-nak is nevezik.. A hagyomány e templom elpusztulását a 
kuruczvilág idejére teszi, midőn a templomban imádkozó népet az ellenség váratlanul 
meglepvén leölte, ez okon mutatkozik oly sok embercsont a puszta templom körül. 

Ha a nagy valószinüséggel biró fennebbi hagyományt elfogadjuk, akkor azt is meg kell 
engednünk, hogy a két helység egybeolvadása és igy Harasztos alakulása nagyon régi 
időkben történhetett, mert 1319-ben Károly király az Ipoch András notájával koronára szállt 
számos jószágokat, s azok közt a harasztosit is szirmiai gr. Tamásnak (Farkas fia), ki később 
Erdély vajdájává lett*Ebben nevezettet 1323-ban már mint erdélyi vajdát uj donatióval erősiti 
meg ugyan Károly király. Ered. okl. a kamarai levélt. Budán, közli Kemény Dipl. Tran. I. 
183–188. lap. adományozza és ismét a pápai dézmák regestruma 1332. és 1333. évi rovatában 
Harasztost Harastus és Hazartus néven*A pápai dézmák reg. 598. lapján: „Paulus sac. de 
Hazartus solv. 40 den.”, továbbá a 634. lapon: „Paulus sac. de Harastus solv. 40 den.” szintén 
feltalálhatjuk. A Tamás vajdának adományozott jószágrész lehetett az, melyet később a 
Várfalvi család birt, ezt Várfalvi Bálinttól kocsárdi Gálfi János vette meg, s 1588-ban 
Földvári Máté és Andrásnak (kiknek anyjuk Gálfi Ilona volt) adta a fejedelemnek ez év dec. 
5-én Fehérvárról kiadott beleegyezésével, még pedig mindkét nemre*Lásd fehérvári kápt. 
levélt. Lib. Reg. Sig. Báthori II. 187.. Ugyanezen jószág lehetett az, melynek birtokában 
Bethlen Gábor 1620-ban Kassáról kiadott uj donatiójával harasztosi Litterati Balázst és nejét 
Földvári Zsófiát megerősiti*Másol. a gub. levélt. Trans. conv. T. VII. 214, 222. közli Kemény 
App. dipl. Tran. T. XVI. 235. Ezen uj donatio kiterjedt nevezetteknek mohácsi s számos 
Fehér- s más vármegyéken levő több jószágaikra is.. Ezt birta később a Felvinczi és Orbán 
család, melynek kezéből a Thoroczkaiak, ezekéről Zeykek kezére ment át. Ezen uri birtok 
mellett Harasztos többi részét szabad székelyek birták. 

Harasztosnak két völgyébe felnyuló két útczája van, egyiken Halom-, másikát Medgyes-
útczának nevezik, mindkettő a régi székely nemek emlékét védi, mutatva azt, hogy 
Aranyosszékre a Halom és Medgyes nemből is települtek. A katholikusok temploma a két 
völgy közti magaslaton, a reformátusoké alább fekszik, mindkettő ujabb épület*Mert 
Harasztos az udvari sörfőzdéből támadott tűz által 1815-ben csaknem egészen leégett; 
elhamvadtak ekkor templomai, elolvadtak harangjai, ugy épültek a korábbi egyházak helyett a 
most is meglevők.. Harasztos ős lakói mind szabad székelyek és reformátusok voltak, a 
katholikus hivek azon czigányoktól származnak, kiket Aranyosszék egykori főkirálybirái, a 
két b. Orbán Elek telepitettek oda. Ők épitették a kath. templomot, s látták el fekvő birtok és 
adományokkal. 

Az Orbán család, mely Aranyosszéknek két főkirálybirát adott, bár udvarhelyszéki 
Lengyelfalváról ered, de ide kiszármazva több századon át lakta Harasztost*Mely akkor 
százat haladó szomszéd falukban szétszórt, jobbágy által szolgált uradalom volt.. A családnak 
oly nagyszerű kastélya volt a falu alsó felén, mely Bombardus szerint (mi alig valószinű) a 
templariusok Harasztoson volt kolostorából alakult át, s melynek Erdélyben kevés párja volt. 
Egy 1754-ből keletkező conscriptio van családom birtokában, ebben az akkor még teljes 
épségben fennállott kastély nemcsak hogy egész részletességgel van leirva, hanem alaprajza is 
mellékelve van; ebből kiviláglik, hogy az erős védbástyákkal ellátott, sáncz és védfalakkal 
körülölelt roppant erőd volt, melynek még 12 szakálosa a conscriptio készületekor is megvolt. 
A hagyomány kiegészitőleg azt mondja, hogy az Orbán kastély folyton őrizettel volt ellátva, s 
villongós időkben nemcsak Aranyosszék tartotta gyakran ott gyüléseit*Melybe egy nagyon 



régi, egészen faragott kőből készült templom is be volt foglalva, s mely Bombardus atyában 
költheté azon hitet, hogy a kastély templarius kolostor volt kezdetlegesen., hanem török-tatár 
járások alkalmával a vidék népessége is odahuzódott, s a vizzel tölthető sánczokkal körülölelt 
erődöt a tatárok és törökök több izben ostromolták sikertelenül. Öreg emberek még 
emlékeznek ezen kastély teljes ép voltára; mondják, hogy az oly fényes volt, melynek messze 
földön nem volt párja, magas izmos bástyái közt volt a középen egy köridomú roppant torony, 
hol a lőpor és golyók tartattak, s mely a leirásról itélve, egy zömtorony lehetett. Ezen kastély, 
mely régészetileg s történelmileg is nevezetes lehetett, az ősi birtokosok kezéből a gr. 
Thoroczkaiak birtokába ment át zálogczímen, s Thoroczkai Pál a még teljes épségben álló 
kastély köveit potom árért adta el akkor, midőn a Létom völgyén levezető országútat 
készitették, mely egészen a szétrombolt kastély köveiből rakatott ki. Most az egykor fényes 
kastélyból – mely a völgyet egész szélességében betöltötte – csak romok maradtak fenn, de a 
két öl szélességet meghaladó alapfalak még ily dúlt állapotukban is mutatják a kastélynak régi 
korban épültét, s roppant erős voltát. Balázs deák Bethlen Gábornak 1628 tájatt rendes portai 
követe, 1629-n Aranyosszék főkirályb. „harasztosi” előnevet használt, s innen is 
származott*Lásd Kemény János önéletleirás 124. lap. 1635. aug. 31. Rákóczi Zsigmond 
Fehérvárról harasztosi Szilágyi Jánost, Kemény János gerendi várának számtartóját 
nemesitette, czímerül szablyát tartó oroszlánt adván. Lásd másol. gub. levélt. Trans. conv. T. 
III. 78.. Harasztosi volt Dimien Gáspár Aranyosszéknek 1652 körül szolgált jeles 
főkirálybirája. Valamint felemlitendő az is, hogy Aranyosszék 1651–1848 közt 52-szer 
tartotta közgyülését Harasztoson, derékszékei is a 17. század közepén, a mult század utó 
felében és a jelen század kezdetén is gyakran üléseztek Harasztoson. 1690-ben pedig generalis 
lustráját tartotta Aranyosszék e faluban. – Ezek után*Mindezeket lásd e kötet 
előismertetésében „Aranyosszék közgyülései és lustrái” czímű rovatokban; a közgyülések 
legtöbbnyire az Orbán-kastélyban tartattak. meg kell emlékeznünk még a harasztosi 
református egyházközség jeles népiskolájáról, melynek igen csinos helyisége özv. Zeyk 
Józsefné gr. Toroczkai Julia által ajándékozott telekre épült. Az egyházat gazdag 
adománynyal látta el Tanko János és Ilona leánya, ezen alapból épült iskolaház és tanitói lak, 
s állittatott be egy a tanitást vezető segédpap. Igy vettetett meg a népnevelés alapja 
Harasztoson, melynek üdvös eredménye népének értelmiségében már is jótékonyan 
jelentkezik. 

Harasztoson felül a falu felső végétől alig 700 lépésnyire vonul el a Salinaetól (Torda) Maros 
terére, s onnan Apulumba ment római út az ecclesia erdeje alatt, azután a falu völgyén át a 
Kada völgyére, onnan a Sára patakán fel a földvári Kövesre, honnan a Szakó völgyébe száll; 
majd lesz alkalmunk azt a Keresztes mezőn és a Bogáthon is nyomozni, itt csak azt emlitem 
meg, hogy Harasztostól a később Lőre völgy nevet öltő Szakó völgyén vonult le Földvárhoz, 
hol a másik Vásárhely felől jövő útvonallal egy állandó tábor fedezete alatt egyesült. A hajdan 
útjának irányát fogja követni a jövő útja is, mert a kolozsvár-kocsárdi vasút, miután a bogáthi 
fensíkot átszeli, a harasztosi völgybe tér be, s a Roszpatak völgyén száll le Kocsárdhoz, hol a 
fehérvár-vásárhelyi vasútvonallal egyesül. A természet a vasút ez irányban való vezetésének 
nagyon kedvezett, s mintha bölcs előrelátással birt volna, azon hegylánczolatot, mely a 
harasztosi völgyet a bogáthi fensíktól elkülöniti egy helyt – melyet Sövénykútnak neveznek – 
oly nyergesedéssel, vagy lelapulással látta el, hol a vasút a Bogáthról minden hegy nélkül 
szállhat át a Roszpatak völgyébe. A vasút irányát követve Harasztosról mi is visszafordulunk 
Kocsárdra, s ott léve, ellent tudnánk-e állani, hogy a Maros túlparti magaslatán oly 
gyönyörüen fekvő Nagy-Lakra át ne tekintsünk? nem! annyival inkább nem, mert onnan egy 
két tornyú ódon templom oly csábitólag kacsingatott át, hogy a határsértés vétkének ujból 
kitéve magunkat, átmentünk*Hidason = kompon, mert a Maroson Kutyfalvától egészen 
Portusig sehol sincsen állandó hid. a Maroson Nagylak látogatására. 



Kocsárddal átellenben egy, a tér szinvonala fölé vagy 200 lábnyira magasuló hegyfok 
emelkedik, festői ellenpárja (pendaut) azon másik alább fekvő ily hegyfoknak, melyen Felső-
Ujvár helyezkedett el, sőt a tájalakulás symmetriája oly tökéletes, hogy midőn Felső-Ujvár 
hegyfoka lefelé van hajlitva, akkor a nagylaki ellentétesen felfelé nyuló kifutványt alkot. Ezen 
a Marostól körülkanyargott hegyfok nyugati oldalán s részben tetőlapján helyezkedtek el 
Nagylak (oláhul Noslak) számos udvarházai s regényes fektű házikói, mig keleti túloldalán a 
Nagylakkal egybeépült Káptalan (oláhul Keptelánu) nevű kis falucska foglalt helyet. A 
hegyfok végcsúcsán pedig a két tornyával büszkén kiemelkedő nagylaki ref. templom 
pompálkodik. Mielőtt azonban ezen magához vonzó műemléket vizsgálódásunk tárgyává 
tennők, lássuk előbb a Nagylak multját felderitő történelmi adatokat. 

Nagylak nevével legelőbb 1298-ban találkozunk, mely évben jan. 13-án Mikud bán az erdélyi 
püspökkel cserét tesz, a Fenes és Gyolo (Gyalu) közti Lóunát (Lona) adva a püspöknek az 
Aranyos melletti Sz.-Királyért Noyglok (Nagylak), Vjvár (M.-Ujvár), Foludi s a bán más 
jószágainak egy évi dézmájáért*A csereokmány közölve van Fejér Cod. dipl. VI. 2, 150, és 
Urkundenbuch zur Gesch. Sieb. I. 204. lapján.. 

1301-ben Kilian tylegdi esperes és kanonok nagylaki birtokát végrendeletileg a fehérvári 
káptalannak hagyja*Fejér Cod. dipl. VI. 2, 321. Ezen végrendeletben, melyet Péter püspök 
állit ki, a véghagyományozott jószág körülhatárolásánál Koppan (Koppánd) káptalani 
birtoknak lenni mondatik.. 

1313-ban Egyed (Aegidus) mester (György mester fia) védszentje Sz.-Adalbert közbenjárása 
következtében való bűnei bocsánatjáért a Maros mellett levő nogloki (nagylaki) birtokát az 
esztergomi Sz.-Adalbert templomnak hagyja*Végrendelete közölve van Fejér Cod. d. VIII. 
1225.. Nem tudhatni, hogy e kegyhagyományt megkapta-e az esztergomi templom, hanem 
hogy a fehérvári káptalan későn juthatott Kilián nagylaki hagyományához, azt abból látjuk, 
miszerint csakis 1338-ban statuáltatott abba, akkor is Mikus bán fia Péter 
ellenmondásával*Szereday ser. Epp. p. 94.. Ezt megelőzőleg 1332-ben Noglok és Nyglok 
néven önálló egyházközségként látjuk szerepelni*A pápai dézmák regestruma 602. lap 1332. 
év rov.: „Jacobus sac. de Noglok solv. 50 den.” és a 696. lapon: „Jacobus sac. de Nyglok solv. 
20 den.” E két néven még kétszer a 661. és 727. lapon.. 1358-ki és 1411-ki okmányokban 
Nagylak Lakus néven fordul elő*Az elsőt, melyben Lajos király az erdélyi püspököt Lákus, 
Nándorlaka, Acintos s más jószágaiba visszahelyezni rendeli. Lásd fejérvári kápt. levélt. cista 
capit. fasc. I. Nr. 43. A másik, melyben Nádas László erdélyi vajda Szent-Imréről 1411. okt. 
17-én Bogáthi István nejét, csúcsi Bakon Margitot a megvásárolt Lakus birtokába beiktatni 
rendeli. Lásd másolatban gub. levélt. Trans. conv. T. IV. 155.. A káptalani és egyházi 
birtokok mellett azonban világiak is birtak Nagylakon. 1390-ben ott találjuk Nagylaki Istvánt. 
(Lásd Kocsárdnál.) 1407-ben Nagylaki Márton leányait*Hederfáji Barlabassi Lénárd erd. 
vajdának ez évi decz. 28-án kiadott rendelete következtében a kolozsmonostori convent 
Nagylak és Hari birtokába beiktatja Erdő Miklósnét szentmihályfalvi Zekel János leányát, 
Baládfi Ferencznét, Nagylaki Márton és Margitot, Nagylaki András leányát, mi következő 
évben a fehérvári káptalan ellenmondásával megtörtént. Ered. kolozsmon. conv. levélt., 
másol. gub. levélt. Trans. conv. T. IV. 529. lap, közli Kemény App. dipl. Tran. IV. 200.. 
1411. csúcsi Bakon Margit Bogáthi Istvánné veszi meg Nagylakot (Lakust) s iktattatik be 
Nádas László erd. vajda rendeletére*Lásd a fennebbi jegyzetben.. 1466. Jakab krasznai 
esperes és Székely Mihály decán a fehérvári káptalan nevében János erd. vajda előtt Tordán 
panaszt emelnek Nagylaki Márton ellen, ki a káptalan nagylaki jobbágyait a kilenczed 
fizetéstől elvonja és a Maroson a káptalan helyére malmot épitett*Eredetiben a fehérv. kápt. 
levélt. cista capit. fasc. 5. Nr. 25, kivonatban közli Szereday Not. cap. Alb. 101. lap.. Ugyanez 



a Nagylaki Márton következő évben ott van a kolozsvári forradalmi okmányt aláirtak 
közt*Lásd okl. Not.-Bl. Beil. z. Arch. f. österr. Gesch. 1852, 13. szám., ez büntetve, de 
ugyanekkor nagylaki Jáksith Demeter jutalmazva volt, kinek Mátyás király a kihalt Weres 
Istvánnak Erdélyben bárhol található javait adományozza Hamburgból 1482-ben a 11 ezer 
szűz ünnepe utáni 5-ik napon kiadott adománylevelével*Ezen adománylevél transumptuma 
közölve van Kemény József Codex transumt. VI. k. 36–37. lap.. Ugyanez évben Mátyás 
király a Nagylaki Márton kihaltával koronára szállt Nagylakot kövendi Székely Jakabnak s 
unokatestvéreinek adományozza*A beiktatás szentmihályfalvi Székely Tamásné – korábban 
Nagylaki Mártonné – és számos leányai ellenmondásával a kolozsmon. conv. által 
végrehajtatott. Ered. kolozs. conv. levélt., másol gub. levélt. Trans. conv. T. IV. 671.. 1508-
ban Nagylak egy részét csávási Erdő Miklós veszi meg More István özvegyétől, Nagylaki 
Márton unokájától*Bozyni Péter gr. erd. vajda rendeletére a kolozsmon. conv. beiktatja. Lásd 
gub. levélt. Tr. conv. T. IV. 366. 1514-ben Zápolya János uj donatióval erősiti meg. Ugyanott 
572.. 1588. nov. 16-án Báthori Zsigmond Fehérvárról kocsárdi Gálfi Jánosnak adományozza 
Nagylak, Maros-Ujvár s számos más faluk dézmáját*Fehérvári kápt. Lib. Reg. Sig. Báthori II. 
124.. 

 

A nagylaki kéttornyos ódon egyház látképe. 

1578-ban Nagy Menyhárdot*Mikor Nagy Menyhárt leánya Anna, váradi Isák Markonak 200 
aranyért zálogba adja nagylaki, hennigfalvi és papfalvi birtokát. Lásd Kemény Józs. Tran. 
poss. Alsó-Fehérvárm. Henningfalva rovat., 1593-ban pedig Hosszaszói Miklóst találjuk mint 
nagylaki birtokosokat*Ez évben Báthori Zsigmond az addig a tordai bányához tartozott 
Ispánlakát adományozza sárdi Gyarmati Györgynek, minek ellene mond nagylaki Hosszaszói 
Miklós. Lásd Kemény Józs. Trans. poss. Fehérvármegye nagylaki rovat és fisc. levélt. 20 Lib. 
2. fund. Reg. Lit. T.. 

Nagylak egészen 1848-ig magyar falu volt, s nevezetesen igen sok nemesség lakta, de az 
akkor dúlt polgárháboru ott is véres nyomokat s gyászos emlékeket hagyott; lássuk röviden az 
itten lefolyt eseményeket. 

Czintos tájékán egy 8–10,000 emberből álló oláh tábor tanyázott, mely már addig is fosztás, 
dúlás és öldöklésben szerzett félelmes hirben állott. Ezen tábor szemmeltartására volt Benő 
őrnagy csekély számu székely nemzetőrcsapattal Nagylakra kiküldve; mig Kocsárdon Fosztó 
Károly vezénylete, vagy inkább szervezete alatt 500 aranyosszéki ujoncz nemzetőr volt 
összevonva. A czintosi tábor megindult; útját lángba borult faluk vésztüzei jelölték. Benő 
őrnagy kevés erővel levén, Nagylakról visszahuzódott. A hogy elmozdult onnan, a leselkedő 
10,000 oláh éj idején megrohanta Nagylakot, s annak magyar lakosságából 90-et 
irgalmatlanul felkonczolt. 



E tájatt Csulak őrnagy 30 aranyosszéki huszárral Gerendről lejött, hogy a Kocsárdon levő 500 
nemzetőrt a szintén fenyegetett Gerendre magával vigye, de itt a veszély még fenyegetőbb 
levén, a nemzetőrség ittmaradását kieszközlék. A gyakorlatlan és fegyvertelen nemzetőrcsapat 
igy is nem a legbiztosabb állásban volt, szemben a Maros jobb partjára való áttörést is már 
többször megkisérlett roppant oláh táborral. De nemsokára segélyük érkezett, mert a 
Kolozsvárról Maros-Vásárhely felé indult 110 Kossuth-huszár és 380 honvéd a 11. 
zászlóaljból, útjában a nagylaki vérengzésnek hirét vevén, e tájra jött, mert vezéreik, a hős 
Bethlen Gergely és Bánffy János a gyászhirre azonnal elhatározták a megtámadott testvérek 
oltalmára sietni, igy érkeztek okt. 23-án Kocsárdra. Az ellennek 10 ezer emberből álló 
roppant tábora az igen előnyös hadállást nyujtó s a Maroson való átszállást teljesen uralgó 
Nagylakon helyezkedett el. Bethlen Gergely délután elinditá 110 ujoncz Kossuth-, 30 székely 
huszár, 380 honvéd és 480 nemzetőrből álló kis hadcsapatját. A hogy a Maroshoz ért, az oláh 
tábor – hol határőri katonaság is volt – iszonyu orditozást és lövöldözést vitt végbe, de ez nem 
rettenté vissza huszárainkat, valamint nem állitá meg az áradozó Maros sem, mert a vezér 
beugratva a zajgó folyamba, utánna ugratott elszánt csapatja is s átusztatva a Marost, az 
oláhok a helyett, hogy védték volna előnyös hadállásukat, szétfutottak, a 140 huszár aztán 
közéjök vágott*Mert a gyalogság csak később a kihuzott hidasnak késő átvitele után 
szállhatott át, mikor neki már nagyon kevés rész juthatott a csatából. Mivel az oláhok a 
legkisebb ellenállás nélkül szétfutottak, a magyarok közül csak kettő sebesült, nevezetesen 
Kis Mihály huszár és gr. Toldi Lajos. Lásd e csatát „Nagyenyed és vidékének veszedelme 
1848–49-ben”, irta b. Kemény Gábor, 122. és 123. lap, a hol közlött adatokat az ezen csatában 
résztvettek előbeszélése nyomán nyert értesitésekkel bővitettem.. Bethlen Gergely mint 
hadisten megelőzve csapatját, rontott a sürü tömegben menekülő ellen közé s csapásai alatt 
halomra omoltak a védtelenekkel vitézkedő, de a bátrakkal szemben még magukat védni sem 
merő oláhok*Bethlen Gergely százados e csatában szerzett érdemeiért őrnagygyá mozdittatott 
elő, s bajtársaival a pesti országgyülés jegyzőkönyvi dicséretében részesült. Lásd „Közlöny” 
144. szám.; csapatja nyomban követte, s bár az oláhok a falut felgyujtották, ez nem menté 
meg őket, mert huszáraink, a kik imént a viz szilajságával mérkőztek, most a lángok közé is 
betörtek, hol vágták s a lángok közé kergették a rémült ellent; azután a falun áttörve, a 
mezőkön, hegyeken üzték az eszeveszetten szaladókat, egyes huszár százakat kergetve s 
levágva azokból annyit, mennyit csak győzött, ugy hogy a faluban 200, a mezőkön 300 oláh 
hulla boritá a csatatért. Igy lakoltatta a Nemezis azokat, kik ártatlan vérbe márták kezeiket. 
Azonban Bethlen Gergely e fényes győzelem előnyeit fel tudta használni, mert innen rögtön a 
Nagy-Enyedet fenyegető 15,000-ből álló csombordi és szent-királyi oláh táborokra tört s 
azokat is szétugrasztá. Ez alkalommal megmenté Nagy-Enyedet, hogy azután mások által 
feladatva, áldozatul essék. 

A csatatérről – hol a szabadság vivta fényes győzelmét a vadsággal és vandalismussal kezet 
fogott zsarnokság felett – lépjünk a templomba, mely véleményem szerint szintén egy régibb 
ily győzelemnek emléképülete, mert e templom Hunyadi János korából származik s igen 
valószinű azon hagyomány, hogy ez is egyike a szent-imrei török zsákmányból épült emlék-
imoláknak. 

De én szeretek minden állitást okadatoltan támogatni, miért itt is vizsgálatom tárgyává teszem 
ezen figyelmet érdemlő egyház műalakjait, mikből minden épitészeti tanulmányokkal 
foglalkozott előtt ki fog tünni, hogy az épitészeti korszakul felállitott Hunyadi János kora nem 
önkényes, hanem – magok az épitészeti műidomok által – igazolt feltevés*Bár arra, hogy a 
szentimrei zsákmányból épült volna, hagyományon kivül más adatot nem találtam.. 



Az egyhajós egyház 25 lépés hosszu, miből 15 a hajóra, 10 a szentélyre esik. A szentély 
szélessége 7 lépés, a hajóé csak egygyel több, mi arra mutat, hogy az egyház eredetileg három 
hajósra volt tervelve, vagy talán ugy is épülve, s csak később lett egyhajósra korlátozva. E 
feltevést a tornyok elhelyezése is támogatja, mint azt alább fel fogom fejteni. Hogy e szentély 
s valószinüleg a hajó is eredetileg boltozva volt, azt az egyház szerkezete mellett egy még 
jelenleg is megmaradt kerekded és makkban végződő gyámkő s külső oldaltámjai is mutatják; 
de ezen boltozat ma eltünt, valamint a diadalívnek felső záródása is azzal együtt leszedetett, 
sőt még a szentély-záródás is egyenessé alakittatott át, pedig hogy az eredetileg polygon volt, 
még most is felismerhető a kivülről mutatkozó alapfalzaton. Ekként egyházunk szégyenletes 
csonkitáson ment át, mert záródásának ily átalakitása által szentélye megrövidült, 
mellékhajóinak elmozditása által pedig aránytalanul elkeskenyittetett. De ily elidomtalanitása 
mellett is találhatunk néhány korjelölőkint fenmaradt műidomot. Ilyen teljes épségben 
megmaradt fő- és oldalkapuzata, melyek egyaránt csúcsívesek; mindkettőnek tagozatát két 
mély horony közti henger alkotja, azonban akként szervezve, hogy az árnyhatás emeléseért 
minden hengertőt két kisebb henger szegélyezi. 

E mellett a hoszszentély déli oldalán megmaradt egy régi ablak is (a többi kitágitva 
alakittatott), mely szintén csúcsíves, díszművezettel, melyet a kettős körív fölé helyezett 3 
háromszögnek műértelemmel kivitt combinatiója alkot. Az ablak-béllet tagozatlanul középről 
ki- és befelé táguló. Mindezek arra mutatnak, hogy egyházunk a gót épitészet egyik 
bevégzettebb műve volt, miről még határozottabb meggyőződést szerezhetünk, ha az 
egyháznak nyugatoldali homlokzatát tekintjük, hol a hajó szélességével biró előcsarnok 
(natrex) mellett kétfelől két díszes torony emelkedik, mely tornyok egész testükkel 
kiszökellvén, a hajóból egy 14 lépés széles homlokzatot alkotnak, s egyszersmind 
kétségtelenné teszik azon fennebb már felhozott hitünket, hogy az egyház eredetileg 
háromhajós volt, sőt a tornyok kiszögellése még szélességi mértékét is adják (3 1/2 lépés) a 
ma nyomtalanul eltünt mellékhajóknak. 

Már szóltam másutt a gót épitészet azon Magyarországon kifejlett provincialismusáról, 
miszerint főleg az egytornyos, de néha a kéttornyos egyházaknál is a mellékhajók egész a 
homlokzatig voltak hosszabbitva, itt azonban ezen épitészeti modortól eltérést látunk, a 
mennyiben egyházunknál a tornyok alsó osztályaiban kis törpe donga-doltozattal ellátott zárt 
üregek vannak, melyekbe az előcsarnokból lehetett kis törpe ajtókon bejutni. Ez ajtók pedig 
különbözők, mert mig a baloldaliba átszelt lóherivvel záródó s két emberfővel diszitett ajtó 
nyilik, akkor a jobboldalival kis csúcsíves ajtón át lehet közlekedni. A világitást mindkét 
üregnél oldalra helyezett két kis körives ablakocska eszközli. Már most az a kérdés merül fel, 
hogy mik lehettek ezen gondosan elzárt s tömör boltozattal ellátott üregek? Véleményem az, 
hogy azokat levéltárul használták. 

Ezen alsó osztálynak a torony felső osztályaival semmi egybeköttetésbe nem levén, a tornyok 
felső részébe a karból nyiló két körives ajtón lehetett feljutni. A tornyok igen kaczéron voltak 
ékitve, mert midőn szögletei szép faragott kövekbe vannak szegve, akkor felső osztályának 
csúcsíves ablakai két horony által tagozott bélletük mellett dús alakitású diszművezettel 
birnak, melyek a kettős lóherív fölötti három és négy levéllel alakulvák, és pedig nagyon 
kifejlett orridomokkal, mik a késő gót kornak jellegző alakitásához tartoznak. A két torony 
közt a hajópadlatra néző csúcsmű van, mely lóhernyilat által van könnyitve. 

Mindkét tornyot kiterhelő (deszka) tornácz futja körül, melyre az eredeti gúlacsúcs-fedél 
helyére, 1853-ban alkalmazott, törpe fedélzet van illesztve, mi nem kis mértékben rontja a 
büszkén fellövellő tornyoknak hatását. 



E tornyok épitészeti becsök mellett még másként is érdeket akarnak ébreszteni az ottan 
található igen nevezetes harang által (a legnagyobb), melyen ezen köriratot találjuk: 

„Tekintetes Nemzetes Macskási Mihaliné, Nemzetes Fekete Anna csináltatta Az 1667.” 

Oldalán czimer, melyben szarvas tűnik fel. Nevezetes pedig e felirat azért, mert abban az 
erdélyi résznek legrégibb magyar harangfeliratát találjuk. 

Még meg kell emlékeznem az egyházban levő szentségház-fülkéről, mely egyenesen záródik, 
meg a diadalívhez befalazott több régi sirkőről, melyeknek feliratai olvashatlanná koptak*Azt 
is mondják, hogy a templom alatt sirbolt van, melynek bejáratát nem találhattam meg., s meg 
főleg egy a hoszszentély déli oldalához támasztott külső oldaltámról, mely a mellett, hogy a 
boltozat egykori lételét bizonyitja, egyszersmind nevezetes a rajta levő napóra és évszámért 
is, mely ez: 

 

Alatta másik kőtáblán: 

 

(1559.) 

Ez évszám azonban nem a templom épitési korát, hanem vagy annak átidomitását, vagy a 
napóra készültének idejét jelöli, mert a fennebb körvonalazott műidomok jóval korábbra, a 
XV. század közepe tájára útalnak. 

Az egyházat 180 lépés kerülettel birt köridomú várkastély környezte, melynek még magasan 
állott falaira öreg emberek jól emlékeznek, most azonban csak alaprakata mutatja egykori 
lételét. 

Im ismerjük már Nagylaknak nevezetes templomát, mely nemcsak hogy mult nagy időkre 
vezet vissza, hanem egyszersmind azon sejtelmet is kelteti az észlelve vizsgálóban, hogy 
káptalani egyház volt egykoron; mert tudjuk, hogy régi korban két tornyos egyházat csak 
káptalannak és apátságnak szabadott épiteni, e feltevést a két torony mellett a 
levéltárelhelyezésre való toronyalji osztályok, s a Nagylakkal egybeépült falunak Káptalan 
neve is támogatná. Fennebb azt is láttuk, hogy Nagylak a fehérvári káptalan birtoka volt, és 
igy nem lehetetlen, hogy ezen káptalan számára Hunyadi János a szentimrei zsákmányból 
azért épité a könnyen védhető hegyfokra ezen hatalmas várkastélylyal erőditett egyházat, 
hogy azon esetre, ha Fehérvár az ellenségtől veszélyeztetve lenne, levéltárának becsesebb 
részével ide huzódhassék a káptalan személyzete. Ezt azonban, miután okmányilag 



bizonyitani nem tudom, csak mint sejtelmet állitom fel, melyet csakis a hagyománynyal, a két 
toronynyal és a szomszéd falu Káptalan nevével lehet némileg támogatni. 

Most pedig a nagylaki igen nevezetes egyház képét mellékelve, (lásd a 83. lapon) visszatérek 
a Maros jobb partjára, hol Kocsárdon alól csakhamar Székely-Földvárt (oláhul Folgyiora) 
találjuk. Földvár Endre király 1291. és I. Károly 1313. adománylevelében is Feuldvár néven 
fordul elő. 1332-ben pedig Feldvar néven mint önálló egyházközséggel találkozunk*A pápai 
dézmák regestruma 599. lapján igy: „Fabianus sac. de Feldvar solvit 30 denarios.”. Földvár, 
miként „Székely” előneve is tanusitja, hajdan egészen székelyek által lakott oly virágzó 
helység volt, hogy darabig város számban szerepelt*Benkő Józs. Spec. Tran., azonban a 
szolgaságnak átka itt is megapasztá a székelység számát*Hogy már a 16. században is volt 
itten jobbágyság, kitetszik abból, hogy 1588-ban Báthori Zsigmond Fehérvárról kocsárdi 
Gálfi Jánosnak adományozza Aranyosszéken Földvár, Veresmart, továbbá Marosujvár, 
Nagylak, Szentkirály, Bago, Miklóslaka, Ó-Szilvás és Hadrév dézmáját; dézmát pedig a 
székelyek nem fizettek, csakis a jobbágyok. Lásd a fehérvári kápt. levélt. Lib. Reg. Sig. 
Báthori II. 124., mert a földesurak a megalázó jobbágyi helyzetet nem türő székelyeket 
kitelepitve, helyükbe a szolgaság jármát békésen hordó oláhokat telepitettek*1694-ben a 
német katonaság elszállásolásáról Bánfi György kormányzóhoz Szilágyi András aranyosszéki 
fő- és Bakcsi András alkirálybiró aláirása alatt jelentés küldetvén, ebben Földvárról ezt 
találjuk: nemesek Dániel Péter, Szilágyi András, Pávai Miklós, Zólyomi János, szabad ember 
3. – Ezen jelentés megvan eredetiben gyula-fehérvári kápt. levélt. cist. alb. fasc. III. Nr. 50, 
honnan kiirta Szabó Károly.; mit a hűbériség átka meghagyott, azt Basta, Tiege, s 1848-ban 
az oláhok mészárolták le, ugy hogy ma alig megyen 80-ra Földvárnak székely lakossága. 
Ezek reformátusok, s minden csekély voltuk mellett önálló egyházközséget alkotnak egy igen 
csinos templommal, mely az ősökről régi jobb idők emlékeként maradt a megfogyatkozott 
utódokra. Az egyházzal régi harangot is örököltek, melyen ezen körirat van: 

„In honorem Dei. fudit me Georgius Wierd in Eperies Anno 1642.” 

oldalán pedig ezen felirat: 

Gen. D. Paul. Nagy de Deva Illustr. Princ. 

D. D. Geor. Rakoczi principis Reg. Tran. 

supr. peditum praetorian. Capit. Lvgas 

et Karanseb. Banvs. Et Anna Ros de 

Földvár consors me fieri fecit. Filii Pavlvs, 

Thomas Nagy et Elizabet Nagy filia A. D. 1642. 

E harang felirata oda útal, hogy Nagy Pál – ki udvari hadak kapitánya, tanácsos*1629-ben 
Nagy Pál mint udvari hadak kapitánya Bethlen István mellé csatlakozik. 1632-ben, midőn I. 
Rákóczi György Strassburgot, Gusztáv Adolf követét ünnepélyesen fogadja, Nagy Pál mint az 
ünnepélyességnél jelen volt tanácsos emlittetik. Lásd Pray Ep. Pro. 430. Sőt 1688-ban is 
találunk egy udvari tanácsosságban levő Nagy Pált, kit a diploma sürgetése végett küldenek 
Bécsbe, azonban mivel dersi előnévvel fordul elő, nem lehet biztosan tudni, hogy egy 
személy-e a korábbival., s mint feliratunk tanusitja, lugosi és karánsebesi bán is volt – 
Földváron lakott, s mint a hagyomány tartja, kastélya a mostani Löwenthal*B. Kemény-
birtok. Löwenthal neje jogán birta. udvar helyén feküdt, melynek granariuma még a régi 
kastélyból lett ilyenné átalakitva*Földváron 1824-ben a reformátusok részletes zsinatot 



tartottak. Lásd az erdélyi ref. 1867-ki névkönyve 30. lapján.; de Földvárnak van ennél régibb 
és érdekesebb műmaradványa is, melynek már is eltünedező nyomait felkeressük a végett, 
hogy ezredévek történelmének hézagait romok töredékeivel kitölteni igyekezzünk. 

Földvár észak-nyugati végénél csekély emelkedéssel biró lapályos hely van, melyet 
Csetatyénak és várnak neveznek. Ezen követelő nevek bitoroltaknak tetszenek, ha csak a talaj 
fölszinét kutatjuk, mert ott a már századok óta eke által forgatott földeken épitkezéseknek mi 
nyomát sem találjuk, hanem ha megtekintjük a barázdákra egybehalmozott azon törmeléket, 
melyet mint a földművelés akadályait oda félre dobtak, azok figyelmesebb vizsgálatával 
azonnal oly tégla, fedélcserép, s faragványos kövek töredékeire ismerünk, melyek Róma 
uralmának távol korszakára útalnak, s ha még tovább kutatva a Löwenthal udvarban innen 
kiszedett oszloptöredékeket, párkányos kőlapokat, s másfelé is elhordott műtöredékeket 
megtekintjük*Gr. Kemény József Gerendre két szobornak felső törzsét vitette el, egy 
emléktábla az erdélyi muzeumba került, ennek domborműve Apollót állitja elő, felirata ez: 
APOLLINI ATILIVS CEL (CELSIANVS) DEC (decurio) V S L M (Votum solvit lubens 
Merito) APOLLINI. Ugyan a muzeumban vannak Löwenthal által a földvári lelhelyről 
beküldött melegvezető csövek, több római érem és fegyvertöredék s két bronz nyilhegy, 
melyek közül az egyik minden tóll nélkül egyszerüen hegyesen végződik, s mint ilyen a ritkán 
előfordulók közé tartozik., azonnal meg fogunk győződni, hogy a népnek e most puszta 
helyhez kötött „vár” elnevezése nem képzeleti, hanem hogy ottan valójában egykoron római 
állandó tábor feküdt, melynek fürdőhelyiségei a Löwenthal udvarhelyén voltak, hol nagy 
mennyiségü viz és meleg vezető csöveket találtak, s azok közt óncsöveket is, melyeknek a 
római fürdőknél való alkalmazása tudtommal az eddigi leleteknél nem, vagy csak ritkán 
fordult elő. 

Kik eddig Erdélyben a római maradványokat nyomozták, mind csak átmenetileg emlitik fel, 
hogy Székely-Földvárnál római állandó tábor vagy hadi szállás volt*Lásd Erdély a rómaiak 
alatt. Vass Józs. 1863. 166–144. lap.. Azonban hogy ezen tábornak s valószinüleg a tábor 
védelme alatt állott telepnek mi volt neve, mi volt hivatása, s miféle hadcsapat tanyázott 
ottan? mind eddig felfejtve nincsen, s nem is lesz mindaddig, mig rendszeres ásatások, vagy 
esetlegesség oly bélyegek- vagy feliratokat nem hoznak fölszinre*Bár igen valószinü, hogy 
azon L V M (Legio V. Macedon.) bélyeggel ellátott Felvinczről az erdélyi muzeumba beadott 
tégla innen vetődött Felvinczre., melyek a mult titkait felderithetik. Nekem ily rendszeresebb 
nyomozást tehetni nem volt alkalmam, s igy e kérdések talányát kénytelen vagyok a jövő 
megfejtésére bizni, hanem egyikre t. i. a vár hivatására, vagy inkább hadászati czéljára nézve 
mégis némi tájékozást nyujtani reménylek. Ugyanis fennebb két római hadútat nyomoztam: a 
maros-mentit, melyet e munka IV. és ezen kötetében Mikházától, illetőleg a szováthai 
sóhegyektől egészen idáig elvezettem, és a Salinae (Torda) felől jövő másikat, melynek 
vonalát fennebb egész Harasztosig*Ez útvonalt majd alább a Keresztesmező és Torda 
leirásánál még tüzetesebben fogom ismertetni és nyomozni. elkisértem. A hogy ezen római út 
a harasztosi völgyet Szakó völgyétől elkülönitő földvári Kövesről és harasztosi Cserétől a 
Szakó völgyébe leszáll, az mindenütt ezen délkelet irányú völgyön halad, s a harasztos-
földvári közlekedő út csaknem mindenütt a római útra van fektetve. A Szakóvölgy alább, hol 
a Likivölgyével egyesül, névcserét teszen, Lőrevölgy nevet vevén fel. E néven Földvár és 
Kocsárd közt olvad be a Maros völgyébe. A két patakegybeömlésnél tágabb mérvet öltő 
völgyben, ott hol most Muzsnai Miklós gyümölcsösse van, a hagyomány ismét egy elpusztult 
falu fekhelyét keresi, s igy nem lehetetlen, hogy az Aranyosszék adományleveleiben 
előforduló Zeteteluk, vagy Zekeluk (R. Károly 1313. conform.) e helyen feküdt, a minek a 
Zakó-völgy hasonlatos elnevezésben némi emlékét kereshetjük, s igy ezen lakatlanul kietlen 
völgyben Róma nyomdokai mellett Aranyosszék ős történelmének is emléktöredékeivel 



találkozunk, mi érdekeltségünket csak fokozhatja. Azonban a római út a völgy ezen alsó 
részét nemsokára elhagyja, s balra kitérve, a földvári szőlők feletti lázra emelkedik fel, 
honnan a földvári temető délnyugati szögleténél (hol stratumenje nagyon szépen látszik) száll 
alá a Marostér szinvonalán levő Csetátyéhoz. Ez és a Kocsárd felől jövő másik út itt Földvár 
mellett egyesült, s várunk az útak ezen összetalálkozási pontjánál annak biztositására épült. 
Azonban ugy tetszik nekem, hogy ez útvonalok a hadászatilag fontos fekvésű Földvárnál való 
egyesülésük után ujból elágaztak, mert minden arra mutat, hogy az Apulumba levonuló 
főútvonal továbbra is megmaradt a Maros jobb partján, s Felvinczen, Enyeden és Tövisen át a 
Hegyalját érintve*Lásd Erdély a rómaiak alatt 102, 108, 136. lap. ment Apulumba, mig egy 
másik út, vagy szárnyvonal Földvár tájatt átszállott a Maros balpartjára az ujvári sóaknákhoz, 
melyeknek a rómaiak általi mívelésére biztos adataink vannak*Lásd ugyanott 141, 144. lap és 
az erd. muzeumban levő onnan került műtöredékeket.. 

Ez alkalommal az én kutatásom a Maros völgyén Felvincz tájáig terjedvén csak, itten a már 
távolról idáig nyomozott római úttól megválunk, s annak tovább való nyomozását más 
alkalomra, vagy, a mi még óhajtandóbb, szakavatottabbra bizva, Róma multjáról visszatérünk 
a mi jelenünkre. Mielőtt azonban Földvártól végbucsút vennénk, felemlitem, hogy 
Aranyosszék 1651-től 1848-ig 8-szor tartotta közgyüléseit Földváron*Lásd e kötet elején az 
előismertetésben Aranyosszék közgyüléseit.; ezután pedig népészeti ismereteink gyarapitása 
végett szemügyre veszszük annak lakóit s főleg azoknak igen festői népviseletét. 

A ki a mi oláhainkat behatóbban észlelte, különböző vidékeken s e nép különböző viszonyok 
közt fejlődött jellemét tanulmányozta, az előtt felötlővé lesz, hogy mindenütt, hol az oláhok 
magyarokkal, de főleg székelyekkel laknak együtt, egy egészen sajátságos és előnyös 
átalakuláson mentek át; mert az ily oláhok munkásak, szorgalmasak, ebből kifolyólag lakjaik 
szintén csinosabbak s magok az egyének is mozgékonyabbak, öltözetükben tisztábbak, sőt 
bátrabbak és harcziasabbak is. Nem akarok én itt lélektani tanulmányokba merülni, nem 
akarom ezen kedvezőbb jellemalakulásnak indokait tüzetesebben vizsgálni; de mindenesetre 
erre befolyással lehet s van is az életerős székely elemmel való folytonos érintkezés, a már 
gyermekkorától fogva folyton jelentkező jó példa, valamint a jóban való verseny, s leginkább 
az értelmi fejlettségnek egy bizonyos foka, melyet egy míveltebb elemmel való együttlétnek 
mulhatatlanul elő kell idéznie. 

E munka folytán több helyt foglalkoztam a belszékelyföldön lakó oláh népességgel; 
elmondám azt is, hogy annak legnagyobb része teljesen beolvadt a székelyek közé, ugy hogy 
azokat többé oláhoknak nem is nevezhetjük, hanem keleti vallásu székelyeknek. Marosszék 
észak-nyugati részében s Aranyosszéken is, hol nagyobb tömegekben vannak csoportositva, s 
hol a vármegyei nagy oláh tömbbel közvetlen érintkezésban vannak, nagyrészt*Bár itt is sok 
helyt teljesen el vannak székelyesedve, ugy hogy oláhul szót se tudnak; ez az eset főleg a 
felső falvakban, Sz.-Mihályfalván, Bágyonban, Várfalván, Sinfalván, Mészkőn, Rákoson és 
Csegezben fordul elő, valamint Harasztoson és Kercseden is. Ezek öltözetben sem 
különböznek a székelyektől. a magyar nyelv elsajátitása mellett megtarták anyanyelvüket, 
meg nemzeti viseletüket is, mely azonban ismét egészen sajátságos, s inkább a magyar 
viseletnek sajátszerű módositásából származott. Ezen nemzeti viselet kisebb-nagyobb 
mérvben Aranyosszék minden faluiban hasonlit egymáshoz, legszebb és legfestőibb azonban 
Földváron és a szomszédos Ujváron, miért nagyon ohajtottam volna e népviseletről egy képet 
mellékelni, mivel azonban a leképezéstől való félelem itt is, mint másutt, el van terjedve, azért 
kép helyett csakis leirással szolgálhatok. 



A férfiak a székelyekéhez hasonló, csak valamivel bővebb szabásu fehér harisnyát (szűk 
magyar nadrág), virágosan himzett irha mellényt viselnek, mire felül panyókára akasztott, 
vagy hidegebb időben felöltött dísz-zekéje jön az aranyosszékieknek. 

Aranyosszéken a zekének egészen más szabása van, mint a belszékelyföldön, minek igen 
valószinüleg égalji okai vannak, mert mig a havastájibb s igy hidegebb éghajlatu 
belszékelyföldön a zeke talárszerüen hosszu, ugy hogy az egész test abba betakarható, addig 
Aranyosszéken a zeke jóval rövidebb s testhez állóbb, mi által annak tetszetősebb idoma van; 
de főleg az által lesz festőibbé, hogy szines fonallal van ugy elől, mint az ujjaknál és az oldal-
pálháknál (betoldás) kihimezve. Ily zekét hordanak az aranyosszéki székelyek és az oláhok is, 
az utóbbiakénál eltérés leginkább abban van, hogy a díszsujtásolás – mi a székelyeknél 
egyszerübb s sötét szinű – az oláhoknál rendszerint kiáltó veres és zöld szinű fonallal van 
kivive. 

A székelyek hosszuszárú magyar csizmát, az oláhok inkább bocskort hordanak, fejükön pedig 
a székelyek délczeg kalpagja s kis karimáju magyaros kalapja helyett nagy, széles karimáju 
kalapot viselnek, mit szines szalaggal s üveggyöngygyel ékitett paszomántokkal pántolnak 
körül, mely mellé – főleg ünnepnapokon – aranypillés csinált virágbokrétát tűznek. Még mint 
jellemzőbb különbséget felemlitendőnek vélem azt, hogy az oláhok az inget itt is, mint 
mindenütt, a harisnyán kivül engedik lecsüngni, derékukhoz rézgombokkal kiczifrázott 
tüszűvel szoritván oda; mi, mivel redősülést eszközöl, festőibb lehet ugyan, de mivel az ing 
nem mindig szokott kifogástalanul tiszta lenni, nem éppen aesthetikai. Különben az 
ingkieresztésben a római tunikának reminiscentiáit vagy inkább utánzását kell keresnünk. Az 
oláh a tüszűben rendszerint tokba szúrt kés-villát hord, mi nem is veszi roszul ki magát, sőt 
mint ételhez és egyébhez szükséges eszköz, nagyon helyén van, hanem az a rosz odala is van, 
hogy oláhaink nem mindig használják ily békés czélokra, a mennyiben verekedések 
alkalmával igen gyakran fegyverként is előveszik s egymást egybeszurkálják, megölik, – sőt a 
mi még roszabb, hogy késüket alattomos lesben való leszúrásra is fel szokták néha használni, 
mi ugyan nem római tulajdon, hanem inkább a rómaiak hatalmának romjain fölemelkedett s 
szolgaság alatt görnyedezett középkori Olaszországban kifejlett azon megbélyegző 
szokásokhoz tartozik, mit gyáva orgyilkosságnak neveznek. – De a férfiak viseletével már 
eleget foglalkoztunk; illő, hogy szemügyre vegyük a nők öltözékét, annyival inkább, mert az 
kétségtelenül hazánk egyik legfestőibb népviselete közé sorozható. 

Az oláh nők itt is szines himzésekkel elöntött katrinczát*Két oldalról nyitott szőrkelméből 
készült s szűk volta miatt kecsesen testhez simuló szoknya, melynek első és hátulsó 
egymástól teljesen elválasztott része különféleképen és nagyon dúsan van díszletezve s 
rövidre hagyva, ugy hogy az alatta levő pendely (alsó fehér szoknya) alól kilátszassék. 
hordanak, piros csizmával, melynél, bármily kis lába legyen is az illetőnek, nem arra 
ügyelnek, hogy találjon, sőt a lábbeli szépségéről való fogalmuk az elfogadottal éppen 
ellentétben áll, mert közöttök nem a kicsiny, hanem a minél nagyobb csizma a szép. Az ily 
aránytalanul nagy csizmák, melyekben alig tudnak czammogni, mindenesetre különben festői 
népöltözéküknek nagy hátrányára van, s a sylphid könnyüségnek éppen ellentétét idézi elő az 
oláh nőknél. Mellőzve azonban a lábaknak ily természetellenes megnagyitását – mit 
ellensúlyoz az, hogy csizmát ritkán huznak – azon felül az öltözék valójában szép; az ing elől 
és a vállakon szines fejtővel gazdagon van himezve, erre kétféle tyeptár jön, vagy fekete 
brünner, vagy irhából készült mellény; mindkettő magyaros szabásu, szép himzésekkel, 
sujtásolással ékes, derékig testhez simul, a csipőknél azonban megbővül. Ezt kiegésziti a 
panyókára viselt vagy hidegebb időkben fel is öltött hosszu, térdig érő ujjas, melynek kelméje 
itt zöld szinű, gombokkal, vörös zsinór- és bojtokkal szépen fel van díszitve, mi annak igen 



tetszetős, mondhatnók festői küllemet ad. Az ily ujjas-felöltő leginkább Aranyosszéken van 
meg, de a tyeptár vagy hosszu mellény szép magyaros zsinórzat- és prémezetével a vármegyei 
oláhságnál is elterjedt s főleg Ludas vidékén már igen szép ily mente-mellényeket viselnek. 
Földváron a nők taréjszerü pótlékot tesznek fejükre, mit szines, leginkább veres kendővel 
fednek be; ezen kosziczá-nak nevezett fejék, bár kissé aránytalanul nagyitja a fejet, de azért 
nem dísztelen. Aranyosszék havasalji faluiban az oláh asszonyok kaczér fehér turbánt kötnek, 
a leányok ugy itt, mint ott szalagcsokor és csinált virágkoszorúval ékitik fejöket. 

Ily díszes s festőisége mellett tiszta öltönyt azonban az oláh nép csak vasár- és ünnepnapokon 
hord, mert mívesnapon nagyon rongyosan és piszkosan öltözködik, ugy hogy az idegen, ki 
ezen rongyokba öltözött népet látja, a nyomor élőképeként feltünni, s azután valamely 
ünnepnapon megpillantja nemcsak tisztán, hanem kirivó fénynyel, pompával 
felcziczomázottan, – hajlandó lesz bizonynyal két egészen külön népfajt feltételezni: egyet, 
mely nyomorban teng, másikat, mely az előbbiek nyomorán felgazdagodva, pávaszerüleg 
pompálkodik és fényeleg. Azonban, miként már fennebb is emlitém, a székelyek között lakó 
oláhok e tekintetben előnyös kivételt képeznek, mert munkásak és szorgalmasak levén, a 
nyomor – mi más vidéken az indolentia eredménye – nagyon kivételes közöttük, s igy köznapi 
és ünnepnapi megjelenésük között sincsen oly szembeötlő ellentét. 

Földvár fölött hires bort adó szőlője van Mara Károlynak. Az egykor vitéz honvédszázados 
most a gazdászat terén szerez érdemeket. 

A Maros és Létompataka között levő hegységnek déli végfoka Földváron alól csakhamar 
következik. Ezen hegyfok bütüje alatt még mindig künn a Maros terén Aranyosszéknek két 
községe helyezkedett el, Veresmart és Felvincz. Az első, mely a Hermán-völgy torkolata előtt 
fekszik, Aranyosszéknek egyik legigénytelenebb helysége, s ugy látszik, hogy későbbi 
telepitvény, mert neve sem az aranyosszékiek adománylevelében, sem a jóval későbbi pápai 
dézmák regestrumában nem fordul elő; Bod Péter*„Siculia Hunno dacia” czímű kéziratban 
(Teleki-könyvt. M.-Vásárhelytt) levő munkája 52. lapján. a templariusoknak e faluban volt 
fényes házáról tesz emlitést, bár abból ma semmi maradvány, sőt még emlékezet sem maradt 
fenn. Minden arra mutat, hogy Veresmart lételét nem a szabadságnak köszönheti, a 
mennyiben lakóit a földesurak jobbágyként telepiték meg, miért az egész falut kizárólag 
jobbágyok és oláhok lakták, kik csak 1848-ban lettek szabad polgárokká. Ugy látszik, hogy 
Veresmart régibb földesurai a Veresmartiak voltak. 1390-ben már előfordul e családból 
Veresmarti György*Ki mint fejedelmi ember rendeltetik ki ez évben Kocsárdi Györgynének 
Petherdbe való beiktatására. Lásd Kemény József App. dipl. Tran. IV. 36., ezek nyomában a 
Gerébek jöttek, legalább veresmartinak iratik az a Geréb Péter, ki mint lázadó 1467. okt. 3-án 
a tordai országgyülésen számüzetett, s ki, mert több sorsosával a hazában bennmaradt, Mátyás 
kir. rendeletére Szebenben elfogatott, hol több ily renitenssel együtt fejét veszté*Lásd Kővári 
Erd. Tört. II. k. 98. lap.. Veresmart dézmáját 1588-ban kocsárdi Gálfi János nyeri el*Lásd 
fennebb Földvárnál.. 1617-ben Bethlen Gábor aug. 5-én Fehérvárról Veresmarton azon két 
telket, melyek Deli György és Nagy Albert kihaltával szálltak a koronára, turi Bojthor Pálnak 
adományozza*Lásd a beiktatást Kemény App. dipl. Trans. XVI. 204.; 1642-ben veresmarti 
Czikó Mihály mint a fehérvári fejedelmi udvar provisora fordul elő s nyer Rákóczi Györgytől 
nagyértékű adományokat*Marosujvár felét és Csongvát, lásd fehérv. kápt. Lib. Reg. G. 
Rákóczi X, 694, 700, bővebben alább Marosujvár leirásánál.. Nemsokára Felvinczi Jánost, 
Bartsai Lászlót és Eperjesi Jánost találjuk mint veresmarti birtokosokat*Az 1694-ki 
jelentésben (lásd fennebb Földvárnál) Veresmartról ez áll: „Veresmart Felvinczi János 
maradékié. Szabad ember 2.” És az 1770. nemesek összeirásában „Urs” czímű 
jegyzőkönyvgyüjteményben.; jelenleg főbirtokosok a Béldiek és Zudorok. Különben 



Veresmartot is régen szabad székely gyalogok lakták, kik a hadból való hazaszökés miatt 
vettettek jobbágyságra s igy váltak oláhokká*A mint ezt alább okányilag ki fogjuk mutatni.. 
Veresmarton is tartotta 1728. márcz. 12-én Aranyosszék közgyülését*Lásd az 
előismertetésben Aranyosszék közgyüléseit és gub. levélt. G. 18. 1487/775. Ezen gyülésen a 
szék szabad erdeinek pusztitása ellen hoznak szigoru rendszabályokat.. Hogy Aranyosszéknek 
23 zsellére volt Veresmarton, azt már fennebb előismertetésünkben előadtuk. 

Veresmart nevét onnan vehette, hogy a felette levő hegyoldalnak vereses szinezete van, 
különben igénytelen kis falu, melyben mi feljegyezni valót sem találunk; de annál érdekesebb 
az utána következő Felvincz*Aranyosszék praetorialis helye., mely messze felható történelme, 
sajátságos jogviszonyai, valamint a területén többhelyt felmerülő régi maradványok miatt 
megérdemli, hogy ismertetésének egy külön fejezetet szenteljünk. 

 

IX. Felvincz. 
Kilátás a felvinczi tetőről. Felvincz régibb nevei, régi határa, régi birtokosai, várossá 
emeltetése, pecsétje, jogtörténelme, szabadalmai, constitutiója. A Felvinczbe beolvadt régi 
faluk: Medgyesteluk, Lyuketeluk, Uyteluk, Ketokluk. Ezeknek fekhelyei. Zsidóvár praedium. 
Felvinczi birtokviszonyok sajátsága. Katholikusok Aranyosszéken és Felvinczen. A felvinczi 
ref. templom és iskola. Felvincz feldúlatása 1848-ban. Csata az enyedi mentőcsapattal. 
Felvincz 1849-ben. Felvincz ujjászületése, Felvincz papjai. Aranyosszék székháza, levéltára, 
okmányok, jegyzőkönyvek, lustrák. Kamaradomb. Zsidóvár. Inakfalva. 

A Keresztes-mező déli oldalán az Aranyos völgyét ez irányban szegélyező hegylánczolat 
nyúlik el. A Székelykő leghatalmasabb kifutványa ez, mely az Aranyos és Maros közt testes 
előfokká izmosul. E helységnek több kisebb völgyülete mellett két fővölgye van; egyik azon 
már fennebb érdekelt keletről nyugatnak nyúló, melyben Harasztos, torkolatjánál pedig 
Kocsárd fekszik. A másik északról délnek tart, Felvincznél levő tővel vagy torkolattal, ez a 
Létompatak völgye, melyben közvetlenül ugyan egy falu sem fekszik, de jobbparti 
mellékvölgyeiben Kercsed, Mohács és Dombró nevű aranyosszéki helységek helyezkedtek el. 
Ennyit tájékozottságunk végett felemliteni szükséges volt; most, fenhagyva későbbre a 
Létomvölgy részletesebb ismertetését, Felvincz felé irányozzuk lépteinket. 

Veresmartról dombra, vagy jobban mondva a Maros és Létompataka egybefolyása közti 
hegyfokra emelkedik fel az út, mely hegyfoknak midőn tetejére ér az útas, kétségtelenül 
kellemesen lesz meglepetve egy korántsem reménylett nagyszerű látvány által; mert a 
hegyfok túlsó, nyugatra néző oldalán és a Létom teknősödő torkolatjában Felvinczet látja, 
vidor fehérre meszelt házaival, melyek a palotaszerüleg kiemelkedő székház körül festői 
rendetlenségben vannak csoportositva. Balról Felső-Ujvár emelkedik, merészen lemetszett, s 
festői omladványokkal ékes hegyfokon büszkélkedő gót kastélyával. Alatta a Maros 
fényszalagától féltékenyen körülölelt Maros-Ujvár, mely nagy téren szétszórt bányáival s 
nagyszámú lakházaival főleg az e pontról nézőnek egy tekintélyes nagy város küllemét tárja 
fel. Az e ponton délnek forduló Maros völgye egészen Miriszlóig feltárul, szinezetben 
gazdagon, szép fekvésű faluk által élénkitve, s hogy e kies, hogy e termékenysége miatt áldott 
táj kiegészitetten nagyszerüvé váljék, ott emelkednek a nyugati láthatár zárvonalán a kárpátok 
lánczolatának festőileg sorakozott kéklő csúcsai, a Székelykő déli farától a pyramidalis Pilisen 
és a szeszélyes idomzatú 3906 láb magas Csákszirtjén át le az ompolymenti és fehérvárköri 



havasokig, hol a Kecskekő roppant díszgúlaként tornyosodik fel oly nyulánk magasan, hogy a 
szemlélő alig hiheti hegyvoltát, s még kevésbé hinné, hogy azon egykor vár büszkélkedett, 
melyet talán azért épitének, hogy az ember a lehetetlennek tetsző lehetővé tételét 
megmutathassa. 

De az ezen nagyszerű keretbe fogott téren hömpölygő Maroson, honunk ezen már itt teljesen 
kifejlődött királyfolyamán, hiába keresték szemeink a füstölgő gőzhajókat, ilyeket megbiró 
hullámai csak lassan mozgó sóhajókat úsztatnak, csak lomhán forgó hajómalmok tarkázzák 
fénylő tükrét; ott ömleng egykedvüleg a hon felgazdagulhatásának az életere, s az erejében 
zsibbasztott, a századokon át tervszerüleg elszegényitett haza, azt – miként lehetne és kellene 
– nem hasznosithatja. De ha folyónk elhagyatottsága elszomorit, némi vigaszt mégis nyujt 
azon kiemelkedő töltés, mely a térségen felvonul, s melyen nemsokára füstölgő 
gőzmozdonyok fognak végig robogni*A fehérvár-marosvásárhelyi vasút.. 

Ha az itt vázolt kilátás kellemesen lepett meg s fog meglepni mindenkit, a ki Felvinczhez ez 
oldalról közelit, még inkább meg fogja hatni, sőt bizonnyal elfogja ragadni az a Torda felől 
jövőt, ki a falutlan, kopár Létom völgyén való unalmasan-hosszu út után Felvinczhez érve, 
egyszerre maga elibe látja varázsolva ezen nem mindennapi látványt, melyet képben mutatok 
be, (Lásd a czímképet,) de ha a természet üde szépségén, ha a vidék ez elragadó képleteinek 
szemléletével kielégitők szépészeti igényeinket, lépjünk be az előttünk levő Felvinczre, 
Aranyosszék ez egyetlen városába, magához vonzó praetorialis helyére, melynek ha jelene 
nem is köt le, de multjának vizsgálata bizonynyal érdeket fog költeni ezen szép jövőre hivatott 
városka iránt. Pillantsunk azért vissza a multnak classicus homályába, kutatva Felvincz régi 
történelmét avégett, hogy jelenének megértéséhez s reménydús jövőjének felfogásához, a 
történelem nyujtotta iránytővel birjunk. 

Felvinczen már többször találtak római téglabélyeget, az erdélyi muzeum régiségtárában van 
egy innen beküldött tégla LVM (Legio quinta macedonica) bélyeggel; magam is találtam az 
1848-ban feldúlt ref. templom mellett egybegyüjtött tégla-töredékek közt (egy most Magyari 
Pál főjegyzőnél levő) tégla-bélyeget a mely ilyen, 

s mi vagy Legio decimat jelent, vagy ha a letörése miatt csonka számjegy nem tizet, hanem 
megforditott ötöt jelent, akkor ez is az 5. mac. legio bélyege. E mellett a ref. templom falába, 
valamint várkastélyának izmos falaiba és oldaltámjaiba is a római tégla igen nagy 
mennyiségben van beépitve, de ebből nem akarom azt következtetni, hogy Felvincz már a 
rómaiak alatt lakva lett volna, mert Felvinczen római épitkezések nyomaira mindeddig nem 
akadtak, s az emlitett római téglák igen könnyen hordathattak ide a közelében feküdt földvári 
castrum romjaiból akkor, midőn a régi felvinczi templomot, s annak várkastélyát épitették, és 
igy Felvincz lételét minden classicitás kedvelésünk mellett is alig tudnok biztosan a 13. 
század kezdetén felül nyomozni. 

Felvincz legrégibb neve ugy látszik csak Vincz volt, legalább e néven találjuk a róla szóló 
legelső történeti okmányban felemlitve. Ez András királynak egy 1219-ben kelt 
adománylevele, mely által Winchet az esztergomi érsek káptalanának adományozza. Ez 
okmány sok tekintetben érdekes, mert a mellett, hogy Felvincz lételét messze korra viszi fel, 
egyszersmind annak határa is körül van irva, miből ezen terület, s főleg Aranyosszék akkori 
viszonyaira sok érdekes adatot találunk, miért nevezett okmánynak kivonatos közlését 
szükségesnek itélem. 



Ebben András király előadja, hogy mig ő a Szentföldön a keresztyénség érdekeiért harczolt, 
azalatt az ország kormányát János esztergomi érsekre bizta, ki azt hűséggel vezette, elannyira, 
hogy midőn a fejetlen hatalmasok forradalmat csináltak, ő készebb volt meghalni, mintsem 
hogy azokhoz csatlakozzék, miért kifosztattak javai, maga elfogatott, s az országon kivül 
szenvedett visszatértünkig. Miként ő, ugy káptalanjának perjeljei (kanonokjai) is, üldözések 
és szenvedett károk daczára a mi hűségünkben megmaradtak. Ennyi hűség jutalmául nevezett 
perjeleknek az erdőn túli részben levő Winchet adományozzuk, ott levő udvarnokaink és azok 
utódaival együtt örök időkre, miért megrendeljük Jenke vajdánknak, hogy azon birtokba 
nevezetteket beiktassa stb. Nevezett vajda egybehiván az egybehivandókat minden 
ellenmondás nélkül, nevezett esztergomi perjeleknek Winchet ily határok közt adta át. 

Első határjele van magánál Winch falunál, átmegy a Sonst folyón, hol első határjele (meta) 
van Kuen falu*Ez alkalmasint a mai Kövend, a Sonst folyó alig lehet más, mint a Létom 
pataka. felé Szent-Király falunál*Villa sti regis névvel jelölve., onnan azon folyón megy a 
mucon-i határjelig 5–6 metán át és határzódik azon határjellel, mely Thelukzád-nak hivatik. 
Innen a szénafüveken át Bundrow-ig*Ez talán Dombrót jelöli., hol határos az ecclesia birtoka 
és Paztuh-kal. Onnan megy Fulgistue nevű helyhez és Liy faluhoz, melyet a vár emberei 
laknak*Ez valószinűleg Turda vár, melyről még korábbi oklevelekben is emlitést találunk, s 
melynek holvoltáról majd alább. Fülgestue alkalmasint Füged.. Továbbá felmegy a Nyir 
erdőig, onnan le Zudtelke és Tonthnetkutá-ra, honnan a völgyön át az eperiesi földekre és az 
orodi papok temetőjéhez*Tordát az aradi káptalan birta egykor, s igy valószinüleg ezen 
káptalan valamely birtoka értetődik itten.. Onnan a Csázár tótól a Morysiumhoz (Maros) 
fordulva Mihula (talán Miklóslaki) réthez, hol két határjel van; egyik sz.-adalberti, másik 
eperiesi. 

Ezen Winch falunak van még más földje is és fölötte erdeje a Guesbrun hegyen, ott ismét két 
határjel, egyik szent Adalberté, másik Gyuláé, honnan átmegy curmenesi*Ez valószinüleg a 
most is meglevő Örményes falu, mely régi okmányokban „Eurmenes” néven jön elő s 
Curmenes a kezdő „E” kicseréléséből származott. patakon és a nagy bükkös erdőn a 
miroslouvi*Ez bizonynyal Miriszló lesz. határjelig; onnan a cathoui*Ez valószinüleg Csákó 
falu felett levő Csákói hegy. hegyre, honnan visszafordul Tikozou-hoz. Ezen körülhatárolás 
után az okmány névszerint előszámlálja a Winchhez tartozó 26 udvarnokot, melyek közt 
Torda és Boud nevűek is vannak*Az okmányt András király Cletus korlátnoka keze által 
állittatta ki, János esztergami, Ugrin kalocsai érsekek s más megnevezett országnagyok 
jelenlétében 1219-ben országlása 16-ik esztendejében. Az egész okmány közölve van Fejér 
Cod. dipl. T. III. v. I. pag. 269–272. lapjain, és Urkundbuch z. Gesch. Siebenb. l. 13. lapon.. 

Már most ezen okmány nyomán, ha az ott előforduló határhelységeket s megnevezett helyeket 
vizsgáljuk, sok olyanra találunk, mely ma nem létezik, vagy átalakult, de mivel ott egyfelől 
Kövend, Szent-Király és Torda, másfelől Dombró, Örményes, Csákó és Miriszló mint 
határhelység emlittetik, abból Felvincz akkori területének roppant terjedelmére*Mely a 
mostani Mohács, Kercsed, Harasztos és a bogáthi fensikot is magába foglalta, alulról 
Inakfalva határát le egészen Miriszlóig., s Aranyosszéknek akkortájt kevés falujára 
következtethetünk. 

Felvinczre vonatkozólag András királynak még egy másik igen nevezetes okmányát találjuk 
1231-ből, melyben előrebocsátva, hogy az esztergomi szentegyháznak, mint a király 
szentségviteli helyének mások felett különös előjogokkal kelletvén birnia, azért a mi Krisztus 
szolgálatjában létünk alatt szenvedett káraiért az esztergomi érsek és kanonokjainak adott 
Oronos-Winchre nézve rendeljük, hogy ezután minden ott általmenő sószállitó-szekér, bár kié 



legyen is, egy darab sót*A darab só nagyságának meghatározása végett utána van téve: 
„silicet duos Kulus”, mi ugy látszik, bizonyos mértéket jelöl. adjon a káptalan részére*Ezen 
okmány közölve van Fejér Cod. dipl. T. III. v. 2. p. 224.. Nevezetes ez okmány főleg azért, 
mert abban Vincznek Aranyos (Oronos) előnevét legelőbb találjuk. András király ezen 
adománylevelét László király is 1276-ban megerősiti*László confirmationalisát a budai kápt. 
1320. nov. 16. átirja, megvan a budai kamarai levélt., közli Fejér Cod. dipl. V, 2, 334. VIII. 2. 
275 és Urk. z. Gesch. Sieb. L. 108. lap., melyben azonban csakis az egyszerű Winch névvel 
van jelölve. Hogy Felvincz már e tájt nagyon nevezetes kereskedelmi hely volt, kitetszik 
abból is, hogy a pénzláb meghatározásánál a vinczi árfolyamot a fejérvári és szászvárosival 
együttesen vették fel*A mint kitetszik Péter erdélyi püspöknek 1283. kiadott 
egyezményleveléből, melyben a medgyesi dézmát 40 ezüst márka váltságban egyezi el, 
kikötvén, hogy azt oly pénzértékben fizessék, a mint az Winchen, Fehérvárt és Warasban jár. 
Lásd ez okm. Urk. z. Gesch. Sieb. I. 131.. 

Felvincz az esztergomi érsekség kezei közt, ugy látszik, hogy csakis a székelyek 
Aranyosszékre kitelepedéseig volt*Ugy látszik, az érsekség eladta, vagy a székelyek 
odatelepültekor egyszerüen elveszitette, legalább ezt következtethetjük Batthiány Leg. Eccl. 
czímű munkája III. k. 328. lapján közlött s az esztergami káptalan birtokait nyomozó 1397-
ben tartott visitatio 26-ik kérdőpontjára adott ezen feleletből: „aliqua bona sunt alienatiti 
interque alienata est villa Felvyncz cum suis pertinentiis in partibus Transilvanicis, super 
quibus sunt leterae et privilegiales DD. Regum hung.”, mert bár László királynak 1289-ben 
kiadott adománylevelében – mely által a székelyeket az atyjától nyert Aranyosszék 
birtoklásában megerősiti – a helységek névszerint nincsenek megemlitve, de azért 
Felvincznek azok közt voltát abból is következtethetjük, hogy Andrásnak László király ezen 
adománylevelét helybenhagyó és érvényesitő 1291. évi okmányában – hol az aranyosszéki 
helységek már névszerint elősoroltatnak – első helyen ott találjuk Felvinch-et*Lásd az 
okmányt Fontes rer. Aust. XV. 167–168. lap., még pedig e néven legelőször, mely előneve az 
ezalatt keletkezett Alvincz és Közép-Vincztől*Közép-Vincznek Mihálczfalvát nevezték, mint 
ez kitetszik egy 1347-ben kelt okmányból, melynek 1650 n kelt hiteles káptalani (fehérvári) 
átirata gr. Eszterházi Jánosnál van Kolozsvártt; és egy második okmányból, mely szerint 
1506-ban Ulászló rendeletére a Mihálczfalvi Mihály defectusával koronára szállt Közép-
Vinczet, Ujfalut és Gáldtőt keresztesi Horváth Jánosnak, a vingárdi vár parancsnokának 
adományozza. Ered. kolozsm. conv. levélt., másolatban gub. levélt. Trans. conv. T. IV. 496. 
való megkülönböztetés okáért alkalmaztatott. Ettől kezdve Felvincz neve mindig fentartá 
magát, mert e néven találjuk Róbert Károly 1313. megerősitő*Melyben László király 
fennebbi adománylevelét átirja és megerősiti. Lásd Szereday Not. cap. Alb. 23. l. s azt 
követett minden más okmányokban. 

A pápai dézmák 1332–1338. évi regestrumában Felvincz bejegyezve nem levén, ugy kell 
lenni, hogy a szomszéd Harasztos, vagy Földvárnak volt ekkortájt filiája, s mint ilyen 
mellőztetett. 

Nagy Lajos király többször fordult meg Felvinczen, itt volt 1346. jul. 19-én (feria 4 pr. p. 
festum B. Margarethe*Innen adja ki a jelzett napon azon rendeletet a fehérvári káptalanhoz, 
hogy Sombori Péter Ilona nevű leányát (Tordai Lászlónét) elhalt atyja birtokaiba beiktassa. 
Ered. a kolozsvári ref. collegium levélt. Coll. Ms. com. Székely T. III. 258, közli Kemény 
József suppl. dipl. Tran. I. 371–372. lap. és ismét Felvinczen van 1349. sept. 9-én*Innen adja 
ki e napon a fehérvári káptalannak azon rendeletét, hogy Árapatak, Sombor és Gerebencz 
határának kijárására emberét küldje. Lásd Kemény Józs. App. dipl. T. II. 120.. 



Felvinczet sok szerencsétlenség és gyakori dúlás érvén, oklevelei megsemmisültek, miért még 
azt sem tudhatjuk biztosan meghatározni, hogy várossá mikor lett; de hogy a magyar királyok 
alatt már az volt, kitetszik I. János királynak (Zápolya) Gerendről 1538. nov. 27-én (Sabatho 
proximo post fest. beatae Mariae V.) Felvincz városa és Aranyosszék között királyi tábláján 
folyt perben hozott itéletéből, mely per egyfelől zeplaki Bot János, Felvincz város ügyvéde és 
Kövendi (Kewendi) András jelenlétében, másfelől Dénes András, Antalfi János, 
zenthmihályfalvi Litterati Miklós, Gárda Ferencz és Lőrincz, valamint bágyoni Balogh 
Gergely aranyosszéki előkelők közbejöttével tárgyaltatott 8 törvényerejű itéletként 
kimondatott: „hogy a Hidas, Csákó (Chako) és Örményes (Ewrwenys) aranyosszéki 
helységek feletti erdők Felvincz város lakóit – jóllehet ezek a király részére adandó 
ökörsütéstől és az Aranyosszék köz-költségeihez való járulástól eldődeink a magy. királyok- 
és mimagunktól (Zápolya) nyert kiváltságok által mentesitve vannak – mégis éppen ugy 
illetik, mint az aranyosszéki többi székelyeket”*Ezen itéletet átirta és megerősitette Isabella 
Fehérvárról 1558. oktob. 27-én kiadott, valamint Báthori Kristóf Kolozsvárról 1576. máj. 5-
én kiadott confirmationalisában, melyeket beiktatott és helybenhagyott Báthori Zsigmond 
Fehérvártt 1585. apr. 4-én kiadott megerősitő okmányában, mely eredetiben megvan a fehérv. 
kápt. levélt. Lib. Reg. Sig. Báth. I. 452.. Ez okmányban határozott vonatkozás van arra, hogy 
Felvincz ezen kort megelőzőleg már régen birt városi kiváltságokkal; ez még világosabban 
kitünik János Zsigmondnak 1568. decz. 17-én kiadott confirmationalisából, melyben az 
aranyosszékieknek, kik ugy Balassa Menyhárt, mint a székelység többi részének 
fellázadásakor nemcsak hűk maradtak, de sőt segitették, minden előbbi szabadalmaikat 
helybenhagyja és megerősiti, s főleg Felvincz városát Aranyosszék többi részétől elválasztván 
– miként az a forrongás előtt is volt – a többi székely városokkal, Székely-Udvarhelylyel, 
Csík-Szeredával (Chykzereda) stb. egy rangra emeli az ország nagyjai és követeinek közös 
akaratából*Lásd ez okmányt az e kötet kezdetén levő előismertetésben és az Aranyos könyv 
61–65. lapján. Az Aranykönyvről láss alább.. Mivel pedig ez okmányban korábbi 
városlételére hivatkozás van, feltehető, hogy azzá Zsigmond király által tétetett, mit, mint 
láttuk, Zápolya is más okmányokban, valamint neje Izabella királyné is elismert és 
helybenhagyott. Pedig Izabellának szomoru emlékei csatolódtak Felvinczhez. Ugyanis az 
álnok Martinuzzi által trónjától megfosztott királyné, midőn a kolozsvári országgyülésre 
menne, Felvincz városában betért Székely Pálnak malomközeli házába, hogy fáradalmait 
kinyugodja. Innen testőrségét előre küldve, már maga is indulókész volt, midőn Castaldo 
spanyol katonáitól körülfogatván, a koronától s más királyi jelvényektől erőszakosan 
megfosztatott*Lásd Bethlen Farkas Hist. I. 289–290. lap és Katona Hist. crit. XXII. 41.. 
Báthori István 1575-ben a Vásárhely felé huzódó Békést követő útjában darabig Felvinczen is 
táborozott*Lásd Kővári Erd. régiségei 154. lap.. 

A föntebb felhozottak szerint tehát Felvincz már a nemzeti fejedelemség kezdetével is város 
volt, s mint ilyen „jus gladii”-vel birt, azon kikötéssel, hogy midőn halálitéletet hozott, akkor 
három székbirót tartoztak az itélettételre meghíni*Lásd Benkő Spec. Tran. Sedis Aranyos.. 
Felvincz mint önálló város már régi idő óta saját czímeres pecsétet használt; mostani 
pecsétjén egyszarvu ló van, mely előlábai közt török főt áttüző egyenes szablyát tart. Körirata 
ez: „Sigill Oppidi Felvincz”. 

Felvincz jogtörténelme, valamint jogviszonyai s élvezett előjogai, kiváltság- és okleveleinek 
elpusztulta miatt bajosan derithető fel; mindazonáltal arra némi világot derit egy a város 
levéltárában eredetiben megmaradt okmány, melyben Felvincz város előljárósága 1643-ban, 
az e városban régi időktől fogva szokásos és törvényerejű rendszabályokat egybeirván, azt ez 
év ápril 29-én Rákóczi György fejedelem elibe terjeszti, ki azt helybenhagyva, megerősitette, 
s melyet én mint igen fontos jogtörténelmi adatot egész terjedelmében másolatilag ide iktatok: 



„Felvincz várossának régi privilegiumai elveszvén, az akkori előljáróság által ujba iratva, 
april 29-én 1643-ban I. Rákóczi György fejedelem által Takács Gáspár felvinczi biró, Szász 
Balázs, Bartallyus István, Csép György, Tegzés Balázs és Segés János esküdt polgárok 
kérésére átirja és megerősiti, a mint következik: 

Öröké való emlékezetre adjuk tudtára mindeneknek a kiknek illik; de kiváltképpen a mi 
városunk lakossainak mind mostaniaknak, mind jövendőbélieknek, mivel látjuk egész 
városul, hogy a régi Eleink közüllünk mind elfogyának és minemü változások és szokatlan 
dolgok szegény szabad városunkban lenni, melyek az előtte sem mi időnkben, sem az atyáink 
idejében nem voltanak, annak okáért, hogy a mi maradékaink kövessék azt a törvényt és 
élhessenek azzal a szabadsággal, ugy mint a mi apáink és hogy holtunk után örök emlékezetre 
maradjon a mi maradékainknak a mi szabadságaink és Törvényeink, melyekben ennek előtte a 
szt. Istenben boldogul kimult és idvezült Királyok, Fejedelmek tartottanak és másokkal is 
megtartattanak, szükségesnek itéltük ezt minekelőtte sok romlásokban és változásokban 
Istenben boldogult Királyoknak és Fejedelmeknek szabadságunkról és Törvényeinkről adatott 
és confirmáltatott leveleink elvesztenek, kik ellenség kezeiben akadtanak, kik veremben a viz 
miatt elsenyvedtenek, melyeknek függő pecsétjét örök emlékezetre megtartjuk, hogy 
városunkban lakó régi emberektől hittel megkérdeznők és maradékainknak megtartására erős 
pecsétes levelünkben tennők, és erős átok alatt maradékainknak hagynók felbonthatatlanul. 
Mely szabadságunk és Leveleink dolgaira hogy mind magunk, mind maradékunk 
világosabban és jobban reá emlékezhessünk és levelünknek rendiben feljegyezhessünk, és 
erős egymás közt való kötéssel maradékunknak hagyjuk. 

Mely dolgok és szabados Törvények igy következnek: 

1. Városunknak szabadsága ilyen volt a mi atyáinknak idejében és mostan is ilyen, hogy 
akárkinek szabados és igaz embernek szabadság adatott a bejövetelre, megtelepedésre és 
viszont városunkból való kimenetelre. 

2. Városunk lakossai közül senkinek meg nem engedtetett, hogy házánál szabados lakót avagy 
jobbágyot tarthasson városunk ellen. 

3. Városunk lakosi közül ha valaki oly vétekben találtatott, ki miatt feje mentségibe fejét 
jobbágynak valakinek lekötötte, az olyan embernek lakása meg nem engedtetett városunkban, 
ki kellett városunkból menni, mert szabadosok voltunk arra, hogy minden épületét elhányjuk 
és városunk közé magát be nem vettük. 

4. Senki városunkban házán és szőllőin kivül egyéb örökségét meg nem nemesithette, t. i. 
szántóföldit, kaszálórétit, fűzberkit a ki a városon kivül vagyon; mert minden szántóföldeket 
és szénafüveket, esztendő által olyan szokást követünk mostan is, hogy elosztjuk és csak 
addig mienk, mig róla szolgálhatunk, ha nem szolgálunk, városra marad viszontag. 

5. Senki városunk lakossi közül szántóföldet, szénarétet örök áron, sem zálogon el nem 
adhatott, mostan is nem adhatja a ki a vinczi határban vagyon. 

6. Városunk lakossi közül senkinek meg nem engedtetett, nem is engedtetik meg, hogy 
városunk ellen bátor, czégéres vétekben élő embernek hogy pártját fogja, és nemes házánál 
ellenünk tarthassa. 



7. Senki városunk ellen korcsmát ugy mint ő akarja, nem kezdhet 3 forint büntetés alatt, a 
város népét is elfoghatjuk tőle. 

8. Városunknak Törvényeink folyásában ilyen szabadsága volt: Valaki pert akart inditani 
városunk lakosai közül, azt biránk előtt kellett meginditani, és a vesztő fél 3 felváltással 
élhetett a per dolgában; ha valami fogyatkozás lett dolgában, mely felváltság 8-ad napig ha 
nem observáltatott, a felperes dolgában előmehetett, a felváltás pedig dr. 16. elég. 

9. Ha ugyan a pereseknek dolgok a 3 felváltság alatt le nem szállott és meg nem békélettenek, 
a 4-ik úttal az egész városra fogta a perit, ha akkor is a vesztő félnek a per nem tetszett, annak 
utána előllünk kivitte a székre, avagy a hol a törvénynek helye volt, a törvényt oda vihette 
törvényünk folyása szerint. 

10. Városunkon kivül való embernek is városunkbeli emberrel ilyen ususa volt mindétig; de 
ha kivül való emberrel mi pereltünk, azt a pert alsó széken inditottuk meg, az olyan nállunk 
való ember más szabad határon valami örökséget birt valami kártétel vagy hatalmasság 
követte, kit el nem szenvedhetett, alsó széken kellett érette perelni, nem mi előttünk. 

11. Ha a peresek előttünk egyik a másik ellen a törvényben elmaradott, törvényünk folyása 
szerént annak két része miénk volt, a harmad része a peresé volt; ha pedig olyan törvényt folyt 
előttünk, hogy a peres egyik a másikra éktelen és szenvedhetlen dolgot kiáltott nyelvével, 
avagy oly hatalmasságot cselekedett egyik a másikon a város földin, melyek miatt egyik a 
másik ellen eleven diján, félkézen vagy nyelve váltságán maradott, annak 2 része a miénk 
volt, a 3-d része a peresé, ebben a tisztnek része nem volt. 

12. Ha városunknak törvényével valaki nem gondolván, városunk ellen valamit cselekedett, 
vagy bennünket meg nem becsülvén, szófogadó nem volt, szabadoson a város törvénye 
szerint a biró esküdteivel együtt 3 forintig megbüntethette. Ebben része a tisztnek nem volt. 

13. Városunk tilalmas tartása ellen városunk lakossi közül hogy ha cselekedtenek, hogy 
tilalmasunkat megszegték és szántszándékkal marhájokat beléhajtották minékünk kárunkra és 
boszuságunkra, az olyan ember is megbüntettessék a város törvénye szerint 3 forintig. 

14. Ha valaki városunk lakossi közül ilyen vétekben találtatott, u. m.: szekeresek között 
valami apró lopásban, kertben való vetemény dolgában, hagymában, káposztában, a város 
mezején valókban, avagy valaki kertit kedve ellen meghágván, kártételért: az olyan 
malefactor ember város törvénye szerint megbüntetessék 3 ftig; abban is részek nem volt a 
tiszt uraknak. 

15. Ha városunk lakossi közül olyast cselekedett vagy lopva, vagy hatalmasul, hogy valaki 
tyukját, ludját, malaczát ki övé nem volt, ellopta vagy elvette, másnak kárára az olyan 
malefactor is megbüntettetett 3 forintig. Ebben sem volt része a tisztnek. 

16. Ha valaki városunk lakosi közül egyik a másik házára reá ment hatalmasul gonosz végre, 
és valami potentiát cselekedett és patratumat avagy szidalmat a ház gazdáján, avagy ház 
népén exercealt, az olyan ember 3 ftig megbüntettetett. Ebben sem volt része a tisztnek. 

17. Szabad városunk lakossi között erős tilalommal meg volt tiltva, hogy korcsmára se 
nyilván, se titkon fegyvert ne vigyen, ha valaki e tilalmunk ellen városunk lakossi közül 
cselekedett, az olyan ember megbüntettetett 3 frtig. Ebben is tiszt uraméknak része nem volt. 



18. Akár mi névvel nevezendő dolog legyen olyan, ki 3 frtos dolog a tiszt uraim ha mi 
általunk megbüntettetnek, belé nem kaphatnak, hanem mi általunk kell revidiáltatni és 
eligazittatni. 

19. Vér és orbirság dolga és egyébb dolgok, kik a tiszt uraimék személyekre is néznek, ha 
valaki közüllünk vért tőn, avagy oly ütést, kiben veres kéket mutatott a ki szenvedhető volt a 
fájdalmas embernek, vérért és a kék ütésért 3 frtig, a ki a patratumot cselekedte 
megbüntetessék, annak két része a tiszt uramé, 3-ik része a városé. 

20. Ha valaki közülünk oly dologban találtatott, t. i. hitetlenségben, gyilkosságban, 
paráznaságban, derekas elszenvedhetetlen lopásban, égetésben vagy tolvajlásban, mely 
patratumra életét és a maga rész javait is elvesztette, olyankor a tiszteknek városunkba be 
kellett jönni és az olyan malefactornak dolga itt városunkban igazodott el törvény szerint 
(mindazonáltal a Fejedelem klmessége ezen mikor kivitettek városunkból) a javainak két 
része a tiszteket illette, a 3-ik rész a városé. 

21. Földkerüléséig a vért tevő embert senki sem háborgatta, hanem akkor a tiszt uraméknak a 
biró megmondani és annak megbüntetése szerint a tiszt uramékat megelégiteni az őkkmek 
részéből. 

22. Ha határunkban valami gonosztevő embert megfogtanak, a gonosztétel mellett a mig 
határunkban elérték, ha másutt cselekedte is a patratumot, el nem vihették sem székre, sem 
más vármegyére, hanem is exequáltatatott városunkban. 

23. A mint egész privilegiumos városokban observáltatott, az observáltatott városunkban ez 
ideig, hogy senki közüllünk oly nemes ember nem volt, ki a városunk közönséges terhiből, 
városunk onusából, collectákból s akárminémű szedő-vedőkből magát kivonhatta volna, 
hanem közönségesképpen a több város népével mindenben egyet kellett érteni, és zálogban a 
nemes ember házához szabad volt elmenni, miképpen hogy mostan is szabados a város 
birájának elküldeni. 

24. Akármiképpen eltévelyedett marha vagy ortól, tolvajtól vagy utramque akármiképpen 
eltévelyedett marha, ló, ökör vagy barom, juh és sertés-marha és egyébb akármiféle marha 
találtatott városunk határába vagy városunkban is, az olyan marhát városunk kezéhez kellett 
adni, a biró megkiáltatta a körülvaló városokban is, ha a káros ember reá talált az ő marhájára, 
és harmad magával reá esküdt, övévé tehette az olyan marhát; ha pedig reá nem talált, a város 
birájánál maradt és városé volt, a szék tisztjeiknek itt részek nem volt. 

Datum in Civitale nostra Alba Julia (ex consilio) Die 29. Apr. Anno Dni millesimo 
sexcentesimo quadragessimo Tertio*Be van irva a fehérvári káptalan „Liber Reg. Georg. 
Rákóczi”, megvan a felvinczi levéltárban is. – Megerősiti Apafi Mihály is Szöcz János 
felvinczi főbiró (igy), Szöcz György és István, Bartalyis János, Fekete Mihály, Szabó János, 
Balogh István, Hari János és István, Csőr János és Lőre János felvinczi polgárok kérésére. 
Egykoru másolatát közli Kemény József App. dipl. Tran. XVII. 186. Lásd az erd. muzeum 
kézirattárában. Georgius.” 

Ez okmány, s főleg János Zsigmond fennebbi adománylevele alapján Felvincz az 1790/91. 
országgyülésen kérte, hogy mint a többi székely városok regalissal hivassék meg az 
országgyülésre, s neve a compulsorium mandatumba felvétessék. E folyamodást Aranyosszék 
követei feleletre kikérték, s a 14. ülésben Felvincz városa kiváltságleveleinek eredetiben való 



bemutatását követelték; mi a 18. ülésben megtörténvén, Aranyosszék követeinek kiadatik. 
Ezek a 21-ik ülésben azon indokot hozták fel, hogy a szék törvény útján meghíva nem levén, 
felelni sem tartozik; minek következtében az országgyülés Felvincz városát követelésével 
törvény útjára útasitá, hol a hosszas huzás-halasztás miatt mi eredményt sem tudott 
kivivni*Lásd ezen országgyülés jegyzőkönyveinek 120, 136, 172. és 196. lapjain.. Ekként 
fosztá meg a szűkkeblüség, kisszerű helytartósági irigykedés s érdekösszeütközés Felvinczet 
országgyülési képviseletétől; mit ha megnyerhet, bizonynyal csak előnyösen folyt volna be e 
város fejlődésére és emelkedésére. 

Az előadottakból kiderülnek a felvincziek sajátszerű jogviszonyai, ezek mellett még más oly 
előjogokkal is birtak, melyek a város népét ugy a hatalmasok elnyomása, mint az 
elkorcsosodás ellen egyaránt megvédték, mert oda nemesnek, jobbágynak és oláhnak 
letelepedni egyáltalában nem volt szabad. 

De a mily sajátoságosak voltak Felvinczen a jogviszonyok, épp oly sajátságosak és 
rendkivüliek voltak a birtokviszonyok is, olyak minők országunkban sehol sem fordulnak elő, 
miért azt a lehető rövidséggel ismertetnem kell; azonban mielőtt ezt tenném, előbb szét kell 
tekintenem határán, mely ha nem bir is az 1219. Winch-területének roppant terjedelmével, 
azért kétségtelenül még ma is igen jelentékeny. Ily nagyságát pedig több régi falunak 
beolvadása s határaiknak odacsatolása által nyerte, mert minden arra mutat, hogy Felvincz is, 
mint székely városaink nagyrésze, a szomszédos faluk magához vonása által gyarapodott. A 
Felvinczbe olvadt faluk száma négyre megy, ezek applicatiójáról nincsenek ugyan okmányi 
adataink, mindazonáltal a hagyományok, a régi nyomok, s főleg a helyelnevezésekre 
támaszkodva, mégis biztosan meghatározhatónak vélem ezen feltevésnek nemcsak 
valódiságát, hanem az állitólagos faluk régi fekhelyeinek hollétét is. 

Az András király által 1291-ben átirt és megerősitett László és István királyok 
adományleveleiben, valamint Róbert Károly 1313. megerősitő okmányában*Lásd ez 
okmányokra hivatkozást fennebb. az aranyosszéki régi faluk névszerint mind elő vannak 
számlálva, azok közt sok olyan, mely ma nem létezik; de azok egykori fekhelyét, s ezek 
nyomán hol voltukat senki sem kutatta idáig, vagy a kik tették is, nem a helyszinén, s ekként 
hibás elhelyezéseket és következtetéseket állitottak fel*Mint Kővári László.; pedig ez 
elpusztult faluk legtöbbjének – a mint e munka folytán ki fog tünni – nemcsak emléke maradt 
fenn, hanem fekhelyeik még napjainkban is biztosan meghatározhatók, azonban az ily 
megjelölésre nem elég a levéltárnak poros okmányainak felkutatása, hanem az onnan nyert 
okulással helyszinén való vizsgálatokat kell tenni, s a helynevek és hagyományok 
útmutatásait követve kell az ilyeket nyomozni, mert az irott adatok csak a helyszinelés által 
válnak rendkivül becsesekké. A kutatásnak ily – azt hiszem egyedül czélszerű – módja 
vezetett rá a régi Aranyosszék megsemmisült faluinak egykori fekhelyeire; mellőzve jelenleg 
a többieket, itt csakis a Felvincz köri, s abba beolvadt négy falu megjelölésére szoritkozom. 

A föntebb felhozott diplomákban találjuk a többek közt Medyest Róbert Károly dipl. Mediest, 
Wytelukot, Róbert Károly dipl. Uyteluk, Lyukytelukot és Ketoklukot Róbert Károly dipl. 
Ketokliek nevű falukat. Már most nyomozzuk, hogy e helységek hol feküdtek. 

Medgyesteluk a Létom patakának azon jobb oldali mellékvölgyében feküdt, mely a Dombró 
(falu) fekvölgyén alól következik, s melynek torkolatja a két malom közt van. Ezen most 
lakatlan, de terjedelmes és termékeny völgyet ma is Medgyesnek nevezik, a völgy közepetájatt 
a Medgyeskút nevű forrás közelében, még most is mutatják a régi falunak vastag 
cserépdarabok és pinczehelyek által jelölt fekhelyét, s hogy az még a mult században is 



praedium számban volt és a régi Medgyestelukkal rokon Medgyestelek nevet viselte, az két 
okmányból tünik ki, nevezetesen egy 1761-ki esketésből*Lásd az esketést alább. és egy 1766. 
évi másik feleltetésből, melynek alapján a dombróiak pert inditottak a felvincziek ellen a 
végett, hogy Medgyestelke nevű praedium területének egy részét Dombró birtokába 
bocsássák*Ezen feleltetést lásd az aranyosszéki levéltárban levő okmánygyüjtemény II. k. 
153–168. lap. Ez okmánygyüjteményről többet alább.. Fontosak e perokmányok, de még 
fontosabb a continua tábla által 1767-ben hozott itélet, mely szerint a kérdéses Medgyestelket 
és Körtvélyest azon indokból itéli a felvinczieknek, hogy Medgyestelek mint Körtvélyes, 
valamint Liketelek és Ujszent is szék szabad praediumai voltak korábban, s oly faluk 
fekhelyei, melyeket a magyar királyok vitézségükért adtak a székelyeknek; s igy azokat csak 
szabad székely birhatja, de oláh nem*Lásd ez itéletet a „Szabolcs” nevű 
jegyzőkönyvgyüjtemény 846–872. lapján.. E szerint tehát a diplomákban előforduló 
Medgyesteluk itten e völgyben feküdt, s mivel területét Felvincz birja, igen valószinű, hogy 
egykori lakói Felvinczre huzódva, határukat is e város területéhez csatolták. 

Felvincz háta mögött van egy nyugatról keletre huzódó hegylánczolat, melynek délre néző 
oldalát a felvincziek szőlőültetvényei boritják, itt vannak a Mézes-Mál, Torda-Mál, Magyaros 
stb. nevű szőlőhegyek, melyek igen sok és jó bort szolgáltatnak. Ezen szőlőhegygyel 
szögletbe ütközik össze Pestes nevű, másik szőlőhegye Felvincznek. A szőlőkoszorúzta 
hegység déloldalából huzódik le a Hermánvölgy, melynek torkolata, mint látók, Veresmartnál 
van és a Czelnáságy nevű azon másik völgyteknő, mely Földvár alsó végénél olvad össze a 
Maros völgyével. De van a nevezett helység háta mögött egy ezeknél sokkal tekintélyesebb 
nyugatról keletnek tartó harmadik völgy, az ugynevezett Like völgye, mely alább a Harasztos 
felől jövő Szakó- vagy Zakó völgyével egyesülve, Lőrevölgy nevet ölt, s Kocsárd és Földvár 
közt ér le a Maros terére az ezen völgyek terjedelmes köréből egybegyülemlő tekintélyes 
folyócska, mely alatt Lőre pataka, fennebb Like pataka néven ismeretes. E patak a Likevölgy 
fejében ered, az ugynevezett Likecsorgóból, mely táplálékát egy faragott kőmedenczébe 
fogott gazdag forrásból nyeri*A forrást, hogy az itatásra hajtott marhák el ne tapodják, 
befedték és befödelték, de éppen azok, kik a tanács rendeletéből e munkát végrehajtották, 
beszélték el, hogy az négy, egy-egy darabból kimetszett és egymással összevésett 
kőmedenczébe van fogva. Ily bevégzett munkát egy a helységtől távol eső forrásnál alig 
vihettek végbe későbbi időben, s igy valószinű, hogy a kút kirakása még azon korban történt, 
midőn a falu fennállott. Ekként e kút az elpusztult falunak épségben fenmaradt emléke, 
valamint azon korból való lesz az ott felforditva heverő nagy kőválu is.. Ezen Csurgó 
környékén a talajt mindenfelé római tégla, fedélcserép-töredékek és faragott kövek boritják, 
ezek valamint a több helyt előforduló bemélyedések (egykori pinczehelyek) jelölik, hogy itten 
valamely helység feküdt egykoron. Legtöbb ily töredék a Csurgótól északra eső magaslaton, 
vagy dombocskán van, melynek tetőlapján mély gödrök és sánczszerű bemélyedések vannak, 
igazolók azon hagyományt, a mely az Aranyosszék kiváltságleveleiben előforduló Liketelukot 
a Csurgó körül s templomát e dombon feküdtnek állitja. Már fennebb felemlitém azon 1761. 
esketést, a mely szerint a most egyszerüen Likének nevezett völgy a mult században az itt 
feküdt falu őshangzatú nevének megfelelő liketeleki praedium néven szerepelt és a continua 
tábla azon 1767-ben kiadott itéletét, mely Medgyesteleket éppen azért itéli a felvinczieknek, 
mert ott, valamint a Liketelek és Ujszenten is régen oly faluk feküdtek, melyeket a magyar 
királyok hősiességükért adtak a székelyeknek, minek következtében azt a pert kezdő 
dombróiak mint oláhok semmi esetre sem birhatják. Mind ez kétségtelenné teszi az 1291-ben 
felhozott Liketeluknak a Like-csurgója mellett való fekvését, a mi ellen éppen semmit sem 
bizonyit azon körülmény, hogy a legtöbb romtöredék római korból való, mert igen valószinű, 
hogy a Liketelukot épitő ősök a közel levő földvári castrum romjait épület-anyagul 
felhasználták. Különben a felemlitett töredékeken kivül a Likében más értékesebb 



maradványok is merülnek fel, nem rég talált egy asszony ottan aranyrudat; ott létemkor is 
vezetőm egy arany fibula töredékét vette ki a földből, s alig van nagyobb zápor, hogy 
hamvedreket, régi érmeket, fegyver-töredékeket, s más műtöredékeket ne mosna ki. Hét évvel 
ezelőtt a pala után kutatók (mert e tájt palakövet bányásznak) a Csurgótól délre három roppant 
csontvázra akadtak, melyek palába vájt sirboltszerű üregbe voltak elhelyezve. Nem levén 
senki e leletnél jelen, a sirüregekben lelt fegyverek s ékszerek elvesztek, s igy ezen ős 
temetkező-hely korát meghatározni nem tudhatom; de igen valószinű, hogy rendszeres 
ásatásokkal még sok oly műemlék merül fel a Like „gazdag földjéből”*Gazdag földnek az 
olyat nevezik Felvinczen, a melyből sok régiség és műtöredék kerül ki, e kifejezés egyértelmű 
a „classicus föld”-del., a mi a történelmi nyomozásokra nézve tájékozást és útbaigazitást adna. 

A Likevölgy fejével a Körtvélyes völgye ütközik össze, a két völgyfő közti hegyháton egy 
magasabb bércztől körülvett hegykebel van, melyet Katlannak neveznek; de a mely régibb 
határjárási okmányokban Kateluk néven szerepel. Itt is főleg a Rakotyás-Csorgó környékén, 
tégla-töredékek, pincze-mélyedések látszanak, s valószinüvé teszik azon hagyományt, mely a 
Katlanba is egy Liketelekkel szomszédos falunak fekhelyét helyezi, s mely alig lehetne másé, 
mint az Aranyosszék adományleveleiben előforduló Ketokluk, vagy Ketoklieké. A Katlanon 
alól van a felvinczi Körtvélyes, mely csak kis részét teszi azon terjedelmes völgynek, mely 
innen a Létom völgyéig nyulik le. E völgyet mint a Létomhoz tartozót azzal egyetembe fogjuk 
tárgyalni*A Körtvélyesben is feküdt régi falu alább a völgy közepe tájatt, melyről majd alább 
a maga helyén. A Másod és Harmadvölgy a Körtvélyestől északra van, ez és a Szakóvölgy 
kiindulása közt., most az Ujszentre forditjuk figyelmünket. 

A Like- és Szakó völgyét elkülönitő hegylánczolat legmagasabb csúcsát – hol Felvincz, 
Veresmart és Földvár határa egybeütközik – nevezik Ujszentnek. Innen nem rég tekintélyes 
épületek alapfalait szedték ki, vastag cserép-darabok tégla-töredékek, kút- és pincze-
mélyedések most is vannak ott, jelölve, hogy itt is emberi tanya volt, s valószinüvé téve azon 
feltevést, hogy az aranyosszéki adománylevelekben előforduló Ujteluk e helyen feküdt, annál 
is inkább, mert egy 1762. esketésben*Lásd okmánytár II. k. 153. lap. az Ujszent is ugy van 
előtüntetve, mint ős falu határából keletkezett praedium, mely a Bogáthtal egy természetű 
szabad föld*Aranyosszéken „Szabadföld”-nek leginkább régi elpusztult faluk területét 
nevezték, ilyen volt a Bogáth is, mely ilynevü az adománylevelekben is előforduló falu 
területét alkotta, s melynek sajátságos birtokviszonyairól alább.. Mind ezen falukat, a mint a 
hagyomány mondja, ellenség dúlta fel, mikor lakói Felvinczre települtek, s most elhagyott és 
lakatlan azon nagy terjedelmű vidék, melyet egykor 5 falu népesitett, s hol egy ennyi ujból 
elhelyezhető lenne, mert a távolsága miatt kevéssé mivelt talaj nagyon termékeny, mig most 
kopár hegyei fekvésüknél fogva a legjobb bort teremnék, s pár ezer embernek adhatnának 
megélhetési módot, de e pár ezer ember csak felvinczi lehetne, vagy ezen fejlődő város 
gyarmata, mert a talaj elvitázhatlanul e város tulajdonát képezi. 

Hogy pedig az itt körülirt helyek valójában nevezett régi faluk területét képezték, leginkább 
abból tünik ki, hogy Aranyosszéken a megsemmisült faluk határai és erdőségei a „szék 
közhelyeivé” lettek. A szék ily közhelyei különböző korban többször voltak egybeirva, s 
azoknak majd ez, majd más részét egyes községeknek adományozta a szék. Igy jutottak 
nagyon régen Felvincz birtokába az ellenség által feldúlt faluk lakóinak oda huzódta és a szék 
adományozása alapján a fenjelölt helyek, melyekre vonatkozólag egy 1761-ben kelt igen 
érdekes esketésben*Ez esketés megvan eredetiben az aranyosszéki okmánygyüjt. II. k. 241–
252. lap. azt találjuk: „hogy Liketelek, Medgyestelek, és Zsidóvár*Zsidóvárról alább. 
praediumokat emberemlékezet óta mindig Felvincz birta.” 



A szék közhelyeinek legutolsó egybeirása 1785-ben julius 1-én történt, ezen összeirásban 
tárgyunkra vonatkozólag ezt találjuk: „Medgyest, Lüketeluk-ot*Tehát még ekkor is a 
diplomákban előforduló néven volt ismeretes., Ujszentet és Zsidóvárt a memoria hominum 
mint praedialis helyeket, közösen birták Felvincz, Veresmart és Földvár.” 

Meg van e szerint a diplomákban előfordult, de azután elpusztult négy falunak egykori 
fekhelye találva, s éppen ezek határainak Felvincz területéhez való csatolása által nyerte ez 
4418 holdas terjedelmét. 

Már most ily tájékozottsággal, s a történelmi kételyek eloszlatásának ily megnyugtató 
tudatával áttérhetünk a felvinczi birtoklás sajátszerű viszonyainak földeritésére. 

Régibb időben a felvinczi határt felosztatlanul a közönség közösen birta, senkinek 
elválasztott, vagy megjelölt birtoka nem volt, hanem ki hol akart, felfogott egy darabot, s azt 
használta. Ezen sajátságos birtoklásra nézve a legjobb felvilágositást a már fennebb is emlitett 
1761-ki esketésben találjuk, melyben – mint emlitém – csaknem minden tanu összevágólag 
azt vallja, hogy „Liketelek, Medgyestelek és Sidóvár praediumokat, ember emlékezet óta 
Felvincz birta, ott – a kiszakasztott szénafüveken kivül – ki mennyi szántóföldet felfogott 
facultásához képest birta, holta után fiára, ha fia nem volt a városra szállt, s ez áldomásért 
másnak adta; de senkinek azt eladni, sem elzálogositani nem volt szabad. A kiszakasztott 
szénafüvet kinek-kinek állapotjához és értékéhez képest adta a város. A Liketelekhez tartozott 
a Másodvölgy is; de azt a város a nagy drágaság idején elzálogositotta volt a 
Thoroczkaiaknak, s azt később minden lakos megrovásával váltotta vissza.” 

Tehát e szerint Felvinczen közös használat alatt volt az osztatlan határ, a fiu-gyermek 
kivételével mindennemű örökösödés és tulajdonjog kizárásával, ebből azonban a népesség 
szaporodtával – midőn a földművelés hova-tovább több tért fogott fel – kellemetlen 
összeütközések és viszálkodások merültek fel; ez okon 1817–18-n gr. Kemény Miklós 
főtisztségében határszabályozás jött létre, még pedig ismét a legeredetibb modorban, mert az 
egész határ jus-okra oszlott, egy jus fordulónként 7 és igy összesen 14 holdat tett. Az ily 
jussok a lakosok közt felosztattak, de nem a belső telkek, hanem marhaszám szerint és pedig 
egy négy ökrös gazda kapott egész just, két ökrös gazda fél just, marhátlan egy negyed just, 
mindezek azonban csak ugy részesedtek, ha valódi incorporált felvinczi polgárok voltak. De 
mivel a marhaszám folyton változott*Már csak azért is, mert mindenki, hogy egész just 
kaphasson, igyekezett bármily áldozattal is négy ökörre szert tenni., hogy a birtokjog és 
viszony evidentiában tartassék, minden tavaszszal lustrát tartottak, midőn a marhák számba 
vétettek, mely alkalommal kinek marhája fogyott, attól a birtoktöbbletet elvették, s annak 
adták, kinek marhája szaporodott. 

Ezen birtoklási viszony egészen 1846-ig tartott, midőn többek elégületlensége miatt előidézett 
hosszas per után végre a fenjelölt évben az uralkodó beleegyezésével uj birtokszabályozás jött 
létre, még pedig az előbbi sajátságos viszonyok által előkészitett még sajátságosabb alapon; 
ugyanis az egész 4418 holdra terjedő felvinczi határ 264 egyenlő részre oszlott, ebből a városi 
allodiumnak jutott 6 rész, a lelkészeknek külön-külön 2 rész, a kántoroknak és iskoláknak 
egy-egy rész; az ezen 12 rész felett fenmaradó 252 rész aránylagosan feloszlott a városi belső 
telkek székely tulajdonosai közt, mert a ki nemes, vagy székely voltát kimutatni nem tudta, az 
ha bár belső telke volt is, külső birtokban nem részesedhetett. 



Ezen birtokjog-szabályozás egy Aranyosszék részéről b. Thoroczkai Miklós elnöklete alatt 
működött bizottság által dolgoztatott ki, mely munkálat 1848-ban a város más okmányaival 
együtt elégvén, most ennek hiánya a birtokjog kérdésében nem kis zavart idéz elő. 

A határ-birtoklás ily eredetisége mellett a bennvalókra (belső telek) nézve is Felvinczen azon 
a Székelyföld más részeinek magán jogától teljesen eltérő sajátsága volt, hogy a bennvaló és 
szőlő a fiu- és leány-gyermekek közt egyformán oszlott. 

Fennebb előadtam mind azt, mi Felvincz ős történelméből tudomásom körébe volt vonható, 
azutáni történelmében kevés feljegyezni valót, s főleg kevés vigasztalót találunk; átmenetileg 
megemlithetem, hogy 1659. nov. végén, midőn II. Rákóczi György harmadszori trónra 
léptekor a kimenekült Barcsait másodszor is behozta a budai pasha, Rákóczi Várhegynél való 
csatavesztése után Radnóthra huzódott, Barcsai pedig török csapatjaival Felvinczre tett hadi 
szállását, s onnan bocsátott szét kiáltványokat a székelyekhez, hogy felvinczi táborába 
gyüljenek, de ennek – mivel a székelység Rákóczihoz egészen a végletekig hű volt – mi 
eredménye sem lett, annál inkább nem, mert féktelen törökjei Felvinczen és Aranyosszék más 
részében is dúlván és rabolván, ez által még inkább elidegeniték a különben sem igen kedvelt 
Barcsaitól a népet*Lásd Kemény Józs. App. Ep. X. 126.. Egy iszonyatos dúlás nyomait 
találjuk az aranyosszéki tisztségnek 1694-ben Bánfi György kormányzóhoz küldött 
jelentésében*A Szilágyi András fő- és Baktsi András alkirálybiró által aláirt jelentés megvan 
a fehérvári kápt. levélt. cist. Alb. Fasc. III. Nr. 50., hol Felvinczre vonatkozólag ez áll: „Itt 
nincs semmi épület, 18 szabad ember most ment haza lakni, az cinterem körül telepedtek 
valami hitvány kunyhokba.” Ezen feljegyzés annál inkább meglepő, mert akkortájt semmi 
hadjárat nem érinté honunkat; a 4 évvel azelőtt beütött Tököli sem hatott fel idáig, és igy 
Felvincznek jelzett megsemmisülését alig idézhette elő más, mint az atyai bécsi kormányt 
hallatlan kegyetlenségekkel inauguraló Karaffa, ki hazánk történelmében annyi gyászemléket 
hagyott hátra. A nyomdokait követő, s a Rákóczi forradalom folyama alatt Erdélyben oly 
borzasztóan gazdálkodó Tiege osztrák tábornok itt Felvinczen halt el szélhüdésben 1729. sept. 
14-én, ugy vitték Szebenbe eltemetni*Kővári Erd. régiségei 154. lap.. 

Felvinczet, s egyáltalában Aranyosszéket, még csak a mult század kezdetén is kizárólag 
protestánsok*A székelyek kizárólagosan unitárius és református hiten voltak, a kevés számú 
oláhok keleti vallást követtek. lakták, ugy hogy az egész székben egyetlen katholikus 
egyházközséget sem lehetett találni. Azonban a hogy Erdély az osztrák ház uralma alá jutott, a 
kormány által támogatott, s előtérbe tolt katholikusok itt is, mint országszerte mindenütt, 
minden lehetőt megtettek, hogy tért nyerhessenek, s az idegen uralmat nem igen tűrő nyakas 
protestantismust háttérbe szoritsák, s mert a végeredményből az idegen önkény huzott 
hasznot, a katholikusokat minden módon még fegyveres erővel is segitette e terjeszkedési 
törekvéseikben. Aranyosszéken legelőbb Felvinczen vetették meg lábaikat – s bár az egész 
városban alig volt egy pár drága pénzen szerzett katholikus – ott mégis 1747-ben templomot 
(a mostanit) épitették. Hanem igy is nagyon lassan szaporodtak, ugy hogy 1760-ban még csak 
52 férfi és 54 asszony van katholikus hiten Felvincz városában s Aranyosszék más faluiban – 
melyek Felvincz filiái – 85 férfi 100 nő*Benkő Józs. Spec. Tran. sedis Aranyos.. De ennyi is 
elég volt arra, hogy állást foglaljanak, s nemsokára az osztrák kormánytól nyert katonai erő 
alkalmazásával megkezdték erőszakos terjeszkedésüket. Igy 1774-n – mint alább 
okmányokkal támogatottan ki fogjuk mutatni – a sinfalvi unitáriusok templomát a 
legborzasztóbb vérengzés és kegyetlenkedéssel foglalták el, s oda kath. egyházközséget 
szerveztek, egy harmadikat Bágyonba terveltek, egy negyediket pedig Aranyosszék 
főkirálybirája b. Orbán Elek alapitott Harasztoson. Igy ma a katholikusoknak három 



egyházközsége van Aranyosszéken, melyeknek 1760. évi 291 lélekből álló hivei napjainkig 
1000-re szaporodtak. 

Felvinczi egyházközségüknek csinos – képünk előterében is felötlő – temploma épen fennáll 
kaczér tornyával, mig a nagy többségben levő reformátusok szentegyháza még most sem 
emelkedhetett ki egészen romjaiból, toronytalanul gyászol ott, mint a vésznapoknak szomoru 
emlékjele. De lássuk e bús napoknak még búsabb korrajzát. 

Felvincznek régi erőditett temploma volt a város fölötti hegyfok magaslatán, még most is 
megvannak a köridomú régi templom kastélynak két ölnyire törpitett védfalai. Csak ennyi, mi 
régi korból Felvinczen fenmaradt; mert az ezen védfalak által körülölelt ódon, gót izlésü 
templomot – kicsiny és romladozott levén – szétszedték, s helyére 1845–48-ban egy 
terjedelmes, Felvincz városához méltó uj templomot*A régi templomból csak a hoszszentély 
két oldalfala maradt meg, s ezen a mész alól régi frescofestvény élénk szinei tünnek itt-ott elő, 
de a szentélyzáródás aligha a régi, mert az egyenesen záródik, s a jelen záródáson kivül oly 
falnyomok mutatkoznak, melyek a régibb egyház sokszög-záródását sejtetik. Ajtó és ablak ma 
már mind átalakult. s melléje igen szép iskolaházat épitettek*Ez iskola alaptőkéje egy 1836-
ban létrejött magtár-alapból tetemesen növekedett, ebből vették meg 1842-ben gr. Teleki 
Ádámné templom-közeli telkét, hová felépülvén a csinos iskolaház, a tanitás még azon évben 
megkezdetett; egyház és iskolának is gyarapitására szolgált egy 1828-ban a Létom völgyében 
épitett fogadó.. Nagy áldozatokkal, önmagokat megerőltetve emelték Felvincz lakói e 
szentegyházat, mely oly büszkén trónolt ott az egész vidéket uralgó magaslaton, az útas előtt 
már messziről feltünve, szépité a tájat. A díszes templomukra büszke felvincziek 1848. nov. 
13-án éppen annak felszentelési ünnepéhez készültek, midőn Gräcze osztrák százados által 
vezetett 8000 oláhból álló tábor ütött tanyát a Pestes nevű szőlőhegy alatt. A felvincziek 
gyászos példákból tudhatván, hogy az oláh táborok ily látogatása mit szokott jelenteni s mivel 
a városban semmi erő, mi védhette volna, nem volt, gyorsan menekültek el; 52 személyt 
azonban a városra csapott oláhok menekülésük közben meglepvén, elfogtak s egytől-egyig a 
legiszonyubb kegyetlenkedéssel gyilkoltak le. Az elmenekültek is csak magukat mentheték 
meg, de minden vagyonuk hátramaradt, az oláhok aztán szabadon prédáltak ott kényük-
kedvök szerint, mi értékes butor, kereskedelmi czikk, élelmiszer stb. volt, a közt 25,000 veder 
bort is kihordtak a táborba, s azután a várost minden oldalról meggyujtva, földdel egyenlővé 
tették. Ekkor a reformátusok uj templomát, iskolaházát, papi, mesteri lakokat s az egyház 
fogadóját is elégették, ugy hogy csak maga a ref. egyházközség 20,000 pfrt kárt vallott. E 
mellett értékes és nagy műbecscsel birt urasztali szent edényei eloroztattak, irattára – melyben 
nagymennyiségű régi okmány s adománylevél volt – tüzbe szóratva, megsemmisittetett, a 
történelem kipótolhatlan kárára. 

A katholikus templom azonban megkiméltetett azon ötletből, hogy abból – mint Gräcze igérte 
– majd oláh templomot fognak csinálni, mert kik e dúlásokat rendezték, azok a népnek az 
elpusztitott helységek jövőben való birtoklását igérték. B. Kemény Gábor mint szemtanu 
ekként irja le az itteni dúlást*„Nagy-Enyed és vidékének veszedelme 1848–49-ben”. Pest 
1863. 139–140. lap.. 

„Bámulatos és megdöbbentő volt látni a helyet, hol régebben népes házsorok, jóllét, tevékeny 
élet volt, mint kietlen, kormos, lakatlan pusztaságot. Magam láttam igy Felvinczet pár évvel 
pusztulása után. Vinczen a házak két templomot és székházát s egypár nagyobb épületet 
kivéve, mind fából valának: ezek nem beégtek, de a szó teljes értelmében a föld szinéig 
leégtek, éppen igy a hasonlólag fakeritések. Vincz legfőbbként földmívelésből élt, sok 
gazdasági gyüjteménye szokott lenni: ezek köztudomás szerint éghetők és elvihetők. 



Gazdasági épületei is fából valának, helyöket alig lehetne kijelölni. Már a kertekre is igen 
kevés gondot forditottak Vincz egyszerű székely lakói; gyümölcsfájok inkább szőlőjükben 
vala és a fák is hiányozván a városban, nemcsak hogy a pusztitás után keresztül-kasul lehetett 
járni a telkeken egyik utczából a másikba, de lehetetlenség volt megismerni igen sokhelyt, hol 
végződik az egyik telek, hol kezdődik a másik, és nagyon gyakran a helylyel a 
legaprólékosabban nem ismeretes, képtelen vala meghatározni, hol volt régen útcza, mely 
darab volt telek!? A tatárok ilyenformán dúlhatták fel őseink lakjait.” 

Hogy a dúlásnak e gyászos helye még gyászosabb események szinhelyévé nem lett, hogy a 
romokat ártatlan üldözöttek vérével nagyobb mérvben nem önték el az oláhok, az nem az ő 
akarathiányukon, hanem módnélküli gyávaságukon mult el; ugyanis a nagyenyedi 
iszonyatosságok és kannibáli kegyetlenségek után, 1849. jun. 16-án Tordáról egy 40 Kresz-
chevauxlegersből, két kis honvéd-századból, a tordai, egerbegyi és gyéresi nemzetőrségből s 
néhány önkéntesből alakult mentő-csapat indult Pereczy százados vezetése alatt Enyedre, 
hogy ott a vérfürdőt túlélt szerencsétleneket egybeszedve, megmentse. Vagy 700-at gyüjtött 
egybe a csapat a romok közé és az erdőkbe elbujt szerencsétlenekből, s menni képteleneket 
vagy 70 szekérre felrakva, indult Torda felé*Ezt nem minden harcz nélkül létesiték, mert 
Enyeden a hidnál az előcsapatból egy lovast elejtettek s azután a házakba visszavonulva 
lődöztek az oláhok, de a mentőcsapat gyalogsága rohammal vette be a megszállott házakat s 
egy elszánt utczaharczban szétszórta az oláhokat.. 

Nem harczolni ment e csapat, hanem a szégyenletes öldöklésből fenmaradt szerencsétleneket 
egybeszedni; nem katonai, hanem emberiségi czélból szállott ki e mentő-csapat, mint a 
csolnak, mely a vihar által széldúlt gálya megmenekülhetett legénységének szerencsétlen 
hajótörést szenvedetteit indul felkeresni; mindentől fosztott, elfagyott, sebektől boritott, 
kiéhezett nőket, gyermekeket, aggokat szállitott ezen betegápoló s gyámoltalanokat mentő 
csapat, tehát oly expeditio volt, melyet még a vad népek is respectálni szoktak; s mégis 
Akszentyének Marosujvárt tanyázó tábora, mely Nagy-Enyedet elpusztitá, mely annyi 
ezereket koldusbotra juttatott, elég gyáva s embertelen volt a vészből igazán csudaszerüleg az 
isteni gondviselé által megmentetteket Felvinczen kelepczébe keriteni akarni. – A mint a 
mentő-csapat előőrsége Felvinczre beért, a romok közé rejtőzködött oláhok sortüze fogadta, 
mely néhány lovast Pereczy olasz csapatjából leteritett, ugyanekkor a Felvinczen túl levő 
magaslaton nagy oláh tábor nyomult elő, hogy a Tordára menő útat a menekülők előtt elzárja. 
A szekerek között már-már rendetlenség támadt, mit azonban sikerült az erélyes 
rendelkezésnek helyrehozni s egy mellékúton Torda felé inditani, mig a lovasok, gyéres-
egerbegyi nemzetőrök és honvédek, zárt sorokban elszántan rohanták meg a magaslatra 
felgyült oláhok folyton lövöldöző roppant tömegét. Ezek – mint mindenütt, hol a legkisebb 
ellentállást találták is – nem várva a rohamot, eszeveszetten futottak szét s menekültek a 
hegyekre; igy aztán a mentő-csapat és a menekültek az ördögi vadsággal és kafferi 
kegyetlenséggel készitett kelepczéből megmenekülve, minden további baj nélkül megérkeztek 
Tordára*Lásd részletesebben Kemény Gáb. „Nagy-Enyed és vidéke veszedelme 1848–1849-
ben”, 181–186. lap.. Az oláhok pedig nemsokára Felvinczről ugy, mint M.-Ujvárról 
eszeveszetten menekültek el, mert azalatt, mig Felvinczen a mentő-csapat ily embertelen 
megtámadását rendezték, a 17-én Tordáról megmozdult Czecz tekintélyes magyar sereggel 
indult el Szeben felé. A felvinczi támadáskor már Harasztos körül járt, s ha pár órával 
hamarább érkezik, a Felvincznél ólálkodó oláhok esnek a másnak ásott verembe, mert oly két 
tüz közé szorultak volna, melyből kevesen vitték volna el fogukat. Hanem a mentő-csapat 
rohama elől hegyekre menekültek észrevevén Czecz hadtestének közeledtét, eszeveszetten 
huzódtak át a Maroson s Akszentye, a védtelenek ellen oly bátor vezér – ki a Maroson való 
átszállás fedezetére volt roppant táborával Maros-Ujvárra rendelve – első volt, ki megszaladt, 



mielőtt az ellenséget csak megpillanthatta volna; a futó vezér után eredtek aztán vitéz legiói 
is. 

Ekként Felvincz környéke az ellenségtől megtisztulván, a város minden nélkül elmenekült 
lakóinak megmaradott része 1849. apr. és májusában*Az elmenekülőkből az úton sokat 
leöltek, mások elfagytak, betegségben, étlenségben pusztultak el ugy, hogy az első 
kivonuláskor 300-nál többen estek áldozatul Felvincz lakói közül. visszatért; de ott hiába 
keresték lakjaikat, ősi tüzhelyeiket, minden fel volt dúlva, minden el volt rabolva, nem volt 
egyetlen fedél is, hova árva fejüket lehajthatták, nem semmi, mivel táplálkozhattak volna; 
azonban kik minden elvesztettek, elég bátrak voltak ujból az élethez kezdeni, a romok közé 
gunyhókat rögtönöztek, s elkezdették földjeiket mívelni*Mert az első dúláskor a városnak 
Kercsed felé legelő csordájának mintegy fele része megmentetett., hogy legalább jövőre 
legyen mit enniök. De ennyi gyilkolás, ennyi dúlás még nem volt elég, hanem azoknak, kiket 
gazdagokból koldusbotra juttattak, még mankóit is elvették, mert 1849. aug. 14-én a muszka 
tábort ragadozó vadállatokként követő oláhok ujból megrohanták Felvinczet, lakóiból, kik el 
nem menekülhettek, ujból felkonczoltak, ugy hogy 2000-nyi lakosából csak 500 maradt 
életben*Mert a megmaradtak is a nyomor és nélkülözések és a zord idő miatt annyira 
elbetegedtek, hogy 1849-től 50 végeig 200 embernél több halt el Felvinczen, tehát a 
megmaradott népnek csaknem fele., s e mellett a Maros terén legelő csordájukat – vagy 500 
darab szarvasmarhát – is elhajtották. 

A korábbi áldozatok közös sirja mellett egy másik emelkedett, mely alá a legyilkoltak százai 
voltak eltemetve, a megmaradtak éhezve siratták szeretteiket. A gabona le volt aratva, a dús 
termést adott határon ott voltak a sürü kalongyák (keresztek), de isten áldását a barmaitól 
megfosztottaknak nem volt mivel hazaszállitani, s még ennyi csapás alatt sem csüggedett a 
megfogyott, de meg nem törhetett nép, bámulatos erélylyel fogott munkájához, hátukon 
hordották haza a gabonát, mely módon oly lassan haladhattak előre, hogy még karácsonkor is 
elég kalongya volt a felvinczi határon*Az utóbbi dúlásról lásd Basa Mihály, akkori felvinczi 
ref. lelkésznek, mostan harasztosi lelkész és esperesnek a kercsedi egyházközség 
jegyzőkönyvébe iktatott értesitvényét, mely az erdélyi ref. anyaszentegyház 1867-ki 
névkönyvében is közölve van, annak 24–26-ik lapjain.. A hogy a felvinczi nép élelmét ekként 
megszerezte, melléje nő- és fiu-iskolát, papi, mesteri lakot épitett*Mit teljes önmegtagadással 
hajtott végre kölcsönvett 1200 forinttal s ingyen adott kézi munkával. – A templomot 1852-
ben fedték be, a kántori lakot 1858-ban épitették. Orgonát, papi lakot 1860-ban csináltak. Az 
iskolai alapra 1858-ban 93 forint értékű gabonát tettek az iskolai magtárba, mi szerencsés 
kezeléssel mostanig 3000 frt tőkére nőtte ki magát. Ennek kamatjából 100 frtot kap a fitanitó, 
2/5-de pedig tőkésittetik mindaddig, mig a fitanitónak 400 frt és a beállitandó leánytanitónak is 
ennyi fizetése kitelik. Igy lehet kis kezdetből nagy eredményt felmutatni., s csak azután fogott 
magán lakjainak emeléséhez. E hangya szorgalmu népnek tevékenysége s bámulatos 
iparkodása két évtized alatt eljesen eltüntette a multnak gyászos romjait, s a földszinéről 
eltüntetett város hamvaiból phoenixként éledett fel az uj Felvincz, ugy hogy az útas, ki a 
fenvázolt szomoru előzmények tudatával jön ide, méltán meg lesz lepetve azon 
előrehaladáson, azon csinosodáson, mit itt lát, főleg ha meggondolja, hogy két évtized előtt 
puszta földnél egyéb nem maradt e helyen; s Felvincz nemcsak kiépülte a rombolást, hanem 
naponta emelkedik és terjed, mert szorgalmas tevékeny székely lakossága fel tudja használni 
azon előnyöket, melyeket kedvező fekvés és nagy terjedelmű határa nyujt, melynek – a 
tulajdonjognak meghatározásával beállott birtoklási biztosság alapján – minden hantja mívelet 
alá kezd jönni; az értelemmel üzött mezei gazdaság mellett a szőlő- és gyümölcs tenyésztés is 
nagy mérvben üzetik; de Felvincz népe nemcsak vagyonilag gyarapodik, hanem szellemileg is 
emelkedik, a ref. egyházközségnek igen czélszerüleg szervezett és berendezett iskolája által a 



közműveltség naponta terjed, s éppen ezen emelkedő értelmiségi fejlődés alapján remélhetjük, 
hogy Felvincz a vasút és Maros szabályozás idáig való eljutásakor egy tekintélyes várossá 
való fejlődésre meg lesz érve, mert annak elemeivel kétségtelenül nagy mérvben meg van 
áldva. E szerint nem ok nélkül gerjednek a felvincziek haragra, ha egyik másik ingerkedni 
szerető idegen azt kérdi, hogy „miféle falu ez?” Felvinczi volt azon Felvinczi János, ki 1535-n 
mint philipolii czímzetes püspök és az erd. püspök vicariusa emlittetik*Szeredai Not. cap. 
Alb. 152.. 

Felvincz református lelkészei között több kiváló egyén volt; felemlitem Eperjesi Zsigmondot, 
ki mint felvinczi lelkész választatott meg 1782-ben ref. püspökké, mely tisztet egy darabig a 
régi felvinczi iskola helyiségében folytatta s csak azután ment Nagy-Enyedre. Felvinczen 
kétszer volt lelkész az e városban született Nagy György, ki korának egyik 
legtudományosabban mívelt embere s legnagyobb szónoka volt. Élete sok csalódás és 
szenvedés közt folyt le; itt csak pár vonással emlitem főbb mozzanatait. Az enyedi 
collegiumból – melynek legkitünőbb osztálytanitója volt – hozatott 1807. Felvinczre papnak, 
1807-ben külföldi egyetemekre ment, honnan visszatértekor 1811-ben N.-Enyedre, következő 
évben Kolozsvárra hivatott meg lelkésznek, 1814-ben hittanárrá lett. Itt özv. gr. Toldalagi 
Józsefnébe szeretve, a család tudta nélkül titkosan egybeesküdött, miért az akkor is büszke 
aristocratiát maga ellen izgatván, ez üldözőbe vette: a házasság megsemmisittetett, 
hivatalaitól felfüggesztetett, s bár a k.-vásárhelyi zsinat 1816-ban felmenté s papságába 
visszahelyezte, azért üldöztetése még sem szünt meg. Ez elől menekülendő, Dézsre, onnan 
Felvinczre vitetett másodszor papnak. Hivták a szászvárosi igen jövedelmes papságra, 
eligérkezett, de a felvincziek marasztására s fizetésemelés igéretére megmaradt Felvinczen, 
hol nemsokára földijeivel, sőt rokonaival is kellemetlen összeütközései, s a szászvárosiak 
kártéritési panaszai keseriték életét, mi a földvári zsinaton (1824-ben) való megintetését vonta 
maga után. 1827-ben K.-Vásárhelyre választatott papnak, hol 1830. februárban halt el ezen 
sokat hányatott, sokat szenvedett s azért részvétünket érdemlő jeles férfi. Felvincznek 1848-ki 
gyászos feldúlatásakor Demjén József volt papja, ki sok hányatás után Bukarestbe vetődött, 
onnan mint a Mack-féle összeesküvés részese 1853-ban haza hurczoltatott, s két évi fogság 
után Fehérvár börtöneiben halt el, mint a szabadságszeretetnek nemes áldozata. Áldás 
füződjék azért a hazafi-vértanú tisztelt emlékéhez*Felvincz ref. lelkészeiről általánosan s az 
emlitettekről különösen láss többet az erd. ref. anyasz. 1867. névkönyve 27–31. lapjain.. 

Felvincz, miként fennebb elmondók, Aranyosszéknek szélén fekszik, s ennek lehet feltudni, 
hogy bár egyedüli városa e széknek, mégis kormányzati központtá csak a későbbi időkben 
lett, mert Aranyosszéknek régi időkben nem levén állandó praetorialis helye, székgyülései 
bolygók voltak s leginkább a főkirálybirák lakhelyein vagy azoknak közelében eső 
helységekben tartattak, bár Felvincz is részesült ilyszerű kitüntetésben, mert 1651–1848-ig 
15-ször tartotta Aranyosszék közgyüléseit Felvinczen; az 1769-ben elkezdődött continua 
táblák egészen 1784-ig (mikor Aranyosszék Torda és Kolozsvármegyével egyesittetett,) 
mindig Felvinczen üléseztek, valamint tiszti ülések is főleg 1800-tól kezdve gyakran tartattak 
Felvinczen, a székházzá átalakitott régi katonatiszti szállásban*A börtönhelyiségek és a 
börtönőr folytonosan Felvinczen voltak s ott maradtak még azután is, hogy Kövend lett a 
közigazgatási központ.. 1810-ben azonban a központibb Kövendre tétettek át. A negyvenes 
években a székház hovaépülte felett egész harcz kezdődött a szék két járása közt, mit az 
udvarnak azon 1844-ben kiadott rendelete, hogy a székház Felvinczre épittessék, még inkább 
felbolygatott; mert ez év máj. 29-én Kövenden tartott közgyülésen a szék lakói falunként 
nyilatkoztak a székház hovaépitése felett, s azok, kik Kövend vagy Bágyonban ohajtották, 
nagy többségben voltak, s kimondák, hogy a törvény értelmében az udvar be nem 
elegyedhetik abba, hogy valamely törvényhatóság praetoriumát hová épitse s ez értelemben 



irtak fel. Erre a kormányszék szigoruan elrendeli a székháznak Felvinczen való azonnali 
felépitését, az udvar is ezt ismételten megparancsolja; de az ez év decz. 2-án Kövenden tartott 
közgyülés ugyanazon év máj. 29-én udvarhoz felterjesztett folyamodására hivatkozva, válasz 
érkeztéig mind a két rendeletet félreteszi. Az 1845. márcz. 3-iki közgyülés a kormányszék 
ismételt rendeletét válasznyerésig ujból félreteszi, s az ellenkező 15 falu kimondja, hogy a 
Felvinczre épités esetében semminemű napszámot nem fog tenni. Az 1845. jun. 2-kán 
Kövenden tartott gyülésen az uralkodó azon válasza, hogy a 15 falu kérelme visszautasittatik 
s a székháznak Felvinczen való épitése elodázhatlanul megkezdessék, szintén nem birt 
eredménynyel, mert a határozathozatalt a kormányszéknek multkori felterjesztésére adandó 
válaszig felfüggeszték, mig végre 1846-ki juniusában az udvar harmadszor is betilt minden a 
Felvinczen való épitést gátló kitérést s a székházra már korábban applacidált 10,271 rfrt 24 
1/2 krhoz még szükségelt 1745 frt 13 1/2 krt a tartományi pénztárból kiadatni rendeli. Ekkor 
aztán megadta magát a szék; épittető biztosokat rendelt, az anyaghordást megkezdette s az 
épitéshez hozzákezdett*A mint ez kitetszik ezen felhozott közgyülések jegyzőkönyveiből.. 
1848-ra készült az el, mikor az oláhok azt is lerombolták, fedelét leégették s északi oldalát 
összeontották. 

Aranyosszék ezen ellenkezése áldást hozó volt a székre nézve; mert ha az udvar és 
kormányszék rendeleteinek engedelmeskedik s a felvinczi székház korábban elkészül, 
Felvincz feldúlatásakor e szék igen becses levéltára is megsemmisült volna, igy azonban 
1848-ban az még Bágyonban levén*Hová a székház 1844-ben tétetett át Kövendről., a szék és 
a történelem nagy hasznára meg lett mentve. 

Forradalom után az egész hazával Aranyosszék is kivetkőztetett régi alkotmányos alakjából és 
hatásköréből; minden, mi népét a szabad multra emlékeztetheté, eltöröltetett, az ország 
szeszély szerinti kerületekre osztatott fel; a Kolozs-, Torda- és Aranyosszékből alakitott egyik 
kerület járás-hivatala kezdetben Thoroczkón, később Bágyonban volt; de 1857-ben Felvincz 
átlátva, hogy a székhely oda tétele által míveltségi és forgalmi tekintetben is a város sokat 
nyerne, a székház Felvinczen való épitésére 8000 frtot ajánlott, mit Rostoschi akkori 
járásfőnök 16,000-re csigázott fel; ez összeget is Felvincz átvállalta olyformán, hogy 8000 frt 
államkölcsönt nyerjen e czélra, mit megnyervén, elkezdetett a székház, s miután a vidék közel 
falui 2000 frttal segiték s napszámot adtak, 22,000 forintból felépült a képünkön is látható 
szép emeletes épület*Bár most egy ily épület 100,000 forinton alól alig lehetne kiállitani., 
melybe 1860-ban be is költözött a járáshivatal, hogy uj szállását csakhamar az alkotmányosan 
reorganizált Aranyosszék alkotmányos tisztségének adja át. A rövid alkotmányos élet után 
bekövetkezett provisorium szintén Felvinczről folytatta politikai experimentatióit, mig végre 
1867-ben ujból az alkotmányos kormány váltotta fel. Felvincz két szobát városházának 
megtartva, az épületet dijtalanul átengedte a széknek, csak azt kötve ki, hogy az államkölcsön 
(8000 frt) kamatjának fizetésétől fel legyen mentve*A szék a legujabb időben lépéseket tett 
arra, hogy az épitési ár lefizetése által Felvinczet kártalanitsa és a székházat tulajdonává 
tegye.. A székháztól elkülönitve egy U idomú külön épületben vannak a börtönhelyiségek; 
ugy ez mint a székház hazánk legcsinosabb és legczélszerübben berendezett közigazgatási 
helyisége. 

A székház földszintjét a szék levéltára foglalja el; e levéltár honunk minden törvényhatósági 
levéltárai közt a legrendezettebb, ezáltal könnyitett kutatásaimnak sok e székre vonatkozó 
érdekes adatot köszönhetek. Igen érdekes e levéltárban az ugynevezett Aranyos könyv; egy 
aranyozott díszkötésbe foglalt ívrétű könyv, melybe Aranyosszéknek mindennemű 
kiváltságai, szabadalomlevelei hitelesitett káptalani transumptumokban egybe vannak 
gyüjtve*Ezen gyüjtemény keletkezésének történelme ez: 1737. jun. 18-án Harasztoson tartott 



közgyülésen felhozatott, hogy a széknek sok kiváltságlevele s más nagy értékű eredeti régi 
okmányai vannak, melyek, mert a háborus időkben hol földbe, hol a toroczkói bányákba 
dugdostattak, megromlottak; felkérték tehát akkori főkirálybiró Orbán Eleket, hogy azokat a 
kolozsmonostori káptalanba tegye be s azokról egy e czélra készült araranyos, ezüst kapcsú 
könyvbe hiteles másolatokat vétessen a szék számára, mely „Aranyos könyvet” a szék 
főjegyzője különös eskü terhe alatt hűn őrizze s magán- vagy közhasználatra is csak a szék 
beleegyezésével adhassa ki. Ezen határozat van a „Gyula” czímű jegyzőkönyv-gyüjtemény 
207. lapján. Igy adja ki a kolozsm. conv. még ez évben a letett okmányok hiteles másolatát., s 
melyekre e szék előismertetésében s a munka folytán idáig már többször tettem vonatkozást, 
valamint ezután is gyakran fogok hivatkozni. Ezen kivül van két nagy kötet okmány 
gyüjtemény e czím alatt: „A nemes széket illető eredeti levelek”. Az I. kötet 1605–1786-ig, a 
II. kötet 1720–1783-ig megy, ezekben szintén igen sok érdekes adat van egybehalmozva, s 
arra való hivatkozásaimat „okmánygyüjtemény I. és II. kötet” czímen teszem. 

Főleg nagy érdekkel birnak Aranyosszék közgyülési jegyzőkönyvei, melyek 1650-től kezdve 
egészen 1784-ig teljesen megvannak 19 izmos kötetben, mely kötetek multunk nagy 
embereiről vannak nevezve, igy az: 

1. köt. „Bendegucz” 1650–1690. Ebben nemcsak a közgyülések, hanem a derék- és alszék 
üléseinek jegyzőkönyvei is benn vannak. 

2. kötet „Atilla” 1690–1707. Első részében a közgyülések, második részében a törvényszékek 
jegyzőkönyvei foglalvák. 

3. kötet „Csaba” 1710–1718. Közgyülések és törvényszék jegyzőkönyvei. 

4. kötet „Aladár” 1718–1726. Közgyülések jegyzőkönyvei. 

5. kötet „Árpád” 1727–1734. Közgyülések, sedria filialis és sed. judi. octavalis, valamint a 
sedria generalis néven tartott törvényszékek jegyzőkönyvei. 

6. kötet „Gyula” 1734–1746. Közgyülések, a Harasztoson tartott sedr. gen. és a vándor sed. 
inf. jegyzőkönyvei. 

7. kötet „Kend” 1746–1763. Közgyülések jegyzőkönyvei. 

8. kötet „Szabolcs” 1763–1769. Néhány közgyülés jegyzőkönyve mellett a continua táblák 
jegyzőkönyvei, melyek az „Aba” czímű másik gyüjteményt is elfoglalják. 

9. kötet „Urs” és 10. kötet „Kadika” 1769–1773. A continua táblák jegyzőkönyvei, mert 
közgyülések ez időben ritkán s csak a főkirálybirák beiktatására tartattak. 

11. kötet „Mátyás” és 12. kötet „Lehel” 1773–1779. A continua táblák és gyér közgyülések 
jegyzőkönyvei. 

13. kötet „Hunyadi” és 14. köt. „Verbulcs” 1779–1781. A continua táblák naplója. 

15. kötet „Gejza” és 16. kötet „Zoltán” 1782–1784. – Continua táblák naplója és pertára. 

17. kötet „Báthori” 1784. A cont. táblák naplója és pertára. 



18. kötet „Vaszul” 1785. Az egyesült kolozs-tordavármegyei és aranyosszéki nemesek 
sedriájának jegyzőkönyve. 

19. kötet „Béla” 1786. – Ugyanazt tárgyalva. 

Itt megszakadnak Aranyosszék jegyzőkönyvei*Csak még egy van, melyben az 1792–1799-ig 
tartott közgyülések jegyzőkönyvei vannak, s még az 1848-ki közgyülések egynéhányának 
jegyzőkönyvei., de megvannak a tiszti ülések jegyzőkönyvei a kolozsvári kerületi 
törvényszéktől visszakerült pertárak, a derékszék és alszékek jegyzőkönyvei 65 izmos 
kötetben*Az 1799. év utáni közgyülési jegyzőkönyvek a kormányszék levéltárában – bár 
hézagosan – megvannak 3 inf. kötetben. A Bach-rendszer német irományainak roppant 
halmazával foglalkozni nem lehetett hivatásom.. 

A szék lustráiból is van néhány nagyon megrongált állapotban, melyeket a másutt látottakkal 
és olyakkal is, melyekre a közgyülési jegyzőkönyvekben vagy nemeslevelekben hivatkozás 
van téve, már e kötet kezdetén, Aranyosszék előismertetésében szólottam, illetőleg azokat 
egymásutáni sorozatban egybeszedtem s igy itt ismételni feleslegesnek tartom. 

A székház ez okmányi kincsei közt való széttekintés után visszatérek Felvincz ismertetésére s 
nevezetesen annak közigazgatási szervezetére. Felvincznek tanácsa régibb időben állott egy 
főbiró, egy jegyző és 12 tanácsosból; itélt a községi, polgári és bűnügyekben elsőbiróságilag, 
másodbirósága volt a szék derékszéke, jus gladii-val is birt, mint fennebb felhoztam, de ily 
esetben a szék két ülnökét is meg kellett hivni. Jelenleg Felvincz közigazgatása nagy 
módositáson ment át, mert tanácsa áll egy főbiró (Kovács János), egy jegyző (Nádudvari 
László) és három tanácsosból (Kovács Albert, Szacsvai Lázár és Bálint József); határoz polg. 
ügyekben 30 frtig, bűnügyekben a városi rendőr, másodbiróságilag a tanács. A város 
közügyeit a 40 tagból álló képviselőtestület intézi a szónok (Balogh Elek) elnöklete alatt; e 
mellett az árvai ügyeket egy három tagból álló árvai szék vezeti. 

Felvinczre vonatkozólag még megemlitem, hogy van posta-állomása, olvasó-egylete. 
Országos- és hetivásárai által élénkitett kereskedelme, mely már is több bolt nyitását tette 
szükségessé*1848-ban Böhm János gyógyszertár-nyitásra is nyert szabadalmat, de a közbejött 
események miatt felállitásában meggátoltatott. – Pár évvel ezelőtt Marosujváron nyilt 
gyógyszertár, mi által Felvincz legalább egy ideig elesett attól.; a helyi iparosok és 
kézművesek száma naponta növekedik, ezek mesterségükben hovatovább gyakorlottságot 
nyernek, a főútvonalon – Torda, Enyed, valamint Ludas-Enyed közti közép ponton – fekvése 
és a szék tisztségének itten léte, hova-tovább több vendéglő és csinos magányházak 
emelkedését eredményezi, s mind ez összeműködőleg hat arra, hogy a mult romjaiból 
kiemelkedett uj Felvincz városias küllemet öltsön. A széles útczákat mindenhol izletes 
földszinti épületek szabályos sorai szegélyezik, melyek körül tisztaság és rend mutatkozik. A 
város középpontján – ott hol a torda-enyedi főútvonallal a Maros mellett lejövő másik 
országút egybetalálkozik – van a terjedelmes vásártér, egyfelől a büszke székházzal, másfelől 
a katholikus egyházzal. E piacz közepén egy örökösen csergedező csorgó kinálkozik kristály 
tiszta vizével az útasok enyhitésére, mig a nagy hosszu válukban felfogott viz-felesleg a 
fogatoknak nyujt könnyen kapott itatási helyet; miért itt ugy a Torda, mint a Vásárhely felől, 
vagy alulról jövők is kiereszteni és étetni szoktak*Egy másik, még ennél is dúsabb és jobb 
vizű csorgója a ref. templom előtt csergedez., mely körülmény Felvincznek nagy élénkséget 
ád; s nagyban termelt jó minőségű borainak és gyümölcsének biztos elhelyezési módot nyujt, 
mi nem kis mértékben foly be a minden nyomon észlelhető jóllét fejlesztésére. Mielőtt a már 



kellőleg ismert Felvinczet elhagynók, még fel kell keresnünk a már fennebb is emlitett, s 
elnevezése által az olvasóban bizonynyal kiváncsiságot költött Zsidóvár-at. 

Felvinczről az Enyed felé vezető országút régebb a várostól délnyugatra elhuzódó Kamara-
dombnak nevezett magaslatra emelkedett. E domb, vagy jobban mondva hegyfok ily nevét 
onnan vette, hogy régen ottan sóvámot szedő kamarai hivatal helyisége állott, azon távol 
korban, midőn most a tér túl felén folyó Maros e hegyfok alját mosta, mi hogy valójában igy 
volt, azt a régi medernek a hegy alján elhuzódó nádfogta vonala még most is tisztán jelöli. A 
Maros itteni folyása indokából vezettetett emlitett hegynek az országút, s bár a folyam több 
század óta elvonulva helyt adott a czélszerübb útvezetésre, mégis az emberek hosszas ideig 
mászták ok nélkül ezen meredek hegyet, s alig pár éve, hogy az ily állat-kínzás oktalanságát 
átlátva, a hegy elhagyásával a Létompatak völgyén vezették le az útat a Maros terére. Mi 
azonban – ugy is régi kor emléktöredékét kutatni indulván – nem a kényelmes uj, hanem a 
régi felhagyott útat követjük. Hol ez út az emlitett hegyfokról a Maros terére lelejtve az uj 
úttal egybetalálkozik, jobbról egy omladványos meredek oldallal biró hegyfok emelkedik, 
vagy 200 lábnyira a tér szinvonala fölé. E hegyfokot nyugat és délről a Feredő patakának 
mély völgye kanyarogja körül, keletről falmeredeken hanyatlik le a Maros terére, s igy csak 
északról függ egy keskeny hegynyak által egybe azon fensíkkal, mely innen egészen a 
Székelykő aljáig nyúlik fel. Az emlitett Feredőpatak pár öl magasságu zuhatagban rohan le, 
alkotva ez által egy természetes zuhanyt, s alján tágas fürdőmedenczét, melyben a lakosok 
szorgalmatosan is füredeznek, mert e patak vize ivásának és abban való fürdésnek hideglelést 
gyógyitó hatást tulajdonitnak, honnan a patak neve is származott. A patak völgyében és 
szomszédságában volt a már fennebb emlitett zsidóvári praedium, a körülhatárolt hegyfokon 
pedig az annak nevet adott Zsidóvára feküdt, melynek maradványait szemügyre veendők, a 
különben is szép kilátással gyönyörködtető hegyfokra mászunk fel. 

A hegy fenlapja háromszög-idomu, ilyen volt az azt koronázott vár alakja is. Miként fennebb 
emlitém, a hegy csak északon függ egybe a fenlapálylyal, miért ezen hadászatilag 
leggyengébb oldal megerőditésére volt főfigyelem forditva, erről tanuskodik a most is felötlő 
kettős gátony, vagy töltés, mely ez oldalt 100 lépés hosszuságban fogta át. Ezzel másik a hegy 
déli oromszélére fektettetett gátony szögellik egybe, mely 150 lépés hosszuságu. A délnyugati 
oldal bár meredeken hanyatlik le a Feredő patakhoz, mégis itt-ott megmászható gyenge 
pontokat tár fel, s azért a kettős védtöltés szintén szükségessé vált; de mivel a hegy fenlapja 
amugy is csekély terjedelmű, térnyerés kedvéért, fenn a hegyormon csak egyes védtöltés volt, 
mig a külső védmű elhelyezésére a hegy oldalába tettek egy útszerű bemetszést, hol vagy 
védtöltés volt, vagy mi valószinübb, karozat (pallisade) fedezte az ez oldalról való 
megtámadások ellen. 

E leirt két oldali gátonyt egy a keleti oldalt szegélyező hosszabb gátony kötötte egybe, ugy 
hogy az egyfelől az északi gátonynyal egybeszögelve mindig keskenyedőleg közelitett a 
délnyugatihoz, mignem azzal hegyes szögletben olvadott egybe. Ezen gátony volt a 
háromszög hypothenusája, mert annak hossza 200 lépésnyi lehetett, azonban most abból csak 
itt-ott van meg egy darabka, főleg két vége felé, mert közepén a hegy leomladozván, azzal 
együtt gátonyunk is lesuhadott. Ezen hegyomlás ha részben elenyésztette, de más részről fel is 
tárta gátonyunkat, s mivel annak átmetszeti nézetét előnkbe állitja, könnyüszerüleg hozzá 
férhetünk mértékarányaihoz, a mi alapjában négy öl szélességet, s három ölnyi magasságot 
mutat. Azonban ily magasságu csak kivülről volt gátonyunk, mert belülről a hegy fenlapja 
emelkedettebb levén, a gátony magassága csak másfél öl. De nemcsak méreteinket segité elő 
e hegyomlás, hanem egyszersmind a gátony belalkatát is előnkbe állitá; s itteni észleleteink 
valamint más helyen tett átmetszetünk is meggyőzött arról, hogy e gátonyok nem falak 



omladványaiból keletkeztek, hanem eredetileg is csak egyszerű bár hatalmas földtöltések 
voltak, s mivel sem a gátonyokban, sem a vár belterén kőfal rakatnak mi nyomára sem 
akadhattunk, azon véleményünket kell kimondanunk, hogy a Zsidóvár nem volt más, mint egy 
alkalmi földerőd, mely valamelyik török vagy osztrák hadjárat alkalmával az út fedezésére 
épült, mely czélnak – erős és a Létom szűk völgyébe betérő útat teljesen uralgó fekvésénél 
fogva – annak idejében meg is felelhetett. – Multjára nézve semminemű adat, de még csak 
hagyomány sem létezik; néveredetével mesés mondák vannak egybekötve, melyek szerint egy 
királyilag gazdag zsidó jött Lengyelországból e tájra, s roppant kincseinek elhelyezése és 
védelme tekintetéből épitette volna e várat, miről a Zsidóvár név származott; sőt a dús zsidó 
kincseit még most is a hegy keblében elrejtve hiszi a nép, s azért sokan vannak, kik e 
kincseket kutatva a vár belterén, persze eredménytelenül, nagy ásatásokat tettek és tesznek. 

A fennebbiekből látható, hogy Felvincznek ezen egyetlen régisége minden hangzatos neve 
mellett is jelentéktelen; s nemcsak hogy a vár elnevezést meg nem érdemli, hanem keletkezési 
kora sem vihető nagyon messze fel, mert az legfelebb a 16. században készülhetett. 

Mielőtt Felvincztől búcsút vennénk, még el kell tekintetünk a tőle pár ezer lépésnyi távolra 
fekvő Inakfalvára, Aranyosszék a Maros terén levő részének e végfalujába. 

A kik Aranyosszékről eddig irtak, mindnyájan egyhangulag*Szeredai, ki not. cap. Alb. 20. 
lapon Igrethivel azonositja s nevét ilynevű hőstől származtatja. Kővári Inakfalvát Igrethivel 
szintén egynek hiszi, sőt a mindenben oly pontos és lelkiismeretes Kemény József is ezen 
véleményen volt. a László és Róbert Károly adománylevelében előforduló Ighetri-t a mostani 
Inakfalva helyére sorozták, pedig mindnyájan tévedtek, mert egy legujabb korban felmerült 
okmány tanusitása szerint Igherti vagy Igrethi nem itt, hanem az Aranyos partján feküdt*Az 
1291. adománylevélben „Igrechi”, az 1313. „Igethri” néven., ugyanis IV. László király 1279. 
jul. 11. kiadott adománylevelében előrebocsátva Mikud bánnak hadi érdemeit, melyeket atyja 
István király uralma alatt tanusitott, s megnevezve azon 5 nagy csatát, melyekben élte 
veszélyeztetésével, sebterhelten oly hősileg harczolt Imre testvérével együtt, s hivatkozva 
atyjának korábbi adománylevelére, nevezett Mikud bánnak adományozza a Doboka várához 
tartozott Dobokavárfalva és Lusad (Losárd) nevű falukat, valamint a Tordavár jobbágya*Ez 
tanusitja, hogy „jobbagio castri” nem mai értelemben vett jobbágyot, hanem várőrizethez 
tartozó harczost jelentett, ki – mint a jelen okmány tanusitja – két falut birt, tekintélyes, 
vagyonos ember volt. Kis György által birt, de ennek utód nélküli halálával koronára 
visszaszállt Igruchteluk és Kerekygház nevű falukat, melyek Torda vármegyében az Aranyos 
folyó mellett feküsznek. Adományát azon eredeti módon szilárditja meg, hogy utódaira, kik 
azt visszavonnák, egy sereg név szerint előszámlált szentnek átkát neheziti*Ezen 
adománylevél megvan a losonczi Bánfi-család levéltárában Kolozsvártt, honnan Szabó 
Károly kiirván, velem szives volt közölni.. 

Ezen igen fontos okmány mutatja először azt, hogy Igruchtelek, mely az aranyosszéki 
adománylevelekben előforduló Igrethivel kétségtelenül ugyanazonos és Kerekegyház, melyet 
az aranyosszékiek adománylevelében szintén feltalálunk, 1279-ben még nem tartoztak 
Aranyosszékhez, hanem Tordavármegyéhez, s nevezetesen Torda várához, melynek 
tartozandóságaiból szakittatott ki Aranyosszék is. Másodszor pedig azt is látjuk, hogy azok az 
Aranyos folyó mellett feküdtek, s igy kik Igrethit a Maros mellett fekvő Inakfalvában 
keresték, nagyon tévedtek. 

E szerint a mostani Inakfalva későbbi településnek látszik lenni. Róla való okmányi 
tudomásunk alig hat a 17. századon felül, nevezetesen 1622-ben kercsedi Bakó Dánielné, 



Thoroczkai Anna inakfalvi, kercsedi és mohácsi jószágát és Roh Egrest minden felkelhetőivel 
Bethlen Gergely és Bethlen Zsófiának, s ezek utódainak hagyja, ugy hogy ezek kihaltával 
testvérei Thoroczkai Mihály, Boldizsár László, István és Zsigmondra és ezek utódaira 
szálljanak át*Ezen hagyományozást hegybenhagyta Bethlen Gábor is 1622. nov. 4-én 
Fehérvárról kiadott confirmationalisával, melyben a beiktatást is elrendeli, mit a fehérvári 
káptalan végre is hajtott; ellenmondás csakis Roh Egresre volt szilvási Cseszeliczki 
Boldizsárné, Pernyeszi Erzsébet részéről. Lásd Kemény dipl. Tran. VII. 309–310. lap.. 

Inakfalva jelenleg oláhok által lakott igénytelen falucska; de hogy régen jelentékenyebb volt s 
hogy székelyek lakták, arra több okmányi bizonyitványt találunk. Igy 1645. jul. 11-én Patkó 
István és Nagy Miklós hadnagyok a fejedelem rendeletéből Inakfalva fegyvereseit egybeirják, 
s a tisztán magyar nevű harcznokok után azt jegyzik meg, hogy a régi lakók mind veres 
darabont székelyek, kik közé ujabban néhány kék darabont is telepedett, ezek a veresekkel 
egyaránt osztoznak javadalmak és hadi terhekben*Ezen összeirás eredetije megvan az 
aranyosszéki levélt. okmánygyüjt. II. köt. 605–614. lap. Inakfalván 12 zsellére volt a széknek. 
Ezek is, mint Benkő József mondja, a hadból való hazaszökésért 1622-ben degredáltattak 
jobbágyságra., de a szabad székely telkek mellett volt néhány oly telek is, melyen szék 
zselérei laktak*Lásd ugyanott II. k. 153. lap.. A felvinczi katholikus egyházközség 
keletkezésekor ennek papjai hosszasan perlekedtek az inakfalvi canonika portioért, ezen 
perokmányban is több helyt fel van emlitve, hogy Inakfalvát régen székelyek lakták. Hogy a 
szabad föld miként lett urbériséggé, s hogy a székely darabontok helyére miként és mikor 
települtek oláhok, arra nézve biztos adatra nem akadhattam; valószinüleg Basta és Mihály 
vajda népirtó harczaiban, vagy a labanczok irgalmatlan dúlásai és gyilkolásai alkalmával 
pusztult ki innen a székelység; mi kevés maradt, katholikus levén, könnyen eloláhosodott, s 
ma csak Erős, Szőcs, s más ily tisztán magyar hangzatú neveik útalnak egykori 
magyarságukra. 

Azonban a mostani Inakfalva nem a régi helyén fekszik, mert az fennebb feküdt a Maros 
közvetlen közelében, hol Czinteremu nevű helyen még a régi templom alapfalai is 
felismerhetők. Innen a Maros áradatai miatt huzódtak alább. Hogy pedig a jelölt régi egyház 
magyar, még pedig protestáns templom volt; azt az is tanusitja, hogy annak helye jelenleg is a 
felvinczi reform. egyház birtokában van, melynek – mint mondják – az inakfalvi filiája volt. 

X. Maros-Ujvár. 
Maros-Ujvár fekvése. Felső- és Alsó-Ujvár. Felső-Ujvár multja, régi vára, birtokosai. Gálfi 
János, fényes kastélya, tragikus sorsa. A mostani kastély, kilátás. A réginek maradványai, 
ódon temploma, sirboltja. Alsó-Ujvár a rómaiak korában, hosszas elhagyatottsága, ujbóli 
keletkezése. A sóbányák megkezdése. Ruszbatzky és Mészáros. A marosujvári sóaknák 
beosztása, terjedelme, tartalék-bányák. A sóvágók. A befakadt viz elleni régibb és ujabb 
védmunkálatok. Marosujvár jövője és hivatása. A marosujvári bányatelep. Király-útcza. 
Katholikusok és reformátusok temploma és iskolája. Marosujvár a forradalom alatt. 

Útazásunkkal kapcsolatos szemlélődésünk eddig sem szoritkozott a szoros értelemben vett 
Aranyosszékre, hanem kiterjedt a Marosvölgy mindkét oldalára, s ha eddig a politikai 
határvonalok háttérbe szoritásával némileg önkényileg jártunk el, tehetnénk-e másképpen 
most, midőn a közép Marosvölgy balfelének nemcsak legfestőibb, hanem egyszersmind 
legérdekesebb pontjához értünk; ellent tudnánk-e állani azon csábnak, melyet a Felvinczczel 
szemben oly gyönyörüen fekvő Maros-Ujvár gyakorol reánk, midőn oly incselkedve, oly 



magához ragadólag tárja fel szép fektének pazar fényét? Nem, ily érzéketlenek, ily 
közömbösök mi nem tudunk lenni, mert tájszépség, természeti gazdagság s a mult emlékeinek 
tisztelete egyiránt figyelmetparancsolólag hatnak reánk, s azért ujból határsértést követtünk el, 
midőn Aranyosszék körvonalán, a Maroson túlhatolva, az annak balpartján büszkélkedő 
Maros-Ujvárt vizsgálatunk alá veszszük. 

Maros-Ujvár Felvinczczel átellenben igen regényesen és festőileg fekszik; az arányzatos 
(symmetricus) tájberendezésnek talán sehol oly meglepő példájával nem találkozunk, mint 
itten, hol a természet a tájfektezésnek öszhangzatosságában valójában remekelt. Látók 
fennebb azon térbe kiszökellő szép hegyfokot, melyen Nagylak büszke-fenhéjázólag 
helyezkedett el; e szép hegyfoknak egy tökéletesen hasonló ellenpárját (pendant) találjuk 
Maros-Ujvárnál, mely hegyfok festői omladványokkal ékes oldalait az alján elzajló Maros 
fénylő lapján visszatükrözi. E hegyfok már önmagában is szép, de festőivé azáltal lesz, hogy 
tetőormát egy büszke gót kastély, annak szeszélyes melléképületei, ódon toronybástyája s 
érdekes régi egyház-alkotta épületcsoportozat koronázza, felmutatva a kis Erdély legszebb 
fekvésű s legimposánsabb kastélyát s annak környezetével kiegészitett oly szép tájképletet, 
mely bizonynyal minden erre útazót kellemesen fog meglepni. 

A kastély háta mögött a hegyfok magaslatán falu szerénykedik, kis gunyhóival még inkább 
kiemelve az urilaknak ellentétes fényét. A hegyfok alján elsikló Maros partjain nagy 
terjedelmű sóraktárak huzódnak fel, a falbaszegett folyam hullámain százai nyugosznak a 
sóhajóknak készen tova szállitni a természet áldásait; de e táj szépségét a szóval való 
jellegzésnél sokkal szembeötlőbben mutatja mellékelt képünk, mely Felső-Ujvárt és a Maros 
kikötőjét tünteti elő. (Lásd a 106. lapon.) 

 

Maros-Ujvár északkeletről felvett látképe, hátterében a nyugati Kárpátokkal. (Rajz. Bicsérdy 
János.) 

A hegyfoki részt Felső-Ujvárnak nevezik ellentétben a sóbányák és bányatelep alkotta Alsó-
Ujvárral, mely az általánosabb Maros-Ujvár néven ismeretes. Maros-Ujvár e leirt hegyfoktól 
délre a Báncza patak torkolatja alkotta kies völgykebelben helyezkedett el. E bányatelep nagy 
terjedelemmel bir, s roppant bányaműveivel, számos templomaival, a hivatalnokok városi 
rendszereséggel épült házaival már magában is szép képet mutat; még szebbé lesz hátterének 
nagyszerüsége által, hol a havasok hosszan elnyuló lánczolata a Székelykő, Pilis, Csáklyakő és 
Kecskekő sziklás, s azért nagyon festői csúcsaival pompálkodik. Ennek is – a felső-ujvári úttól 
felvett – képét melléklem. Ez és előbbi képünk Felső- és Alsó-Ujvár fekvéséről fogalmat 
nyujt, melyet az itt adott tájfektezés és rövid előismertetésünkben körvonalazott bemutatás 
annyira kiegészit, hogy a szükséges tájékozottsággal kezdhetünk részletesebb vizsgálatához; 
azonban mielőtt ily észleletünkhöz fognánk, szükséges M.-Ujvár multját kutatnunk, hogy 
jelenét megérthessük; de mivel a két Ujvár két külön helységet alkot, azokat mi is 
szétválasztva tárgyaljuk, s mivel Alsó-Ujvár ujabb keletkezésű, azért – mint olyan 
régiségtisztelők – a felett elsőséget adunk a büszke fekvése mellett régibb eredetével is 
büszkélkedő Felső-Ujvárnak. 



Az Ujvár elnevezés már magában is várat feltételez, még pedig oly ujabb várat, mely egy 
korábbi helyén keletkezett, s mivel a 13. század utófeléig felható első okmányi adatunkban 
már Ujvár néven szerepel, fel kell tennünk, hogy korábban is volt ottan vár, melyre azonban a 
történelem mi adatot sem nyujtván, csak a sejtelem terére vagyunk szoritva, s mit legrégibb 
multjára ujabb adatok felmerültéig felhozhatunk, az mind kérdésessé válik. Ilyszerű az, hogy 
vajjon nem volt-e az arra igen is alkalmas hegyfokon a rómaiaknak valamely castruma, mely 
az (mint látni fogjuk) akkor mívelet alatt volt sótelepek fölött őrködött? s vajjon nem egy ily 
római vár helyére s anyagjával épült-e a középkorban másik vár, melyet a korábbitól való 
megkülönböztetés végett neveztek Uj-várnak? mind ez nagyon is homályos sejtelem, mert az 
egymást követett várak egyaránt elpusztultak, maradványaik egy harmadikba, s ennek 
töredéke egy negyedikbe – a mostani kastélyba – épült be, s igy a legtávolabbi multból semmi 
oly műtöredék nem maradt fenn, mi tájékozásunkban irányt jelölhetne. 

Ujvárról való okmányi tudomásunk csak 1296-ig hat fel*Van ugyan Imre királynak egy 1197-
ben kiadott biztositó levele, melyben Rienardi orodi perjelt erdélyi birtokaiban megerősiti. E 
birtok körülhatárolásánál előfordul „Herren” és „Cactateleke” (talán Csákótelek = a mostani 
Csákó Aranyosszéken), mely keletről Ujvár-Tordossal határolódik. A most is Ujvárral határos 
Csákó előfordulta valószinüvé teszi, hogy Ujvár-Tordos alatt Marosujvár értetődött, bár ezt 
bizonyossággal mégsem állitom. Imre király biztositó okmányát lásd Kemény Józs. App. dipl. 
Tran. T. I. és Fejér Cod. dipl. VIII. 4, 137., ugyanis nevezett év april 20. (quinta feria post 
quindenas Pasche) Péter gyulafehérvári püspök, Péter, Pál és Miklós grófokkal (Péter fiai, 
Sámson fiai) cserét teszen. Nevezettek Kunceduyvárt a Maros mellett (juxta Morisium), hol 
két falu Uyvar és Foludy, két kőegyházzal – egyik szent Mihály, másik szent György 
vértanunak szentelt – fekszenek, azon jogokkal, melyekkel István királytól nyerték, adják 
nevezett püspöknek cserébe az Aranyos (juxta Aranas) melletti Forkod helységért*Ezen most 
megsemmisült falu, mint alább látni fogjuk, Gyéres, Szent-Király közelében feküdt s annak 
kiegészitő részét alkotta., hol szent István királynak szentelt kőegyháza van stb.*Ez okmányt 
közli Fejér Cod. dipl. VI. 2, 51. Eredetije fehérv. kápt. levélt. cista cap. Fasc. II. Nr. 33.. Ez 
okmány több becses fölvilágositást nyujt, először azt, hogy azon táj, hol most Ujvár van és a 
megsemmisült Foludi feküdt Kunced-Ujvárnak hivatott, másodszor azt, hogy Ujvár már ezen 
távol korban oly jelentékeny, még pedig magyarok által*Mert mi katholikus volt, 
egyszersmind magyar is volt. lakott helység volt, mely kőegyházzal birt. 

Két év mulva a püspök Ujvárt és társfaluját Mikud bánnal cseréli meg; ugyanis 1298-ban (in 
octavis Epiphaniarum Domini) Vjvar és Foludi nevű püspöki falukat, melyeket ez Péter 
gróftól az Aranyos melletti Szent-Királyért (villa sti Regis juxta Aranas) cserélt*Ezen 
okmánynak az előbbivel való egybevetéséből látszik, hogy Forkod és Sz.-Király ugyanazonos 
volt. volt, most a Mykud bán által birt Loana-ért*Ez Szász-Lóna Kolozsváron felül. – mely a 
szintén püspöki kézen levő Syolo és Fenes közt fekszik – cseréli el, ugy hogy Mikud bán azt 
minden járulékaival átadja a püspöknek, a püspök pedig a csere pótlékául átengedi Noglok 
(Nagylak) Vjvár és Foludi, valamint a bán minden más birtokainak, azon évi püspöki 
dézmáját, s azonfelül még 10 marchát is fizet, részint készpénzben, részint 
pénzértéküekben*Ez okmányt közli Fejér Cod. dipl. VI. 2, 149.. 

Azonban Ujvár nemsokára ismét visszakerül a püspök birtokába, mert 1316-ban Mikud bán 
fiai előbb zálogra, azután pedig örökösen eladják a püspöknek, mint az a káptalan előtt 1316. 
máj. 1-én (in octavis festi b. Georg Martyris) kelt vásárlevélből kitünik. Ennek értelmében 
Péter mester Mikud bán fia, s ennek Péter, János és Dávid fiai szükségtől kényszeritve a 
Maros mellett Fehérvármegyében feküdt Vjvár nevű birtokukat András erdélyi püspöknek 
zálogra adják 15 fehérvári nehézségű (pond. albens) ezüst marcháért, ismét 15 hasonló 



marcháért és 7 dénárért, oly kikötéssel, hogy ha a kitűzött időre ki nem váltanák, akkor a 
vásár örökitessék. Eljövén pedig a kikötött idő, anélkül, hogy kiváltásra bár mi lépést tettek 
volna, a püspök 150 ezüst marchára becsültetvén Vjvárt, a zálogba adók akaratja szerint még 
160 ezüst marchát ráfizetett, s nevezettek magok és utódaik nevében 500 ez. marcha büntetés 
terhe alatt kötelezték magokat, hogy nevezett jószágot örökösen átengedik a püspöknek, s 
ahhoz való minden további igényeikről lemondanak stb.*Ez okmányt közli Fejér Cod. dipl. 
VIII. 1, 603. Szeredai Ser. Epp. 65. Eredetije a gyulafehérvári kápt. levélt. cista capit. Fasc. 1, 
Nr. 12.. 

Eddig Ujvár még mindig csak mint helység szerepel, váráról mi emlités sincsen téve, csak 
1336-ban találunk némi vonatkozást, mely évben az esztergomi érsek az ujvári vár épitésére 
200 ez. marchát rendel*Okmányt lásd Fejér Cod. dipl. III. 4, 166.. 

 

Felső-Ujvár a Maros kikötője és rakpartjával. (Rajz. Bicsérdy J.) 

Ujvár nemsokára a püspök kezéből, nem lehet tudni miként, az erdélyi vajdák kezébe ment át, 
nevezetesen azon kir. várak közt szerepel, melyek uradalmaikkal az erdélyi vajdák 
járandóságához tartoztak, (ad honorem vajvodatus spectantes) s a püspöknek csak a papi 
dézmaszedés joga maradt fenn. Hogy ez igy volt, kétségtelenné lesz András vajdának egy 
1359-ben kiadott rendeletéből, melyben Csicsó, Bálványos, Léta, Küküllővár, Ujvár, Déva és 
Kőhalom kir. várak és tartozandóságainak dézmáját, melyet eddig az erdélyi vajdák szedtek, 
Lajos király rendeletére*Lajos király azon rendelete, melyre itt hivatkozás van, 1352-ben kelt, 
megvan Elenchus fragm. cap. alb. T. I. p. 600. – Egy másik ily értelmű rendelete 1357-ről a 
fehérv. kápt. levéltárában cista capit. fasc. 7, Nr. 27, kivonatilag közli Szeredai Not. Cap. Alb. 
46. ezutánra a fehérvári püspök és káptalanának átengedi*A vajda nyilatkozata Elenchus frag. 
cap. Alb. T. I. 95.. Azonban ez nem foganatosittatott, mert Lajos király 1359-ben Visegrádról 
egy harmadik szigoru rendeletet ad ki, mely harmadik ily értelmű rendeletében komolyan 
meghagyja, hogy az erdélyi vajdai birtokokból a papidézmát az erdélyi püspök és 
káptalanának haladéktalanul kiszolgáltassák*Lajosnak ezen sz. György nap utáni 15. napon 
kiadott rendelete eredetiben a gyulafehérvári kápt. levélt. cista. cap. fasc. II. Nr. 6. Közli Fejér 
Cod. dipl. IX. 2, 572., minek következtében András erd. vajda és zonuki gróf, hivatkozással a 
király ezen rendeletére, meghagyja Cicho, Baluanus, Léta, Kukulleu, Wyvár és Dewa 
várnagyainak, hogy nevezett várakhoz tartozó uradalmakból a papi dézmát, melyet eldődei és 
maga is eddig szedett, de a melyről a király parancsára s további viszály kikerüléseért lemond, 
s a fehérvári püspök és káptalannak engedi, miért annak szedésében azokat semmiként ne 
akadályozzák stb.*A vajda ezen rendelete kelt Fehérvárt 1359. máj. 8-án (in quind. fest b. 
Georg. mart.), megvan fasc. 2. cap. num. 6. p. 70. Lib. Reg. 95, közli Fejér Cod. dipl. IX. 3. 
131–133. Hogy pedig az itt emlitett ujvári vár csak a tárgyalásunk alatti lehetett, bizonyossá 
lesz az által, hogy Erdélyben Ujvár nevű vár csak ez és a szamosujvári volt, az utóbbi 
azonban azon korban még nem létezett, mert azt később épiti Martinuzzi (1540-ben), s igy a 
14. században előforduló ujvári vár csak Maros-Ujvár lehetett. 



Az erdélyi püspök ellen Marosujvár felett hosszas pert folytatott Mikud bán fia, János mester 
és Doboka fia László. A három éven (1363–66) át huzódott pert az 1366-ki tordai 
országgyülésen békésen intézte el Dénes vajda; mert miután a püspök ügynöke, János mester 
(fehérvári kántor) okmányokkal bizonyitá, hogy András püspök 320 ezüst marchán örökösen 
megvette Ujvárt, nevezett alperesek lemondtak keresetükről*Mit Dénes vajda 
bizonyitványalakban adott ki. Ered. gyulafeh. kápt. levélt. cista cap. fasc. II. Nr. 42. 
Kivonatilag Fejér Cod. dipl. X. 3, 638. Szeredai Ser. Ep. 103. Vass Józs. „Erdély országgy. a 
vajdák alatt” 82–83.. 

Az ujvári vár ismét szerepel 1392-ben, mely év jul. 25-én Bertalan alvajda Tordáról a 
kolozsmonostori conventnek rendeli, hogy Koldozó Mátyást, az ujvári vár várnagyát 
szolnokvármegyei Koldozó birtokába, mint a mely Losonczi Dezső székely ispán adománya 
szerint őt illeti, beiktassa*Ered. kolozsmon. conv. levélt. XIII. 873, közli Kemény Józs. App. 
dipl. Tran. IV. 56.. Ugyanez évben Ujvárral mint várral találkozunk, valamint 1405-n is, mely 
év jun. 1-én Zsigmond király Budáról adománylevelet ad ki; ebben előre bocsátja, hogy 
Losonczi István (Dezső fia, Miklós unokája) a morva és cseh forradalmárok ellen, 
nevezetesen az ellenünk és Magyarországunk ellen fegyvert ragadott Ratibori Marchio 
Jodokussal szemben, – ki nagy erővel hazánkra ütött, – nevezett Losonczi István testvéreivel 
és alattvalóival harcztérre szállva, hősies küzdelem után a lázadót visszaverték, s emberei 
közül sokat elejtettek; mely hősies érdemük jutalmául nevezettnek, valamint Dénes és 
Ferencz testvéreinek s azok utódainak adjuk uj adományozás czímén a már korábban is 
családjuk által birt Csicho és Ujuár várait és azok tartózandóságait örökösen, minden ahhoz 
való jogokkal stb.*Lásd Corn. Mss. után közölve Fejér Cod. dipl. X. 4, 378.. 

Losoncziék e szerint már korábban is birták Ujvár várát; de arra, hogy az erdélyi vajdák 
birtokából miként ment át az ő kezükre, mi adatunk sincsen. 1556. juniusában az ujvári 
táborban tartott országgyülésről láttunk emlitést téve*Lásd „Az erd. diet. végz. nyomd.”, 
egybeszedte Gál László, Kolozsvár 1837, 4. lap.. 1568-ban Szentmihályfalvi Péter, az ujvári 
vár számtartója nyeri János Zsigmondtól a lerontott Léta várhoz tartozott Hagymást*Az 
adománylevél kelt Tordán ez év máj. 6-án, azt ugyan János Zs. következő 1569. évben átirja, 
ennek eredetije kolozsm. conv. levélt, másol. gub. levélt. Trans. conv. T. III. 260.. Báthori 
István uralma alatt a Géczi János kormányzó birta, kinek kezéből Báthori István hagyománya 
és az ország beleegyezéséből Báthori Zsigmond kezére ment, ki az ujvári várat és Ujvár 
városát 1589-ben nevelőjének és tanácsosának, kocsárdi Gálfi Jánosnak 16,000 magyar 
aranyért inscribálta, örökösen elhagyományozhatási joggal*Báthori Zsigm. 1589. máj. 7-én 
Fehérvárról kocsárdi Gálfi János főudvarmestere és tanácsosának, ki már atyját annyi 
önfeláldozással szolgálta, őt a szülőktől fosztott árvát, mint szerető dajka védte és nevelte oly 
ragaszkodással, hogy sem irigység, sem a roszakarat fondorkodása, sem saját házi gondjai és 
haszna elvonni nem tudták, hogy ily megható hűség és ragaszkodás elismerést és jutalmat 
nyerjen: egész Ujvár városát, várát, mely atyja a fejedelemnek hagyott s mely Géczi János 
kezéből az ország nagyjai beleegyezésével rendelkezésére ment, minden királyi joggal, 
hasznaival stb. Gálfi János nevelőjének stb. adományozza; az ottani telkeket, a várszerű 
roppant kastélyt, melyet a hegyen épiteni kezdett (tehát már Báthori elkezdette volt az uj 
kastély-épitést), adományozzuk mindkét nemre, ugy hogy ha Gálfi utód nélkül halna el, 
16,000 aranyért (mindenik aranyt 160 denárba számitva) bárkinek hagyományozhassa, s mi 
vagy utódaink csak a 16,000 arany lefizetése után vehetjük a hagyományostól vissza. Ered. 
fehérv. kápt. Liber Reg. Sig. Báthori.. Ezen adománylevélből azt látjuk, hogy Ujvár akkor 
város czímen szerepelt, valamint ezen és a fennebbi okmányokból világossá lesz az is, hogy 
Ujváron már régen is volt vár, még pedig tekintélyes királyi vár, s ekként alaptalan Bethlen 
Farkas*Hist. T. VII. 408. és Benkő József*Spec. Trans. Cott. Alb. azon állitása, hogy a m.-



ujvári várat Gálfi János, Báthori Zsigmond e jeles, de tragikus véget ért tanácsosa alapjából 
épitette volna, mert Gálfi itt uj várat nem épitett, hanem csakis a megvoltat nagyitotta vagy 
igazitotta ki s rendezé be azon gyönyörű lovagtermeket, lakosztályokat, melyekről Bethlen 
Farkas oly magasztalólag emlékezik, s melyek által költött irigység és birtokvágy okozta főleg 
a szép jellemű és tudományú Gálfinak elbuktát. 

Fennebb Kocsárd leirásánál Gálfiról tüzetesebben értekezvén, itt ismételni nem akarok, 
legfelebb azt emlitem fel, hogy M.-Ujvár a Gálfi által felékesitett fényes várral, Bodoni 
Istvánnak, Gálfi ártatlan halála főokozójának adományoztatott 1594-ben*Mikola p. 52 és 
Benkő Józs. Spec. Tran., ki az őtet porból kiemelt Gálfi iránti köteles háláját azzal rótta le, 
hogy az ingatag jellemű Báthori Zsigmondot Gálfi elvesztésére ösztönözve, halálitéletét 
megirta, s Zsigmonddal aláiratva, szorgosan végrehajtatta*A jutalmazott Bodoni Miriszlónál 
Mihály vajda mellett, 1600-ban jun. 21-én pedig, midőn Zsigmondot harmadszor is trónra 
emelték, Rudolf mellett buzgólkodott, miért Kolozsvártt a hazafiak által el is fogatott s 
Dévára küldetett börtönbe. Lásd Fundgr. I. 169.. Azonban ugy látszik, hogy Bodoni árulása 
bérét nem élvezhette, mert az ingatag jellemű fejedelem tőle is csakhamar elfordult, s 
Marosujvárt csakhamar nyirbálni kezdette, igy még ez évben (1594) jun. 14-én az ahhoz 
tartozó Szász-Nyirest szentbenedeki Kereszturi Kristófnak, Kővár kapitányának örökösen 
visszaválthatlanul inscribálta 10,000 frtért*Ezen adománylevél eredetije a Kornisok 
gönczruskai levéltárában. Közli Kemény Józs. Reg. arch. T. II. 102. lap., sőt maga 
Marosujvár is hamar visszavétetett Bodonitól, mert azt a Mária Krisztinának jegyajándékába 
Báthori Zsigm. által biztositott jószágok közt találjuk, s midőn Zsigmond 1599-ben nejétől 
elvált, Marosujvárt, Enyedet, Tekét, Fogarast, Monort és Kisfaludot oly feltétellel vette át, 
hogy ezen – 100,000 ftban megállapitott jegyajándék fejében átadott – jószágokért évenkint 
15,000 frtot fizet mindaddig, mig a 100,000 frt fedezve lesz*Lásd Uj magyar muzeum. 1858. 
116.. 

1600-ban Mihály vajda Bán nevű boérnak adományozza*Bethlen Fark. Hist. X. p. 804.. 

1601-ben a harmadszor bejött Báthori Zsigmond Ribis Siegfridnek adományozza M.-Ujvárt 
azért, mert ez, mint Basta szamosujvári parancsnoka, e várat Zsigmondnak feladta, kit ezért 
M.-Ujvárral jutalmazva, Szamos Ujvárba parancsnokul Gyulafi Lászlót tette*Ugyanott 814. 
lap.. 

1601-ben novemberben Marosujvár alól indult el Toldi István 1000 harczossal Kolozsvár alá, 
hol Basta őrségének künn tanyázó részét meglepvén, levágta, s e sikerült diversio után 
visszament a Gerendnél táborzó fejedelemhez*Lásd Hazánk és Külföld 1866. évf. 2. szám és 
Kővári Erd. Tört. IV. k 124. lap.. 

1620-ban Bethlen Gábor Beszterczebányán jun. 24-én kiadott adománylevelével Marosujvár 
várát, a vár alatt fekvő hasonnevű mezővárossal, Miklóslakát, Csergedet s számtalan más 
vármegyei jószágokat, valamint aranyosszéki Hidason, Csákón, Örményesen, Mohácson, 
Dombrón azokat, kik a hadban való meg nem jelenésért jobbágyságra vettettek, szimenfalvi 
Székely Mózes árván született Mózes fiának adományozta atyja érdemeiért előbb fi-, azután 
nőágra*Ered. fehérv. országos levélt. Liber Rex. 179. Dr. Ötves másolata az erd. muzeum 
irattárában.. Ezen okmány nemcsak azt tanusitja, hogy itt tekintélyes mezőváros volt, hanem 
azt is megjelöli, hogy az lennt a kastély által koronázott hegy alján a Maros terén feküdt. 

1627-ben jun. 27-én Bethlen Gábor Fehérvárról kiadott adománylevelével Marosujvár várát, 
városát, Miklóslakát s még két fehérmegyei részjószágot albisi Zólyomi Dávidnak és nejének 



Bethlen Katalinnak adományozza*Ez adománylevél Elench. Donat. cap. Alb. Tran. L. 6 p. 
385 és 687.. A néphagyomány Düzsárdi nevű kegyetlen birtokosról is emlékezik, bár ezt 
okmányilag bemutatni nem tudjuk, hanem azt, hogy M.-Ujvár felét 1642-ben okt. 22-én 
Rákóczi György Fehérvárról félkastélylyal és Csongvát veresmarti Czikó Mihálynak, a 
fejedelmi udvar provisorának mindkét nemre adományozta, okmánynyal bizonyithatjuk*Adta 
pedig azt Bethlen Gábor és I. Rákóczi György alatt szerzett érdemei mellett azon 2000 ftért, 
melyet a fejedelemnek kölcsönzött és a Czikónak 1000 ftba lekötött, most a fejedelemnek 
visszabocsátott tövisi jószágért 3000 frt inscriptionalis összegben. Megvan ez adománylevél a 
fehérv. kápt. prot. I. 753 és Lib. Reg. Geor. Rákóczi X. 165.. Marosujvár város és kastély 
másik felét nejével Paczolai Barbarával Mikes Mihály kapta, a Czikó által birt másik felét 
1649-ben Rákóczi György szintén Mikes Mihálynak adományozta korábbi érdemei s főleg 
azon hősies magaviseleteért, melylyel az atyja alatt hazánk idegen iga alóli felszabaditására 
vívott harczokban mint a tüzérség főparancsnoka kitüntette magát*Marosujvárt 1500 és 
ugyanekkor a szamosujvári várhoz tartozott Debreket is 1500 frtba inscribálta Mikes Mihály 
és neje Paczolai Borbárának előbb fi- azután nőnemre. Ezen adománylevelet lásd fehérv. kápt. 
levélt. Lib. Reg. G. Rákóczi X. 694, 700 lap.. E munka III. k. 144. lapján kimutatók, hogy 
Marosujvárnak Mátyás királytól 1478-ban nyert és János Zsigmond által is megerősitett két 
országos sokadalmát 1731-ben gr. Mikes Mihály háromszéki Zabolára tette át*E vásárokra 
nézve részletesebben felsoroltam adataimat e munka III. k. 136–137. lapjain; az ott 
előadottakat is egybevonva ismétlem. E szerint ujvári lelkész, Geréb László kérésére Mátyás 
király Budáról Urbán pápa nap utáni szombaton, 1478-ban kiadott okmánya által nevezett 
egyházközség előmenetelére két országos sokadalmat (virágvasárnap és sz. Jakab napján 
tartandókat) engedélyez. Mely vásárokmányt átirta és helybenhagyta János Zsigmond 
Fehérvárról 1570-ben Keresztelő sz. János utáni napon maga és Chyaky Mihály korlátnoka 
aláirásával ellátott okmányban, melynek hiteles másolata az erd. kormányszék levéltárában 
van, azon perhez mellékelten, melyet az ezen vásároknak Zabolára való áttétele ellen 
felszólaló Kézdi-Vásárhelylyel előnyösen folytatott a Mikes-család.. E vásárok emelhették 
Marosujvárt várossá, s azok áttétele törpitheté igénytelen faluvá, mely a századok viharjain át 
nem csak elveszté egykori magyar lakosságát, hanem ugylátszik, hogy teljesen meg is 
semmisült volt, mert a kastély háta mögött levő mostani Felső-Ujvár nagyrészt a mult 
században telepittetett, még pedig kizárólag oláhok által. 

A marosujvári kastélyt és tartozandóságait a gr. Mikes-család birta egészen az ujabb időkig. 
Ezektől vette meg 1854-ben jelenlegi birtokosa gr. Mikó Imre*Kedves kötelességemnek 
ismerem hálás elismerésemet kifejezni Torma Károly iránt, ki nagytudományu atyjának, bold. 
Torma Józsefnek „Adatok az erd. várak krónikájához” czímü igen becses gyüjteményét 
nekem használatra átengedni sziveskedett, s egyszersmind a hazai történelmünk terén sok 
érdemmel fáradozott történész iránti méltánylatomat kifejezve, megjegyzem, hogy ezen 
munkálat mint útjelölő az adatokhoz igen nagyban könnyitette és elősegitette M.-Ujvártt 
érdeklő kutatásaimat.. Most pedig a multnak ismeretével lépjünk a hegyfokra, 
megvizsgálandók közelebbről is a távolból oly igézőleg magához vonzó kastélyt, s körülte 
azon kevés műtöredéket, mi a multból fenmaradt. 

Felső-Ujvár jelenlegi kastélya ujabb épület, melyet gr. Mikó Imre épittetett Gálfi régi 
kastélyfalainak felhasználása s épitési modorának utánzásával, mely okon az gót izlésben 
emelkedett*A kastély Kagerbauer kolozsvári épitész terve szerint s felügyelete alatt épült 
1850–1869-ben., s ha az a műépitészet minden szabványainak nem felel is meg, s ha főleg 
egyenesen záródó ablakai sértik is a szemet, mégis találhatunk némely correctebb alakot is, 
ilyen az északi oldalon levő igen szép és dús alakitású erkély, ilyenek a szögletekhez 
ragasztott erkély-tornyok s a gót izlésű főkapuzat. A kastély kertjéből s a kastély mindenik 



ablakából szép kilátás nyilik; elragadó körlátványnyá lesz az, ha a kastély tetőerkélyére 
kilépünk. A hegyfok alját ezüst szegélykényt himezi körül honunk királyfolyama, a Maros; az 
odább huzódónak partjain a nagy terjedelmű s városias szinezetű Alsó-Ujvár terül el, bánya-
torkolatjainak nagymérvű épületeivel s a folyón hajók százaival, melyek a föld kebléből 
kivont kincseket tovausztatják. Túl rajta Csesztve, a Mikesek szép berkek által övezett 
kastélyával, s a Marosnak faluhintett völgye le Miriszlóig, mig a háttérben a nyugati Kárpátok 
szeszélyesen nagyszerű sziklagerincze tűnik fel nyulánk csúcsokkal, melyek a fellegekkel 
csókolódnak. Ez egyik oldal látképe, mig túlról a Maros völgye fölfelé nyilik a jobboldali part 
oldalán festőileg sorakozott Felvincz, Veresmart, Földvár, Kocsárddal, s végpontján a 
hegyfokon székelő Vajdaszeggel, melylyel átellenben Nagylak pompálkodik két tornyu ódon 
templomával. Ha e tájcsoport szépségéhez hozzá veszszük a dús szinezetet, mely a távol 
havasok azur kékjétől a sötét violaszinig váltakozik, s rubint zöld közé fogott gyémánt-
szalagoktól fénylik, akkor képzetünk lehet azon varázs-látványról, melynek bűvös köréből 
alig tudja magát kiragadni a szemlélő; s pedig ki kell ragadnunk magunkat, hogy lelkesült 
szépészekből hideg észlelőkké legyünk, a mult emléktöredékei után kutatandók. 

Pár évtizeddel ezelőtt a Gálfi-kastélynak több bástyája s a vár körfalai is részben állottak, de 
azok ellapultak, hogy a műkertnek helyet adjanak; csakis az észak-keleti szögleten hagyatott 
meg – mintegy mutatványul a multból – egy ötszögű kúpfedeles bástya; odább látszanak 
alapfalai a kapuvédnek, hol felvonóhidon át lehetett a várba jutni, mert a keleti védfalon kivül 
egy még most is 10 öl szélességű s több öl mélységű sáncz szeli át egész szélességében a 
hegynyakot; e sáncz hagyomány szerint oly mély volt, hogy a Maros szinvonaláig hatott le s 
vész idején a Maros vize abba is bevétetvén, a hegyfok megközelithetlen sziget erőddé vált át. 
Annyi bizonyos, hogy a minden más oldalról falmeredeken lehanyatló hegyfok a keleti 
oldalon is emlitett – ha nem is a követelt, de mindenesetre jelentékeny mélységű – átmetszés 
által elzáratva, a maga idejében igen tekintélyes védhely lehetett. Hogy a roppant munkával 
kivitt átmetszés még az első vár idejéből való, abban semmi kétségem nincsen. E tájt nem rég 
fedezték fel azon alagútat, melyen Gálfi elmenekült a legyilkolására kiküldött poroszlók 
kezeiből, mely azonban ujból beomlott. 

Ez átmetszésen kivül egy gótizlésű ódon templom emelkedik, mely későbbi átalakitások miatt 
eredeti alakjából ki van vetkőztetve; de csúcsíves ablakai, oldaltámjai, s főleg tornyán levő 
körívvel záródó, s oszlopka által elkülönitett kettős ablaka, a XV. században való 
keletkezésére útal; igen valószinű, hogy az 1296-ban állott (szent Mihálynak szentelt), s e 
helyen feküdhetett kőegyháznak helyére, s annak anyagjával épittetett ezen mostani Gálfi, 
vagy valamelyik őt megelőzött birtokos által*Gálfi János mint buzgó unitárius Marosujvártt 
unitárius templomot épitett s azt gazdag alapitványokkal látta el, igy aztán a lakosok is mind 
áttértek s Marosujvár egyike volt a legvirágzóbb unitárius egyházközségeknek. Ezen ecclesia 
1593-ban Gyulai Pál alatt deficiált. Lásd uzoni Fosztó Hist. Unit. in Trans. I. kötet 189. lap. 
Most a templom megvan, de hivek nélkül.. Az egyház alatt altemplom is van, melyben Ujvár 
régibb birtokosai voltak eltemetve. Érdekes feliratok voltak ugy itt, mint a templomban, de 
ezeket 1848-ban összetörte, s a hamvakat szélnek szórta az oláhoknak még halottak ellen is 
dühöngő vadsága*Ugyanekkor a felső-ujvári kastély is felgyujtatott és romba döntetett, az ott 
levő igen szép régi butorzat, gazdag irattár, nagy mennyiségü bor és gabona az oláhok által 
elraboltatott.; csak egy sirkőtöredék maradt meg a templom keritésében, ez belényesi 
Mészáros Györgyé, ki az ujvári sóbányák megnyitója volt, s ki 1810-ben halt el. 

Ismerjük már a régi Ujvárnak nem érdeknélküli multját és jelenét; búcsút veszünk tehát s 
leszállunk a térségre, hogy az ujabb keletű Alsó- vagy Maros-Ujvárt is észleletünk tárgyává 
tegyük. Itt mindenesetre legérdekesebb a helységnek is lételt adott sótömzs, mely mint Erdély 



központján egy hajókázható folyam közvetlen közelében elkelyezett roppant természeti kincs, 
nemzetgazdászati tekintetből kiváló figyelmet érdemel. 

Ily érdekeltséggel párult figyelem tárgya nemcsak a jelenben, hanem az volt a multban is, s 
hogy a rómaiak sasszeme már uralmunk idejében fölfedezte, s vállalkozó szellemök 
hasznositotta az itt levő kincseket, azt több mint egy okból következtethetjük. Erre mutat a 
Maros jobb partjáról ide irányuló római út, az ugy Felső-, mint Alsó-Ujváron talált és most is 
naponta felmerülő nagy mennyiségű római érem, leginkább a császárok korszakából, erre az 
ottan talált kétségtelenül római korból való czifrán ormozott, lant és szőlőfürtök által alkotott 
domborművel ékitett kő, e mellett számos edény és hamvveder, egy tégla-boltozat*Lásd Vass 
Józs. „Erdély a rómaiak alatt” 144, 153. lap. Marosujvárról több érdekes római régiség van az 
erd. muzeum régiségtárában, de e mellett van három rendkivüli nagyságú kőcsákány is, 
melyek a kőkorszak kiválóbb régiségei közé tartoznak, s egyszersmind azt is tanusitják, hogy 
Ujvár már a rómaiak előtt is lakva volt. stb., mind ezek a rómaiak itt laktának nyomait jelölik; 
hogy pedig az itt lakó rómaiak a sóbányászatot szorgalmatosan üzték, arról a nagy 
mennyiségben talált római bányász-eszközök, de magok a hátramaradt bányavájatok is 
kezeskednek, melyek lejtékesen műveltettek a rómaiaknál divatos kémletmunkálat 
(Aufdeckarbeit) modorában*Lásd Vass József 141. lap, Lenk geogr. Lex. III. k. 46. lapján azt 
mondja, hogy M.-Ujvár helyén a rómaiak Patavisája feküdt, azonban ezt ő semmivel sem 
indokolja, s semmi oly műtöredék fel nem merült, a mi ezt igazolná; különben ugy látszik, 
hogy Lenk Patavisával nem volt maga sem tisztában, mert Vajdaszegnél is azt keresi. Lásd 
fennebb Vajdaszeg leirásánál.. 

Az emlitettek mellett a római sóműveletnek leghatalmasabb bizonyitékát azonban azon 
hatalmas földtöltés nyujtja, mely még most is 4–5 öl magasságban, s 12 öl szélességben több 
helyt mutatkozik, s mely körülbelül mindenütt a só határán vonulva, köridomban vette körül a 
sótelepet. E töltés nagyrészt az ujabbkori sülyedések betömésére, s a sószállitó lóvasútak 
töltéseihez lehordatott; de azért itt-ott fenmaradt egy-egy nyomkövetését lehetővé tevő, 
darabja. Igy találjuk e töltésnek egy darabját a második bányatiszti szállás kertjében, másik – 
legépebben megmaradt – részén fekszik a reformátusok temploma, nem rég hordtak le egy 
darabot, mely keleten azon helyen volt, hol a bánya vendéglője fekszik. E maradványok, s a 
lehordott résznek – még élők emlékében levő – fekhelye kétségtelenné teszi ezen egykor 
hatalmas töltésnek köridomu alakitását, mely föltevés valódiságát korántsem dönti meg azon 
körülmény, hogy az északi oldalon a töltésnek nyomait nem találhatjuk, mert ez oldalon, 
részint a rakonczátlan Báncza patak, részint a Marosnak nem egyszer idáig elhatott áradozásai 
mosták el. Mindenesetre e töltés bámulatosan nagyszerű mű volt, s még bámulatosabb az, 
hogy e töltés mindenütt a csak ujabb időkben is nagy bajjal, s fáradalomteljes tudományos 
utánkutatással meghatározhatott sóvonalnak külső határán vonult el, mutatva azt, hogy e 
bányáknál nemcsak most küzdenek a viz befakadások veszélyeivel, hanem hogy a 
rómaiaknak is meg kellett küzdeni a helyzet nehézségeivel, s igy a körvonalazott töltés kettős 
hivatással birhatott, védgát levén a Báncza és Maros áradatai ellen, s egyszersmind a 
bányatelepet ellenséges beütések ellen fedező védtöltés, sőt az abba kasamátaszerüleg 
beépitett helyiségek lakhelyül is szolgálhattak a szegényebb néposztálynak, legalább erre 
látszanak mutatni a több helyen bennetalált falrakatnyomok, tüzhelyek, hamu és 
edénytöredékek előfordulta. Különben a töltés alkotanyagja földdel kevert kavics, 
valószinüleg azon anyag, melyet a töltés közelében volt bányaüregek kitakaritása alkalmával 
nyertek, mely bányák helyei a sülyedéseknél most is felismerhetők, sőt a napjainkban 
mutatkozó oly gyakori sülyedéseket leginkább az iszaptelt ily római bányaüregek idézik elő. 



De ezen látszólag nagyszerű mérvben kezelt római bányászatot nem védte meg az oly óriási 
erőfeszitéssel létrehozott védtöltés, átrohant ennek daczára fölötte a népvándorlás mindent 
elsodró árja, ez s a nyomába romboló vizáradat eliszapolta, eltemette Róma egykori 
hatalmának és szorgalmának még nyomait is, az áradmányi réteg dús talaján rengeteg 
erdőség, az emberi figyelmet elzáró sürü berkek, s vészes mocsárok keletkeztek. A 
sóbányászat – mely királyaink és a nemzeti fejedelmek alatt egyaránt virágzó állapotban volt 
– leginkább Kolozsra, Tordára, Székre és Parajdra szoritkozott, a maros-ujvári kincs földtől 
takartan erdőktől fedetten elfeledve*Az itt volt csererdőségnek utolsó mutatványfája ott 
tengődik a tartaléktorok közelében s bár a bányászok emlékezetes volta s ritka szépségeért is 
kegyelettel ápolják, az mégis kornyadoz, mintha gyászolná elpusztult testvéreit, mintha unná 
itten fajának kiirtása után egyedül magát; a bú és gyász elhervaszták s maholnap ki fog veszni 
a tenyészet ez utolsó példánya is. rejtőzködött 15 századon át, s a hely – hol másfél ezred év 
előtt élénk munkásság és kereskedés folyt – Szaratura néven a felső-ujvári uradalomhoz 
tartozott, melyre mint olyan gazdászatilag hasznavehetetlen helyre mi figyelem sem forditott; 
mocsárok által fedezett sürűségeiben a ragadozó állatok, farkasok és rókák vonták meg 
magokat, s uralkodtak csaknem kizárólagosan; de csakhamar el lettek zavarva, mert a mult 
század végén Ruszbatzky bányamérnök e helyen kutatásokat téve, fölhivta a kormány 
figyelmét az ottan heverő roppant kincsre, minek következtében az itteni kutatással 
megbizatván, fáradhatlan munkássággal s ritka szakértelemmel folytatta 1791–93-ban 
sónyomozásait, s miután azok nagy eredményre méltán jogosithattak, a kamara széki 
fiscalitásával megcserélte a Mikes családtól a Szaraturát*A gr. Mikes családtól elcserélt 
terület 908 holdat tett, melynek nagyitása szükségessé válván, az ujabb időben Felső-Ujvár 
mostani birtokosa gr. Mikó Imrétől és Veresmart községétől még 83 hold 600 négyszög ölnyi 
területet vásárolt a kamara 42,384 frt 52 krért, nemkülönben a Marosszabályozás indokából 
megvették és lerontották gr. Mikónak egy a felső-ujvári hegyfok alján állott malmát is., hol 
Ruszbatzky kutatásai nyomán belényesi Mészáros György bányanagy vezetése alatt 
megkezdette e század elején a sóbányászatot. A fáradhatlan Mészáros nyitotta és épitette 
1805-ben a Ferencz, József és Ferdinánd torkokat, s ezek elkészültével megkezdetett a 
napjainkban oly nagymérvű fejlődést nyert sóbányászat. Nem lesz azt hiszem érdektelen a 
marosujvári sótömzs-, bányászat-, és nagyszerű védműveknek rövid ismertetése. 

Az itteni sótömzs, mintegy 600 ölnyi hosszu és 400 ölnyi szélességű tojásdad alaku terület, 
mely vastagabb végével délnek, hegyesded felével északnak irányul, s széle a Maros régi 
medrétől 30 öl távolra feküdt, sőt még régebben a Maros egyes ágai magát a sótömzs felületét 
is átfolyták, ugy hogy az egész mocsár alatt fekszik. Mélysége az eddigi fúrások és kutatások 
nyomán 74 ölnyire van bebizonyulva, igen valószinű azonban, hogy az sokkal mélyebben 
lehatol. E sótömzset palaréteg övezi körül, mely annak széleit vizmentesen tartja. 

Eddig összesen hat bánya nyittatott, ezekből azonban jelenleg mívelet alatt csak kettő van, a 
IV.-nek déli szárnya és az V.-dik. Ezekkel egybefüggnek a szomszédos, I., II., III., VI. és a 
IV.-nek északi szárnya*A József- és Ferencz-akna 1792-ben, a Ferdinánd-akna 1813-ban 
nyilt, mélységük a torkolattal 384 láb, a nélkül 204 láb. A T-alakú 4-ik 1834-ben kezdetett 
meg, ennek hossza 590, szélessége 90 láb. Az 5-ik 1835-ben nyittatott, ez 611 láb hosszu, 42 
láb széles. A 6-ik 1842-ben jött mívelet alá. (Lásd Kővári Erdély ritk. 151–152. lap.), de 
mindezeknek tovább mívelésével felhagytak, részint oldal-vizfakadások, részint ez által 
eredményezett szakadások, részint az aljukon fakadható vizek miatti félelemből. Mind ezen 
bányák csak 64 öl mélységig vannak lehajtva, s egymással folyosók által összeköttetésbe 
hozva, s valójában ki ezen föld keblébe vájt roppant boltozatok alá behatol; ki a nagyszerű 
folyosók tömkelegén tévedezve ezen rengeteg ürkúpokat egymásután megjárja, az méltó 
elragadtatással áll meg az emberi művek nagyszerűsége előtt; az méltán bámulhatja a csekély 



emberi erőknek combinativ hatalma által létrehozott e roppant munkálatokat, melyek a gúlák 
épitésének csudás elméletével érintkeznek, nagyszerüségével mérköznek, sőt azokat 
túlszárnyalják, a mennyiben nem pusztán meddő irányban a nagyszerüség fogalmának 
testesitése czéljából, hanem a hasznositás elvének korunkat mozgató szellemében jöttek létre. 
Ha egy nagyszerű körtemplom roppant kúpjaival meghatja a szemlélőt, ha egy ily csudás 
épitkezés öszhangzatos nagyszerüsége felemeli a gondolatot, áhitattal tölti el a szivet: 
bizonynyal ilyszerű hatást gyakorol egy bányaür szemlélete is, hol a ragyogva felmagasuló 
kúpok száz meg száz szétszórt mécsnek világától vannak mystikus félhomályban előtüntetve, 
hol minden árny óriásivá magasul, minden hang megdöbbentő morajjal viszhangzik, s im a 
kúp közepén csillár tünik elő, kis fénylő pont roppant messzeségben; de im az mind nagyobbá 
válik, mind ragyogóbbá lesz. A csillár karjai meg látszanak elevenedni; egyszerre harmonikus 
dicsének zeng le a magasból, a csillár mind közeledik, mind nagyobbodik, végre a fenékre 
érve megelevenedik, szeszélyes öltözetű lények ugrálnak abból elő*A látogatók öltönyeiket: 
sócseppegéstől védő hosszu vászon blouse-t, a főt és nyakot fedező vászon sisakot s 
felakasztható csüngvényes mécset kapnak az irodában., több ponton magas tüzoszlopok 
czikáznak fel, s a bányaür egész nagyszerüségében ragyogó szépen tünik fel, a látvány 
bűvöletszerüvé lesz. S mind ezt – mi nagyszerüségben páratlan – néhány bányalátogatónak a 
málhán való leereszkedése idézte elő, kiknek tiszteletére a bányászok mindig készletben 
tartott szalma-csomóikat – egy kis borravaló reményében – felgyujták. Oh, de ki tudná leirni e 
látványt, honnan vehetné az ember azon szineket, melyekkel egy ily képletet méltóan 
kifesthetne? Azért nem is erőlködve tovább, e bizonynyal mindenki előtt bajos, előttem éppen 
lehetetlen feladat megfejtésével tovább haladok a bányák észleletének hidegebb, de 
otthonosabb terén. 

A marosujvári bányáknak összefüggése nem csak fényüzésből és a nagyszerüség fokozata 
szempontjából, hanem szükségességből hozatott létre; ugyanis a legelőbb megkezdett, s már 
fennebb is emlitett három torok mindenike egy oly sóoromba nyittatott, mely jóval felül 
emelkedik a Maros vizszivárgásának kitett kavicsrétegen; de mivel ily vizmentes sóoromra 
többé találni nem lehetett, az azután nyitott bányák alólművelés modorában jöttek létre, s 
ezért nincsenek is a külvilággal egyenes egybeköttetésben, mi által az ezekből való 
sókiszállitás meg van nehezitve, ugy hogy alant is vasútak szállitják ezen egyenes torok 
nélküli bányákból a sót az ősbányák torkaihoz, honnan málhán huzatik fel. – A sóvonal több 
helyt csak néhány arasznyira van a külső szinvonal alatt, s mégis e bányák mívelete 30 ölnyire 
kezdődik. Az ily mélyművelés-kezdetnek oka éppen a rómaiak nyitva mivelt sóvájataiban 
keresendő, melyek több helyen 20 ölnyire is lehatoltak a sótömzsbe, s igy az ujabb bányák 
fennebbművelését veszélyessé tehették volna. 

Legrégibb bányáink tölcsér idomuak voltak, később a harang alak jött divatba, a 
marosujváriak, mint ujabban nyitottak a mindezeknél czélszerübbnek bizonyult parallel-
lopipedum idomba vájattak, sőt az V. és VI. vizmentes átmetszete T alakban készült. 

A II-ik bányában egy nagy tó van, mely ezen bánya kivilágitásával egyikét a legcsodásabb 
látványoknak idézi elő. A III. bánya nagyon omladozik, miért fel is hagyatott, s ily 
elhagyatottságában, legfelebb mint a romlásnak megdöbbentő képlete költhet érdeket, a 
zürnek borzasztó nagyszerüségét mutatva. Megragadóan nagyszerüek a Ferencz és Ferdinánd 
torok biztositására roppant munkával készitett máglya-gárgyázatok, melyek – mivel párjuk 
sehol sem fordul elő – unicumok a magok nemében. 

A marosujvári sótermelés a szükséglet szerint változik, most évenkint 800,000-től egy millió 
mázsáig emelkedik, de azt határtalan mennyiségig lehetne emelni. A sóvágók itt darab számra 



vannak fizetve minden darabnak 85-95 fontosnak kell lennie, s kivágásáért kapnak 481/100 krt. 
Igen eredeti a sópattintásnak itten divatos modora. A munkások ruganyos nyelű kis 
csákányokkal legelőbb párhuzamos padokat vágnak, mely padokat 10 hüvelyk szélességű, s 
(fél mélységig vitt) 2 hüvelyk mélységű bemetszések különitnek el, midőn ezzel készen 
vannak, akkor a pad külső alját nagy pörölyökkel egész hosszában addig ütik, mig felpattan 
(aljától elválik). Ekkor szemmértékre feldarabolják, ugy hogy a szabályszerű súlyt 
megüsse*Melynek 85–95 fontosnak kell lenni, mert a kisebbet be nem veszik., mindenik 
sóvágó néhány csákányütéssel a darabokra rámetszi saját jegyét, melyet a beszámolásnál 
felismer; minden sóvágónak külön jegye van, melyet nincs eset, hogy egybetéveszszenek, a 
mi eléggé bámulatos, ha meggondoljuk, hogy a marosujvári bányákban rendesen 600, sőt 
sürgős munka idején 1000 sóvágó is dolgozik. 

A fennebbi hat bánya mellett más uj bányák is vannak nyitva elővigyázatból azon esetre, hogy 
ha az előbbiek viz által netalán veszélyeztetve lennének, a sómíveléssel fel ne akadjanak. E 
czélból nyittatott 1821-ben a két torokkal ellátott Karolina-bánya, melynek két torka 
egymástól 40 ölnyire esik, aknázata pedig a földszintől 25 ölnyi mélységre kezdődik; de e 
bánya éppen azok ok miatt lett veszélyeztetve, melynek elháritása czéljából készült, a 
mennyiben azt az oda befakadó viz miatt fel kelletett hagyni. Ekkor kezdették meg a három ős 
bányával egybeköttetésbe hozott, s már fennebb ismertetett IV., V. és VI. bányát, de mig ezek 
készültek, s mig egy részük a Karolina-bánya sorsára jutott, azalatt (1863–64-ben) ez 
mentesitődött. 

A viznek ily megujuló betolakodása mind nagyobb aggodalmakat költött, s hova-tovább 
kérdésessé tette a meglevő bányák biztonságát, mi az előre való gondoskodás szükségét hova-
tovább érezhetőbbé tette; ez okon kezdettek 1860-ban – a VI. bányától 10 öl távolra – egy 
tartalék-bánya torkot, melyet vizhatlan cement fallal körülvéve, 15 ölnyire vitték le; sőt ezen 
kivül még egy másik uj torkolatot is vittek le délen a meddő kőzetbe (pala rétegbe), honnan 
30 öl mélységi szinvonalon tárnával (istaly) a sótömzsbe igyekeznek, hol szintén tartalék-
bányát akarnak nyitni. Végre a legfelső sóréteg észlelhetése tekintetéből a sótömzs 
északnyugati részén egy nyitott aknatelepet is kezdettek kisérletképpen. 

E rövid rajz fogalmat nyujthat a marosujvári bánya-művek nagyszerüsége és sokféleségéről, 
ugy azon roppant industriáról is, melyet a bányászat 60 év alatt itt létesitett; még érintenünk 
kell, habár röviden is, azon nem kevésbé nagymérvű munkálatokat, melyek az ezen bánya-
műveket veszélyeztetett viz behatása ellenszeréül foganatosittattak; mert Marosujváron 
nemcsak a rómaiak küzdöttek a vizekkel, hanem az ujabb kor bányászata is kénytelen volt 
annak veszélyes betolakodásával megmérközni. Eleinte a vizbeszivárgást azzal igyekeztek 
ellensúlyozni, hogy az aknákat 30 ölnyi mélységi szinvonalon kezdették mívelni, mind e 
mellett a viz berágódott a József toroknál, s több izben borzasztó mennyiségben omlott be. 
Ezen veszély elhárintására különböző védszereket alkalmaztak, legelőbb halzsiros-agyaggal 
döngölték a veszélyeztetett torkot körül, de ezen költséges és nagy szorgalommal kivitt 
munkálatot csakhamar kijátszotta a viz, mi a döngölésnek mindenik toroknál való többszörös 
ismétlését hozta létre, s bár igy a döngölésnek egy egész tömkelege keletkezett, az még sem 
tudta a viz beszivárgást megakadályozni, miért a döngöléssel egy időre felhagyván, a Maros 
szabályozása által hitték a bajt elhárinthatni. Ez okon legelőbb a Marosnak Felső-Ujvár alatt 
bekanyarodó ágát roppant munkával elzárták, s a Maros főmedrét 400 öllel távolabb vive, azt 
szabályozták erős parttöltésekkel, s falrakatokkal erősitvén meg; de ezen nagyszerű vizi 
munkálatokkal sem lett az ohajtott eredmény elérve, mert a vizbeszivárgás nemcsak hogy meg 
nem szünt, hanem mintha meghódithatlanságát kimutatni akarta volna a sóréteg elnyalásával, 
1863-ban oly nagy mérvű befakadást tett, hogy a viz kiemelése 12 szivattyúnak adott 



folytonos munkát*Minden percz alatt 50 négysz. láb vizet kelletvén kihuzni.. Ekkor a 
korábban felhagyott döngölést vették ujból elő, s egészen napjainkig folytattatott; de a roppant 
mennyiségű viz kicsapolása s a sónak folytonos elnyalása által, főleg a sóhatár felé nagy 
sülyedések állván elő, ez lehetővé tette a vizfolyás irányának behatóbb észlelését, mi Blaska 
Ubáld jeles szakképzettségű bánya-tisztet*Az itten nyujtott leiráshoz az adatokat Blaska 
szivességéből nyertem, melyért itten hálás köszönetemet nyilvánitani el nem mulaszthatom. 
azon fölfedezésre vezette, hogy a befakadó viz nem a Marosból jön, hanem a völgy vizéből, 
mely a kavicsrétegben elszéledve, a pala-közet határát folyja körül, s azon a sótömzs felé 
irányulva rágja át egészen a bányákig a só tömegét. A baj okának ily ismerete annak 
biztosabb elháritását is lehetségessé tette, s Blaska nagy horderejű fölfedezése következtében 
elhatároztatott, egy az ő terve szerint létrehozandó szürőtárna készitése, mely mindenütt a 
sótömzs szélen, attól 10 ölnyi távolságra vonul el, s melyen – mivel esése van – egy torokba 
gyüjtetvén a viz, onnan gőzszivattyúk segélyével huzatik ki, s vezettetik le a Marosba. Ily 
kőboltozattal biró szürőtárna fogja az egész sótömzset körülfogni, s körülövezve, a vizek 
mindennemű befakadhatása ellen biztositani. Ezen – már eddig is czélra vezetőnek bizonyult 
– szürőtárna a nyugati oldalon már készen van, s néhány év alatt köröskörül el fog készülni, s 
teljes elkészültével is alig fog 100,000 frtba kerülni, mig az eddigi czélszerütlen döngölések 
évenkint 60–100,000 frtot emésztettek fel*Alig hogy e szürőtárna segélyével a vizveszély 
elhárintatott, ismét a tüz támadta meg a marosujvári bányát, mert 1870-ben juniusban 
meggyult a fennemlitett máglyagargyazát és a bánya falépcsőzete s oly iszonyu tüz támadt, 
hogy azt több heti munka után csak a pesti tűzoltók segélyével lehetett elfojtani. Ez által nem 
csak roppant kár támadt, hanem a sómívelésnek több időre való fennakadása is 
bekövetkezett.. Blaska szürőtárnája azért nemcsak nagyszerű, hanem egyszersmind igen nagy 
horderejű munkálat, melynek elkészültével a marosujvári sóaknászatnak egy egészen uj aeraja 
fog bekövetkezni, mely a könnyebb és jutányosabb nyitott művelést is lehetővé teszi, s az 
által a nagyobb mérvű elhelyezést is, mert e bánya ugy roppant sógazdagsága, mint helyrajzi 
kedvező fekvése által nemcsak nemzetgazdászatilag bir nagy fontossággal, hanem 
kétségtelenül világkereskedelmi hivatással van felruházva. 

Bérczes kis honunk a természet számtalan áldásaival, s azok közt sóval oly gazdagon van 
megáldva, mint kevés országa földtekénknek; ez országrész minden táján gazdagon 
mutatkozik az életfentartásra oly nélkülözhetlen só, több helyen van az bányászat alatt, még 
több helyen hever használatlanul; de e bányáink egyike sincsen oly kedvező helyzetben, mint 
a marosujvári, a mennyiben mindenik a könnyü és olcsó közlekedés vonalától kisebb-
nagyobb mértékben távol esik. Itt ellenkezőleg a bányától pár ezer lépésnyire vasút vonul el, 
mely ide szárnyvonalat fog kapni; pár száz lépésnyire pedig egy – bekövetkezendő 
szabályozásával – hajókázható tekintélyes folyam hömpölyög, mely a Tisza által – melybe 
ömlik – a sószegény Bánátot s egyátalában Magyarország alsó részét s közép vidékét láthatja 
el sóval; a Duna által pedig – melybe a Tiszával ömlik – a tengerrel s igy a 
világkereskedelemmel jön közvetlen érintkezésbe s nemcsak a sószegény Keletet*Hol 
csaknem mindenütt Európából szállitott tengersót használnak., hanem Olasz-, Spanyol-, 
Franczia-, sőt Angolország piaczain is az ott használt főtt sóval igen előnyösen 
versenyezhetne. Azonban hogy ezen kereskedelmi tért a kinálkozó előnyök szerint 
elfoglalhassuk s hogy a versenytéren megállhassunk, a marosujvári bányáknak biztositása 
után lehetséges és szükséges sokkal nagyobbmérvű mívelése mellett: a sóárleszállitásra is kell 
gondolni; mert a mostani nevetségesen nagy árak mellett csak földnépünket terheljük, de a 
kereskedelem terén a külföldi elhelyezésre nem gondolhatunk. Kettős czél tehát, mely a 
mihamarábbi sóárleszállitást parancsolólag követeli, könnyités a bennszülötteken s a külföldi 
nagyszerüvé válni igérkező elhelyezésnek kedvező kilátása, mely csak ugy lehetséges, ha mi 
sem áruljuk a nálunk oly könnyen található, oly olcsón kiaknázható s vizen oly jutányosan 



szállitható sót drágábban, mint azon országok, melyek mindezen előnyökkel nem birnak, s hol 
azt vagy bajosan aknázva s tengelyen vagy vasúton messze szállitva lehet tengerhez juttatni, – 
vagy mesterségesen nagy költséggel lehet csak előállitani*A mostani árak mellett azon 
abnormis helyzet áll elő, hogy Erdély egy része roppant sóhegyei s számos sóaknái mellett 
Oláhországból becsempészett sóval él, s igy a sóért, melylyel 100 millióra menő pénzt lehetne 
hazánkba behozni, mi adunk ki pénz külföldre.. Azért a sóár megszabásában való 
filléreskedésnek korunkban nincs értelme, mert a lehető legolcsóbb ár az, mely a legnagyobb 
jövedelmet biztositja, mely Erdély ezen világkereskedelmi czikkének széles körű forgalomba 
hozatalát lehetségessé teszi, s ez által elszegényedett országunk felgazdagulásának ezen most 
eldugult életerét felnyitja. 

Ajánlom ezen eszmék figyelembe vételét azoknak, kik az ország jelenének vezetése, s igy 
ebből fejlő jövőjének biztositására is hivatva vannak; ajánlom mindenek előtt a magyar 
országgyülésnek, mely a sóár utóbbi meghatározásánál roszul levén tanácsolva, az ország 
érdekét más idegen tekinteteknek alárendelni engedte, midőn mérvadóul az osztrák árakhoz 
való alkalmazkodást, és nem a világkereskedelem árszabályait vette tekintetbe. Ezen téves 
határozat mihamarabbi megváltoztatását s a só mázsájának legfelebb 2 forintban való 
megállapitását követeli szegény kimerült hazánknak jól felfogott érdeke, melyet semmi 
másnak alárendeli nem lehet és nem szabad. 

De e nagy horderejű eszmék tovább fejtését és valósitását hagyjuk az arra hivatottakra, mi 
pedig mint olyan szerényebb körben forgó útasok a marosujvári bányákkal való ily – bár 
futólagos – megismerkedés után, vegyük szemügyre az ezen bányák által lételt nyert s azoktól 
nevet kapott bányatelepet. 

Miként maga a bánya, ugy Marosujvár is csak e század elején keletkezett; kezdetben 
jelentéktelen kis telep, ma már egyike hazánk legtekintélyesebb és legszebben épült 
községeinek, mely, miként fennebbi tájrajzunknál is érintők, a Felső-Ujváron aló beszakadó 
Bánczapatak torkolata által alkotott tágas völgykebelben fekszik, két előszökellő hegyfoktól 
körülölelt szép, regényes helyen; mert mig felülről a felső-ujvári hegyfok szegélyezi, addig 
alulról másik hegyfok nyomul ki a Maros terére; hegyfok, melynek magaslatán Miklóslaka 
helyezkedett el, s mely a fekvölgy arányzatos szépségét nem kevéssé emeli. Marosujvár 
épitésénél a hely terjedelmes levén, nem igényelte a házak egybezsufolását, s mivel a telep 
előre megállapitott terv szerint épült: szép, széles, egyenközüleg futó útczák keletkeztek, 
melyek mellett mindenik telek 400 négyszög ölre szabatott ki. Ezeken vannak a sóvágóknak 
és bányászoknak egyenes sorban épült csinos házikói. A telek a kincstár tulajdona s azért 
évenkint 1 frt 5 kr. taxát fizetnek, a házat engedély mellett magok épitik. Ezen előnyös 
telepitési szabály mellett a bányászok más könnyebbitésben is részesülnek; ilyen az, hogy a 
sóvágó fejadója évenkint csak egy forint, hogy útcsinálás, katonaszállitás és beszállásolástól 
fel vannak mentve, s hogy marháik 50 kr. évi dijért szabadon legelnek a kamara 
legelőhelyein. Mindezen előnyök s a biztositott munka általi keresetmód nem kis vonzerőt 
gyakorolnak az idetelepülésre. 

Marosujvár főútczája Király-útcza nevet visel, s az – miként képünkön is látszik – a telep 
keleti oldalán huzódik el. Itt vannak a kőből épült s rendszeresen sorakozott tiszti szállások és 
hivatali helyiségek, ott van a bányanagyi szállással szemben egy óriási hársfa, mely nem csak 
azért érdemel figyelmet, mert jótékony árnyat terjeszt, hanem azért is, mert életet mentve, 
nyert életet. Ugyanis egykor az őrállomáson levő katonák egyike a Marosban füredezve, 
örvénybe sodortatott, honnan egy ott levő óriási hársfa lecsüngő ágába kapaszkodva, 
menekült meg. A katona ez életmentő ágat levágván, magával vitte s az őrállomás előtt 



beültetvén, oly figyelemmel ápolta, hogy megfogamzott, terebélyessé fejlődött s még sok 
ideig fog – az esemény emlékét védve – tovább tenyészni. 

Marosujvárnak vannak hetivásárai, melyek korábban szombaton tartattak, most azonban 
péntekre tétettek át; voltak országos sokadalmai is, melyeknek joga – nem használtatván – 
elévült. Három év előtt gyógyszertárt nyert, nem sokára a közlekedést könnyitő állandó hidja 
és szárnyvasútja is lesz*Most csak a Maros kisebb ágán van állandó hid, a főágon kompon 
történik a közlekedés; de az országgyülés egy itten épitendő műhidra és szárnyvasútra 
megszavazta a szükséges 140,000 frtot.; mindez fejlődésére – mely eddig is meglepő volt – 
előnyösen fog hatni s naponta nagyobb mérvet öltő aknászat az idetelepülők számát hova-
tovább szaporitani fogja. 

Marosujvár mostani népessége meghaladja a 2500 lelket, ennek fele magyar, fele oláh. Az 
oláhok egyesültek és nem-egyesültek s mindkét felekezetnek van itten temploma. A 
katholikusok számára a kamara épitett csinos templomot a királyútczában, s 700 lelket 
számláló egyházközségük a felvinczinek leányközségét alkotja. A 800 lelket meghaladó 
református magyarság már 1811-ben egyházközséggé szervezkedett, a fennebb leirt római 
töltésre bányanagy Gyujtó István segélyezésével csinos imaházat épitett, s a közel 
Miklóslakához filiaként csatlakozott, mely egyházközségnek akkori lelkes papja, Baczoni 
József igen sok érdemet szerzett ezen szép jövőjű egyházközség szervezése és biztositása 
körül, nevezetesen – hosszas kérelmezés – után 1838-ban ő eszközölte ki a kir. kincstártól 
nyert 80 frt évi fizetést a marosujvári ref. lelkész számára. Forradalom alatt Miklóslakán a 
papi lakot feldúlván az oláhok, a pap Marosujvárra költözött át a hivek áldozatkészségéből 
rögtönözve épült papi lakba; időközben a hivek száma is szaporodván, az 1858-ki nagyenyedi 
zsinaton a marosujvári anyaegyházzá emeltetett, Miklóslaka pedig leányközséggé tétetett. 
1862-n Sebestyén Áron lelkész buzditó szavára a hivek áldozatkészsége s mások adakozása 
alapján 60–70 növendéket befogadható iskolahelyiség és tanitói lak emeltetett s rendes tanitó 
állittatott be*Lásd ez adatokat az „Erd. ev. ref. anyasz. 1868. évi névkönyve 14–15. lap.; 
azonban ez csak csira, melyet tovább kell fejleszteni, mert sem a tanitó csekély fizetése, sem 
az iskola szűkké vált helyisége nem elégséges. A kincstár van arra hivatva, hogy minden 
vallásfelekezeti tekinteteket mellőzve, ez iskolát köteles segélyezése által oda emelje, hogy az 
a kor szellemének és a népes bányatelep szükségleteinek teljesen megfelelhessen. 

Mielőtt Marosujvártól búcsút vennénk, még pár sorban érintenem kell azon csapásokat, 
melyek az 1848/9-ki forradalom polgárháborúja alatt e helységet érték. Marosujváron nem 
lakott földesur vagy nemes, de azért az oláhok mégis legyilkolták volna e bányatelep magyar 
sóvágóit – miként más bányászhelyeken tették – ha azok idejében el nem menekülnek, mint a 
kevés hátramaradt s több vidékit, kik sót venni jöttek volt ide, vagy 90 magyart 
egybefogdosott Akszentyének romokon fészkelő s embervért szomjuhozó tábora. A vezér 
kiadta a rendeletet, hogy azokat Balázsfalvára szállitsák. Az ily látszólag szelid rendeletnek 
borzasztó jelentése volt, mert az a boldogtalanok legyilkoltatását czélozta. A szerencsétlen 
foglyokat nem is vitték messzebb a Maros partjánál, ott azonnal elkezdték azoknak iszonyú 
kínzások közti lassu legyilkolását, oly kiszámitott vad kegyetlenséggel, hogy a reggel 
megkezdett véres mívelet egészen késő estvéig eltartott*Lásd b. Kemény Gábor „Nagy-Enyed 
és vidékének veszedelme 1848–49-ben” 97–98. lap.. Iszonyatos dolgok hajtattak itten végbe, 
melyeket borzadály nélkül felemliteni nem lehet; el is hallgatom részleteit azon herostratusi 
dicsőségnek, melylyel a természeti vadságban élő ind törzseket is felülmúlták a nélkül, hogy 
legalább azoknak bátorságával birtak volna, mert azon 20,000 emberből álló tábor, mely 90 
védtelen emberrel igy kegyetlenkedni tudott, Felvincznél az enyedi szerencsétlenek 
egybeszedésére kiszállott pár száz honvéd előtt gyáván meghátrált*Lásd e csatát fennebb 



Felvincz leirásánál., s midőn Bem hadseregének Czecz által vezetett hadosztálya 
Marosujvárhoz közelitett, a helyett, hogy a Maroson való átszállást – mire kiküldve voltak – 
megakadályozni igyekeztek volna, egyetlen lövés nélkül visszahuzódtak s minden irányban 
szétszaladtak, ugy hogy többé össze sem lehetett gyüjteni*Lásd Kemény G. ugyanott 200–
202.. Ugy volt az mindig, midőn a bátrakkal kellett volna szembeszállni, akkor mindig 
határtalanul gyávák voltak, elannyira, hogy 200 honvéd előtt 20,000 mindig szétfutott; hanem 
ott, hol fegyvertelenekkel, gyámoltalan öregekkel és nőkkel volt dolguk, hol egy védtelenre 
ezeren rohanhattak, ott a gyávák szokása szerint egészen a kannibalismusig kegyetlenek 
voltak. 

De hagyjuk e gyászos napoknak szégyenletes emlékeit s térjünk vissza a Maros jobb partjára, 
Aranyosszék délnyugati részén kutatásunkat tovább folytatandók. 

XI. Aranyosszék délnyugati szöge. 
Általános jellemzése. Csákó. Ennek s a szomszéd faluknak lakosai. Örményes. A két Füged. 
Létom patak völgye. Medgyestelek. Dombró. Körtvélyes. Mohács. Civilisatio bottal. A Létom 
völgy tavai. Kercsed. Felegyház, tatár dúlások. Fejéregyházi völgyben templom és faluhely. 
Kercsed patakai, temploma, Nagy-vártető. Nagy-szoros. Gerendás-út, harcz a tatárokkal. 
Hidas, lakói, kőbányái, pataka. 

Aranyosszéknek a Maros terére kirugó déli széle – mint fennebb emlitők – a Felvincz 
közelében levő Inakfalvánál van; de ily szűkre csak a Maros termékeny terén alakul, mert az 
attól jobbra eső hegyek közt még jó darabig lenyulik, ugy hogy e tájatt a Felvinczen másfél 
mfddel alul eső Miriszlóval határolódik. Aranyosszéknek ezen – a Maros völgyétől 
Székelykőig felnyuló – délnyugati szöglete meglehetősen kopár; a sziklás és agyagos hegyek 
közé patakocskák szűk völgyei ágyalódnak be. E völgyek kevés tért adnak; a hegyek 
meredekek, omladványosak és erdőfosztottak; oldalaikon hiányoznak a szőlőültetvények, 
tetőormain az erdők zöld koszoruja, miért az egész tájnak rideg, visszataszitó kinézése van; 
sőt a talaj felületének e bús kopárságát annak jósága sem igen egyensúlyozza, mert az 
terméketlen, s terhes munka mellett is kevés terményt nyujt e táj lakóinak. 

E hegyek közé mindössze hét, nyugatról keletnek tartó, völgy nyomul be; ezeknek 
csermelyeiből három egyenesen a Marosba ömlik, négy pedig a Felvincznél beszakadó Létom 
patakába. E völgyek mindenikében (egy kivételével) faluk rejtőzködnek, melyek nagyrészt 
Aranyosszékhez tartoznak, s azért eddig követett útazási modorunk szerint – mely a 
legcsekélyebb helység mellőzését sem engedi meg – ha bár visszariasztók is e völgyek, mégis 
felkeressük azoknak eldugott helységeit, még pedig ily vizsgálódásunkat alulról fölfelé jőve 
teszszük. 

A Nagy-Enyed közelében fekvő Miriszlónál szép havasi völgyület torkolata nyilik a Maros 
terére. A völgytorkolatban ott fekszik az A.-Fehérvármegyéhez sorozott Miriszló az enyedi 
főiskola országhirű szőlőhegyével; hátterében a Pilisnek roppant sziklacsúcsa tünik fel, s 
éppen ezen nagyszerű háttér által lesz igénytelen völgyünk festőivé. De ama büszke havas, 
mely e völgyet oly vonzóan regényessé teszi, s Miriszló, mely a szabadság egyik 
legfényesebb győzelme által (Mihály vajda legyőzetése 1600. sept. 18.) emelkedett a multban 
történeti nevezetességre, s mely most hirneves boráért bir nemzetgazdászati fontossággal, 
egyiránt nem tartozik Aranyosszékhez, hanem csakis a völgynek igénytelen közép része, hol 
Aranyosszéknek (délről) legszélső helysége Csákó rejtőzködik. 



Imre királynak egy 1197. biztositó levelében, melylyel az orodi perjelt erdélyi birtokaiban 
megerősiti, előfordul Cactateleke, mit a régi korban Csakótelek néven szereplő Csákónak 
annál inkább tarthatnánk, mert Ujvár, mint keletre eső helység emlittetik*Lásd ez okmányt 
Fejér Cod. dipl. VIII. 4, 137. Kemény Józs. dipl. Tr. T. I., továbbá egy 1219. 
okmányban*Lásd fennebb Felvincz leirásánál. a felvinczi határszélen eső Cathou hegyről van 
emlités téve, mely alig lehetne más, mint a mostani Csákótól északnyugatra felemelkedő azon 
csákó vagy süveg idomú ormozattal koronázott hegycsúcs, melyről az alatta épült falu nevét 
nyerhette. A hegy mellett csakhamar feltaláljuk a helységet is, mely Aranyosszék 
adománylevelében, ugy az 1291-ki*András királynak István és László adományleveleit 
beczikkelyező és megerősitő ez évben kelt confirmationalisában. Lásd e kötet 
előismertetésében és Font. rer. austriac. XV. k. 167–168. lap., mint az 1313-kiban*Róbert 
Károly ez évben kelt confirmationalisában lásd ugyanott és Szereday Not. cap. Alb. 23. és 
Ser. episc. 1. lap. Ezen megjelölést és hivatkozást egyszer mindenkorra megtéve, ezután 
egyszerüen az 1291. és 1313-ki adománylevélre fogok hivatkozni. Csakoteluk néven jön elő. 
– Igen valószinű, hogy akkor Csákó lakossága székely volt; vagy ha székely eredetű nem volt 
is, később elmagyarosodott, mert a lustrákban mindenütt az ottani lovasok és gyalogok 
székelyekként szerepelnek. E mellett bizonyitnak a Csákón és szomszédos falukban 
mindenütt előforduló magyar családnevek. Mind ez csak emlékét tartja fenn egykori székely 
voltunknak, mert ma ugy Csákó, mint a szomszéd Örményes, Hidas, Mohács és Dombró lakói 
oláhokká lettek. Ez átalakulás vallási és politikai okokból származott, mert nálunk a vallás 
alkotta a nemzetiséget, s régi időkben, midőn a katholikus püspökök, papok, s ezek nyomában 
a pápák is dézmákkal s kepékkel túlterhelték hiveiket, ezek e terhek alól ugy menekültek, 
hogy a kevesebb fizetéssel járó görög keleti vallásra tértek át; egyebütt a magyarság már 
keresztyénné létekor eredetileg is a görög keleti vallást vette be; igy aztán ugy azok, kik a 
keleti keresztyénségben megmaradtak, mint azok kik azután sorsuk könnyitése tekintetéből, 
vagy más okból áttértek, egyszersmind magyar nemzetiségüket is elvesztve oláhokká lettek. 
Ekként lett olahvá a Mezőség, B.-Szolnok-, Fehér- és Hunyadvármegye egykor tisztán 
magyar eredetű lakossága, azért találunk országszerte sok oly „magyar” előnévvel jelzett 
falut, melyben ma egyetlen magyar sem lakik. Hogy ezen körülmény is befolyással volt 
Aranyosszék emlitett faluinak eloláhositására, azt éppen a pápai dézmák regestrumából látjuk, 
hol nevezett faluk, mint katholikusok által lakottak van bejegyezve. – A katholicismus 
magyar nemzetiséget irtó természetéhez itt még politikai okok is járultak; mert nevezett faluk 
lakói 1617-ben a moldovai hadjáratból hazaszökvén, büntetésből jobbágyságra vettettek, s 
Bethlen Gábor által 1620-ban ifju Székely Mózesnek adományoztattak*Bethlen Gábor 1620. 
jun. 24-én Beszterczebányáról a marosujvári várat és várost, Miklóslakát, Csergedet s más 
vármegyei jószágokat, valamint aranyosszéki Hidason, Csákón, Örményesen, Mohácson, 
Dombrón mindazon fejedelmi jobbágyok, részint puskás, részint gyalog szabados székelyek 
és oláhok jószágait, kik az 1617-ki moldovai hadjáratból elmaradván, szabadságokat 
vesztették; továbbá azon aranyosszéki nemesek jobbágyait is, kiket azért vesztének, mert 
kevesebb lovassal jelentek meg, mint tartoztak. Siménfalvi Székely Mózes árván született 
fiának Mózesnek adományozta atyja érdemeiért, előbb fi-, azután nőágra. Ez adománylevél 
ered. gyula-fehérv. országos levélt. Liber Reg. Gáb. Bethlen X. 179. Dr. Ötvös által vett 
másolata az erd. muzeum kézirattárában.. A hadkötelezettség alól való önkivonást a székely 
törvények mindenhol jobbágysággal büntették, s igy a Bethlen Gábor által kiszabott ezen 
törvényszerű büntetést az országgyülés is helybenhagyta, az 1622-ki 15 articulus kimondván, 
hogy: „Az aranyosszéki székely pixidariusok, kik a hadból hazaszöktek, a jobbágyokkal 
egyenlő hadi szolgálatot tegyenek”. Ebből, de főleg a Székely Mózes adományleveléből 
kitetszik, hogy e faluk jobbágyságára vetett lakosságának nagy része még akkor is székely 
volt; de a mit a Róma felé gravitáló vallási centralisatio megkezdett, azt a szolgaság 
bevégezte, s ekként jött létre Csákó és az Aranyosszék déli részén levő többi faluk egykori 



magyar lakosságának eloláhosodása, mely oly nagy mérvű volt, hogy Aranyosszék 
tisztségének 1694-ki jelentésében*Lásd ered. gyulafehérvári kápt. levélt. cist. Alb. Fasc. III. 
Nr. 50. Csákó oláh falunak jegyeztetett, melyet csak 7 szabad ember lakott; de mivel Csákó, s 
a szomszédos Hidas, Örményes, Dombró és Mohács lakói a székely határőri huszár ezredhez 
voltak egész 1848-ig csatolva, az ott lakók jól tudtak magyarul, s büszkék is voltak magyar 
eredetökre nemcsak, hanem azon faluk huszárai, nagyrészt hűk maradtak zászlójukhoz, s a 
szabadság szent ügye mellett küzdve érdemesiték magokat a haza elismerésére és a hősi 
babérra. 

Forradalom után azonban nagyon megváltoztak a viszonyok, mert az a Bécsben századok óta 
követett kormányzati irány, mely a divide et impera elvét alkalmazva, Magyarországnak 
addig testvériesen együtt élt és együttérzett népei közé bedobta a viszály tüzét, s miután az 
alkotmányos szabadságához oly rendületlenül, oly legyőzhetetlenül ragaszkodó magyar 
nemzetet többszöri kisérlet után is fegyverrel legyőzni nem tudta, az ármány titkos fegyverét 
vették elő. Rendszeresen századokon át izgatták, bujtogatták az e hazában lakó 
nemzetiségeket egymás ellen; az elámitott oláhok, szerbek bementek a mi és saját vesztükre 
font kelepczébe, s 1848–49-ben a zsarnokság pokoli ármánya megtermé véres gyümölcseit, 
mert azok, kiknek vállvetve kell vala közös kincsök, szabadságuk megvédésére egymás 
mellett küzdeni, egymás ellen folytattak elkeseredett irtóharczot, s mig patakzott a nemes vér, 
addig a zsarnokság ördögi gúnykaczajjal gyártá azon lánczokat, melyekkel a mellette és ellene 
küzdőket egyiránt lenyügözé. 

Az oláhok kis számú intelligentiájának s papságának egy nagy része, mely magát az idegen 
zsarnoknak zsoldba adva, félrevezette ezen jóravaló népet, s melynek lelkiismeretére annyi 
ártatlan vér nehézkedik, azután is zsoldjában maradt az idegen zsarnokságnak, vak eszközévé 
lett a haza és igy saját népük kizsarolásának is; ezek – kik szeretet helyett gyülöletet 
terjesztének, s élet helyett vért hintének – nem tudtak a szomorú példákon okulni, s továbbra 
is a reactiónak szolgálatába szegődve, öntudatosan vagy öntudatlanul támogatták, sőt itt-ott 
most is támogatják, azon veszedelmes emberek szövetségét, mely a népek szabadságának 
elrablására leselkedik sötét oduiban; továbbra is a mult vétkeinek beismerése s megbánása 
helyett gyülöletet hintenek a testvér népek közé, s nem engedik a mult sebeit behegedni; 
továbbra is szítják a rút gyülölséget az együttélésre hivatottak közt, s ez okon az aranyosszéki 
eloláhosodott magyarok is annyira elidegenittettek székely testvéreiktől, hogy magyar szót 
hallani sem akarnak, a régiek, kik tudtak és tudnak, eltagadják, daczára annak, hogy a 
székelyekkel való napontai érintkezésök miatt arra életszükségük van; de a határtalan 
többségben levő székelyek nem csak hogy nem erőszakolják reájuk nyelvüket, hanem 
elnézésük és előzékenységük annyira megy, hogy inkább ők tanulnak meg oláhul, csakhogy 
megértessék magukat. Bárcsak megértené és átlátná valahára e félrevezetett nép, hogy a 
másnak hasznothajtó viszály elég volt már, s hogy azt tovább folytatni anyagyilkossággal 
határos égbekiáltó bűn! 

A mi Csákó helyfekvési jellegét illeti, e falu oly szakadásos mély árokban helyezkedett el, 
hogy az útas szánalom és részvéttel tekint az ott lakókra, főleg ha ronda szalmás kunyhóikat 
szemléli; de elvégre is ily kényelmetlen helyzetük és silány állapotuknak leginkább ők magok 
okai, mert falujoknak alkalmas helyet a fekvölgy Marosra nyiló torkolatjában találhattak 
volna; a kőben gazdag vidék elég és könnyen szerezhető épületanyagot nyujt, cserép- és 
téglavetésre igen alkalmas földjük van, s igy lakályos házakat éppen ugy épithetnének, mint 
másutt; határuk pedig annyira terjedelmes, hogy szorgalmatosabb földmívelés mellett 
jövedelmöket többszörözhetnék s ekként szegénységüknek indolentiájukban, iszákosságokban 
s dolgozni nem szeretésükben rejlik leginkább oka; oly rosz tulajdonok, melyeket a 



szomszédos oláhoktól sajátitottak el, s azért ezek és a székelyek közt lakó oláhok közt ugy 
jóllét, mint értelmiség tekintetében óriási különbség van. Csákón felemlitésre méltót mitsem 
találván, tovább haladhatunk. 

A csákói völgyen felül következő, azzal párhuzamosan lefutó, másik völgyecskének 
Marosvölgyre nyiló torkolatja Décsén alól az enyedi főiskola tanyájánál van. E völgyben 
rejtőzködik Örményes, mely az emlitett 1219-ki határkijárásban*Lásd Felvincznél fennebb. 
Curmenes néven, Aranyosszék 1291. és 1313-ki adományleveleiben egyaránt Eurmenus 
néven, mint Aranyosszéknek Felvincz után sorozott második helysége fordul elő. 1591. apr. 
23. Báthori Zsigmond Tordáról Zalonkeményi János udvarnokának, György testvérével 
együtt biztositó levelet ad arról, hogy örményesi Vajda György jószágait ennek kihaltával ők 
fogják elnyerni*Gub. levélt. Trans. Conv. T. I. 378. Ez a Vajda György mint Aranyosszék 
főkapitánya halt el 1645-ben, sirkövét lásd Szentmihályfalván.. Az 1614-ki lustrális könyvbe 
Eormenies néven, mint szabad székelyek által lakott falu jegyeztetett be. Az 1617. hadjáratból 
való kimaradásért az örményesiek is jobbágyságra vettettek*Lásd fennebb Csákónál. s 
annyira eloláhosodtak, hogy az 1694-ki jelentésben oláh faluként fordul elő, melyet csak 9 
szabad ember lakott*Lásd a hivatkozást ugyanott.. 1848-ig az örményesiek is a székely 
határőrhuszárokhoz voltak beosztva, ma ezek is ugy érzelem, mint nyelvre el vannak 
oláhosodva. A falu épp oly rendetlen, házai épp oly szánalmasan rondák, mint a csákóiaké, a 
csermely, mely mellett fekszik, alább oly szűk omladványos hegyek közé jut, hogy medrén 
kivül más hely az útnak nem marad; innen van, hogy mikor a patak megárad, Örményes a 
közlekedéstől teljesen el van zárva. 

Az örményesit követő harmadik völgynek torkolatja Inakfalvánál van; e völgyben*Melyet a 
Kinitilor nevű helységből eredő hason nevű patak foly át. Alsó- és Felső-Fügedet találjuk, 
melyek a már többször felhozott 1219-ki határjárási okmányban Fülgestue néven fordulnak 
elő. A Fügedek régen Aranyosszék kiegészitő részét alkották*Kővári, L. Erd. Tört. I. k. 149. 
l., második jegyzetében előszámlálja Aranyosszék 1291-ki adománylevelében foglalt ős 
falvait s a mostaniakkal egybehasonlitva, „Fyuzeg”-et Fügeddel egynek véli; ez tévedés, mert 
Fyuzeg a Sz.-Király és Lóna közt lefolyó Füzeg pataknál feküdt. s bár az most is Aranyosszék 
területébe van beékelve, mégis Tordavármegyéhez – melylyel semmi egybefüggésben sincs – 
van sorozva; mondják, hogy Aranyosszék Mészkőért adta volna cserébe Tordavármegyének, 
bár erre vonatkozólag mi adatot sem tudtam felfedezni. Mindenesetre különösnek tetszhetik a 
politikai felosztásnak azon sajátszerüsége, mely szerint a Tordavármegyétől távol eső s azzal 
semmiként egybe nem függő két Fügedet és Décsét miként sorozták ahhoz és nem 
Aranyosszékhez, melyhez helyrajzi fekvésük szerint tartozniok kellett volna. Erre vonatkozó 
okmányi tudatot nem szerezhetvén, azon valószinű föltevést koczkáztatom, hogy 
Tordavármegyénél maradhattak (Décse) Aranyosszék területének kiszakitásakor már; vagy 
mint jobbágyhelységek – minőt a szabad székely nem tűrt maga közt – szakadtak későbben el 
Aranyosszéktől. 

Jelenleg mindkét Fügedet oláhok lakják, pedig hogy régen e faluk lakossága is magyar volt, 
azt a pápai dézmák regestrumából látjuk, melynek 1332–34. évi rovatában Sygud, Figud és 
Phygut néven*Az 1332. év rov. 599. l.: „Joannes sac. de Sygud solv. 50 denar.”; az 1333. év 
rov. 633. l.: „Joanaes sac. de Figud solv. 40 den.”; az 1334. év rov. 722. lapon: „Gregorius 
sac. de Phygut solv. 12 den. et 1 gr.” önálló kath. egyházközségként szerepelnek; pedig a mi 
azon korban katholikus volt, az egyszersmind magyar is volt. Felső-Fügedbe 1469-ben 
Mátyás királynak sept. 1-jén kiadott rendeletére veresmarti Széles (Zeleus) Pált iktatja be a 
kolozsmonostori convent*Ered. a kolozsm. conv. levélt. XII. 318. közli Kemény József App. 
dipl. Tran. V. 150.. 1594-ben Forró János Fügedet és Asszonynépét nejének, Kacza 



Petronellának hagyja éltére, ugy hogy halálával a Forró-testvérekre visszaszálljanak*Lásd 
kolozsmon. conv. levélt. Prot. A. major f. 280, kivonatilag közli Kemény Regestra Archiv. II. 
73–74.. 

Az ezen felül következő párhuzamos négy völgyület vizei többé nem a Marosba közvetlenül, 
hanem a Felvincznél Marosba szakadó Létom patakába ömlenek, még pedig mindnyájan 
jobbpartilag. 

A Létom völgyfeje a Keresztesmező déli részén Harasztos felé huzódó lombozat déli aljánál 
van; csermelye a Marossal párhuzamos folyást vesz s körülfolyja azon hegységet, mely a 
Keresztesmezőtől a Maros felé lenyúlik s melynek, mint fennebb látók, végfoka Felvincznél 
van. E szerint völgyünk 2 mfdet meghaladó tekintélyes hosszasággal bir, s a Létom nyergétől, 
mely 1269 bécsi láb magasságra emelkedik, Felvinczig, mely 807 láb tengerfeletti 
magasságban fekszik, 462 láb eséssel bir. E völgy – bár a Torda felül jövő országút egész 
hosszában szeli át – az mégis eléggé unalmas és egyhangú, mit a vidék fátlan volta s főleg az 
okoz, hogy annak hosszú vonalán egyetlen falut sem találunk, csak egyes csárdák tünnek fel, 
melyekből tivornyák zaja hangzik ki, s némi változatosságot azon tavak lánczolata nyujt, 
melyekbe a völgy csermelye belevesz, hogy a vad ruczák százainak nádfogta tömkelegében 
biztos tanyát nyujtson. Innen van, hogy az útas, midőn – végre a kopár, kietlen völgyön 
áthuzódva – Felvincznél a Maros kies terére ér, igen kellemesen lesz annak ellentétes 
szépsége által meglepetve. A Létom völgyébe mindkét oldalról számos mellékvölgy szakad; a 
baloldaliak most lakatlanok, pedig azokban a régi Aranyosszéknek több faluja volt 
elhelyezve; az eltünteknek fekhelyeit majd fel fogjuk keresni, most a napjainkban is lakott 
jobboldaliakkal foglalkozunk. 

A Felvinczen felül következő első jobboldali mellékvölgy a Medgyes, hol – mint Felvincznél 
előadtuk – Aranyosszéknek Medgyesteluk nevű ős faluja feküdt. Az ezzel szomszédos és 
párhuzamos második mellékvölgyben Dombró fekszik, egy falu, melyet a fennebb idézett 
1219-ki határjáratási okmányban Bundrow, az 1291. és 1313-ki kiváltságlevelekben 
Dumburai néven, az 1614-ki lustralis könyvben Domboru néven találunk fel. Különben a nép 
még napjainkban is nem Dombró-, hanem Domborunak nevezi, mely név domb vagy 
völgyben levő domboru = kidombosodó helyen való fekvésétől származik. Dombró lakói is 
hajdan székelyek voltak, s nemzetiségüket a 17. században veszték el szabadságukkal 
egykorulag, midőn a hadjáratból való megszökésök miatt jobbágyságra vettettek s 1620-ban 
ifjabb Székely Mózesnek adományoztattak*Lásd fennebb Csákónál.; ezen metamorphozis oly 
gyors volt, hogy 1694-ben ugy fordul elő mint oly oláh falu, a melyben csak 6 szabad ember 
lakik*Lásd a hivatkozást ugyanott.. Dombró lakóinak egy része szintén a határőri székely 
huszárezredbe volt sorozva, mi a magyar eredet emlékét felélesztette volt e népnél, s itt 
magyarul a férfiak még most is folyékonyan beszélnek, mert iskolájok Felvincz, hol a 
dombrói legények szolgálni szoktak. – Dombróról az a hagyomány, hogy régen a Létom-
völgy egyik baloldali mellékvölgyében feküdt s ellenség által feldúlatván, ugy épitették fel 
elmenekült lakói mostani helyére, midőn nagy gyarapodást nyert egy szintén a Létom 
baloldali mellékvölgyében feküdt Körtvélyes nevű faluból, mely – hagyomány szerint – 
ellenség által feldúlatván, lakói részben Dombróra, részben Felvinczre huzódtak. A mint a 
falu lakói kétfelé oszlottak, ugy területük is a lakókat befogadó két helység határához 
csatoltatott; a völgy felső fele, mint fennebb látók, Felvincz, alsó fele pedig Dombró birtokába 
menvén át: de öreg emberek még most is meg tudják jelölni a megsemmisült falu fekhelyét, 
hol vastag cserépdarabok, sőt gyümölcsfák is maradtak vissza. A Körtvélyesre kiterjedt a 
szomszédos Fejéregyházi völgy általános neve s mint praedium, tehát elpusztult faluhely, 
szerepel mindig. A szék közhelyeinek 1785. jul. 1-jén történt legutolsó összeirásakor 



Körtvélyesre vonatkozólag ezen bejegyzést találjuk: „A Körtvélyes vagy régen Fejéregyház 
ezt méltóságos uraimék (Thoroczkaiak) régtől fogva, most a dombrói katonaság birja. Vagyon 
ezen Fejéregyház vagy Körtvélyes nevű helynek napkelet felől való melyéken, az 
Harasztosról Felvinczre menő út napkelet felől való részén. Ezen helység (igy) három 
völgyekben fekszik s neveztetik Első, Másod- és Harmadvölgynek, birják a felvincziek, de 
bizonyosan praedialis helyek.” Ezekből kétségtelenné lesz, hogy Körtvélyes elpusztult 
faluhely volt, mert csak ily helyek tartoztak Aranyosszéken a szék közhelyeit alkotó 
praediumokhoz, sőt miután az összeirásban „helység” elnevezés fordul elő, nem lehetetlen, 
hogy még akkortájt is voltak ottan egyes szétszórt házak, ugynevezett hodájok; most azonban 
a szép völgy, melyben egy falu igen alkalmas elhelyezkedhetési tért nyerhetne, egészen 
lakatlan, s csakis legelőnek használtatva, kopár, míveletlenül hever. Körtvélyes nevű helység 
Aranyosszék kiváltságleveleiben nem fordul elő, s igy az itten feküdt falu alkalmasint későbbi 
gyarmatja volt valamelyik szomszédos helységnek, alkalmasint Dombró- és Felvincznek, 
hová lakói falvok elpusztultakor vissza is tértek. 

Dombróban magában mi nevezetest sem találva, a szomszédos harmadik mellékvölgyben 
fekvő Mohácsra intézzük lépteinket. Mohács ugy az 1291-ki, mint az 1313-ki 
kiváltságlevélben Muhach néven mint Aranyosszék egyik ős faluja szerepel; hogy pedig azon 
korban magyar népség lakta, azt a pápai dézmák regestrumából látjuk, melynek 1332–1337. 
évi rovataiban Muhach és Mohach néven önálló egyházközségként fordul elő*Az 1332. év 
rov. 598. l.: „Paulus sac. de Muhach solv. 40 denarios”. Az 1333. év rov.: „Paulus sac. de 
Mohach solv. 40 den.” Még kétszer a 667. és 722. lapon: „Muhach” néven. Mohácson 
Székely Mózes is birtokos volt, a mint kitetszik Kemény Józs. Trans. Poss. m.-ujvári 
rovatából. Kézirat az erdélyi muzeum levéltárában.; valamint szabad székely harcznokok által 
lakott helységként van Mochachi néven az 1614-ki lustrába is bejegyezve. Különben a régi 
Mohács nem jeleni helyén, hanem alább, völgyének Létomra néző torkolatjában feküdt; még 
most is látszik az Öregtó felett levő jobboldali hegyfokon a régi egyház fekhelye, s a lakosok 
azt még most is „Beszerika Ungareszká”-nak (magyar templomnak) hivják. Mohács lakói az 
1617-ki hadjáratból való kimaradásukért szintén jobbágyságra vettetvén, 1620-ban Bethlen 
Gábor által ifjabb Székely Mózesnek adományoztattak*Lásd fennebb Csákó leirásánál.. 1622-
ben pedig kercsedi Bakó Dánielné (Thoroczkai Anna) hagyománya értelmében Bethlen 
Gergelyre szálltak*Lásd fennebb ugyanott.. Azonban ezen nemesi birtok csak egy részét tette 
Mohácsnak, mert az 1694-ki tisztségi jelentésben oláh faluként jegyzett Mohácson 8 szabad 
ember emlittetik*Lásd Inakfalvánál.. 1751. nov. 8-án Mohácson tartotta Aranyosszék azon 
közgyülését, melyen a szék szabad erdei feltiltattak. – Midőn az útas Mohácsra belép s ott 
rendszeres, csinos házakat, tisztaságot és minden nyomon a jóllét jeleit, határán szorgalommal 
üzött földmívelést lát, hajlandó elhinni, hogy szorgalmas székelyek és nem oláhok által lakott 
faluban van; pedig Mohácsot is eloláhosodott magyarok lakják*Ezt maga a nép is tudja, de az 
ott és Dombrón igen elterjedt Parducz, Tatár, Kardos, Török, Rácz s más ily magyar nevű 
családok is bizonyitják.. Honnan van tehát ezen másutt sehol – még a városokba huzódott 
oláhokat sem véve ki – fel nem található rend, csinosság és tisztaság; honnan azon 
munkásság, szorgalom és tevékenységi hajlam, mely e népnél észlelhető, s mely terjedelmes, 
de silány határuk minden hantját hasznositja? E kérdésekre a feleletet magok a lakosok adták, 
áldólag emlitve nevét azon embernek, kinek mindezt köszönhetik. 

Ugyanis Mohács lakói szintén a székely huszár határőr-ezredhez szolgáltak, s falujokban volt 
a kapitányi szállás. A mult század végén Udvarnoki nevű százados foglalta el a mohácsi 
állomást. Megérkeztekor a nép itt is, mint más oláh falukban, sárviskókban lakott, az egész 
faluban nem volt egyetlen ház, nem egyetlen üvegablak; a trágyát az utczákra dobták, mely 
által átgázolhatlan rondaságot, s a légkör elrontását idézték elő; a falu népe pedig szokott 



indolentiájában dologtalanul sütkérezett a napon. Udvarnoki feladatául tűzte ki e nép 
reformálását, megpróbálta a rábeszélés, az oktatás szelid modorát, azonban eredménytelenül, 
mi azon meggyőződésre hozta, hogy itt csakis katonás erélylyel lehet hatni, s erővel kell ez 
elsatnyult népet saját jóllétére rászoritani; azért őrmesterét maga mellé véve kiment a határra, 
kikérdezte a parlagon heverő földek tulajdonosait, azok neveit feljegyezte, s rendre magához 
hivatva, kérdé: „Lett-e sok gabonád?” Nem lett bizony uram – feleltek ezek – alig annyi, hogy 
szegény családommal kitelelhessek stb. Ilyenkor aztán haragra lobbanva, s pár huszáros 
teremtettét előrebocsátva, rájok rivalt: „Hát azt akarod, hitvány ember, hogy földed magára 
teremjen, hát ez, ez s ez földed miért nincsen bevetve? hát a drága trágya, miért ronditja házad 
környékét? kihord azért azt a trágyát, felszántsd parlag földeidet, s bevesd, mert különben 
olyan 25 botot kapsz, hogy koporsód szélén is megemlegeted.” A ki az ily erélyes 
megintésnek nem engedelmeskedett, kimélet nélkül ki is kapta 25-ös illetékét, minek az a 
következménye lett, hogy a többi nem várta be a második tettleges admonitiót, hanem a 
trágyát kihordta, földjeit szorgalmatosan szántotta, vetette, s pár év alatt nem volt egyetlen 
hant is, mely hasznositva nem lett volna. Midőn igy a nagyobb termeléssel, nagyobb 
jövedelemhez jutott a nép, ujból elrendelte, hogy két év alatt mindenki elhordja földviskóját, s 
helyére becsületes üvegablakos házat, s szükséges gazdasági épületeket épitsen. Ez is a 25 
varázsa alatt végre lett hajtva; e mellett iskolát alapitott, maga is igyekezett a népben levő 
babonákat kiirtani, reggel korán felkelt, s végig járva a falut, a dologtalanokat munkához 
kergette, s igy, ha nem mindig szelid eszközökkel s kissé katonáson is a népet munkásságra, 
rendre, csinra szoktatta; más részről az eleinte zugolódó nép átlátta, hogy rendeletei, 
büntetései által csak javát czélozza, s azért később önkényt, megszokásból is megtette azt, mit 
eleinte félelemből tett, sőt megteszi most is, s áldva emliti Udvarnokinak nevét, ki bottal 
civilisálta ugyan őket, de ember csinált belőlük. 

Mohács fekvölgyén felül csakhamar egy másikot érünk, melynek torkolatja a Létom völgy 
azon két tekintélyes tava közt van, melyeket Sásnyiltava (felső tó) és Szőkemáltava (alsó tó) 
név alatt ismertetnek meg az útassal. – E völgyben fekszik a székelyek által lakott Kercsed, 
nem alattomoson rejtőzködve, mint a többiek, hanem nyiltan feltárulva az útas előtt, mintha 
kimutatni törekednék, hogy lakosai székelyek, kik az útast vendégszeretőleg nyilt szivvel és 
kapukkal szokták fogadni. Engedve az első feltünés e kedvező behatásának, be is térünk a 
kies völgybe, hogy Kercseddel az ez oldalról való első székely faluval közelebbről is 
megismerkedjünk. 

A kercsedi néphagyományok azt mondják, hogy Kercsed eredetileg nem itt, hanem a 
fővölgynek (Létom völgye) jelenti fekvölgyével éppen szemben levő baloldali 
mellékvölgyében, az ugynevezett fejéregyházi völgyben feküdt, s Recsed volt neve, azonban 
egy ünnepély alkalmával a Dezse közbérczén levő játszókertben mulatozó fiatalságot 
meglepvén a váratlanul lecsapó tatárok, az ellentállók leölése után vagy 70-et mindkét 
nemüekből hurczoltak el Krimiába, honnan csak kevésnek sikerült váltságdijjal való 
kiszabaditása. Ezen meglepetéskor a falu is feldúlatott; el is hagyták azért e gyászos 
emlékeket feltüntető, ugy is vizszegény völgyet, s a jobb oldali csevegő patakok által öntözött 
termékeny völgybe huzódva, épiték – Kercsedet. Azonban ezen hagyomány – mely a szomoru 
feldúlatásra nézve valónak látszik lenni – összetévesztett két helységet, a mennyiben nagyon 
messze korra felható adataink vannak Kercsed lételéről. Ugyanis Aranyosszék 
adományleveleiben e falut is feltaláljuk és pedig az 1291-kiben Kerches, az 1313-kiban 
Kertheth néven, s ekként Fejéregyháznak tatárok elől menekült lakói nem épitették Kercsedet, 
hanem csakis növelték annak lakosságát; beolvasztván falujokat a már korábban is meg volt 
Kercsedbe, mit az is igazol, hogy a feldúlt Fejéregyháznak egykori határa ma is a kercsedinek 
kiegészitő részét alkotja; de azért a megsemmisült falu emléke fenmaradt ugy a 



hagyományokban, mint az események leghűbb örökitője, a helyelnevezésekben, s én, ki a 
jelent a multtal egybekötni szeretem, e helyt is, mielőtt a jeleni Kercsedet ismertetném, előbb 
ős alkatrészének Fejéregyháznak keresem fel egykori fekhelyét. 

A létomvölgyi alsó vagy Szőkemál*Igy neveztetve azon hasonnevü hegyfokról, mely a 
fejéregyházi és körtvélyesi völgyeket elkülönitő hegységnek a tavakig kiható végfokát alkotja. 
tavánál, a Szilegátja pataka által átfolyt mellékvölgy nyomul be a fővölgyet balról határoló 
hegyek közé. Torkolatjától nézve igénytelennek tetszik e völgy, s az útas figyelmetlenül halad 
el mellette; pedig ha alant csekély is, a magas Tompád-tetőn felül tekintélyessé lesz, mert itt 
öt más völgyre ágazik el, vagyis Domboru nevű közép völgyre, a jobb oldali Dezse, Tamás és 
Rákos völgyére, s végre a balról nyiló fejéregyházi völgyre. Ezen völgyeket minden oldalról 
lapályos hegyek szegélyzik, a völgyeken szép kaszálók vannak, s főleg ott, hol az öt völgy 
egybefoly, tekintélyes tér képződik, melyen egy, a mellékvölgyekben ismét pár falu elférne, 
nemcsak, hanem a termékeny talaj a föld-, valamint a jó fekvésű hegyek a szőlő-mívelésre is 
elég tért nyujtanának. Daczára ez előnyöknek, e völgyek most lakatlanok, míveletlenek, s 
több százados elhanyagoltatás miatt csak silány legelőt szolgáltatnak; pedig e hely nem 
mindig volt ily elhagyatott, mert Domboru völgyében feküdt régen Dombró, s tatárok általi 
feldúlatása után huzódtak át lakói helységüket fennebb ismertetett jeleni fekhelyén fölépiteni. 
Alább pedig az öt völgy egybefolyásánál keletkező szép lapályon feküdt Fejéregyháza nevű 
falu; ily neve pedig a helység kőegyházától származott. Ez egyház ott feküdt a fejéregyházi 
völgytorkolat jobb oldali előfokán, s hogy az kerek idomu volt, azt most is meglevő alapfalai 
bizonyitják, melyek egy 50 lépés kerülettel birt körtemplom egykori itt fektét kétségtelenné 
teszik. E templomhely mellett az ős faluból még más nyomok is maradtak fenn, mint a 
völgyben lenn feltünő pinczehelyek, falrakatnyomok, a Tamás hegyén levő tánczolóhely*Egy 
kerékre mélyitett köridomú hely, melyet ma is a „fejéregyháziak tánczoló helyének” 
neveznek., s főleg a régi szántóföldeknek a hegyoldalakon mindenütt feltünő mezsgyéi. A 
tovább található Lencsés kútban pedig a feldúlt falunak elrejtett harangjait keresik, de a néphit 
szerint onnan ki nem vehetők, mert varázslat lebeg felettök, s midőn kutatják, mindig 
mélyebbre sülyednek, miként az elenyészett falunak hire és emléke is hova-tovább elmosódik, 
azért mig lehet, s mig egykori lételének felmutatott tanujelei nyomtalanul elenyésznének, 
mentsük meg legalább e lapokon azoknak távol korról beszélő nyomait. Már most kérdésessé 
válik, hogy Aranyosszéknek melyik ős faluja feküdt itten? Ha a kiváltságlevelekben 
előszámlált ős falukon végig tekintünk, egyiknek nevét sem találjuk rokonnak az itt feküdött 
Fejéregyházzal, vagy legalább nem is sejtenők, hogy az ott előforduló Feligaz lenne az, ha 
útba nem igazitana egy a fehérvári káptalanhoz küldött későbbi relatio, melyben a 
kiváltságlevelek Feligaza helyett Felegházát találjuk*Ezen relatio van a gyulafehérvári kápt. 
levélt. Cent. N. Nr. 86. Láss többet e kötet előismertetésében., még pedig a Bogáth, Lüketeluk 
és Zethethelek közvetlen szomszédságában, a mi valószinüvé teszi, hogy itt a kiváltságlevelek 
hibás olvasásából keletkezett Feligaz, vagy helyesebben Felegház feküdt, mi a kérdéses 
Fejéregyházunkkal ugyanazonos volt. Most pedig miután azt ős emlék-sorozatunkba ekként 
beczikkelyeztük, térjünk vissza Kercsed völgyébe, hol az ős egyháznak szintén találhatunk 
némi viszemlékére egy emlékepületben való örökitése által. 

Kercsednek Aranyosszék adományleveleiben való előfordultát és nevét fennebb láttuk, 
feltaláljuk azt a pápai dézmák regestrumában is Kertech, Kerchech és Gertechi néven*Az 
1332. év rov. 598. lapon: „Michael sac. de Kertech solv. 40 denarios.” Az 1332. évi rov. 662. 
l.: „Michael sac. de Gertech solv. 64 den.” Az 1334. év rov. 703. l.: „Mich. sac. de Kerchech 
solv. 20 den.” s végre az 1335. év rov. 722. l.: „Mich. sac. de Kerchech solv. 3 gr.”, mint a 
14. század elején állott tekintélyes egyházközséget. Az 1642-ik évi lustralis könyvben Kerchied 
néven szerepel, Benkő Kircsed-nek irja, s mint Aranyosszék központján levő helységet emliti. 



Kercseden 1694-től 1815-ig 12-szer tartott közgyülést Aranyosszék; derékszéke is gyakran 
ülésezett itt, 1692-, 1703- és 1705-ben, s főleg 1722–24-ben és e század elején is. Innen 
származott a Kercsedi család, melyből Kercsedi András 1643–49-ben volt Aranyosszék 
főkapitánya és Kercsedi János, ki 1688–1733 közt csaknem folytonosan mindig Aranyosszék 
alkirálybirája, s gyakran országgyülési képviselője volt, és Apáczai Ferencz, ki a mult század 
elején, valamint 1731–33-ban volt e szék alkirálybirája*Lásd e munka elején Aranyosszék 
előismertetésében.. Kercsedi volt a Békéssel tartó s e miatt számüzött Várfalvi Bálint, 
Aranyosszék főkirálybirája, valamint Báthori István vitéz kapitánya Károlyi István is, ki a 
muszkák elleni hadjáratban szerzett érdemeiért fejedelmétől Kézdi-Szentléleket és 
tartozandóságait nyerte 1581-n*Lásd e munka III. kötete 109. lapján.. Ez a Károlyi István 
Aranyosszéken is nagy birtokos volt, a mennyiben a notázott Várfalvi Bálint jószágai mind az 
ő kezére mentek; de ő innen elszármazván, azokat 1587-ben elcserélte kocsárdi Gálfi Jánossal 
és pedig kercsedi curiáját, kercsedi mohachyui (mohácsi) domboroui (dombrói) harasztosi, 
örményesi és kövendi részjószágait és e faluk dézmáját, melyeket Báthori István lengyel 
királytól Várfalvi Bálint notájakor nyert, Gálfival elcserélte ennek 2000 frttal megpótólt 
lámkereki dézmájáért (melyet Gálfi Báthori Kristóftól kapott volt). Ezen cserére Báthori 
Zsigmond is beleegyezését adta 1587. sept. 20-án Fehérvárról*Fehérvári kápt. levélt. Lib. 
Reg. Sig. Báthori II. 35.. Gálfi a Károlyitól cserélt fennebbi részjószágokat, valamint a 
Székely Páltól szerzett felvinczi és inakfalvi birtokokat 1589-ben Bakó Dánielnek a fejedelem 
enyedi katonatisztjének adta mindkét nemre, mit Báthori Zsigmond is ez év máj. 31-én 
helybenhagyott*Ugyanott II. 441.. Ezen részjószágokat hagyományozta Bakó Dániel 
özvegye, Thoroczkay Anna 1622-n Bethlen Gergelynek*Lásd fennebb Inakfalvánál.. 1615-
ben kercsedi Domokos György borosbocsárdi számtartó kercsedi székely örökségét Bethlen 
Gábor beleegyezésével Toroczkay Péternek adta el*Gyulafehérvári kápt. Lib. Reg. Gab. 
Bethlen. I. 362.. 1694-ben Macskási Boldizsár birja Kercseden a fenn emlitett jószágot, mely 
nem sokára az Orbán-család kezére ment mint a harasztosi uradalom kiegészitő része. Az 
Orbánokról a Thoroczkaiak, ezekről a Zeyk-család birtokába ment át. 

Kercsed szőlőültetvények ékitette hegyek által körülölelt kies hegykebelben fekszik, a völgy 
azon kiszélesedő pontján, hol az négyfelé ágazik el. A közép Farkaslikpatak völgye messze 
felnyúlik az erdők által koszorúzott hegyek közé. Ezen fővölgygyel jobbról a Hegymöge és 
Berekpatak, balról a Perespatak völgye foly egybe, éppen a falu között, mely mind a négy 
völgy torkolatába kiterjeszkedik. A Farkaslik és Hegymögi patakok egybefolyása közt 
hegygerincz emelkedik, melynek tetőormát koronázza a kercsedi reformátusok igen érdekes 
egyháza*tájatt egész Kercsed unitárius hiten volt. Lásd Uzoni Hist. unit. eccl. in Tran. I. 391., 
s éppen ez egyházban van a megsemmisült Felegyház épitészetileg örökitve; mert a jelen 
egyház helyén egy nagyon régi templom feküdt, melyet a labanczok a faluval együtt 1703-ban 
feldúltak; midőn a vész elvonultával az elmenekült lakosok visszatértek, falujokat annyira 
szétrombolva találták, hogy lakházaiknak még csak fekhelyét is alig tudták fölfedezni. Hosszú 
idő kivántatott ahhoz, mig a mindenéből kifosztott nép veszteségeit kiépülhette; feldúlt 
templomukat is csak alkalmi fedéllel látták el, s az alatt imádkoztak 1783-ig, midőn azt 
alaposan kiigaziták s nagyrészben ujra épiték, az előbbi alakjának megtartásával; ez pedig a 
nálunk oly ritkán előforduló köridomú egyházak közé tartozik, ily alakot pedig a felegyházi 
körimola utánzásával nyert s igy mintegy annak emlékére épült. 

Mint emlitém, a Farkaslik pataka messze felnyúlik a falu háta mögött elterülő erdőségek közé, 
s kérdésessé válik, hogy Aranyosszéknek most nyomtalanul eltünt egyik ős faluja az 1291. 
adománylevélben előforduló Farkaszug nem itten feküdt-e valahol?*Mert Aranyosszék 
helynevei közt ez hasonlit leginkább a kérdéses Farkaszughoz; sőt a hegyek közé beékelődő 
szűk völgy a zug fogalmának nagyon is megfelel, s van is némi homályos hagyomány egy 



ottan feküdt helységről, melynek lakói szintén Kercsedre huzódtak volna. A Farkaslik patak 
omladványos völgye és a vele párhuzamosan lefutó Peres patak közt magas meredek 
oldalokkal lehanyatló s igy bajosan megmászható hegygerincz emelkedik, ezt Nagy-
Vártetőnek nevezik; hanem ott a legfigyelmesebb kutatás után sem tudtam bármily csekély 
erőditési nyomokra akadni, s igy valószinű, hogy az nem más volt, mint természetileg 
erőditett oly alkalmi menhely, a hol az akkor rengeteg erdőségek között vész idején 
megvonták s kisebb kóbor csapatok támadásai ellen védték magokat a lakosok. Ide huzódtak, 
mint az öregek mondják, a labancz dúláskor, – sőt 1849-ben is a muszkák átvonultakor ez 
nyujtott menhelyet az oroszokkal versenyt fosztó és gyilkoló oláhok ellen. 

A Nagyvártetőn túl vonul el a Bágyonból Hidasra vezető ugynevezett Gerendásút; ez út a 
Nagyszoroson huzódik át, a Nagyszoros pedig egy neve által jelölt oly szoros hely, melyen, ha 
védve van, ellenség bajosan tudna áthatolni; mert a bemélyitett keskeny út mellett mindkét 
felől függélyes homoksziklák emelkednek több száz lépés hosszaságban, melyeknek tetejéről 
kövekkel is el lehetne zúzni a csakis ott áthuzódható ellenséget. A néphagyományok a 
Nagyszorost véres harczok s egy fényes győzelem szinhelyévé teszik. Ugyanis egykor egy 
nagy tatár csapat dúlta és égettette e vidék faluit, melyeknek elhamvasztása után felindult a 
havasalji Hidasra, de a székelykői vár őrizete a vidék oda huzódott lakosaival elibök állván, 
visszanyomták a Nagyszorosba. A szoros melletti sziklák ormai már ekkor elfoglalták a 
Nagyvártetőre huzódott s a csata kedvező fordultával neki bátorodott székelyek, s a 
szorosútba beszoritott tatárok nagy részét lenyilazták, vagy legörditett szikladarabokkal és 
fatörzsekkel elzúzták, ugy hogy csak kevesen menekülhettek el. Az e csatában oly rombolólag 
működött fatörzsektől kapta volna e szoros-út Gerendás melléknevét. Régi daliás kornak ily 
hősi tetteit fűzik a néphagyományok a Nagyszorossal egybe, s kérdésessé válik, hogy az itt 
vívott csaták hagyományos emléke nem függ-e egybe a kézdi székelyeknek azon hősies 
harczaival, melyeket a nagy mongol dúláskor a székelykői vár táján győzelmesen vívtak, s 
melyekért jutalmul Aranyosszéket nyerték? 

Aranyosszék e szögletében levő, itt sorban ismertetett völgyületeinek egyike sem hatol fel a 
Székelykő aljáig. Ennek oka az, hogy valamint a Székelykő felső (északi) végénél van egy oly 
havasszegélyző völgyecske, mely délről északnak tart*Ezen völgyben fekszik Csegez, 
torkolatja pedig Rákosnál van; majd alább azt tüzetesebben fogjuk tárgyalni., ugy a Székelykő 
alsó (déli) részén is fakad el egy havasi csermely, melynek völgye amazzal arányzatosan, de 
ellentétesen északról délnek kanyarodik, a havast ez oldalról körülágyalja s a keletről felnyuló 
völgyeknek havasaljáig való felhatolását elzárja. Az utóbb emlitett völgyben van elrejtve 
Aranyosszék délnyugati szölgetének legfelső faluja, Hidas*Mely 1760 lábnyira fekszik a 
tenger szinvonala fölött, tehát 953 lábbal magasabban, mint Felvincz., melyet innen lehetvén 
legkönnyebben megközeliteni, ez alkalommal fel is fogjuk keresni. 

Hidas legszélről eső, de azért nem legérdektelenebb helysége Aranyosszéknek. Hogy egyike e 
szék ősfaluinak, azt az adománylevelek bizonyitják, a mennyiben ugy az 1291-ki, mint az 
1313-ki adománylevélben Hydasteluk néven feltalálhatjuk, valamint feltalálhatjuk a pápai 
dézmák regestruma 1333-ik évi rovatában is Hydus néven, még pedig önálló 
egyházközségként*A 634. lapon: „Thomas sac. de Hydus solv. 10 denarios.”. Ez adat mutatja, 
hogy Hidast azon korban magyarok lakták, sőt magyarok voltak még a 17. század elején is, s 
mint veres darabontok vannak jelen Bethlen Gábor magyarországi hadmenetében, innen 
azonban engedély nélkül hazajövén, büntetésből jobbágyságra vettettek*A mint ez kitünik 
egy 1640-ben kelt, a hidasi erdőket érdeklő esketésből, mely eredetiben megvan az 
okmánygyűjt. I. k. 63–71. lap. Bod Péter Sicul. Hunn. Dacia czímű kézirati munkája 87. 
lapján (lásd a marosvásárhelyi Teleki-könyvtár Collectanea Hung. 1028, 14. p. alatt) azt 



mondja, hogy Bethlen Gábor fejedelemsége alatt az aranyosszéki hidasiak a hadseregből 
hazaszökvén, bár halált érdemeltek, a fejedelem életüknek megkegyelmezett; de 
szabadságuktól megfosztva, jobbágyságra vetette., s miként fennebb látók, 1620-ban Bethlen 
Gábor által ifj. Székely Mózesnek adományoztattak; ugy látszik, hogy Székely Mózes 
notájával Hidast az enyedi collegium nyerte el, mert 1634-n Rákóczi György Hidas s több 
más-faluk dézmáját nevezett collegiumnak kiszolgáltatni rendeli*Lásd fejérvári kápt. levélt. 
pot. Steph. Bárdi requisitoris IV. 443, 457.. 1694-ben még mindig nevezett collegium birja, a 
mint kitetszik Aranyosszék tisztségének ezévi jelentéséből, hol Hidasra vonatkozólag ez áll: 
„Hidas oláh falu nagyobb részint az enyedi collegiumot szolgáló jobbágyok 8 szabad emberen 
kivül”*Lásd ezen Bánfi Györgyhöz küldött jelentést gyulafehérvári orsz. levélt. cist. alb. fasc. 
III. Nr. 50.. Birta a collegium egészen 1763-ig, mikor a határőri huszárezredbe osztatván be, a 
katonai zsarnokság vas jármába vonattak. 1848 szabaditá fel ez alól. 

1848-ban egy félreértés miatt kevésbe mult, hogy Hidas lakói az ellenhez át nem pártoltak. 
Ugyanis egy alkalommal Tordára azon hir érkezett, hogy Janku a toroczkó-völgyi Bedellőben 
van, minek következtében Gyarmati Samu rendeletet kapott meglepni a falut és a már több 
vérengzést rendezett oláh vezért kézre keriteni. Éjjel indult el e csapat Hidas felé, át a 
Székelykő egyik ösvényén. Midőn késő estve Hidashoz közelitnének, az e falu végére 
kirendelt figyelő őrök egyike a honvédekre lőtt, mire a honvédek is lövéssel feleltek; s ennek 
folytán a falu szélén egy ház felgyult. A tüz és lövöldözéstől rémült hidasiak, mig a honvédek 
a tüz oltásával foglalkoztak, elmenekültek; de megértvén, hogy a honvédek falujokhoz nem 
ellenséges szándékkal közeledtek, s őket bántani nem akarták, visszatértek elhagyott 
falujokba nemcsak, hanem huszárai közül többen önkéntesen csatlakoztak a bágyoniakhoz, s 
részt vettek a szabadságnak dicsteljes védelmében. 

A Székelykő déli csúcsán felfakadó források vizét egy kristály csermely, az ugynevezett 
Válye-Obursi vezeti le; nagyszerű sziklaormok által szegélyezett keletirányu szűk völgyben 
zuhog le e patak, alább azonban délnek fordul, s völgye szép termékeny térséggé tágul ki; 
ennek virányain, s kiemelkedő magaslatain fekszik szép regényesen két templomával*Hidas 
lakói görög egyesültek és nem-egyesültek; az egyesülteknek magas kőkeritésbe fogott s szép 
fenyves-csoport alá rejtett fatemplomuk van, egyike azon egyberótt s csinos faragványokkal 
ékitett cserfagerenda épületeknek, melyek napjainkban már ritkává kezdenek lenni. A nem-
egyesülteknek csinos kőtemplomuk van, mely egy dombtetőn igen szépen fekszik. Ennek 
épitését és paptartását 1801-ben engedte meg a főkormányszék. Hidas; ez semmiben sem 
hasonlit az oláhoknak rendetlenül szétszórt, nyomorult viskók alkotta havasi faluihoz, hanem 
egyike a legrendszeresebben épült s legcsinosabb helységeknek. A lakályos házak fából 
épültek ugyan, de mindeniket kőkerités övedzi, s faragottkő kapuzábék-on*Bálvány = 
kapuoszlop. nyugvó, nagy fényüzéssel készült kapukon át juthatni a tisztán tartott udvarokra, 
hol mindenütt – a lakházaknál szebb – kőgabonások tünnek fel. Ennyi kőépitkezésen s a 
kőfaragásnak nem ügyetlen alkotásain méltán elcsodálkozhatnék az útas, ha nem tudná, hogy 
Hidasnak igen hires kőbányái vannak, s hogy Hidason minden ember kőfaragó. Innen hordják 
Aranyosszék kőben szegény alsó részére az épületkövet, itt készülnek a sirkövek, 
hidoszlopok, s más kőfaragási művek, s innen kimagyarázható a Hidason – határuk kicsinsége 
és köves volta mellett is – észlelhető jóllét, mert ők éppen azt, mi a földmívelésnek akadálya, 
a követ mívelik. A hidasi nép igen szép, martialis termetű, munkás és szorgalmas; testalkatuk 
és arczvonásaikról mindenki azonnal ráismerhet székely eredetükre. Öltözetük igen szép, s 
eltérő az oláhok szokásos öltözékétől. – Himzésekkel ékitett öltönyüket gyöngyvarratos 
szalagok emelik, melyekkel kalapjaikat; s deréköveiket is dúsan bevonják, szűk magyar 
nadrágot, csizmát, s czifrán kivarrott irhamellényt, s ahhoz panyókára viselt hímzett kurta 
zekét hordanak, szóval: a férfiak székelyesen öltöznek. – A nők fehér fátyolkendőből igen 



kaczéron kötött turbánt viselnek, a hajadonok hát közepén leeresztett egy ágba fonják 
hajaikat, egészen magyarosan öltözködnek, s igen sok szép van közöttük. 

Hidason a régész nem sok figyelemre méltót talál; felemlitem azonban egy régi kastélynak 
romjait, mely a disunitusok temploma mellett emelkedik, s melynek ablak- és ajtó-szemöldei 
az ó renaissance-styl fog-ékeivel gazdagon levén tagozva, a XVI. századból eredettnek 
látszik. A hagyomány azt tartja, hogy az a Goró családnak volt egykor igen fényes kastélya, 
de ezt bizonyitó semmi feliratra, vagy okmányi adatra nem akadhattam. Az épület 
mindenesetre tekintélyes és igen fényes volt, jelenleg is 8 szobának állanak fenn 4 öl magasra 
nyuló falai. 

Hidas felett terülnek el a széknek Székelykőre felnyúlt közös erdei, melyekről már fennebb 
Felvincznél emlitést tettünk, mint olyanról, melyhez Aranyosszék minden falujának, s azokkal 
Felvincznek is szabad használati jogot engedett Zápolya János 1538-ban. Ezen erdők felett 
sokáig per folyt a szék és Hidas lakói közt, melyet Rákóczi György a fehérvári országgyülés 
1640. máj. 16-ki ülésében az ország rendei, Csegezi Tamás aranyosszéki főkapitány, Várfalvi 
Gáspár főhadnagy, Patkó János aranyosszéki főjegyző, valamint szentmihályfalvi Literati 
Nagy András és felvinczi Szász Lőrincz aranyosszéki esküdt ülnökök jelenlétében és 
közmegegyezéséből akként intézett el e napról kiadott itéletével, hogy azon szék szabad erdei, 
melyeket János király is az aranyosszéki összes helységek szabad használatára bocsátott, 
ezután is szabadon használtassanak ugy Hidas, mint a többi faluk lakói által, kivétetnek 
azonban a közös használat alól az Egyház erdeje és Kenezség nevű erdők, melyek eddig is 
Hidas kizárólagos birtokában voltak, s ezután is azoknál hagyatnak*Az eredeti itélet, melyet a 
fejedelem és Szalárdi János irt alá, a fehérvári káptalan levéltárában van. Kihirdettetett és 
felolvastatott Aranyosszék közgyülésén 1640. máj. 20-án Patkó János főjegyző által. 1746. 
hiteles átirata megvan a gub. levélt. Privilegia et Constitutiones Civitatum T. II. G. 18. 
1922/783.. Azonban ezen határozat daczára is a hidasiak és szomszéd csegeziek a közös 
erdőket továbbra is irtották, irtványait szántották, miért a széknek 1718. sept. 19-én 
Harasztoson, 1722. okt. 22-én Kövenden és 1728. márcz. 12-én Veresmarton tartott 
közgyülései minden egyes prevaricátorra rótt 12 frt büntetés alatt eltiltották a szabad erdők 
pusztitását; mészégetést is csak az erdő-inspector felhatalmazására engedtek, ugy hogy 
minden hordó mészről a széknek 10 pénzt fizessenek, vagy minden tizedik hordó meszet 
adják*Ugyanott.. 

E kötet elején elmondók azon önkényes eljárást, melylyel a hidasiak – határőri katonaságba 
való bevonása után – katonai parancsnokaik által felbátoritva, miként foglalták el a széknek 
fejedelmi és országgyülési végzések és itéletek által biztositott erdőségeit. A szék azonnal 
felszólalt; 1765-ben kimutatá, hogy Hidasnak saját erdősége más nem volt, mint a 
Szentegyház erdeje, Darabontság erdeje, kenezség vagy biróság erdeje*Lásd okmánytár I. k. 
73–74. A kenezség vagy birósággal járó erdő elnevezés arra látszik mutatni, hogy itt a 
kenezség nem volt más mint falubiróság., mely a biróság-viseléssel járt; ezeket a szék erdeitől 
külön választani, s a szék lefoglalt erdeit visszaadatni kérte stb. Láttuk, hogy ezt követett 
feliratai, kérelmei, panaszai, valamint egy elkezdett hosszas per sem vezetett eredményre, s 
hogy az elvitázhatlan jogigény a katonai önkény által kijátszatva, a szék szabad erdei 
odavesztek a hidasiak kezében, s azok által kiirtattak és letaroltattak. 

Ezen annyit perlett erdőségek közül törtet le a Vályé-Obursi, melynek völgye, ugy látszik, 
csak azért tágult ki, hogy a falunak kényelmes elhelyezési tért engedjen, mert a havasi 
csermely, miután a falun és a falun alól elterülő szép réten szeliden ömlengve s termékenyitve 
áthömpölygött, ujból szilaj havasi jellegét ölti fel, s visszafordulva a havas felé, egy valójában 



meglepően szép sziklaszorulatba jut, hol szikláról sziklára szökenve, rohan sebesen alá. A 
hogy patakunk elhagyja a mívelhető tért, teljesen visszanyeri havasi szilajságát, s nem is tér 
többé, miként eredeti iránya jelölte, keletre – a többi patakok által követett útra, – hanem 
folytonosan a havas közelében maradva, délnyugatnak tart s roppant sziklahegyek közt a 
bedellői kőszorossal*Melyet majd alább Toroczkó völgyének megútazásakor fogunk 
ismertetni. párhuzamosan futva, annak vizével Kákovánál egyesül s Nagy-Enyednél ömlik a 
Marosba. 

De mi nem követjük tovább szeszélyes s minden lépten festőibbnél festőibb pontokat érintő 
útjában, mely ugy is nemsokára túlhatol Aranyosszék területén, hanem visszafordulunk 
Kercsedre, s onnan a Létom völgyén fölfelé folytatjuk Aranyosszéknek a Keresztesmezőre eső 
legszebb részéhez vezető útunkat. 

XII. Keresztesmező és a bogáthi fensík. 
A Létomtető. A Keresztesmező tájrajza. Bogáthi fensík, az itten feküdt Bogáth, Élecsfalva és 
Füzeg nevű régi megsemmisült faluk fekhelyei. Kápolnafar. Élecskútja. A bogáthi szabadföld, 
itteni birtoklás és örökösödés törvényei, sajátságos igazságszolgáltatás. A bogáthi constitutio. 
Leányvár romjai, regék. A római út nyomozása. 

A Létom-völgye, fennebb haladva, mindinkább összeszorul; mindkét oldalról rideg, kopár, 
hegyek nyúlnak el, mintha az ellentét által akarnák azon megragadóan nagyszerű kilátás 
varázsát emelni, mely a Létom-tetőre felérő útas előtt egyszerre váratlanul, s igy annál 
meglepőbben tárja fel bűbájos képleteit, melyeknek látása azt, ki a szépnek bármily kis 
érzékével bir is, bizonynyal el fogja ragadni; mert ott terül el az Aranyosnak azon kiszélesedő 
tere, mely Keresztesmező néven mint Erdély történelmében oly gyakran szereplő hely 
ismeretes. Ott a tágméretű tér emlékdús virányain hömpölyög végig az Aranyos, most nyiltan 
felragyogva, majd titokteljes berkek árnyába merülve. Ott látszanak nyugatról azon gyönyörű 
idomú sziklacsúcsok, melyek közül a havasi pályáját megfutott Aranyos kirohan. Ott van e 
hegy óriások alján a folyam festői szikla-gerinczekbe szegett azon szorosa, melynek térre 
nyiló torkolatjánál a magaslatra fektetett Várfalva gulaidomú várhegyével őrt áll. Ott van e 
sziklanyilat fölött egyfelől a büszke Székelykő, mely a székelyek hatszázados dicsőségéről 
beszélő romokat hord fellegekig magasuló sziklaormán és ott van túl felén a világ egyik 
legcsodásabb hegyrepedése, a tordai hasadék, mely ha másutt lenne – mint világcsodát – 
ezerek meg ezerek látogatnák meg, mig itt feledve van, miként feledni látszanak e szép, ez 
áldott országot, mely egykor Európa védbástyája volt. 

A Székelykő és a Torda-hasadék hosszan elnyúló sziklagerincze (Muntya) csak tértölelő 
előlánczolatát képezik azon hátrább eső Aranyos fenvidéki havasoknak, melyeknek merész 
sziklaormai ezek fölött és ezek közt átpillantva a hullámzatos havasok legfestőibb hátterét 
szolgáltatják Erdély e legszebb teréhez, mely Várfalvánál azonnal kiszélesedik, s három mfd 
hosszuság mellett másfél mfd szélességben terül el a szemlélő előtt, még pedig az unalmas 
egyformaságot kizárva kettős talajszinttel, mert a tulajdonképi Aranyos terét vagy a 
Keresztesmezőt jobbról egy másik, a fölé vagy 50 lábnyira emelkedő fensík az ugynevezett 
Bogáth szegélyzi, mely keleti oldalán kettős megtöréssel száll le és olvad be az Aranyos 
terébe, s ekként a talaj ezen hullámzatossága a tér egyöntetüségét kellemesen változtatja, 
valamint az amott felmagasuló havasokkal élénk ellentétben tünnek fel a tért északról 
körülkeretelő azon festői eredzetekkel ékitett függélyes fehér hegyek, melyek hazánk egyik 
legnagyobb sótömzsét rejtik keblökben, s melynek közepe tájatt, éppen a Létom tetővel 



szemben nyiló Rákos völgy torkolatjába huzódott be Torda, mely egy tekintélyes nagy város 
képét mutatva, tájpanorámánk festői központját alkotja. A tér ezen északoldali hegyszegélye 
alább Egerbegy táján egyenes szögletbe megtöretve dél irányt veszen, s a tért keletről 
bekeretelve szőlőkoszorúzottan nyúlik le egészen Hadrévig, vagyis azon pontig, hol az 
Aranyos tere a Maroséval egybeolvad; mig délről a harasztosi, Hegynek nevezett, lankás 
bérczek huzódnak el. 

Ezen határvonalak közt terül el a szép tér, melyen egy város és 15 helység van, részint az 
Aranyos mentén, részint az emlitett fensík szélein, vagy völgy-uralgó magaslatokon 
elhelyezve; a faluk között zöldelő berkek sötétlenek, a határok sok szinű koczkái közt a 
folyam és abba siető számos patakok fényszalagjai ragyognak fel, a különben is szép tért a 
felszin gazdag és változatos szinpompájában ragyogtatva. És e szép térhez mennyi emlék 
füződik, annak virányain hányszor gyültek egybe hadsergek, hányszor vivatott ottan a 
honvédők és honfoglalók elszánt harcza! E tér minden göröngyét hősök vére öntözé, s ennek 
tudata bizonynyal nem kis mértékben emeli érdekét a különben is páratlanul szép 
Keresztesmezőnek. 

De mi itten – az útas tájékozottságáért – csak be akartuk mutatni s tájfektezni a 
Keresztesmezőt, s most – részletesebb átvizsgálását későbbre hagyva – leszállunk az ezen első 
átpillantáshoz juttatott Létomtetőről, azután pedig a főútat elhagyva, jobbra fordulunk, hogy 
mindenek előtt a legközelebb eső Bogáthot tegyük vizsgálatunk tárgyává. 

Az Aranyosnak e tájt – miként emlitők – kettős tere van, egy mélyebb völgyület, melynek 
szinvonalán az Aranyos mostan foly, és egy másik, délről e fölé emelkedő magasabb tér vagy 
láz (fensík), melyen korábban – még mielőtt mostani völgyét bemélyité – folyhatott. Ezen lázt 
– mely a létomi országúton alól a harasztosi hegyek és az Aranyos völgye közt egész 
Gyéresig lenyúlik – nevezik Bogáth-nak, ily neve pedig onnan származott, hogy Aranyosszék 
keletkezése korában ottan egy ily nevű falu feküdt, mely az 1291-ki adománylevélben Bagach 
s Róbert Károly királynak 1313-ki megerősitő okmányában Bagath néven fordul elő; hogy 
pedig ez időtájt igen tekintélyes helység volt, azt a pápai dézmák regestrumából láthatjuk, 
melynek 1332–35-ik évi rovataiban Bogáth, Bogách és Bagach néven mint jelentékeny önálló 
egyházközség fordul elő*Az 1332. év rov. 599. lapon. „Nicolaus sac. de Bogath solv. 60 
denarios”. Az 1333. év rov. 634. lapon: „Nicolaus sac. de Bogach solv. 60 den.” Az 1334. év 
rov. 720. lapon: „Paulus sac. de Bagach solv. 28 den.”. Hogy az ekként bejegyzett helység ez 
és nem a marosmenti (fennebb leirt) Bogáth volt, azt eléggé tanusitja azon körülmény, 
miszerint az a tordai archidiaconatusba Aranas-Szent-Márton*A fennebb leirt Aranyos jobb 
partján fekvő Sós-Sz.-Márton. mellé van sorozva, mig a Maros-Bogáth körüli falvak mind a 
küküllői archidiaconatus rovatában fordulnak elő. 

A kérdéses falu azonban ma már eltünt; valószinüleg valamely hadjárat – nem tudhatjuk 
melyik – semmisité meg; de azért emléke fenmaradt nemcsak a láz elnevezésében, hanem 
biztosan megjelelhető fekhelyében is. A fensíkot délről övező Hegynek nevezett hegység közé 
egy keletről nyugatnak tartó völgyecske mélyül be, melynek feje a Létomtető irányáig nyúlik 
fel, mig fensíkra nyiló torkolata attól vagy 3000 lépésnyire van. E völgyecskét külről a 
Kápolnafar nevű hegy, délről pedig a Bogáth bércze kereteli be s választja el a szomszédos 
harasztosi völgytől. Itt e völgybe volt elrejtve Bogáth helysége, mely Nagy- és Kis-Bogáthra 
oszlott; az előbbi a völgy verőfényén, az utóbbi a völgy déli oldalán feküdt; mindkét helyen 
még most is látszanak a pinczehelyek, valamint nagy mennyiségű tégla- és cseréptöredékek. 
Az ikerfalu temploma ott feküdt a Kápolnafar egyik ponkján, hol ma csak bemélyedése 
látszik a nem rég lebontott és épületanyagul Harasztosra elhordott templom falainak; a 



völgyben lenn buzog fel azon dús forrás, mely még most is Bogáth kútjának neveztetik, s 
hová a megsemmisült falu harangjait elrejtettnek hiszi a nép. De nem csak itt az elzárt 
völgyecskében, hanem künn a most lakatlan fenlázon is feküdt két falu, mindkettő a fensíkot 
termékenyitő források közelében s e forrásoktól nyerték nevüket; egyik Élecsfalva volt, mely 
a fensík középpontján felbuzgó Élecs kútja mellett feküdt. A falu ma eltünt, de ott van a 
bámulatos forrás, melynek kifolyása azonnal malmot hajthatna*A forrás a csakhamar Élecs 
patakának nevezett tekintélyes csermelyt alkot, mely a Pólyán melletti ugynevezett Nagyréten 
oszlik szét, alkotva egy hasznavehetetlen mocsárt, melyet a viz levezetésével nagyon könnyen 
lehetne termékeny helylyé változtatni., s ott vannak e forrás körül a szétszórt vastag 
cserépdarabok, tanuskodva a helység egykori itt fektéről, melynek lakói Pólyánba huzódtak. 
Odább a fensík keleti csúcsánál, hol most a Telekiek gazdasági épületei vannak, egy másik 
vizdús forrás fakad fel, a Füzes, mely mellett Aranyosszéknek azon ős faluja feküdt, mely e 
szék 1291-ki kiváltságlevelében Fiuzeg néven fordul elő. Mindhárom falut ellenség dúlta fel, 
de hogy az itt lakó nép oltalmazta magát s az ellennel szembeszállt, arról a Füzes forrás táján 
levő négy halom kezeskedik, melyek alatt a hont védett hősök vannak elhantolva*Ezen 
sirhalmok egyike a Füzes forrás mellett, három pedig egy kissé alább a Teleki-tanya 
közelében van; szántás alkalmával már többször találtak ott fegyver- és más műtöredékeket, 
rendszeres ásatások kétségtelenül érdekes földedezésekre vezetnének.. 

Miként Aranyosszéken szokásban volt, e megsemmisült három falunak nagy terjedelmű 
határa is a szék közhelyei közé soroztatott. A szék közhelyeinek egy 1785. jul. 1-jén létrejött 
összeirásában*Lásd Okmánygyüjt. II. k. 241–252, hol ez összeirás és egy erre vonatkozó 
1761-diki esketés is megvan. tárgyunkra vonatkozólag ezt találjuk bejegyezve: „A Bogáth 
praedialis hely, holott vagynak Füzes, Élecs, Nagy- és Kis-Bogáth nevű praediumok.” 
Azonban a szék ily köz- vagy praedialis helyei, miként Felvincz leirásánál látók, nagyrészt 
egyes faluk birtokába mentek át, vagy inkább haszonélvezetébe bocsáttattak; igy a Bogáth is 
több irányba oszlott szét, mert mig az Élecset a szék maga használta s annak jövedelme 
egyenesen a szék pénztárába folyt, addig a Bogáth másik részét a szűk határokkal rendelkező 
Pólyán és Szentmihályfalva területéhez szakitották; legnagyobb – vagy 2000 holdat 
meghaladó – része azonban továbbra is szabadföld maradt, azaz oly terület, hol bizonyos 
feltételek alatt minden aranyosszéki szabad ember foglalhatott magának helyet, s azt 
birtokolta oly sajátszerű jogviszonyok közt, melynek hasonlóját sehol feltalálni nem tudjuk. E 
birtokviszonyt oly régi szokásos törvények szabályozták, melyek éppen sajátszerüségüknél 
fogva méltán csodálkozást kelthetnek, s mely szabályozást mint jogtörténelmünk egyik kiváló 
unicumát, részletesebben kell átvizsgálnunk. 

A bogáthi birtok csakis a közvetlen utódokra és pedig előbb fiakra, ezek nemlétében a fiu-
leányokra szállt; ha valaki magtalanul halt el, akkor bogáthi földjei az első foglalóé lettek. 
Elveszett a bogáthi birtok, s az első foglaló kezére ment akkor is, ha tulajdonosa három 
egymásután következő éven át annak mívelését elhanyagolta, bogáthi földjét senki se el nem 
adhatta, se zálogba nem vethette, de még csak mással részében sem míveltethette, mert a 
mással való míveltetés az első foglalónak jogot adott a birtokhoz. 

A foglalás ugy történt, hogy a fennebbi esetek bár melyike miatt rendelkezésre jött, vagy 
ujból szabadfölddé vált birtokot pünköstkor a foglaló – ki csak szabad székely lehetett – 
kapával vagy ekével való keresztezés által eljegyezte magának, s jegyét a kivitt tanuknak 
megmutatta. Ekkor foglalását a hely megjelölése és a tanuk megnevezésével bejelentette 
régibb a nemesek főhadnagyának, később a királybirónak; ez egy ülnökkel lóháton azonnal 
megjelent a helyszinén, s a korábbi birtoklás valóságos okadatolt megszüntének constatálása 
után megvizsgálta a jegyet, kihallgatta a tanukat, s azután szabályszerű itéletet mondva, az 



illetőt beiktatta birtokába. De mivel a kihalás, vagy elhanyagolás esetében felszabadult 
birtokra rendszerint többen is ügyeltek, megtörtént hogy ugyanazon földet két végén 
egyszerre két foglaló is eljegyezte magának; hogy az ily többszörös eljegyzésből versenygés 
és verekedés ne származhassék, arról is bölcsen intézkedtek a bogáthi törvények, mert a 
legcsekélyebb összekoczanás esetében mindkét foglaló elvesztette birtoklási jogát, s azt egy – 
a versenygők nyomában legelőbb eljegyző – harmadik foglaló nyerte el. A főtiszt és a szék 
csak emberölés esetében elegyedhetett be a bogáthi ügyekbe. 

A bogáthi ügyekre nézve később egy aljegyző és egyik alszéki biróból alakult külön 
törvényszék is szerveztetett, honnan a perek a székhez felebbeztettek; azonban ez csak 
későbbi intézmény volt, mert régen minden hosszas perlekedés és felebbezéseket elzáró, 
egyszerű helyszini ellátás volt divatban, mint az egy régi okmányból*Lásd okmánygyüjt. II. 
k. 181–196. lap. kitetszik, hol a többek közt ez áll: 

„Bogáthon csak aranyosszéki szabad ember birhatott, s ha az a birtokolt földet két esztendeig 
nem usuálta, pünköst után bár melyik aranyosszéki szabad ember elfoglalhatta. Törvénye ugy 
folyt, hogy a sértett fél elment a királybiróhoz, ott tilalom és törvényt kért, kinek a királybiró 
pecsétet adott, s azzal harmad napra az ellenfélt a helyszinére citáltatta; mikorra a királybiró, s 
két assesor többnyire lóháton szintén megjelent a helyszinén, s ott a felek kihallgatása után 
törvényt tartott. Kimondott itéletének sem appellatiója sem exmissiója nem engedtetett meg, 
sőt még az ügyvédek is el voltak tiltva, ugy hogy csak a felek magok ágáltak. Az ily itéletek 
azonban csak a birtokjog megállapitására szoritkoztak, mert ha verekedés vagy ölés fordult 
elő, az a szék forumán kerestetett. A vesztő felen a 3 frt paena pedig azonnal a helyszinén 
felvétetett*Ennek két része az elnöklő királybiróé, egy része a két ülnöké volt., ha pénze nem 
volt, lováról szállitották le, ha az sem volt, kezest kellett állitani stb.” 

Ezen régi törvények alapján való egyszerű gyors igazságszolgáltatás a régi lovagkornak volt 
ujabb időkig leható classicus nyilvánulása, mely lassanként ki lett vetkőztetve eredeti 
egyszerűségéből, s azért a bogáthi régi törvények is ujabb módositást és megbővitést nyertek. 
1815. a kormányszék rendeletére Aranyosszék közgyülése egybeszedte és bogáthi constitutio 
név alatt kiadta a bogáthi régibb törvényeket*Közölve van egész terjedelmében „A ns. 
Székely nemz. jusait felvilágositó némely levelek” czímű gyüjtemény végén, azon hiteles 
másolat nyomán, melyet 1827-ben Koronka László Aranyosszék levéltárnoka az eredetiből 
leirt., melyeket kivonatozva szintén ide iktatni szükségesnek itélek, a mint következnek: 

1-ször: Bogáthon szántóföldet csak székbeli törzsökös székelyek birhattak, mások 
kirekesztésével az fiuról fiura, csak ezek kihaltával szállt fiu-leányra; ezeknek is defectusával 
az első foglalóra. 

2-ször: A Bogáth tulajdonosi joga a ns. széké, s birtokosai csak használói levén, azért ezt egy 
birtokos is semmi szin alatt el nem adhatta, vagy zálogosithatta, vagy cserélhette; de sőt hogy 
annak szorgalommal mívelése eszközöltessék, azt részibe sem adhatta ki, s kaszálónak sem 
hagyhatta, hanem tartozik saját erejével, vagy pénzért fogadott erővel, mindig megmívelni, 
(török buzát részibe megkapáltatni és behordatni szabad volt), ha ki nem mívelné, s hevertetni 
hagyná, azonnal más kezébe menjen. 

3-szor: Az iránt senki holta esetére dispositiót nem tehet, hanem az vagy fiura, vagy fiu-
leányra száll; a ki azt csalárdsággal más kézre akarná juttatni, vagy 3 évig míveletlenül 
hevertetné, pünköstkor az ezt észrevevő birtokos borozdálást vagy más jelet teszen az 
inditandó perre nézve, mely e módon menjen. 



4-szer: A praevarikátor vagy hanyag észrevétetvén, az, ki a földet eljegyezte, annak előbbi 
birtokosát vkirálybiró pecsétjével 3-ad napra (régebb 8-ad napra) megidézteti a constitutionale 
forumra, hol diarium gyanánt 3 frtot tesz le, hol perét meginditja; de ha a felperes kétszeri 
idézésre nem jelenne meg, vagy megjelenve keresetét törvényesiteni nem tudná, akkor letett 3 
frtja elvesztése mellett alperes költségét, fáradságát is kárpótolni tartozik. 

5-ször: A const. forum elnöke a törvényes alkirálybiró – kivéve ha valami rokonságban lenne 
a perlekedőkkel, tehát érdekelt, mikor a főtiszt nevez mást helyébe – tagjai az alszék 
kifogástalan birái vagy oly assessorok, kik jelességük által kitüntek; ezek előre a forum előtt 
azért kinevezendők, hogy a felek, ha törvényes kifogásuk lenne, idejében megtehessék. 

6-szor: Ha 8 napi idézésre alperes meg nem jelenik, akkor a 8-ad nap délutánján „per non 
venit” elitélik, s ha más 8 nap alatt a fő- vagy alkirálybiró pecsétjével meg nem akadályozza, 
akkor minden törvényes menedék kirekesztésével végrehajtatik vagy az elnök, vagy az általa 
kirendelt birák által. Ha megjelenik idejében s a pert felvenni akarja, akkor ő is leteszi a 3 frt 
asztalpénzt, közölteti magával a pert minden záradékjaival, s érdemleges védveit még aznap 
beadja, hogy az itélet még aznapon kimondattathassék, mert ha késedelme miatt a per 
másnapra átmenne, tartozik ujból 3 frt asztalpénzt a birák napidijának fedezésére beadni. Ha a 
tiltó meg nem jelent s megujitó pecséttel felperesét az itélet végrehajtásától el nem tiltotta, 
akkor is 8-ad napra megidéztetik, mikorra ugy legyen védveivel készen, hogy többszöri 
elhalasztást nem nyerhet, az itélet véglegesen kimondatván, alperes csak derékszéken 
birodalmon kivül folytathatja perét. Ez eset áll be akkor is, ha megjelenve, elvesztené perét. 
Ugy végérvényes itélet hozatik akkor is, ha valamelyik fél hitletételt kiván s ez elfogadtatva, 
le is tétetik; de ha a hitletételt maga a törvényszék kivánja s ez ellen valamelyik fél előre 
felebbezést jelent, akkor az itélet elhalasztatik s a per és hitvétel áttétetik a derékszékre, hogy 
igy a hosszas és költséges perlekedés kikerülve legyen. 

7-szer: Az ily pereket a derékszék extra serialiter látja el, s ha az előbb nyertes fél itt is 
kedvező itéletet kap, minden további menedék kizárásával végrehajtás végett az előbbi 
forumra visszaküldetik; ha pedig az előbb nyertes itt veszitene s ott törvényes menedékkel 
nem élne, akkor igen rövid időre az első forumon még megengedtetik a menedék. 

8-szor: Lefolyván igy a perek, azok rögtön elégtételbe veendők még akkor is, ha a megnyert 
fél katona lenne*Ki a székely határőrezredben szolgált., mert ezeknek is bogáthi perei a const. 
forumra tartoznak. 

9-szer: Ha elszántás vagy praevaricatio történik, akkor a pernek nincsen helye, mert azt 
királybirói kibocsátás mellett per nélkül is ki lehet rendes úton járattatni; de midőn caducitás 
vagy a fiágnak kihalása adja elő magát, akkor az első törvényes foglalónak jegytétele pedum 
positiónak tekintetik, s ekkor nem a foglaló keres magának alperest, hanem lehető felperesei 
perelik, ha kedvök van hozzá; hogy az ily foglalásoknál minden verekedés kikerültessék, ha 
valaki az első foglaló jegyét kihányná s ebből verekedés támadna, akkor a jegy-kihányó a 
szegények cassájába menő büntetésen marasztaltatik el, s a birtok mégis az első foglalóé vagy 
jegytevőé lesz. Azon esetben, ha kettő egyszerre érkeznék mint jegytevő a földre, s egymás 
közt ki nem egyezhetnének s összeverekednének, akkor mindkettő a fennebb jelölt büntetésen 
marasztaltatik el s az elfoglalni szándékolt föld egyiké sem lesz. A praevaricatiót észrevett 
rész tett jegyével akkori birtokosára nézve semmi foglalást nem teszen, hanem csak másokat 
rekeszt el azzal attól, hogy előtte hamarabb legyenek a praevaricator felperesei; de mig 
felperes perét megnyerve, be nem iktaták, addig a jószágot alperes használja. 



10-szer: Ha a folytatott perben hamis oklevelet használnának, ily esetben, ha felperes tette, 
elesik keresetétől; ha alperes tette, akkor inactionált földét veszti el s e mellett a vétkes fiscalis 
kereset alá vétetve, büntettetik hamisságaért. 

Az ezen szabályozás által felfejtett alapon folyt Bogáth birtoklása egész 1848-ig, vagyis azon 
nagy korszakig, mely a birtoklás jogosultságát és biztonságát mindenkire kiterjesztette; azon 
nagy korszakig, midőn Magyarország törvényhozása a földet – melyért a szegény nép addig 
dolgozott s mégis magáénak nem mondhatta – felszabaditá. Midőn igy Magyarország minden 
talpalatnyi földét szabad földdé tette, akkor a földdel együtt egyszersmind szabaddá tette az 
addig nyomott szolga népet is, mindenkit e haza egyenjogu szabad polgárává emelvén. E nagy 
korszak – mely az általánositott szabadság által a jövőnek biztosabb alapját tette le – nem 
hagyhatta érintetlenül a nagyon ingadozó bogáthi birtokviszonyokat sem; az egyenlőség és 
egyenlősités e nagy korszakában fenn nem maradhattak továbbra a bogáthi örökösödés és 
birtoklásnak általános törvényeinktől eltérő szabályai, s azért 1848-ki april havában 
Aranyosszék közgyülése az akkori bogáthi birtoklók vagy inkább haszonélvezőkre kiterjeszté 
az örökös birtoklási jogot. Igy történt, hogy a Bogáthon – bár a bágyoni határba van beosztva 
– tarkásan minden falubeli ember bir földeket, legtöbbet azonban a szomszéd harasztosiak és 
bágyoniak; de van itt határrésze az innen két mfdre eső Várfalva és Rákosnak is. Különben a 
bogáthi talaj igen jó és termékeny s gazdagon jutalmazza meg a földmívelő fáradalmas 
munkáját, a birtoklási jog megszilárdulása a talaj-javitásnak s gondosabb mívelésnek 
versenyét hozta létre, s ez által a föld tenyészereje fokozódván, Bogáth ma Aranyosszék ezen 
részének nemcsak belszükségeit fedezi, hanem nagyobb mérvű kiviteli gabonakereskedést is 
lehetővé tesz, s ezáltal a közjóllétnek egyik leghatalmasabb emeltyüjévé növi ki magát, mit a 
vasútak elkészülte a jövőben tekintélyes mérvben fog kifejteni. 

Bogáth terjedelmes rónáján nemcsak aranykalász lengő tengere köti le az útas figyelmét, 
hanem a régész is találhat vizsgálódására méltó tárgyat. Fennebb megjelöltük az ezen 
fensíkon feküdt három elpusztult falunak fekhelyét, most egy elpusztult várhoz vezetjük el az 
útast, mely vár e fensíknak egy a Keresztesmezőre kirugó előfokán éppen Tordával szemben, 
az ott levő erdőfoltocska háta mögött fekszik*A vár a szentmihályfalvi határszélen fekszik s 
beltere az odavaló Siménfalvi család temetkező helyéül szolgál.. E vár négyszög idomú; 60 
lépés hosszu (dél, észak oldalain) és 40 lépés széles (kelet, nyugat oldalainál); gátonya két 
ölnyire emelkedik fel, alakjáról és elhelyezéséről itélve római erődnek hittem, de a gátonyán 
tett átmetszések, melyek tégla, vagy rakott falnak legkisebb nyomát sem mutatták fel, 
csakhamar meggyőztek, hogy az nem más, mint egy későbbkori alkalmi földerőd, mely a 
nemzeti fejedelmek alatt többször ismétlődött keresztesmezői táborzások alkalmával 
készülhetett. A nép Leányvárnak nevezi, még pedig a rege szerint azért, mert egy alkalommal 
nagy török had táborozván ottan, a tordaiak városukat csak ugy menthették meg a 
feldúlatástól, hogy a pashának szebb leányaikat vitték váltságdijul. Másik classicusabb rege 
szerint tündér épitette és lakta e várat; tündér, kinek testvére ott szemben a Torda feletti 
várban lakott, a két vár között útjok és arany gátjuk volt. Ezen rege várunk római eredetét 
sejtetné; mindenesetre vonatkozással van a Torda feletti római vártól átvonuló azon római 
útra, mely az aranyosi hidon (az aranygát) átszállva a tordai berkeken huzódik el, s az 
országútat átszelve, a Leányváron felül ettől alig 500 lépésnyi távolra emelkedik fel a bogáthi 
fensíkra, melyet dél-kelet irányban átfutva a fennebb ismertetett bogáthi völgybe megy be, 
innen Bogáth bérczén átszáll a harasztosi völgybe, honnan alább már elkisértük a székely-
földvári castrumhoz. Ez útnak dombosodása, ugy lenn az Aranyos terén, mint fenn a 
Bogáthon mindenütt tisztán kivehető, sőt annak igen épen megmaradt burkolatja (stratumen) 
is több helyen – de főleg ott, hol a Bogáthra felemelkedik – határozottan felismerhető. 



Bogáthnak átkutatása elvezetett azon ponthoz, hol az Aranyos völgyülete a Maroséval 
egybefoly, s honnan mi Aranyosszékre jöttünkkor – az anyafolyónak a leány felett előnyt 
adva – lefelé indultunk Aranyosszéknek Maros menti részét átkutatandók. Most azonban, 
midőn a Bogáth keleti szögletétől ujból feltünik előttünk az akkor is önmegtagadással 
elhagyott szép táj, most, midőn alattunk terülnek el az Aranyos első lépcsőzetén oly 
gyönyörüen sorakozott faluk, s nevezetesen az ódon templomával s szép kastélyával oly 
csábitólag magához vonzó Gerend, nem tehetjük, hogy e szép vidék érdekes faluit 
közelebbről is szemügyre ne vegyük, s ekként Aranyos menti útunkat ugy rendezzük, hogy a 
folyamnál alól kezdve haladjunk fölfelé. Ezt téve, ujból határsértést követünk el, mert bár az 
adománylevelekben Aranyosszékhez tartozónak jelöltetik az Aranyos és Maros közt eső föld, 
mégis ma ezen területnek egyes pontjai – bár Aranyosszék területe közé ikelődnek – 
Tordavármegyéhez vannak sorozva; ilyen mindjárt az Aranyos jobb partján e tájra eső azon 
foltocska, melyen Gerend, Aranyos-Lóna, Gyéres és Szent-Király feküsznek; de én itt is a 
természeti határt követve, oly kevéssé respectálom a képzelt politikai határvonalokat, hogy 
minden további fontolgatás nélkül lelejtek Gerendre. 

XIII. Gerend, G.-Keresztur és Aranyos-Lóna. 
Gerend, multja, régi birtokosai, országgyülései. Zápolya Gerenden. Gerend ódon temploma, 
műrégészeti ismertetése. Kemény Simon gyászlobogója. Kripta. Gr. Kemény József 
emlékezete. G.-Keresztur multja. Népének legyilkoltatása 1848-ban. Aranyos-Lóna. Fekvése. 
B. Jósika Miklós A.-Lónán. A lónai források. 

E tájt az Aranyos terének három szintje van, jeleni völgye, melyen folyónk áthömpölyög, egy 
e fölé emelkedő második lépcsőzet (rideau), vagy a folyam-völgy partmagaslata és a Bogáth 
emelkedésének harmadik lépcsőzete. Ezen e tájt egymáshoz nagyon közel jutó három szint 
középsőjén, az Aranyos – festői berkek által koronázott – partmagaslatának egyik kiválóbb 
pontján szép regényesen fekszik Gerend, éppen azon helyen, hol az Aranyos és Maros völgye 
egybetalálkozva összeolvad. Szászkius Gerendet Aranyosszékhez tartozottnak mondja, de ezt 
bizonyitó adatot sem ő fel nem hoz, sem én találni nem tudtam, hanem arra van adatunk, hogy 
mint a Maros és Aranyos közti azon egész terület, melyből Aranyosszék kiszakittatott, ugy 
Gerend is Tordavárához tartozott, s attól csakis 1260-ban szakadt el, midőn Sámson fiai Péter, 
Jakab és Pál 15 ezüst marcháért megvették*A mint ez kitetszik a sz. Mihály-káptalannak 
(fehérvári) 1287-ben kiadott ezt bizonyitó iratából. Lásd fisc. levélt. 5. Lib. 2, cott. Torda A. 
Emliti Kemény Józs. Trans. Poss. Gerend rovatában., s alakiták a történelmünkben szerepelt 
Gerendi családot. Ezen családból való azon Miklós mester (Péter gróf fia, Gerendi Sámson 
fia), kinek László király 1289-ben több alkalommal, de főleg a szepesi vár ostromakor a 
király személyes jelenlétében tanusitott hősiessége jutalmául Kereszturt (Gerend-Keresztur), 
Gurgudot (Gerend) és Heurket (Örke), melyek, mint a hadban levő erdélyi nemesek mondják, 
lakatlanok és uratlanok, adományozza, s abba tuuri nemes Deers által be is iktatja*Lásd ezen 
adománylevelet eredetiben a kamarai levélt. Budán, közli Fejér Cod. dipl. V. 3, 457, és 
Kemény dipl. Tran. I. és Regestra Arch. III. 65.. 

1339-ben Gerend, Lóna, Egerbegy, Sz. Pál és Zukud (Czikud) felett Gerendi Péter unokái, 
fennebbi Miklós fia Miklós és Jakab fia Péter osztoznak*Lásd az osztálylevelet fisc. levélt. 5. 
Lib. 2. cott. Torda B. és Kemény József Trans. poss. Gerend rovatában.. 

1378-ban Lajos király Gerendi Miklós, Jakab és Lászlónak stb. a sóshajók által malmaik és 
gátjaiknál okozott károk megtéritése fejében a sókamarától évenkint 200 frtot rendel, mit 



1391-ben Zsigmond, 1475-ben Mátyás, s végre 1499-ben Ulászló király is átir és helyben 
hagy*Ugyanott D. betü alatt. Kemény Józs. Regestra arch. II. 188.. Miből az tünik ki, hogy az 
Aranyoson akkor hajókáztak, s a tordai sót vizen is szállitották. Ezután Gerend a leányágra, s 
ezek által igen sok kézre ment át. 1517-ben Vanchaira, kinek neje Gerendi Anna volt. 

1530. máj. 3-án János király Budáról a kolozsmonostori conv. rendeli, hogy a némettel való 
czimborálásért megbélyegzett Gerendi Miklós és Márton, gerendi és egerbegyi jószágaiba és 
ezek tartozandóságaiba losonczi Bánfi Miklóst, kit azokkal megajándékozott, beiktassa*Lásd 
János király e rendeletét kolozsm. conv. levélt. XII. 77, közli Kemény App. dipl. Tr. IX. 158. 
Ez év aug. 15-én e beiktatást Báthori István vajda is Tordáról elrendeli, a mi meg is történt. 
Gerend negyed részére ellentmondtak Gerendi Mátyás fiai, az ahhoz tartozó Keresztur és 
Örkére nézve szentgyörgyi Tóth János és Barcsai Pál. A beiktatásról való jelentést lásd 
Kemény Józs. ugyanott IX. 164.. 1540-ben a Bánfiak mellett Perusit Gáspárt, a Kozárváriakat 
és Barlabasiakat találjuk Gerenden*Kemény Józs. Trans. Poss. Gerendi rovat.. 

1553-ban Gerendi Erzsébettel Apafi György nyerte el, ki a Vanchainé (Gerendi Anna) 
Balátfiné (G. Borbára), valamint Bolyai Ádám és Gáspár elzálogositott részét is magához 
váltotta*Fisc. levéltár V. Lib. 2. cott. Torda N betü.. Következő évben (1554) Mária napján 
Kendi Ferencz és Dobó vajdák a gerendi kastélyra nézve azon itéletet mondják ki Medgyesen, 
hogy az maradjon Apafinénak, mint kisebb testvérnek birtokában, ugy azonban, hogy más két 
nővérét sz. János napig a becsár szerint két harmad részre nézve kielégitse*Ugyanott R betü 
és Kemény Józs. Reg. arch. II. 192.. 

1555-ben Ferdinánd uj adománylevéllel biztositja Apafinét, Bolyai Gáspárt és Ádámot, 
Kozárvári György és Jánost és Barlabasi Mihályt Alsó- és Felső-Gerend, Egerbegy, 
Keresztur, Lóna, Kecze, Füged és két Bányabükk birtokába*Lásd Kemény Józs. Reg. arch. II. 
195.. Ez okmány főleg azért nevezetes, mert abból láthatjuk, hogy akkortájt két Gerend volt. – 
1556-ban Gerendi Anna malmát és Gerendi Péternek a kastélyhoz tartozó részjószágát 800 
frtért veszi meg Apafi, ugy szintén ez évben Bolyai Ádámtól és Vanchainétől szerzi meg 
gerendi jószág- és malomrészét*Fisc. levéltár V. Lib. 2, cott. Torda T, U és V betük. s ekként 
Gerend kizárólagos birtokosává lett, ki e birtokát következő évben fiának, Apafi Miklósnak 
adta át*Ugyanott X betü.; de ez és a Gerendiek közt csakhamar per támadt, mit még ezen 
évben akként békéltek el, hogy a Gerendieknek Bányabükkét és Egerbegyet átengedvén, ezek 
Gerendet örökre átbocsátják Apafinak maradékról maradékra, sőt ha ő magtalanul halna el, 
testvére Lénárd fiaira és utódaira is átszállólag*Ugyanott Z betü.; mig másrészről Gerendi 
Péter és Pállal folytatott pert is azon egyességgel enyésztették el az Apafiak, hogy a 
Gerendieknek átengedték Fügedet, Apafi György és fia Miklós pedig örökjoggal kapták 
Gerendet, Lónát, Egerbegyet, Kereszturt és Keczét a hidépités és vámszedés jogával, miben 
1579-ben Báthori Kristóf is megerősitette*A fejedelmi helybenhagyásnak és az egész 
vásárnak, mint világos kárát okozónak 1590-ben sz. Katalin napján ellenmondott Gerendi 
György. Ered. a fehérv. kápt. levélt., közli Kemény Józs. dipl. Tran. VI. 119–120.. 

1597-ben Báthori Zsigmond Gerendet, Lónát, G.-Kereszturt, Hadrévet és Keczét elcserélte 
Apafi Mihály tanácsos és Küküllővármegye főispánjával és ennek fiaival Miklós, Gergely és 
Ferenczczel, adván értök a Kendi Ferencz notájával fiscusra szállt etédi jószágot*Lásd ezen 
cserelevelet a fisc. levélt. 3, 62. köt. és Kemény Józs. Trans. poss. Gerendi rovat.; a 
megcserélt Gerendet kastélyával a gerend-szentmártoni praediumot, Oláh-Lóna, Keresztur, 
Hadrév, Örke, Kecze, Vajdaszeg és Czikudot, ugyanezen év (1597.) jul. 25-én Báthori 
Zsigmond Fehérvárról Jósika István korlátnokának, s nejének Fewzy Borbálának 
adományozza, ugy hogy Jósika történhető halálával annak nejére s mindkét nemen való 



utódaira szálljon*A beiktatást a fehérv. kápt. elrendeli. A káptalan kiküldöttje Kolozsvári 
Mihály korlátnoki irnokkal következő évben csucsi (chuguczi) Tomory István s más 
szomszédok jelenlétében azt végre is hajtotta, mikor Gerendi György és Király János fiscalis 
director is ellenmondott. A beiktatásról való jelentés ered. a kamarai levélt. Budán, közli 
Kemény József Dipl. Tran. VI. 213.. Azonban a kegymosolyát Báthorinál gyorsan szokta a 
hóhér pallosnak villanása követni, még egy év sem telt el, s a kegyekkel elhalmozott Jósika 
István feje, mint a Rudolffal kötött egyezmény jegyzáloga legördült, jószágai elkoboztattak, 
nejének csakis a személyére adományozott Gerend hagyatott meg*Lásd Kővári Erd. tört. IV. 
k. 75.; de ezt se birta sokáig, mert 1600-ban az Apafiak Gerendet nova donatióval ismét 
visszanyerték*1600-ban jan. 24-én Fehérvárról Mihály vajda Gerendet, Kereszturt, Hadrévet, 
Lónát, Egerbegyet, melyeket korábban az Apafiak birtak, de később Jósika Istvánnal Etédért 
cseréltek volt el, most pedig a fegyver ereje által (igy) az ő birtokába jutott, Apafi Gy., 
Ferencz és Miklósnak adományozza. Lásd Kemény Józs. Reg. Arch. II. 200, másol. fisc. 
levélt. V. Lib. 2, cott. Torda D és E betük.. Az Apafiak kezéből – nem tudhatni mikor, a 
Gerendiek és Sármaságiak kezébe ment át, de csak egy része, mert másik részét Bethlen 
Gábor 1629-ben Kemény Boldizsárnak; Rákóczi György 1647-ben Gerendet a szomszédos 
Vajdaszeggel egyetemben fennebbi Boldizsár fiának, a később fejedelemmé lett Kemény 
Jánosnak adományozta*Lásd az erd. ref. 1867. évi névkönyve 37. lap.. Ez a gerendi és 
sármasági részt is megvásárolván, egész Gerendet birtokába vette, s azt özvegyére Lónyai 
Annára oly kikötéssel hagyta, hogy Kemény Simon és László 10,000 frtért magukhoz 
válthassák. 

1664-ben Apafi Mihályné perlekedik Gerendért Kemény János özvegyével*Fisc. levélt. V. 
Lib. 2, cott. Torda H betü., de ugy látszik eredménytelenül; azonban azt, mit a fejedelemnő 
törvény útján ki nem vihetett, azt kivitte Teleki Mihály uram a hatalmaskodás útján, mert 
1684-ben Lónyai Annát tékozlónak nyilvánitván, több jószágaival Gerendet is elvette, s 
Kemény Simon maradékainak adta át, kiknek utódai ma is birják*Kővári Erd. Tört. IV. 162. 
lap.. 

Ezekben van Gerend birtoklási viszonya a lehető rövidséggel felderitve; de e mellett némi 
történelmi szerepet is követelhet magának Gerend, a mennyiben 1529-ben országgyülés is 
tartatott itten; ugyanis ez évben, midőn a legyőzött Zápolya hontalanból egyszerre 
honvisszafoglalóvá lett, Gerendi Miklós Erdély püspöke és királyi kincstárnok – ki Ferdinánd 
zsoldosait Erdélyre vezette – jan. 21-re országgyülést hivott egybe Gerenden, hol igyekezett 
Erdélyt mindennemű ámitások és hazugságokkal – miként maga is bevalja*Ferdinándhoz irt 
levelében. Ezt lásd Archiv d. Vereins N. 7. 179. Ez országgyülésről lásd Pray Hier. T. 2 p. 
191. – továbbá Tud. gyüjt. 1829, T. VIII. p. 100. Szeredai Ser. Epp. pag. 191, és Mike Ind. 
Art. diet. p. 2. – Ferdinánd hűségében megtartani; de ez nem sikerült, mert a Zápolya 
segitségére berendelt Péter vajda Földvárnál a székelyek átállásával fényes győzelmet vívott 
Ferdinánd sergei és a vele tartó szászok felett, s ez által előkészité a jul. közepén bejött 
Báthori István győzelmének útait, ki Erdélyt rövid időn Zápolya részére elfoglalta*Kulcsár 
krón. 9, 1 és Kővári Erd. Tört. III. 22–28. lap.. 

1538-ban maga Zápolya is Gerenden van, hogy Erdélynek a szultán által fenyegetett 
függetlenségét megvédendő, sergeket gyüjtsön; aug. közepén innen tudatta kiáltványában az 
országgal, hogy Magyarországból jelentékeny segédsergek indultak le*Lásd Kővári Erd. Tört. 
III. 58. lap., sőt ugy látszik, hogy ekkor országgyülés formát is tartott itten*Legalább ez 
tetszik ki egy itéletéből, mely itélet a gyülés 5-öd napján, Mária neve napja utáni szombaton 
adatott ki Gerenden, a felvinczieknek a szék közös erdőségeihez való használati jogát 
megállitván. Ezen határozat kikezdése ez: „Nos Johanes etc. una cum nonullis Dnis praelatis, 



baronibus Regni nostri nobilibus sedis ut puta nostrae juriae assessoribus in possesione 
Gerend pro facienda judicio considentibus constitutis etc. Lásd fennebb Felvincz leirásánál 
91–92. l.. 

Gerendről egyháztörténelmileg is messze felható adatunk van, mert 1332-ben már ugy jelenik 
meg, mint tekintélyes önálló egyházközség*A pápai dézmák regestruma 1332. év rov. 598. 
lapon igy: „Joannes sac. de Gerend solv. 4 pd. quorum p. facit 40 parvos.” Ugyanezen néven 
fordul elő az 1333., 1334., 1335., 1336. és 1337-ik évek rovatában a 633., 662., 705., 721. és 
755-ik lapokon.. 

Minden arra mutat, hogy a reformatio Gerenden már a Gerendiek birtoklása korában gyökeret 
vert; még pedig Gerendi János Tordavármegye főispánja és nővére Anna unitáriussá levén, a 
falu népe is követte. 1592-ben Gerenden Bogáthi Miklós volt unitárius pap, s az ő idejében 
oly jeles iskolája volt Gerenden az unitáriusoknak, hogy több onnan kikerült jeles férfi 
Gerendios előnevet nyert*Lásd Hist. Eccl. Unit. Trans. II. 355. lap., de később Gerend lakói 
Calvin vallásához hajoltak, s az igy keletkezett evang. ref. egyházközség az Apafiak 
kegyurasága alatt még inkább felvirágzott, Kemény János alatt pedig udvari papság 
méltóságára emeltetett*Lásd az erd. reform. 1867. névkönyvének 37. lapján.. A nemzetiség-
védő protestantismus ezen szilárd állásának köszönhetjük, hogy Gerend lakóinak nagy része 
napjainkig le megtartotta magyar nemzetiségét. 

Gerendnek mint régi egyházközségnek igen érdekes ódon temploma van, (most a 
reformátusoké), melyet közelebbről kell vizsgálnunk már csak azért is, mert annak egy 
felirata több ezen templomnak szakértelem nélkül való ismertetőjét tévútra vezette, mit helyre 
kell igazitanunk. 

Ezen felirat a szentély czímertani jobb oldalába az egykori sekrestye ajtaja fölé van 
befalazva*A kő, melybe vésve van, 30 1/2 hüvelyk hoszu, 4 hüvelyk széles, oda nem 
számitva lecsüngő alsó czifrázatait., s a következő: 

 

Istam cameram edificavit Stephas Sacerdos Anno Di M° CC° XC°. 

Ezen feliratot legelőbb Incze Ferencz közölte a Nemzeti Társalkodóban*1840, második félévi 
folyam 19., 21. és 22. l.. Azonban facsimilézve csak a két felső sor volt, ugy látszik, hogy az 
alsó czifrázat bal felén levő CC° és a jobb felén levő XC° elkerülte közlőnek figyelmét. Innen 
eredt a hibás megfejtés, mely e feliratot 1000-ből eredőnek, s igy a legrégibb magyarországi 
feliratnak állitá. A hibás megfejtésből vonta Fejér György azon hibás 
következtetést*Ugyanott 55–56. lap., mely által több történésznek azon állitását, hogy 
Erdélyben legelőbb a görög szertartásu keresztyénség terjedt el, megczáfolni igyekezett. 
Feliratunk classicitásából e szerint le kell 290 évet vonnunk, s hogy az 1290-ből ered azt a 
betűidomokról első tekintetre felismerhetni; de hogy az egyház maga vagy bárcsak szentélye 
is ezen felirat feltételezte korból származnék, annak ellentmondanak az ott előforduló 
műidomok, s igy azt kell feltennünk, hogy a jeleni egyház helyén egy korábbi 1290-ben épült 
egyház állott, mely az idő viszontagsága, vagy háboruk által megsemmisülvén, helyére és 
anyagjával későbben (a 15. század kezdetén) épült a mostani templom, melynek 
szentélyfalába befalazva megmenték az ős templomból fenmaradt feliratot, vagy ha már régi 



classicitás-szeretetünk nagyon engedékenynyé tesz, akkor legfölebb azt engedhetjük meg, 
hogy a régi templomból csakis a szentély két oldalfala maradt fenn, mert a 7 lépés hosszu, s 
ugyan ily széles szentély záródása semmiesetre sem lehet a román korból eredő, mivel az 
egyenesen záródik*Az egyház közelében régi kolostor alapfalai mutatkoznak s igy kérdéses, 
hogy ezen templomot nem valamely szerzet épitette-e ujra? Talán a cisterciták, kiknél az 
egyenes záródású szentélyalakitás szabályszerüleg előfordult. A néphagyományok a veres 
barátok ittlaktáról tesznek emlitést., s nem főleg azért, mert ottan egy magas csúcsíves ablakot 
találunk, mely ugy ezen idoma, mint máig épen megmaradt díszművezete*Ez ablak béllete 
tagozatlanul tágul középről ki- és befelé, díszművezete a kettős csúcsívre ferdén helyezett 
négy levéllel s ezt tetőző három-levél záródással alakult, mi kétségtelenül a kifejlett gótika 
korából származik. által is határozottan a csúcsíves korszakot képviseli. – A szentély 
oldalfalain azonban találhatunk oly idomokat, melyek a román kor reminiscentiáit őrzik. Ilyen 
a jobb oldalin a fenn közlött felirat, de ilyen főleg a baloldali falban levő vakalakitásu 
papiszék, melynek kettős ülhelye*A papi széknek most csak egyik nyilata látszik, a másikat 
egy elibe illesztett sirkő fedi, mely sirkő – a mint nagyon töredezett feliratából kiolvashattam 
– az 1530-ban elhalt Erdélyi Bertalan Katalin nevű leányáé. köríves záródással van tetőzve, és 
ilyen főleg azon ablakrózsa, mely a boltsüveg alatt nyittatott, s mely négy levéllel idomitott 
díszművezettel ékeskedik. Még a román kor műidomát mutatná a köríves diadalív is, ez 
azonban ily idomot későbbi alakitással nyert, valamint ujabb a szentély keresztboltozata is, 
melynek nyolczszöggel tagozott gerinczei, a szentély négy szögletébe helyezett gyámkövekre 
megvékonyitva vannak levezetve. A kehely idomú gyámkövek eléggé díszesek, a mennyiben 
a cser- és szőlőlevelek dús alakitásu fonadékával vannak ékitve, de mert ezeknek 
összeforditott két kajács alkotta táblája keskenyebb a gerincztestek terjedelménél, éppen azért 
ezen gerinczek vékonyitva vannak a gyámkövekre levezetve, mi kétségtelenné teszi a 
boltozatnak e gyámköveknél későbben való készültét. Mindezeket összevéve, az 
egyházszentélyének diadalíve, záródása és boltozata később a csúcsíves korban épült, s román 
kori legfölebb a szentély két oldalfala. 

A templom hajója és tornya szintén a szentély-átalakitás korában, tehát a gót korban, épült; 
erre mutatnak az alul befelé izmosodó falak*Az ablakok megnagyittattak s ezáltal ugy régi 
csúcsíves záródásukat, mint díszmüvezetüket elvesztették., erre csúcsíves mellékajtaja, 
melynek béllete háromszög- és hengerrel van tagozva, s erre főleg a toronycsarnokból 
templomba vezető főkapuzat, melyben némelyek, jeleni köríves záródása miatt, szintén a 
román kor képviselőjét keresik; pedig hogy e feltevés téves, azt leginkább ezen különben igen 
díszes kapuzatnak és torony-csarnoknak okadatolt vizsgálata teszi kétségtelenné. 

Ezen kapuzat tág nyilatú béllete három épszög alatt van megtörve, ezen három megtörésbe 
hengerpárok közé fogott három körtetag van helyezve, melyeket nem a szokásos horonyok, 
hanem az ép-szögek éles gerinczei választanak egymástól el. Két kis henger-pálczával páritott 
horony csak a béllet külrámázatánál fordul elő. Ezen tagok talapzat nélküliek, a talapzatot 
esetlen megvastagitásuk pótolja. Felüli oszlopgyürűjöket összeforditott két kajács alkotja. 
Erre kehely idomú kapitelek jönnek dús alakitású levél-díszletezéssel, melyeknek 
összefonodó indái átmennek egyfelől az ajtónyilat szemöldére, túl pedig a béllet külkeretére is 
vagy 6 hüvelyknyire kihatnak. A középtag kapitelje eltérő a többitől, a mennyiben azon a 
levéldísz helyett idomtalanul alakitott emberfő tünik elő. A kapiteleket kajács és lemez alkotta 
tábla tetőzi. Igen sajátságos alakitás e kapuzatnál az, miszerint a kapitelek fölött azoknak 
díszművezete még kétszer ismétlődik, mert az alsó kapitel váltáblája fölött a levéldísz*E 
levéldíszt négy hosszukás szőlőlevélnek tekervényes indákkal való csoportositása képezi, 
mely csoportozat némi változtatással a tagok mindenikén ismétlődik. ujból előfordul, még 
pedig két sorosan, ugy hogy a kettőt lemez, horony és lemez alkotta váltábla különiti el. 



Legfelül három lemezből – melyeknek középsője be van vonva – alakult tábla tetőzi; erre van 
nyugasztva a kapuzatnak négy épszöggel alakult köríves felső záródása. Azonban kapuzatunk 
ily záródást ujabb idomitással nyert, mit az is bizonyit, hogy a béllet alsó tagozata – miként 
szokásos – nincsen a felső részre átvíve; de leginkább tanusitja az, hogy mig a kapuzat alsó 
része faragott kőből van, addig ezen felső rész egyszerüen vakolatból készült a régi csúcsíves 
záródás helyébe akkor, midőn a torony-csarnoknak régi emelkedett boltozata beomladozván, 
helyébe törpe, donga boltot alkalmaztak, mely alá a kapuzat feltörő csúcsívét beileszteni nem 
tudván, leszedték, s helyébe a mostani szemsértő törpe köríves záródást alkalmazták. Hogy 
pedig ezen műcsonkitást a régi boltozat beomlása idézte elő, azt leginkább tanusitja a régi 
boltozatnak még most is megmaradt egyik gyámköve. Ezen átalakitáskor maga a kapunyilat is 
letörpittetve, egyenes záródást nyert. Magyarázatom könnyitéseért ezen kapuzat egyik 
oldalának szelvényét melléklem. 

 

Mindezekből önként következik azon feltevés alaptalansága, mintha ezen főkapuzat román 
korból származnék, mert az a későbbi csúcsíves kornak eredeti alakjából kivetkőztetett egyik 
– megengedem – kiválóbb alkotása. 

Valamint kapuzatunk, ugy a fölötte emelkedő torony is a gótkor műve. Erre mutatnak a 
második emeletén megmaradott csúcsíves ablakok, melyeknek díszművezete ugyan ki van 
tördelve, de azért a kőkeret ormán levő töréshelyekről fel lehet a lóherív-idomitást ismerni. – 
E toronyban nevezetes régi harang is volt, mely elhasadván, 1704-ben ujra öntetett*Mint 
következő körirat mondja: „Patrona Ilma Dmna Anna Teleki (nagy Teleki Mihály leánya) 
quond. sp. ac Mco Baronis Dni Dni Johannis Kemény de Gy. Monostor relicta vidua anno 
1704.” Hogy Szármaságiné Máté vajdával a gerendi templomban tartotta szerelmi 
egybejöveteleit, azt Kemény János önéletleirában feljegyezve hagyta emlékezetben.. 

A gerendi egyház altemplomában sok nevezetes sir volt, melyek ma már megsemmisültek; a 
hagyomány azt tartja, hogy Kemény Simon a fejedelem fia is oda temettetett el, s ezen föltevés 
valódisága mellett tanuskodik egy a templomban szent ereklyeként őrzött gyászlobogó, 
melyet az idő viszontagsága foszlányokra tépett elannyira, hogy annak kétoldali feliratát már 
én is csak nagy bajjal tudtam kibetüzni, s mivel valószinüleg én leszek annak utolsó olvasója, 



azért érdekes feliratát a feledékenységtől megőrzendő, egész terjedelmében ide iktatni 
szükségesnek itélem. 

A nehéz fekete selyem zászló egyik oldalán – arany fonallal himzett fonadékos betükkel – ez 
van felirva: 

Vexilum 

Splis ac Magi. Dni. Simeonis Kemény de Gyerő-Monostor, filii Illmi 

Celsmi quondam Dni Dni Johannis Kemény Principis Traniae par. Regni Hung. 

Dm. et Siculor. Cottis. Regnante autem Cessmi Principe Georgio Rákoczi Senioris 

Cottis Cottus Alben. ac sedis Siculicalis Udvarhely et arcis presidiique 

Fogaras Capitanei supremi, qui sub firma spe beatae resurectionis animarum 

Dei Creatori suo commedavit Ao. MDCLXXV die 3 mens. Aprilis. 

Másik oldalán pedig ez: 

Queris in hoc tumulo jacet quis fore viator? 

Stemmate Magnificus spectabilis ac Generosus 

Temporibus patriae vixit fatalibus atque 

Non Bellona Ferox posuit fortuna vel atrox 

Sorte sua vixit contentus non alieni 

Erga omnes facilis vititu verbisque modestus 

Corpore fractus erat quamvis morbis quer…  

Hac te sat fuerat paucis monuisse… 

Az altemplom – hol e zászló jelölése szerint is Kemény Simon hamvai nyomodtak – 1814-ben 
kiujittatott; az ott volt régi hamvak egy közös fülkébe gyüjtettek össze, maga az altemplom 
pedig a Kemény-család grófi ágának sirboltjává alakittatott át. Díszes márvány-lapok jelölik 
az oda temetettek neveit, mint a két gr. Kemény Sámuelét, kik közül az első 1817-ben, a 
második 1861-ben halt el; ez utóbbi magával sirba vivén a Kemények grófi ágát. Ott van 
továbbá eltemetve gr. Bethlen Kata † 1836, gr. Kemény Kata † 1815, gr. Kun József † 1851; s 
ennyi fényes név mellett ott találjuk az 1830-n elhalt kobori Marusi Mihály nevét is, ki 
korának egyik hiresebb bölcsésze volt, gen. notarius s mint gerendi lelkész gr. Kemény Mikl. 
nevelője; miért a Kemény-család elismerése jeléül hamvait a családi sirboltba helyezte. Ezek 
mellett még ott van egy másik, felirat nélküli sir is, hol Incze Ferencz, az iró és jeles hazafi 
nyugoszsza örök álmát. S éppen ezen szerény sirnál – mely a halálban is kiváltságolt nagyok 
közé tévedett – állunk meg lelkünk egész kegyeletével, hogy legalább ekként pótoljuk helyre 
a sirjánál hiányzó feliratot. 

Hogy Gerenden már a 16. században fényes kastélya volt a Gerendi-családnak, azt fennebb 
történeti vázlatunkban emlitők; sőt 1547-ben kelt egyik okmányban az vár (arx) néven fordul 
elő*Mely évben Gerendi Benedek gerendi vára porkolábjának Vitalisnak, 18 frtért Örkét és a 
két Bányabükket köti le, ugy hogy ha sz. György-napra vissza nem fizetné, azon jószágok 
nevezett porkolábra szálljanak. Ugyanez a Vitalis Gerendi Mártontól 1554-ben adósság 
fejében Gerenden és Kereszturon 6 jobbágyot kap. Lásd Kemény Józs. Regestra arch. II. 175, 
194. l., azonban ma a hajdani vár és kastély teljesen elenyészett, s helyére a mult században 
épült egy L idomú bástyás kastély, mely szép fekvése által többet mutat, mint a minő 



valójában. Kővári erről mondja, hogy a veres barátoknak lett volna régen kolostora; feltevése 
azonban téves, mert az, miként mondók, uj épület, s ha ugyancsak volt itten kolostor, az 
közvetlenül a templom közelében feküdhetett, honnan nem régen terjedelmes épületek 
alapfalait szedték ki, és a melyeknek, mint mondják, cellaszerü beosztása volt. A gerendi 
ódon templom és a közeli kastély képét melléklem. 

Gerenden a falu felső felében van még egy másik egyszerübb földszinti udvarház, lakása 
egykor a történelmi irodalom terén hasznosan működött gr. Kemény Józsefnek. Én, ki a 
fáradhatlan buvárnak nagyszerű gyűjteményét ismerem s több helyt fel is használtam, – csak 
meghatva közelithetém meg ezen nagy szellemnek szerény lakát; mert Kemény József 
kétségtelenül egyike volt a legbuzgóbb hazafiaknak, ki élte minden tevékenységét s vagyona 
nagy részét történelmi buvárlatokra s roppant mérvű okmánygyüjtésekre szentelé; ő 
évtizedeken át gyüjtött, szorgalmas méhként hordotta egye a tudomány kincseit, hogy azt 
egykor hazája javára feldolgozza; a kérlelhetlen halál elragadta a nagy férfit, még mielőtt a 
nagy áldozatokkal egybegyüjtött adatokat egy egészszé önthette volna; ő nem tudta elérni a 
nagy czélt, mely felé annyi kitartással igyekezett; de igy is gazdag okmány- s hihetetlen 
mennyiségű kézirat gyüjteményében*Több száz kötetre menő okmány gyüjteménye, melyek 
részint eredetiek, részint másolatok, az erdélyi országos muzeum könyvtárában van letéve 
nagy értékű könyvtárával egyetemben, melyeket végrendeletileg a nemzetnek 
hagyományozott. a hazai tudományosság számára oly gazdag szellemi bányát hagyott hátra, 
melynek ismeretlen kincseit több nemzedék sem lesz képes teljesen kiaknázni. Ő 
fáradalommal mívelte a talajt s veté el a termő magvat, melynek gazdag aratását csak az 
utókor fogja élvezni; ő a jövő kor számára teljes önodaadással dolgozott, s azért emlékének 
minden, hazáját szerető honfi előtt szent és tiszteltnek kell lenni. Gerendi lakása egy valódi 
műterem volt, hol nem csak régi okmányok hihetetlen mennyisége, hanem egybe voltak 
halmozva mindazon római műtöredékek, szobrok, sirkövek, hamvvedrek, bélyeges téglák, 
melyeket Tordáról, Várfalváról, Földvárról s máshonnan szekérszámra hordatott egybe. 
Fájdalom, ennek nagy részét ma már széthordták, beépitették és összetördelték. 

E rövid életleirási vázlat, vagy inkább jellemzés is meggyőzhet arról, hogy gr. Kemény József 
élete a hazáé, tehát a közé volt, hogy ő a közműveltség és tudományosság kenetteljes apostola 
volt, s mintha ez még halálában is kinyomatot akart volna nyerni, sirja nem a szűk családi 
sirboltba, hanem a helység köztemetőjében domborul. A sir felett ércz diszgúla emelkedik, 
melynek északnyugati oldalán e felirat olvasható: 

Emlék oszlopa gróf és Magyar gerő monostori liber báró Kemény Józsefnek, a császári bécsi, 
pesti magyar és több más tudós társaságok tagjának, ki született sept. XI, MDCCVC. Megholt 
Gerenden sept XII, MDCCCLV. Tétette szeretete és tisztelete jeléül keseredett szivü özvegye 
Lang Anna MDCCCLVI. 

Ugyanezen felirat latinul a délkeleti, németül a délnyugati oldalba van bevésve: 

Lakházánál egy emléktáblán ezt találjuk: „L. G. Kemény 1855 Intestina.” E szerény családi 
emlékek helyettesitik a nagyobbszerű nemzeti emlékoszlopot, melynek Kemény József 
sirjáról nem szabad soká hiányozni. 

Gerendnek országos vásárai is vannak. – Anna (julius 26.) és Fides napján (okt. 5-én). Ezen 
vásárokat, mert leginkább majorságot és tojást árultak, „liba vásároknak” nevezték el; s bár 
most tekintélyes baromvásárokkal vannak kapcsolatban, korábbi gúnynevüket még most is 
megtartották. E vásárokat a mult század végén a Kemény család nyerte, s javadalmait most is 



az alsó Kemény-udvar tulajdonosa élvezi. 1601. novemberben Báthori Zsigmond Gerendnél 
táborzott, innen ment Szindi János 25 zászlóaljjal a Basta hajdui által veszélyeztetett Torda 
megmentésére, innen indult el az egész tábor nov. 23-án Kolozsvár ostromára, mely és a 
hadjárat győzelmes eredménye, a jezsuiták cselfogásának zsákmányul esett Báthori Zsigmond 
ingatag jellemén megbukott*Kővári Erd. Tört. IV. k. 124–126. lap.. 

Gerendről egy kirándulást teszünk a szomszédos s névrokon Gerend-Kereszturra. Ezen falu, 
az Egerbegytől lenyuló és az Aranyos völgyét balról szegélyző Függő nevű hegylánczolat 
keleti alján, egy szűk völgy fejében rejtőzködik. E völgy csermelye az ugynevezett Kordu 
pataka, Ludas és Kecze közt szakad a Marosba, s tájrajzilag a Maros folyam vidékéhez is 
tartozik, mindazonáltal azt Gerendről lehet legkönnyebben megközeliteni. 

Keresztur nevével legelőbb 1289-ben találkozunk, midőn Gerenddel együtt Gerendi Miklós 
nyerte el; azután sorsa folytonosan egybe volt csatolva Gerendével, s mindig ugyanazon 
kezeken forgott. A Gerendiek kereszturi birtoka*Melyet a Ferdinánddal czimboráló Gerendi 
Péter notájával szentgyörgyi Thót Jánosnak és örököseinek adományozta Vajdaszeggel együtt 
János király (Zápolya) Budán 1529. septemb. 29-én kelt adománylevelével, a beiktatás 
minden ellenmondás nélkül még ez évben megtörtént. Lásd a kolozsmon. conv. jelentését 
más. Kemény Józs. App. dipl. Tran. IX. 157. mellett a kereszturi Jakó család is birt ottan; de 
1575-ben Jakó Gáspár Ujtó nevű kereszturi birtokát szintén megvásárolta Apafi Gy.*Lásd a 
vásárokmányt a fisc. levélt. 5 L. 2, cott. Torda X betü, és Kemény József Trans. Poss. Gerend-
Keresztur rov.. 

Azonban Keresztur csak előneve és birtokosainak ugyanazonossága által függött egybe 
Gerenddel, mert egyházközségileg nagyon régen önálló volt a mennyiben 1332-ben már 
különálló egyházközséget alkotott*A pápai dézmák regestrumából kitetszőleg, hol az 1332. 
év rovatában 590. lapon Kereszturról ezt találjuk feljegyezve: „Michael sac. de S. Cruce solv. 
40 denarios.” Az ezt követő három év rovatában szintén ugyanazon néven s ugyanazon 
járulékkal fordul elő. Hogy pedig ez és nem más Keresztur értetődött, azt a tordai 
archidiaconatus rovatába való soroztatásából következtethetjük.. Különben G.-Keresztur most 
is tekintélyes – 400 füstöt számláló – helység, 1848 előtt még tekintélyesebb, s lakóinak 
nagyrésze magyar volt; még pedig nem urbéresek, hanem szabad magyarok, mi arra mutatna, 
hogy Kereszturt valamely székely gyarmat népesité, vagy legalább korábbi népessége székely 
betelepités által nyert gyarapodást. – A magyarok mind reformátusok (helvét hitüek) voltak, s 
ezen vallás védelme alatt sértetlenül meg is tarták nemzetiségöket; nemcsak, hanem a köztük 
lakó oláh urbéresek is el voltak magyarosodva; de a századok óta testvérileg együtt élők közt 
a reactio vétkes bujtogatása gyászos meghasonlást s a legvérlázitóbb jeleneteket idézte elő. De 
beszéljenek a tények. 

1848-ban a törvény rendelete, de főleg a hazaszeretet sugallatából a gerend-kereszturiak is 
nemzetőrséget szerveztek egy 180 főből álló századot, Balogh Áron százados vezetése alatt, 
melynek fele volt csak vadászfegyverrel ellátva, mig a többi csak lándzsával volt fegyverezve. 
E század fegyvergyakorlatait ünnepeken s máskor is, midőn a mezei munka engedte, 
szorgalmatosan folytatta; pünköstkor a helybeli oláhok is önként csatlakoztak s felesküdve a 
magyar alkotmány s kormány hűségére, együtt, testvériesen éltek s tarták megkedvelt 
hadgyakorlataikat; azonban csakhamar bedobta ide is a reactio a meghasonlás Eris-almáját. 
Midőn a szomszéd Lónán az oláhok tábora gyülengeni kezdett, a kereszturi oláh nemzetőrség 
is egy éjen megszökve, az alkotmányos kormány ellen fellázadtakhoz csatlakozott. Keresztur 
magyar nemzetőrsége tovább is hű maradt a zászlóhoz, mely alá esküdött; s bár a lónai 
csatából elkéstek, a nagylakiból pedig ellenrendelet következtében visszatértek, de azután 



Bartok Károly uj századosuk (ki az öregsége miatt leköszönt Balogh Áron helyett választatott 
meg) vezénylete alatt az egerbegyiekkel együtt Tordára, Torda feladása után Kolozsvárra 
mentek; részt vettek a szamosfalvi csatában, Kolozsvár feladásakor 75-en – kiknek fegyverök 
volt – elmentek Feketetóhoz, s azután Bem sergében harczoltak egészen forradalom végeig, 
midőn a csatákban megfogyottakból 40-et soroztak be különféle osztrák ezredekbe. 

De mig ezek a csatatéren a haza szent ügye mellett küzdöttek, azalatt otthonjuk rémes 
jelenetek szinhelyévé lett. Novemberben egy székely tábor közelitett Gerend-Kereszturhoz, 
hogy a czintosi táborba járó s a Mezőség több helyein prédált gerend-kereszturi oláhokat 
megfenyitse; de a kereszturi magyarság küldöttsége e tábor elibe menve, azt azon 
biztositással, hogy az ottani oláhok csendesen viselik magukat s a magyarokkal testvériesen 
élnek, visszavonulásra birták. A magyarok ily nemes közbevetése általi megmentetésüket 
szépen hálálták meg Keresztur oláh lakói, mert legelőbb is nov. 16-án kereszturi unitus 
lelkész, Gramma Sándor vezetése alatt küldöttséget inditottak a czintosi táborba azon ürügy 
alatt: hogy a tábort a Kereszturra meneteltől, mint a hol a magyarokkal a legszebb 
egyetértésben élnek, visszatartsák. E küldöttséghez épen a testvéries egyetértés bizonyitására 
a kereszturi magyarság részéről is magokkal vitték Szőcs Áront. Ő volt az első kiszemelt 
áldozat, mert Keczénél a békeküldöttet a legnagyobb kegyetlenséggel legyilkolták s Mikásnál 
azon kéréssel jelentek meg, hogy jöjjön Kereszturra s ölesse le a magyarokat, kik miatt ők 
biztonságban nem lehetnek. 

 

A gerendi templom és kastély látképe. (Rajz. Bicsérdy J.) 

November 18-án 40 dragonyos félszázad gyaloggal jelent meg Kereszturon, s miután a 
magyarságtól a fegyvert beszedte, tovább huzódott. Nyomukban megjelentek, mint Mikás 
küldöttei, keczei Deák Niculaj (most toháti pap) és Brád Juán (most gezsei jegyző) s 
felolvasva Puchner kiáltványát, biztositák, hogy maradjanak nyugton házaiknál, mert miután 
fegyvereiket kiadták és meghódoltak, legkisebb bántódásuk sem lesz. A császári katonaság 
kivette a fegyvert kezükből, melylyel oltalmazhatták volna magukat, ezen küldöttség pedig a 
magyarság Egerbegyre való menekülését – a mint tervbe vették volt – megakadályozta. 
Ördögi előrelátás, mely az áldozatokból egyet sem akart elszalasztani. Azonban a szegény 
kereszturiaknak iszonyu volt következő nov. 19-én ébredése, mert e nap hajnalán a Mikás 
Ferencz és Vladutz Niculáj által vezetett roppant oláh tábor árvizként rohant a falura, s 
minden magyar házhoz őrködés végett ötvenet beszállásolva, a többi a falu mellett levő 
Györged hegyen ütött tábort, mig a rendes osztrák katonaságot vezénylő főhadnagy Rörich és 
b. Jugenitz gr. Kemény Sámuel, Mikás és vezértársa gr. Kemény József udvarába szállásolták 
be magokat. 

A magyarok le voltak fegyverezve, minden egyes háznál 50 oláh őrködött s mégis tartottak, 
hogy ezek fejsze s más faragó-eszközökkel védhetnék magokat, s azért a vezér megrendelte, 
hogy minden faragni tudó magyar fejszével, bárddal siessen a Györgedre, hogy ott a tábor 
számára gunyhókat csináljanak; de alig értek ezek ki, hogy megrohanták, lábaiknál fogva 
felakasztva, fejük alá tüzet raktak, s ugy végezték ki a legiszonyubb lassu halállal. Ez azonban 



csak bevezetése volt a véres drámának, mert nemsokára Mikás szürke paripán kivágtatva a 
hegyre, a szabad rablást és gyilkolást kihirdette. Ekkor kiéheztetett vadállatokként rohant az 
egész tábor rémletes orditozással a faluba, s kezdetét vette a legiszonyatosabb mészárlása a 
már akkor őrzőik által mesztelenre vetkőztetett magyaroknak. Szinleg volt egy Ludasi Sándor 
elnöklete alatt Balogh Áron házánál ülésező vérbiróság, ez elibe kevesen kerültek, de kiket 
oda vittek is, gyéren menekültek, mert e biróság dispositióját mutatja az, hogy maga az elnök 
sajátkezűleg ötöt lőtt agyon. 

Valóban borzadálylyal gondolunk vissza az itt történt vad kegyetlenségekre, melyek 
felülmulnak minden fogalmat; iszonynyal gondolunk azon kannibáli kérlelhetlenségre, 
melylyel védtelen ártatlanokat a lassu kínzás legborzasztóbb nemeivel, s a vérengzésben való 
leleményesség legirtóztatóbb eszközeivel gyilkoltak le; mert az itt elvérzettek mindenikét nem 
leölték, hanem lassan emésztő kínokkal halálra gyötörték, sokakat szalmába burkolva, lovak 
után kötöttek s azután meggyujtva addig vonszolták, mig lassan elégtek*Ifj. Dei Andrásnak 
szalmát kötve a hátára, meggyujtották s kiáltva: féljobb, félbal, kergették, mig elégett; Nagy 
Pált, Szász Pált, Szász Mihályt a kovácsműhelyben láboknál fogva akasztották fel s 
lándzsákkal szurkálták, de csak ugy, hogy másnap is vonaglottak; bogáthi Czibri János saját 
keresztapját lőtte agyon.; másokat megcsonkitva helyeztek máglyára, többeket saját 
kényszeritett hit- és nemzetfeleik által ölettek le, mig többeket izenként daraboltak szét s 
dobtak az ebeknek oda; másokat a kúthoz vivén, addig öntözték, mig a vér megdermedt, ismét 
másokat deszka közt fürészeltek el; a férjnek levágott kezét küldötték be a szobába 
jajveszéklő nejéhez*Ez Bartos Miklós s másokkal történt., s ennek elmetszett emlőit vitték ki 
az elvérző férjnek, s midőn az egyeseknek ily rafinirozott kínzásába belefáradtak, akkor a 
fenlevőket sánczba sorakoztatták s a czéllövésben azokon gyakorolták magokat; a temetetlen 
hullákat a sertések falták fel s azok ugy rákaptak az emberhusra, hogy később az élőket is 
üldözőbe vették*A szerencsétlen legyilkoltakat csak tavaszszal temettette el 120 koporsóban 
az Eglofstein által Tordáról nemzetőrökkel kiküldött Csiszér János és Komáromi Antal.. – Ily 
kínzásokat a legvadabb pogány népek a keresztyén vértanukkal sohasem míveltek, s 
ártatlanabbul kiontott vér gyilkosokat soha nem fertőztetett, mint itt; hisz az itt lemészároltak 
nem voltak „népsanyargató urak”, hanem egyszerű földmívelők, szegény falusi nép, kiknek 
más hibájuk nem volt, mint az, hogy magyarnak születtek; itt pár száz védtelen, fegyvertelen 
néppel 11,000 fegyveres gyávasága kegyetlenkedett, s mindez történt nemcsak a magyartól 
kegyelmet nyert Mikás vezetése alatt, hanem báró Jugenitz Siwkovicz-ezredből való cs. kir. 
százados és Rörich főhadnagy szemeláttára*Hogy a hecatomba teljes legyen, a falut is porrá 
égették., ezek firmája alatt, az „uralkodó nevében”; igen, mert nevezett tisztek 150 katonával 
jelen voltak e mészárlások alatt, s azt a Kemény udvarból, hol szállva voltak, minden 
közbeszólás nélkül*Pedig hogy a katonaság közbeszólása hatással birt, mutatja a kolozsvári 
Herman nevű káplár esete, ki többeknek megmentette életét s hová csak eljuthatott, 
megoltalmazta a magyarokat., mint, rendes katonaságukra támaszkodva, tehették vala, 
nemcsak végignézték, hanem a zsákmányból is kivették osztályrészüket, mert Jugenitz báró ur 
a Kemény-jószág akkori zálogtartójának, Kisnek, négy lovát befogatva, szekerét egy hordó 
aszúszőlő-borral s vagy 40 hizott pujkával megrakva hajtatott Kolozsvárra, hol a tulajdonos 
csak nagy bajjal s 60 frt váltságdijért tudta lovait megszabaditani. Mikás egymaga 30 szekér 
zsákmányt szállittatott Zsukra, hová az öldöklés után – táborát Vladuczra bizva – ment. Ily 
rémletesen folyt le az itteni mészárlás, ily jelenetek által igazoltnak és napjainkban is 
alkalmazhatónak találjuk Béla névtelen jegyzőjének jellemzését, ki 25. fejezetében ezt irja: 
„Blaccos viliores homines totius mundi.” 

Keresztur magyar népéből megkimélve csak a nők és a 10 esztendőn alóli gyermekek voltak, 
kiket a keleti vallásra áttérni kényszerittettek*A szegény, ruháiktól fosztott nők a feldúlt 



házak romjai közt több hétig csak összetört edényeik cserépjeiben főzött kukoriczával 
táplálkoztak, s mig segély érkezett, a legiszonyubb nyomort állották ki., s vagy 24 férfi, kiket 
ideiglenesen csak azért hagytak életben, hogy az udvarokban levő szalmás gabonát táboruk 
számára kicsépeltessék. Ezeket aztán egy kis csapat honvéd közeledése – melyre a nagy oláh 
tábor eszeveszetten elfutott – megmenté; ezekből és a táborban voltakból szaporodott fel 
Keresztur ujabb magyar népessége 120 családra. A cséplők s még azután oda összehordott 40 
magyar fogolynak*Ezek minden öltönytől megfosztva, a Kemény-udvar gabonásába voltak 
zárva, hol a megfagyástól akként menekültek, hogy az ott nagy mennyiségben levő kenderbe 
burkolták magokat. megszabadulását egy regényes történettel hozza kapcsolatba a nép. 
Ugyanis egy napon oláh tribun jelent meg a Kereszturon dözsölő Mikásnál, ki a dús ebéd után 
vendégét mindenfelől összelopott lovainak megmutatására vezette le; a többek közt egy 
csudaszépségű mént jelölt meg, melyet szilajsága miatt senki megülni nem tudott. 
„Nyergeltesd meg, mond vendége, s én meg fogom zabolázni.” Csakhamar hátán volt s 
sebesen vágtatott el; visszafordultát azonban hiába várták s Mikás már aggódni kezdett 
lováért s a lovagért, midőn ennek tányéra alatt czedulát fedeztek fel, melynek olvastakor 
Mikás halálsápadt lett s dühösen kirohanva, kiáltá: 200 frt jutalom annak, ki azt a lovamon 
elment kutya magyart elfogja. Utána is iramodtak, de beérni senki sem tudta. Hogy mi volt a 
czédulára irva s ki volt annak merész irója, nem lehet tudni; de elég az, hogy ezen titokszerű 
iratnak oly hatása volt Mikásra, hogy azon naptól fogva minden további gyilkolást betiltott, s 
igy maradtak életben a cséplők és a gabonásba zsufolt 40 fogoly. 

Mindez adatok szemmel látott, s ez iszonyú napokat túlélt tanuktól származnak, de hogy azok 
okmányilag is támogatva legyenek, ide melléklem a magyar ügy jobbra-fordultával 
vizsgálatra kiküldött biztosoknak jelentését, melynek eredetijét g.-kereszturi Komáromi 
József szivessége juttatta kezemhez. Az okmány igy hangzik: 

„Mi kik alább neveinket felirtuk, mint nemes Tordamegye alsó kerületében kebelezett 
Gerend-Keresztur nevű helység, még megmaradott magyar ajku lakói által megkért és 
megbizott biztosok a többszöri vellek találkozás – és közlekedés által – G.-Keresztur 
helységgel e folyó 1848. év november 18-án kezdőleg – deczember 14-kéig és igy 27 napok 
alatt a császári királyi 50 számból álló dragonyos és 100 számból álló gyalog katonaság 
vezénylete mellett oda tódult, mint egy 11 ezer számból álló oláh csoport – oláh vezér Mikás 
Ferencz vezérlete alatt – a mennyire megtudhattuk és végére járhattunk – ottan a következő 
gyilkolások és rablások mentek végben – a mennyire azok csak leirhatók: megölettek az 
érintett helység lakói közül az oláhok által a következők: (Itt a gerend kereszturi 75 legyilkolt 
név szerint meg van nevezve). 

És igy Gerend-Keresztur helységben hetvenkét személyek ölettek meg a rabló-csorda oláhság 
által – kiknek jobbára özvegyeik, árváik maradtak – a kik jelenben a legnagyobb inségben 
küszködnek, nem lévén sem élelmök – sem fájok, sem szalmájok, s mellett házok ajtai, 
ablakai, s kemenczéik összerombolva; a megfagyásnak és éhel halásnak vagynak bizonyosan 
kitétetve. Nem segithetvén rajtok az udvarok semmit is; mivel azok is kirabolva vagynak, s 
csaknem a puszta kőfalak állanak – az asztagokat is azokban jelenleg az oláhok a magok 
számokra csépelvén. 

E mellett megöltek az oláhok két gyergyai vagy csíki székelyeket is, kik Magyarország felől 
jöttek – marha-kereskedők számára csoportokat hajtásból jöttek visszafelé – egynek pedig a 
kezét törték el – megöltek a fennirtakon kivül még több gyermekeket is – nőszemélyeket is – 
leirni pedig azon inséget, mit elkövettek az oláhok azt teljes lehetetlen, mivel a falubeli 
épületek is jobbára leromboltatva – a táborba vitettek, s ott égetettek el, s a falu úczáin. 



Hogy pedig a fennirtak, g.-kereszturi több lakosok feladásaik szerint ekként történtek légyen, 
arról ezennel igaz hittel neveink aláirása alatt bizonyságot teszünk. 

Tordán, deczember 24-én 1848. 

Ikafalvi Balog Áron, 

Kereszturról menekült birtokos. 

Tiboldi Károly, 

G.-Kereszturról menekült birtokos.” 

Itt azonban csak a gerend-kereszturi vértanuk vannak előszámlálva, de e mellett körülbelől 
ennyire mehetett az idegenek közül legyilkoltak száma is; mert a Mezőségről vagy 80-ra 
menő magyar menekült az előtti napokban a biztos menhelynek itélt Gerend-Kereszturra, kik 
nagyrészt szintén vértanui halált szenvedtek ottan. 

Ennyi ártatlannak kiontott vére szentesité G.-Keresztur talaját, s midőn itt a haza e 
kínszenvedett vértanuinak meghozók a kegyelet adóját, az ártatlan és védteleneknek 
gyilkosait – kiket a világi hatalom kegyetlen vadságokért nem büntetett, hanem jutalmazott – 
a történelem itélőszékének adjuk át. Leeresztjük e vérrel festett iszonyu kép előtt a függönyt, s 
a sirtól, mely hantjaival annyi nemest takar, a közeli templomhoz lépünk. 

G.-Kereszturnak, mint régi egyházközségnek, igen érdekes ódon temploma volt, melyet a 
Johanniták által épitettnek mondanak; azonban az nagyon repedezett levén, 1848-ban már 
egybe volt gyüjtve a pénz annak ujbóli fölépitésére; de e pénzt az egyház igen szép 
clenodiumaival együtt az oláhok elrabolták; a templomot magát az egyik pap azon ötletére, 
hogy abból oláh templomot csinálnak*Ez a g.-kereszturi disunitus pap, Balog Tanászi volt, ki 
nemcsak hogy a gyilkolástól távol tartózkodott, hanem az életben maradott szegény 
asszonyokat és gyermekeket saját gabonájából őrölt liszttel látta el, s a mennyire tőle telt, 
segitette s vigasztalta nyomoruságuk közepette, s azért nevét most is áldólag emlegetik. 
megkimélték. Ezen régi egyház azonban már túlélte volt magát, s az idő súlya alatt 
roskadozott, azért a megfogyatkozott és kifosztott magyarság első gondja volt itt is Isten 
házának helyre hozatala, s önmagától megvont pénzzel 1856-ban uj díszes kőtemplomot 
épitett; a régiből csakis a tornyot hagyván meg, melyen ezen felirat olvasható: 

„Anno 1769. a G. Kri refor. Ecla renoválta.” 

A falut környező hegyeket a legszebb ős erdőségek, oldalait gazdag szőlő-ültetvények fedték; 
de az oláhok dühe az élők legyilkolása után ezeknek esett, s tüzzel, vassal kiirtotta. – A szőlők 
egy része helyre lett állitva, s azok közt a „Virág” nevű hegyen hazánk leghiresebb bora 
terem, mely külföldön is kitüntetésben részesült. 

De nem időzünk tovább a gyászemlékek e helyén, hanem visszatérünk Gerendre, honnan 
útunkat felfelé folytatva, csakhamar Aranyos-Lónát érjük*Oláh-Lóna előnévvel fordul elő 
Bethlen Gábornak egy 1618. decz. 13-án kelt confirmationalisában, melylyel harasztosi 
Litterati Balázst és nejét, Földvári Zsófiát Oláh-Lónán Zsombori Gábortól vett jószágban 
megerősiti. Lásd kolozsm. conv. levélt. XIV. 152.. Ezen oláhok által lakott falu az Aranyos 
kettős (jobb) partmagaslatán igen szépen fekszik. Lóna-Gerenddel mindig egy kézen volt; a 



falu felett szép kastély emelkedett, mely most bástyái és emelete leszedésével, egyszerű 
udvarházzá törpittetett, b. Jósika Miklós, a számüzetésben elhunyt nagy hazafi, s koszorús 
magyar regényiró sokáig lakta e kastélyt, s jeles regényei közül is többeket irt ottan. – 1848-
ban az ujonczozó bizottság kiszállván Lónára, a nép ellenszegült sept. 10-én Adler százados 
vezénylete alatt egy fél század Siskovits gyalogság és a Csulak Dániel által vezénylett 
egerbegy-gyéresi huszár-szakasz rendeltetett oda; de a már ekkor 8 faluból egybesereglett 
oláhság kődobás és lövéssel fogadván a katonaságot, ezek visszahuzódtak Szentkirályra, hol 
már Baumgarten is a bágyoni huszár-szakaszszal megjelent; s miután Adler a rendelkezésre 
álló csekély erővel a felbőszült nagy tömeg ellen menni vonakodott, Baumgarten, ezen 
határozott jellemű bátor hazafi, vette át a vezényletet, s következő napon a gyéresi és 
egerbegyi nemzetőrséget is felvéve, Lóna felé indult, mely falu előtt 6–8 ezer oláh várta 
szekerekkel egybehordott nagy kőhalmazok mellett. Baumgarten kis sergével a falu feletti 
magaslatra huzódott, hová a csekély számukat nevető oláhok felkisérték, s a kis magyar tábort 
körül önözlötték. Baumgarten még egyszer felszólitotta a polgári hivatalnokok és néhány 
előre küldött tisztje által a szétoszlásra; de midőn ennek mi sikere sem lett, sőt az oláh tábor 
sebes előrenyomulással sergére rontott, ő is a siskovicsokkal közibök lövetett, huszárait pedig 
rohamra vezette; de már ekkor nem volt ellenség, mert a közülök néhányat leteritő lövésre 
azok eszeveszetten szaladtak szét, s menekültek a merre csak lehetett. Baumgarten erre 
visszarendelte sergét, s estvére behuzódott a faluba, hol többé a rend megzavarva nem lett. 

Lóna közt több forrás buzog fel oly vizbőséggel, hogy lefolyásuk malmot hajthatna. 
Ezenkivül Lónán mi megjegyzésre méltót sem találván, útunkat a fennebb fekvő Gyéresre 
folytatjuk. 

XIV. Gyéres, Egerbegy és környéke. 
Gyéres és Egerbegy fekvése. Gyéres-Sz.-Király, régibb neveik, birtokosaik. Tordalaka. A 
Gyéresre telepitett lovas testőrök, ezek kiváltságai. Gyéres várossá emeltetése, constituálása, 
gyéresi Böjti István. A fegyver erőszakos feladása 1763-ban. Bukow és Horváth Ferencz. 
Gyéres az 1848-ki forradalomban. A gyéresi ref. egyház. Két sir a Füzes patak mellett. 
Egerbegy fekvése, néveredete, régi birtokosai. Sármasági Zsigmond életrajza, notája. 
Egerbegy kiváltságai, várossá léte, fegyverfeladás; forradalmi szerepe, iskolája, casinója. 
Örke, Csán és a két Detrehem. 

A Keresztesmező északkeleti szögletében, ott hol az addig nyugatnak tartó Aranyos irányt 
változtatva, délnek fordul, a folyam két ellentétes oldalán Tordavármegye két mezővárosa 
helyezkedett el, miniatur Pest-Budaként, s megvan még a Rákos tere is, a mennyiben a jobb 
parton fekvő Gyéres a Rákos patak Aranyosba ömlésénél térségen, a túlparti Egerbegy pedig 
az örkei patak torkolatjában a Paphegy magaslatára is kihatólag helyezkedett el. Útunk 
keresztülszeli Gyérest, s igy akarva, nem akarva is át kell rajta hatolnunk, s ha egyszer 
belépünk nem tehetjük, hogy egy kissé ottan ne vizsgálódjunk, annál inkább nem, mert 
Gyéres szerény jelenével egy sokkal szebb és nagyobb mult kapcsolódik össze. 

Gyéres két részből a délre fekvőbb Gyéres-Sz.-Király faluból és az északra esőbb Gyéres 
városából áll; a kettő teljesen egybe van épülve, egyházközségileg is egybecsatolva*A 
mennyiben a két helység ref. hiten levő magyarsága egy templom- és pappal bir., s mégis 
politikailag el vannak különitve, mert mig Sz.-Király egyszerüleg falus biró alatt van, Gyéres 
tanácscsal ellátott mezőváros, oly – ma nem minden pontjában érvényesitett – kiváltságokkal, 
minőkkel Erdély kevés városa birt. Küllemükre tekintve, város és falu közt kevés különbség 



van, mindkettő falusias kinézésű, sőt Szentkirály számos udvarházai miatt jóval csinosabb a 
hangzatos nevű városnál. 

Arra, hogy Gyéres valaha Aranyosszékhez tartozott volna, mi adattal sem birunk, de hogy az 
aranyosszékiek ezen területeket csonkitó helység bekebelezésére igyekeztek, kitetszik Tamás 
vajdának 1331-ben apr. 4-én (fer. 4 pr. p. fest. Ascens. Dni) Déváról kiadott iratából, melyben 
felszólitja a fehérvári káptalant, hogy küldje ki hiteles bizonyságát, a végett, hogy Nagylaki 
András (And. de Noglok), vagy Csekelaki Miklós (M. de Chekelaka) vajda embereinek 
jelenlétében az Aranyos-melléki székelyek közgyülésére menvén (ad universitatem siculorum 
de juxta Aranos) ezen székelyeket idézze maga elibe, a végett, hogy hallhassák és láthassák 
azon Gyéresre vonatkozó (de possessione Gerus) határjárási jelentést, mely – miként a király 
előtt állitá – Gerendi Miklós birtokában van, de a mely birtokot a székelyek mint a király 
szabad adományára visszaszállottat, magoknak adatni kérnek (quam iisdem siculi collatione 
regali de jura pertinere asserendo ab eodem Dno nostro Rege sibi dari postularunt). Azért a 
király meghagyja, hogy a határjáratási okmány megvizsgálatát eszközöljék, meghiván arra az 
illetőket, s az eredményről iratuk által őt is értesitvén stb.*Ez okmány eredetije a 
gyulafehérvári kápt. levélt. cist. metalium fasc. I. Nr. 27, másolatja Erdélyi Muz. Kemény 
Józs. dipl. Tran. App. II. k. 1. szám.. Ugy kell lenni, hogy ezen kinevezett bizottság előtt 
Gerendi kimutatta Gyéreshez való jogát, s ekként eladományozható nem levén, Aranyosszék 
el sem nyerhette*1847-ben is lépéseket tettek az aranyosszékiek arra, hogy kiváltságai 
értelmében mindaz, mi Gerendtől fel Tordáig az Aranyos jobb partján van, továbbá 
Vajdaszeg, Décse és a két Füged is Aranyosszékhez csatoltassék. (Lásd az ez év jun. 25-én 
Kövenden tartott közgyülést e kötet előismertetésében.). 

Különben Gyéresről ezt megelőző adataink is vannak, melyek 1291-re felható elsejében 
Gerustelek néven fordul elő; ez évben gerusteleki nemesek Gerus Péter és Pál (Gerus fiai) a 
Tordavármegyében Aranyos folyónál eső Gerustelke nevű örökölt jószágukat, minden 
tartozandóságaival eladják tordalaki nemes Vrkund fia János grófnak 30 marcháért jó 
pénzben*Ezen okmány közölve van Urkundeb. z. Gesch. Siebenb. I. 182. lap.. Gyéresnél 
azonban hamarabb jelenik meg Sz.-Király „Villa S. Regis” néven 1219-ben*Lásd Fejér Cod. 
dipl. III. 1, 271. Lásd az okmányt terjedelmesen fennebb Felvincz leirásánál. 90. l. az 
esztergomi káptalannak adott Felvincz körül határolása alkalmával és ismét 1298-ban, mikor 
a fehérvári püspök az Aranyos melletti Sz.-Királyért Ujvár és Foludi nevű falukat cseréli 
Péter gróftól*Lásd fennebb Felső-Ujvár leirásánál. 105. l.. Gyéres őshangzatú Gérestelek 
nevén még csak egyszer fordul elő 1368-ban, midőn Miklós vajda Gyerestelukot, Tordalakát, 
Urkunt (Örke) és Tetrechet (Detrehem), melyek Mihálytól (Jakab fiától) az országgyülésen 
való ármánykodásáért itéletesen vétettek el, s szálltak nevezett vajda kezére Gerendi 
Miklósnak, mint szomszédnak 400 frtért eladja*Lásd Kemény Józs. Reg. Arch. II. 187, másol. 
fisc. levélt. 5, L. 2, cott. Torda D. és Kemény József Tran. Poss. Gyéres rov.. 

A fennebb emlitett Tordalaka, hol voltának megtudása is lényeges reánk nézve, s azt a gyéresi 
levéltár segélyével derithetjük fel, a mennyiben ottan egy a 14. században kelt 
cserelevelet*Illetőleg a fehérvári káptalanban levő eredetinek egy 1816. decz. 24-én kiadott 
hiteles transumtumát, melyben az évszám MCCC… mivel az azután következő számjegyek 
az eredetiben ki vannak szakadva. találunk, mely szerint a káptalan előtt ily csere történt, 
János gróf Vrkund fia (a fennebbi*Mi leginkább tanusitja, hogy okmányuk legkésőbb a 14 
század elején kelhetett. és tordai Miklós gróf, Gerendi Péter gr. fia, perelvén Fel-Gerend, 
Zarkad és Turdalaka nevű birtokok felett, a pert békesség útján akként enyésztették el, hogy 
János gróf felgerendi és zarkadi jószágát adja Miklós grófnak Turdalakáért, mely Turdalaka a 
csereokmányban igy van körülhatárolva. „Turdalaka határa megy az Aranyos (Oronos) 



folyótól Fyuzegpathakany-ig*Füzes pataka Gyéres és A. Lóna közt, mely a Bogáthról foly le, 
s mely mellett, mint fennebb látók, Fiuseg nevű régi aranyosszéki falu feküdt. E patak egy 
gyönyörű forrásból veszi eredetét, mely oly vizdús, hogy rövid pályája daczára malmot hajt., 
ezen patakon fölmegy a székely határig; a patak keleti része tartozik Turdalaka, északi része 
pedig Farkas Szent-Király (ad villam sti Regis dicti Farkad) területéhez; fennebb a székely 
határon délre kanyarodva Zingeu-kútig hatol, hol Lóna falu határát választja el. Innen ujból 
keletre tér, s jó távolra halad az Aranyos folyóig, hol a folyón átszállva a réten át a dombig, 
onnan a nagy hegyig (a mai Függő), hol az út Eürke-ből (Örke helység) Lónára jön, mely 
útnak déli része Turdalakáé, északi része Farkad-Sz.-Királyé. Onnan ismét lejön az 
Aranyoshoz, hol átszállva, egy dombon ki (a mostani partmagaslat) ismét a 
Fyuzyghpathakatu-hoz megy, honnan kiindult.” Ezen okmányból több érdekes tudomást 
szerezhetünk. Mindenekelőtt támogatva találjuk az aranyosszéki diplomákban a 13. század 
végén előforduló Fiuzeg nevű falunak a Bogáth keleti végén fektét. Másodszor tanuljuk azt, 
hogy e tájt egy másik elpusztult falu, a kérdéses Turdalaka is feküdt, s végre harmadszor 
tanuljuk azt, hogy a mostani Sz.-Királynak azon korban nem Gyéres, hanem Farkad volt 
előneve, mit különben egy fennebb F.-Ujvárnál közlött okmány is támogat. 

Ezután Gyéres-, Sz.-Király és Tordalaka jó darabig együttesen fordulnak elő, igy 1403-ban 
István, Nádas vajda fia, Erdély alvajdája felhozott év sept. 13-án (fer. 5 pr. p. fest. nat. virg.), 
midőn az ország nemesei és sok székelyek a szászok elleni harczban Nyaraghtw-nél 
(Nyárádtő Marosszéken) táboroznának, okmányt ad ki, mely szerint Bartan mester Peres 
György, neje Ilona (Thetrehi Urkund leánya) panaszolja, hogy Sylvási András Aranyos folyó 
mellett fekvő birtokaikat Gerest elfoglalta; miután a táborban tartott gyülés előtt 
birtokjogosultságukat valódi okmányokkal kimutatták, a gyülés határozata szerint rendeli, 
hogy Géres valódi birtokosának György mester nejének azonnal visszaadattassék*Az itt 
magyaritva és kivonatilag közlött rendelet megvan a gyéresi levéltárban a fennebb már 
emlitett káptalani hiteles transumtumban.. 

1406-ban thamási Herici János erdélyi vajda Tordáról febr. 28-án (dom. Invitationis) kiadott 
átiratában a fehérvári káptalantól embert kér, ki Ilonát, Mihály leányát, Jakab fiát – ki Urkund 
János fia – és Thethrehi Peres György nejét thethrehi (Alsó-Detrehemi), koki (Kook), 
menzenti (Mindszent, Felső-Detrehem) thordalaki és geresi (gyéresi), továbbá Zebed és 
peterlaki jószágaikba, melyeket eddig zálogjára birtak, most örökös birtokukba adja, s abba 
bevezesse mi minden ellenmondás nélkül meg is történt*Ugyanott.. 

1440-ben márcz. 21-én Hunyadi János kormányzó Budáról biztosokat nevez ki, kik Farnasi 
Dénes és Gerendi László közt a Thordalaka, Zenth Kyral és Lona közti határkérdésben támadt 
egyenetlenséget elintézzék*Ugyanott.. 

1467-ben nov. 1-jén Mátyás király Szászkézdről a kolozsmon. conventnek rendeli, hogy 
tordavármegyei Sz.-Királyba, melyet patai Desew Antal a János vajda fractiójához való 
tartozásért notán vesztett, dengelegi Pongrácz Jánost, kinek adományozta, beiktassa*A 
beiktatás ellenmondás nélkül megtörtént. L. a rendeletet és a conv. jelentését kolozsmon. 
conventi levéltár XIV. 215, közli Kemény Józs. App. dipl. Tran. VI. 190.. 

1468. márcz. 10-én Mátyás király Kolozsvárról Thordalakát, Gérest, Detrehet s más 
szomszédos falukat, melyeket Farnasi Veres János és Benedek notán vesztettek, Pykre 
Andrasnak adományozza*Ugyanott XIV. 218 és 201.. 



1494. sept. 3-án Ulászló a szebeni országgyülésről okmányt ad ki, melyben előrebocsátja, 
hogy farnasi Weres János és Thwrockoi Elyws (Thoroczkói Ilyés), kiket Mátyás király 
Erdélyben jártakor önkényileg, az ország nagyjainak kihallgatása nélkül megbélyegzett, 
számüzött s minden javaiktól vétektelenül megfosztott, ők elmenekülve Kázmér lengyel 
király udvarában tartózkodtak, s most felmentésüket és javaik visszaadását kérik stb. Ezután 
hosszasan elő vannak számlálva nevezett két számüzöttnek más kezeken levő jószágaik, a 
többek közt: Geres, Thoháth (Tohát), Thordalaka, Ewrke (Örke), Zent-Jakab, Zawa (Szováth), 
Bogáth és Markháza, melyek Zekel Miklós kezén vannak s melyek nevezett Weres Jánoséi 
voltak. Továbbá Troskó (Toroczkó) vára, Troskóváros melletti Zenth-Gyergh (Toroczkó-Sz.-
György), Gyorthjános (Gyertyános), Bewdelew (Bedellő), Felső- és Alsó-Solczwa, Pochsaga, 
Wyfalw, Wydal, Bootkew (Borév), melyek Troszky Ilyés birtokai voltak, s melyek dengelegi 
Pongrácz kezén vannak, mindezeket visszaadatni kérik*Ezen igen hosszu és sok tekintetben 
érdekes okmány egész terjedelmében közölve van a fehérvári kápt. levő eredetiről vett és a 
gyéresi levélt.-ban látható 1816-beli hiteles transumtumban.. Az országgyülés nevében 
Ulászló vizsgálatot rendelt, mire hosszas kikérdezés és per következett, de a melynek 
eredménye ismeretlen. 

Ezen okmányban Tordalaka utóljára fordul elő, s mivel azt többé sehol emlittetni nem látjuk, 
valószinű, hogy ez időtájt vagy megsemmisült, vagy beolvadt Szent-Királyba, melyet ezután 
mindig csak egyedül látunk előfordulni; igy 1523-ban Gerendi-birtok, mint ilyen 1552-n 
Bogáthi Imréné (Gerendi Margit) részébe jut*Kemény József Tran. Poss. Gyéres rov.. 

Gyéresen a Berenthei György kihaltával koronára szállt jószágot 1587. okt. 2-án Báthori Zs. 
Bornemissza János udv. főkapitányának adományozza*A beiktatásnak rákosi Várfalvi Miklós 
neje, Berentei Zsófia nevében ellentmondott. Lásd kolozsm. conv. levélt. XIV. 389. Közli 
Kemény App. dipl. Tran. XIII. 87.. 1588-ban Gyéresen levő curiát és jószágot, valamint 
Mindszent, Kook, Tohát, Beol, Sz.-Jakab és Detreh-en levő részjószágaiért Szemere 
Sebestyénnek, Kovácsóczy Farkas biharvármegyei Nagy- és Kis-Hacsolyt adja cserébe, mit 
ez év aug. 24-én Báthori Zsigmond is helybenhagy*Fehérvári kápt. levélt. Liber Reg. Sig. 
Báth. 58.. 

Azonban Szentkirályt csakhamar elhomályositja és teljes feledékenységbe sülyeszti Gyéres, 
mert az addig igénytelen falu a 17. század elején uj lakosokat, a hősöknek egy kiváló 
gyarmatát nyerte, a mennyiben Báthori Gáb. 1610-n lovas testőreiből 55-öt telepitett 
Gyéresre, azoknak adományozván nem csak Gyérest, hanem az ottan levő kastélyt és az 
ahhoz tartozó Oláh-Tohát, Detreh*Al-Detrehem., Oláh-Sz.-Jakab, Mindszent*Felső-
Detrehem., Kok és Beölk*Mező-Bő. nevű falukat, melyek Kornis Gáspár hűtlenségi bűnével 
szállottak volt a koronára vissza. Az ekként népesitett és felgazdagitott Gyérest 
faluminőségéből kivéve, mezővárossá tette, felruházván mindazon előjogokkal és 
szabadalmakkal, melyekkel Erdély többi városai birnak. Az odatelepülteket és ezután 
odatelepülhető szabad embereket (mert jobbágyot befogadni nem volt szabad) egyenkint 
nemesiti, minden adók, dézmák, harminczadok és közterhek alól kiveszi s a valódi nemesek 
sorába helyezi*Az adó- és dézma stb. mentesség kiterjesztve levén nemcsak a város, hanem a 
birtokába bocsátott faluk területe és lakóira is., lovagczímerrel látja el, melynek zöld viaszban 
való használatát iratoknál s máskénti alkalmazását, zászlókon, lakokon, sirokon, gyürükön, 
fegyverzeten stb. a város lakóinak megengedi. A város élére tanácsot helyez, melyet a 
választott kapitány és 12 esküdt (senior) alkot; ezen tanács áll a közigazgatás élén, ez itél 
minden köz- és magánügyi kérdésekben, még pedig 50 forintig végérvényesen, ezen felül 
haladó ügyek egyenesen a fejedelmi táblára felebbeztetnek. 



Továbbá a vármegyei főispán, alispán s más tisztek mindennemű befolyása alól függetleniti, s 
azért a vétkesek- és gonosztevőkre nézve pallos-joggal – jus gladii-vel – ruházza fel a 
tanácsot. Hogy a város gyarapodjék, minden szabad embernek odatelepülését megengedi, s az 
örökösödés rendjét akként szabályozta, hogy az örökösök nélkül elhalóknak ugy Gyéresen, 
mint nevezett falukban levő birtokai nem a fiscusra, hanem Gyéres városára szálljanak. S 
végre 3 sokadalmat és hetivásárt engedélyez. Ezen adománylevelet megerősitette Bethlen 
Gábor 1627. sept. 4-én Fehérvárról kiadott okmánynyal*Ebben előadja, hogy ns. Seregélyesi 
István kapitány, Szarvasi György, Bőyty István, a lovas testőrök hadnagya, Pereky Mihály, 
Szénási István, Nagy János és Bernothy Pál Gheres város lakói, valamint Dobay Tamás, Bak 
Mátyás, Literati Balázs Márton, More Gábor, Nagy Ábrahám s más rendben egybeirt 
katonáink bemutatván nekünk eldődünk Gábor fejedelem hártyára irt, czimerékes 
adománylevelét, melyben harczi érdemeik jutalmául Gyéresre telepitett testőreit nemesiti s 
jeles kiváltságokkal látja el stb., kérvén minket, hogy azt helybenhagynók, megerősitnők stb. 
Ezen adománylevelet szóról szóra beiktatjuk. Mi Gábor stb. Ezen kiváltságlevelet nevezettek 
kérelmére megerősitjük, helybenhagyjuk s ezen pecsétes levelünk által azok teljes élvezetében 
biztositjuk. Aláirva a fejedelem és Kováchochy Farkas korlátnok által. Kihirdettetett 1628. 
jun. 21-én Torda vármegye Bogáthon tartott közgyülésén ellenmondás nélkül, Sárosi Litterati 
János főjegyző által. Eredetiben megvan Gyéres levéltárában, 1784. dec. 29-én kiadott hiteles 
másolatban a gubern. levéltárban Privilegia et Constitutiones Civitatem G. I. G. 4. a.. Sőt az 
osztrák házból való uralkodók közül is Lipót 1700. márcz. 19-én*Ez kelt Bécsben fennirt 
napon az uralkodó, gr. Kálnoky Sámuel és Szentkereszti András aláirásával; be van ebbe 
szóról szóra iktatva ugy Báthori, mint Bethlen Gábor fennérintett kiváltságlevele, azokat 
Lipót is minden változtatás nélkül helybenhagyja, az azok által nyert szabadságokban Gyéres 
lakóit megerősiti s jelen pecsétes okmánya által biztositja stb. Eredetiben Gyéres levéltárában, 
1784. decz. 29-ki hiteles másolatban a gub. levélt. ugyanott., és Károly 1715. jun. 15-én. Ugy 
Báthori adománylevele, mint ezen megerősitő okmányok megvannak eredetiben Gyéres város 
levéltárában, s mivel Báthori adománylevele Gyéresnek várossá lételére, annak kiváltságaira, 
élvezett előjogaira, szóval e – most lehanyatlott – város egész multjára nézve a legbecsesebb 
adatokat nyujtja, azt egész terjedelmében ide iktatom, még pedig, hogy könnyebben érthető 
legyen, egy 1831-ben készült hivatalos hű forditás után magyarul, a mint következik: 

„Mü Gábor Isten kegyelméből erdélyi fejedelem, Magyarország részeinek ura és a székelyek 
grófja ezennel adjuk tudtára mindeneknek, a kiknek illik, hogy minek utána a nagy Isten 
Erdélyország annyi esztendei inségeit és szinte vesztéhez jutott állapotját megszánván azt 
kegyesebb szemekkel tekinteni és a kegyetlen belső és külső háboruk veszedelmeit 
eloszlatván – mintegy uj csillag tünvén fel – ezen megrongált maradványt áldott békességgel 
megvigasztalni méltóztatott, az ország nagyjai megunván oly sok esztendőkig tartó háboruk 
veszélyeit, annyiban hagyván a hadakozást, erejöket a kivánt békesség és károk 
visszaállitására forditották. stb. Ezen idő alatt Mü is e jelenvaló fejedelmi méltóságunkra 
jutván, minden igyekezetünket arra forditottuk, hogy a békességet állandóvá tehessük és az 
ország annyi esztendei háboruk alatt elvesztett fényét visszállitván, Erdélyország virágzó és 
boldog lehessen. Mindenek előtt pedig azokra kivántuk bőkezűségünket és adakozásunk 
ajándékát árasztani, a kik az egész elmult zenebonás idők alatt megvetvén életüket és 
jószágukat a legnagyobb veszélyeket, munkákat és hadi véghetetlen bajokat erős és serény 
lélekkel hordozván, a szerencse végső sarkán ingadozó hazánk legnevezetesebb segitségére 
voltak. 

A között, mivel a mü mostani hiv testőrzőinket, nemes nemzetes és vitézlő Dobai Tamás, 
Füzesi István és Szarvasi Gergely hadnagyokat, ugy Bak Mátyás, Litterati Balás, Nagy 
Márton alhadnagyokat, Moré Gábor, Nagy Ábráhám, Csongrádi Péter, Szabó György, Vámas 



István, Széplaki Péter, Hertzeg Mátyás, Matzot János, Tót János, Rátz János, Bernóthi István, 
Kováts Ferencz, Szegedi Bálint, Kállai Gergely, másik Szegedi Bálint, Nagy Ferencz, Vas 
István, Szika Mihály, Jenei János, másik Rácz János, Barachai Péter, Nagy Ambrus, Dániel 
Gy., Boritha Gáspár, Csonka Gergely, Csontos Péter, Zeremi Jakab, Morgondai Ferencz, 
Nagy Tamás, Székely János, Turi János, Borzai Mihály, Csongrádi István, Nagy Ezaiás, 
Kaszás János, Bánhegyesi Péter, Pásztahi György, Pribek Bálint, Némethi Miklós, Nagy 
Balás, Nagy János, Fejérvári másként Nagy Ferencz, Csonka, másként Nagy Demeter, Lugosi 
Péter, Fiota Pál, Mező György, Horváth András, Nagy Bálint és Tót Pált, most lovas 
testőreinket (aequites nostros praetorianos), kik eleitől fogva hazánknak majd minden 
táborzásaiban hiven szolgálni, a legnagyobb veszedelmeket kiállani, véreket veszteni és a 
legerősebb katonák kötelességét teljesiteni értenök, és ezután is minden előkerülő 
alkalmatosságokból nekünk hasonló hívségek, álhatatosságok és erejök igyekezetét igérik. 
Ezeket tehát Dobai Tamás, Szarvasi Gergely és Füzesi István hadnagyokat, ugy Bak Mátyás, 
Litterati Balázs és Nagy Márton alhadnagyokat és a többi megirt katonákat minyájokat, 
némelyeket a kik eddig is nemesek voltak ujra, másokat pedig a kik eddig nemtelenek voltak, 
teljes hatalmuknál fogva, ezen nemtelen állapotból – melyben születtek és éltek – kivesszük 
és Erdélyország valamint Magyarország birodalmunk alá vettetett részeinek valóságos 
nemesei közé számláljuk, egyszersmind nyilván azt rendelvén, hogy ezentúl a megirt 
személyek mind a két ágon levő örököseikkel és maradékaikkal együtt valóságos és kétségen 
kivül levő nemeseknek tartassanak. Ezen igaz és tökéletes nemesség jeléül pedig ezeket a 
fegyvereket, vagyis nemesség jeleit adjuk; egy paizst, a mely alól pázsinttal felyül kékkel van 
befedve és egy közepén folyó patakkal két felé van osztva, a felső részében kivont, ellenség 
vérétől veres keresztbe helyeztetett gyilok és dárda; ezekeknek markolatja között egy földre 
levetett, frisiben levágott, egészen vérrel ázott tatárfő, feljebb pedig a gyilok és dárda között 
imitt amott három ragyogó csillag; a paizsra van téve egy csákó, melyet gyémánttal és 
drágakövekkel ékesitett királyi korona fed be, melyből egy fél oroszlán tátott szájjal, 
kinyujtott nyelvvel, bal lábán keresztet mutatván – mintha az ellenség ellen a kereszténység 
nevében oltalmazná magát – jobb lábával pedig egy ellenség vérétől piros gyilkot iszonyu 
erővel kapálni látszatik. A csákó tetejéről pedig lefolyó sokszinű szalagok (foszladék) a 
paizsnak mind a két részét díszesen veszik körül és ékesitik, a mint ezek azon levelünk elején 
– gyakorlott kézzel lefestve – tisztában látszanak; meghatározott lélekkel, jó indulatunkból 
emlitett Bak Mátyás stb. hadnagyok és a többi megirt katonáknak s azok mindkét ágon levő 
örököseinek és maradékaiknak kegyelmesen adtuk, ajándékoztuk, akarván és megengedvén, 
hogy ezen nemesség czímerét a többi valóságos nemesek szokása szerint, mindenütt a 
hadakban, a hadijátékokban, mindenfelé nemesi és katonai gyakorlatokban, gyürükön, 
zászlókon, függönyökön, vitorlákon, pecsétnyomókon, házakon, sirköveken, közönségesen 
pedig mindennemű dolgokban a valódi nemesség szine alatt – melylyel őket felékesitve lenni 
mindenektől akármely rendű és rangú emberek legyenek – mondani, tartani és neveztetni 
akarjuk, és mindazon kegyelmekkel, kivételekkel, engedményekkel, szabadságokkal, 
függetlenségekkel – melyekkel Erdélyországnak többi született nemesei élnek és használnak – 
ők is örökre élhessenek és használhassanak. 

Nehogy pedig fenn irt katonáink mint vándorlók bizonytalan lakhelyekre széledjenek, hanem 
egy helyt lakván, egy társaságba egyesüljenek, hogy onnan a szükség kivánván, hamarabb és 
közelebb készen lehessenek, tehát Ghéres kastélyát Ghéres nevezetű faluval együtt, ugy 
hasonlóképpen Ghéres kastélyához tartozó Tordavármegyében levő Oláh-Tohát, Detreh (A.-
Detrehem), Oláh-Sz.-Jakab, Mindszent (Felső-Detrehem), Kok és Beolk (Bő) nevezetű egész, 
most lakatlan, falukat rendeljük, melyek egyébiránt ruzskai Kornis Gáspáré voltak, hanem 
hivségtelensége bélyege által – mivel hogy ezelőtt való esztendőben némely vetélkedőkkel, u. 
m.: lónai Kendi Istvánnal és kis-sennyei Sennyei Pongráczczal egyébaránt tanácsosainkkal és 



ezeknek más részeseikkel elfelejtkezvén nekünk, mint törvényes Fejedelmöknek tartozó 
hívségekről, a mi személyünk és Erdélyország közcsendessége ellen összeesküdvén, életünkre 
karddal leselkedvén, felségsértés bűnébe esett volt. Az ország nagyjainak ezen 1610. 
esztendőben márcz. 25-én a mi parancsolatunkból Besztercze városában tartott 
országgyülésén közmegegyezésből, törvényes határozatukból és a felől kelt ítéletnél fogva 
megitéltetett, s e szerint Erdélyország régi szokása és törvényeinél fogva Reánk szállottak és 
törvényesen rendelkezésünk alá estek, egészen, minden királyi jogot, mi ezen kastélyban s 
ahhoz tartozó jószágokon lenne, annak mindennemű hasznát, minden hozzá taztozókkal, 
minden szántó, mívelt és míveletlen földeikkel, rétekkel, legelőkkel, kaszálókkal, erdőkkel, 
berkekkel, hegyekkel, völgyekkel, szőlőhegyekkel, szőlőkkel, vizekkel, folyókkal, halászattal, 
malmokkal, malomhelyekkel, egy szóval akármely néven nevezendő hasznokkal és 
hozzátartozandókkal együtt a magok régi igaz határköveik és határaik alatt emlitett Dobai 
Tamás stb. hadnagyok és a többi megirt katonáknak és azok mindkét ágon levő 
maradékaiknak azon feltétellel adjuk és ajándékozzuk, hogy valamint magok, ugy örököseik 
és maradékjaik is hozzánk és utánunk következő Erdélyország törvényes Fejedelmeihez 
hívséggel viseltessenek és a mi és következőink parancsolatjára jó fegyverrel és katonai 
eszközökkel legjobban felkészülve, minden táborozásokban mindenkor jelen lenni 
köteleztessenek; ezen kivül jóvoltunknak világosabb kinyilatkoztatására emlitett Ghéres 
kastélyát hozzátartozó Torda vármegyében levő Oláh-Tohát, Detreh, O.-Sz.-Jakab, 
Mindszent, Kok és Beölk nevezetű falukkal és azoknak mostani és ezutáni lakosait minden 
rendes és rendkivül való bér, taxa és adótól mindenféle köz és polgári szolgálatoktól, szintugy 
szántóföldeiket és szőlőiket a dézma alól, melylyel nekünk és következőinknek tartoznának, 
feloldjuk; sőt irántuk való kedvezésünknek nagyobbitására emlitett Ghéres faluját a többi 
faluk sorából kivesszük és mezővárossá teszszük (in oppidum creamus) nyilván azt rendelvén, 
hogy ezután Ghéres városa és polgárjai mindazon szabadságokkal, szokásokkal, 
kegyelmekkel, kivételekkel, engedelmekkel, függetlenségekkel élhessen, melyekkel 
Erdélyország többi mezővárosai is akármi módon és a régi szokásnál fogva élnek, hogy pedig 
nálok minden jobb renddel folyhasson és a csendesség köztük nagyobb lehessen, nekik és 
maradékjaiknek ezen kiváltságokat engedjük: 

1-ször. Hogy biró helyett magok közül mindnyájok megegyezéséből válaszszanak egy 
kapitányt, a ki arra alkalmatosabb, és 12 esküdtet (seniores), megtartván az illő rendet, a kik a 
köztársaságnak előljárói legyenek és akármely tárgyat, akár jogviszony, akár örökség 
kérdését, tárgyalják, törvény szerint megvitatva, abban itéletet hozzanak az ország 
törvényeinek értelmében. 

2-szor. Azon ügyek, melyeknek tárgya 50 forinttal többre nem megyen, ottan végképpen 
elláttassanak, azok pedig, melyek 50 forintnál többre mennek, ha valamely fél az ottan hozott 
itélettel meg nem elégednék, felebbezhesse a mi és következőink udvarához, ebben is az 
ország törvénye sérthetetlenül megtartatván. 

3-szor. Alispányok, főispányok inquisitióját a gonosztevőkre nézve ne engedjék meg, hanem 
ezeknek szorgalmatos vizsgálása és érdemlett büntetése a kapitány és 12 esküdt kötelessége 
leszen, a kik ezt – minden személyválogatást, kedvezést, szeretet és ajándékot félretévén – 
hivatalok elvesztése alatt mentül gyakrabban, részrehajlás nélkül teljesitsék. 

4-szer. Időnként közülök, kik arravalók és alkalmatosak, a fejedelem lovas testőrei között 
helyet érdemeljenek. 

5-ször. A katonák beszállásolásától örökre felmentetnek. 



6-ször. Se nekünk, se következőinknek, se akármely tisztviselőinknek ajándékot és élelmezést 
adni ne tartozzanak. 

7-szer. Lovat, szekeret senkinek se adjanak. 

8-szor. Ha valamelyik közülök végrendelet vagy örökös nélkül halna ki, akármelyik 
Ghéreshez tartozó faluban laknék, annak fekvő és felkelhető javai testvéreire vagy rokonaira – 
akár köztük, akár másutt lakjanak – szálljanak; ha ilyek nem lennének, ugy reánk sem, hanem 
Ghéres város lakosaira és azoknak maradékaira szálljanak. 

9-szer. Miként a többi nemesek, ugy ők is magok házi szükségökre szállitott portékákról 
harminczadot ne fizessenek. 

10-szer. Közikbe jóhirű és nevű emberek mindenünnen megtelepedhessenek (kivévén az 
örökös jobbágyokat), hanem olyanok, kik nekünk és törvényes következőinknek és hazánknak 
Erdélynek hasznosan szolgálhassanak, és onnan csak törvény utján vitethessenek vissza, és 
mindazon szabadalmakkal élhessenek, melyekkel a városi nemesek élnek. 

11-szer. A levelek pecsétlésében, melyet akár egymáshoz, akár idegenekhez intéznek, azon 
czímert használják zöld viaszban, melyet nekik ezen levelünkben megengedtünk. 

12-szer. évenkint 3 sokadalmat tartsanak, az elsőt márcziusban Gergely pápa napján, 
másodikat májusban Urnapján, harmadikat októberben Orsolya napján; végre hetivásárokat 
minden héten vasárnap azon mód szerint, mint a többi városok hetivásárai szoktak tartani, de 
csak a szomszéd helységek kára nélkül. 

Melynél fogva minden vármegye s nevezetesen Torda vármegye ispányainak, alispányainak 
és többi tisztviselőinek, minden helységek biráinak és esküdt polgárainak, dézma és 
mindenféle adószedőknek, szintugy minden rendű, állapotu, rangu és elsőségű embereknek, a 
kiket illet, mostaniaknak és ezutániaknak, a kik ezt tudni fogják, ezennel meghagyjuk és 
keményen parancsoljuk, hogy a megirt lovas katonákat és azoknak mind a két ágon levő 
maradékaikat, az emlitett kastély, város, faluk, szántás, vetés és szőlőjükre nézve is, 
teljességgel semmi, akár rendes, akár rendkivüli bér, taxa- és adófizetésre, köz- és polgári 
szolgálattételre hajtani, vagy azért őket személyökben vagy javaikban háborgatni, vagy 
akármi módon megkárositani ne merészeljétek. Általunk lett Ghéres városát pedig – mint 
Erdélyország akármely városát – szabadnak tartsátok és lakosait a megirt szabadságban 
megtartsátok és oltalmazzátok. Titeket is minden helységek kereskedői és útazói ezennel 
bátorságossá teszlek, hogy Ghéres városában a megirt módon tartandó heti és sokadalmi 
vásárokra mindenféle portékákkal menjetek, a mi oltalmunk alatt személyetek és portékáitok 
mindenkor sérthetetlen maradván, és ezt a piaczokon és más közönséges helyeken, hol 
szükséges lesz, kikiáltatni akarják. 

Mindezeknek örök emlékezetére és erősségére kegyelmesen adjuk ezen eredeti és függő 
pecsétünkkel megerősitett levelünket a már többször megirt vitézeknek és azok mindkét ágon 
levő maradékaiknak. 

Kelt Gyula-Fejérvár városában 1-ső májusban 1610-ik esztendőben.” 

Gyéres e kiváltságaival egyidejüleg nyerte czímerét, pecsétjén most is ott látjuk a török fő 
felett keresztbe tett két szablyát a három csillaggal; keret-szalagán ezen körirattal: „Sigill. 



Oppidi nobilium Gheres A. 1610. collatum.” Gyéresnek a fennebbi kiváltságlevélben 
körvonalazott előjogait, s ezek alapján kifejlődött önkormányzatát még szabatosabban kifejtve 
látjuk e városnak 1696. apr. 28-án Lippai János kapitányságában létrejött constituálásában, 
mely jogtörténelmi szempontból igen érdekes okmány. E szerint a város kapitánya minden 
évben karácsonkor választatik: „de akkor is az igaz hazafiakból legyenek és tegyenek 
értelmes, tudós, s főként hazatörvényeit értők közül. Ez az év végével tartozik a 
communitásnak a keze alatt levő pénzekről és bonumokról számolni. A kapitány fejéről nem 
fizet, postálkodástól ment, de földjéről, marhájától fizet.” 

A törvénytételt melléje adott irás- és törvénytudó assesorokkal gyakorolja, kik egész életükre 
választatnak. Minden szerda napon a kapitány és esküdt-ülnökökkel tartozik a városházánál, 
törvénytétel végett megjelenni. Az ily ülések nyilvánosak, az előtt nemes és jobbágy egyaránt 
tartozik törvényt állani. Minden ezüst-arany marha-osztás, adósság, lopás, injuria kártétel, 
difamia, szóval minden ügy ellátása ezen törvényszék elibe tartozik. 12 frtos perért drága 
procátort ne fogadjanak, hanem mindenik peres szóval védje ügyét*Ezek szerint a szóbeliség, 
nyilvánosság nem ujabbkori eszmék, valamint az sem, hogy az itélőbirónak élethossziglani 
alkalmazása annak függetlenségért biztositja, mindez már gyakorlatilag életbe volt léptetve, 
mit a magyar codificatorok figyelmébe ajánlok.; ha ahhoz nem értene egyik, ahhoz értő, 
tanácsost rendelje melléje a törvényszék, hogy igy a dolgok jól és olcsón eligazitódjanak; 50 
frtig is excepta appelatione admitáltatnak. Azonban valamint minden pert, ugy a nagyobbakat 
is tartoznak tanács előtt kezdeni, honnan az 50 forintosnál nagyobbat a fejedelmi táblához 
felebbezhetik. Ha a gyéresi törvényszéken egy per megindult, ha az ily pert a peres decisio 
előtt más törvényszék elibe vinné, keresetétől elesik, calumniae poenan elmarasztaltatik. 

Gyilkosságért is e szék előtt foly a kereset, mely előtt az actus tartozik megjelenni; büntetés, 
kivégzés is itt kell hogy történjék. – Külső kóborlók, idegenek, ha mi vétket a határon 
elkövetnek, ott el is fogattathassanak, s törvény szerint büntettethessenek, a vármegye tisztje 
csak város határán kivül fogattathassa el. A nemesség cselédsége, valamint zsellérsége is, bár 
mily vétségeért tartozik ezen törvényszék előtt megjelenni. Két barom és 12 forintos dolognak 
két gyülésen vége legyen; kapitány pecsétjére mindenki tartozik megjelenni, hogy 2–3 
tanácsos végleges itéletet hozzon, mely minden remediumot kizár. Szolgarend a kapitány 
pecsétjére tartozik megesküdni, nemesrend csak az uralkodó pecsétjére. Citatio ad octavum a 
kapitány pecsétje által, perfelvétel ezen idézés után 8-ad nappal történjék. A beperelt, ha 
kivánja, párt kérhet az iratokból, s második széken ágálhat három jeles exceptióig, de tovább 
nem; ha ezen második székre nem jelennék meg, némora iratik, s ha a beperelt a harmadik 
székre sem jelennék meg „per non venit” elitéltetik, s ily esetben 50 forinton alóli keresetben 
felebbezésnek hely nem adatik. Ha valaki ok nélkül csupán patvarkodásból mást törvénybe 
hivat, tartozik kárát, költségét megtériteni. A kapitány fizetése évenkint 8 német forint és fél 
véka buza minden embertől, egy véke zab azoktól, kik a városban laknak. Kapitányságra csak 
assesorok közül válaszszanak, a szavazatok beszedésére két biztos ember szótöbbséggel 
választassék meg. 

A büntetések igy határoztattak, Calumnia 33 frt, indebita 12 1/2 frt, violentia sedis 12 1/2 frt, 
aemenda linque 12 1/2 frt, aemenda capitalis 33 frt, mortum homagium 33 frt, vivum 
homagium 16 frt, major potentia 50 forint, depositio causae 60 denár, minor potentia 25 frt, 
revocatio procuratoria 60 denár. A ki város pecsétje tiltására nem enged 12 frt, tolvaj-kiáltás 
onussa 12 frt, vérbirság 12 frt, repulsiotétel 18 frt, nemo felváltás 30 denár*Ezen constitutio 
hiteles másolata megvan az erdélyi gubern. levélt. G. 18. 4017/789.. 



Mindezekből kitünnek azon kiváló szabadalmak, melyekkel Gyéres kimelkedését lelkükön 
hordó fejedelmeink e várost felruházták, s melyeknek jogilag még ma is birtokában van; de az 
adománylevélben emlitett fényes kastélynak ma már alig találhatunk még csak nyomaira 
is*Ezen kastély a hagyomány megjelölése szerint ott feküdt az Egerbegy felé térő út bal 
sarkán, hol később a főhadnagyi (határőr) szállás volt; mondják, hogy forradalom előtt még 
jelentékeny maradványai voltak, de a mindent saját zsebök megtöltésére felhasználó 
bezirkerek annak anyagját eladták s ekként a még akkor több lábnyi magasságban fennállott 
falakat ugy szétrombolták, hogy most a pinczék bemélyülésén s egy romhalmaz-alkotta 
dombocskán kivül misem látszik., s a miként elomlott a büszke kastély, akként mállottak el az 
azzal kapcsolatosan Gyéresnek ajándékozott jószágok is, melyeket részint a város maga 
elidegenitett, részint egyes hatalmasok foglalták el*Még pedig ugy látszik, hogy azoktól 
Gyéres az adományozás után nem sok időre elesett, mert 1629 tájatt Mindszent, Detreh, 
Tohát, Sz.-Jakab, Kok és Bőt Kállay Gáspár birja, ki ezen évben Kemény Boldizsár fogarasi 
várparancsnoknak adja el, mely eladásnak harasztosi Litterati Balázs, Aranyosszék 
főkirálybirája, ellenmond. – 1633-ban pedig Désfalvi Gáspár Berentei jusson birt gyéresi, 
örkei és toháti jószágait rákosi Maluhaj János és Kapronczai Istvánnak adja el. Az ezt 
bizonyitó mindkét okmány megvan a gyéresi levéltár káptalani transumtumában. A 
hagyomány azt tartja, hogy Kok-ot a Bethlen Gábor kimenekült táborában levő gyéresiek 
önként bocsátották vissza a fejedelemnek, mikor ez szabadalmaikat megerősitette., elannyira, 
hogy azokból ma csakis az Alsó-Detrehem közeli ugynevezett detrehemi padot és a felső-
detrehemi (Mindszent) határon levő Urkum-ot birja, melyek mint praedialis helyek jelenleg is 
a gyéresi közbirtokosság kezén vannak, sőt utóbbi időkben az „Urkum” nevű praedium is az 
egerhegyi határhoz csatoltatott, s ezen utóbbi községhez tartozik közigazgatási, adózási és 
igazságszolgáltatási illetőség tekintetében, csak a birtokosok maguk gyéresiek. De ha Gyéres 
lakói ily kiváló előjogokat és szabadalmakat élveztek, viszont hadi kötelezettségük pontos 
teljesitésére is rá voltak szoritva, mit ha elmulasztottak, szigoru büntetés sujtotta, mint ez 
kitünik Rákóczi Gy.-nek 1642. febr. 1-én Fehérvárról kiadott azon adományleveléből, mely 
által a magát harczokban kitüntetett gyéresi Böyti Istvánnak mezei hadai jeles főkapitányának 
és nejének váradi Szabó Zsuzsának adományozza azon gyéresi 5 antiqua sessiót, melyek 
Spaczaj Jánoséi voltak, de a melyeket ez hűtlenség bűnén azért veszitett el, hogy 1636-ban a 
budai vezér elleni hadjáratban részt nem vett*Ezen adománylevél megvan eredetiben a 
gyéresi levéltárban és a fehérv. kápt. levélt. Lib. Reg. G. Rákóczi X. 91.. Igy jutalmazta a 
fejedelem a hős érdemeit a gyáva büntetésével, s hogy a Böytinek adományozott 5 antiqa 
sessio tekintélyes birtokot képviselt, azt megitélhetjük abból is, hogy egy 1671. felszámitás 
szerint összesen csak 53 antiqua sessio volt Gyéresen*A gyéresi ős ülések egybeirása megvan 
a gyéresi levéltárban.. 

A Rákóczi által kitüntetett Böyti – ugy látszik – igen jeles ember volt, ki nem csak a harcz, 
hanem a nagyobb képzettséget igénylő diplomatia terén is kitünt, mert Apafi 1665-ben a 
tordai kamara gyéresi curiáját a Törökországban követségben járt, s ily minőségben is nagy 
érdemeket szerzett, Böyti Istvánnak adományozza éltire*Lásd ezen adománylevelet Kemény 
Józsefnek az erd. muzeum levéltárában levő gyüjt. Lib. Reg. Apafi p. 351.. Ezen curia később 
a Böyti özvegyét nőül vett Vass Dánielre szállt*Ugyanott.. 

Ezt megelőzőleg, nevezetesen 1662. aug. 4-én maga Apafi is megfordult Gyéresen, a 
megjelölt napon gyéresi táborából adván ki azon adománylevelét, melylyel Péterlakát Bodoni 
Gy.-nek adományozta*Ugyanott.. 

Gyéresnek másik nevezetes embere volt azon gyéresi Vas István, kit Rákóczi György 
Szamosujvárról 1649. apr. 28-án kiadott okmányával Aranyosszék főkapitányának nevezett 



ki. Ez okmány annyira érdekes, hogy azt, ha röviden is, ismertetnem kell. Előre bocsátja a 
fejedelem, hogy gyéresi Vas István már zsenge fiatal korától fogva a fejedelmi udvarban volt, 
s ugy atyja, mint az ő uralkodása alatt udvari hadnagyságot viselt, s harczban s más 
küldöttségekben mindig kitüntette magát, s mivel a szerény élet körből való eredetet lenézni, 
ugy jeles szülők erényeiért senkit dicsérni, vagy érdemül feltudni nem lehet, hanem a férfiban 
a hősies bátorság és erély az, mi becsülést érdemel (ily szép democraticus eszmék egy 
uralkodónál abban a korban meglepők, s mindenesetre becsületére válnak), mit mi felkeresni 
és jutalmazni szoktunk; azért mint ily érdemdúsra gyéresi Vas Istvánra ruházzuk Aranyosszék 
főkapitányságát minden hasznaival stb., ugy azonban, hogy az esküt hűségünkre letegye, 
valamint arra is, hogy nevezett széknek minden szabadságait, jogait, szabadalmait, 
mentelmeit, szokásait, sértetlenül megtartja*Fehérv. kápt. levélt. Liber. Reg. Georg Rákóczi 
X. 688.. 

Gyéres város szép kiváltságait s önkormányzati jogait teljes mértékben élvezte egészen 1763-
ig; ekkor azonban itt is megjelent vasas németeivel az absolutismusnak kancsukás gyászvitéze 
Bukow, s Egerbegyen tanyát ütvén, elibe rendelte Gyéres akkori kapitányát Horváth 
Ferenczet, kitől iszonyú fenyegetések közt követelte, hogy a gyéresieket a fegyverfelvételre 
birja. A kapitány, ki nem is sejté át hivatásának okát, időt kért a városiakkal való 
tanácskozásra, s bár elmenetelekor érdemjel és gazdag jutalom, vagy bilincs és börtön közti 
választás helyeztetett kilátásba, ő a hazafiaknak az idő szerinti díszét, a bilincset választotta; 
midőn a tanács előtt előadva Bukow követelését s a vészt, mi a gyéresi nemesség szabadságát 
fenyegeti, inditványba hozta, s az egy szivvel-lélekkel elfogadott inditvány alapján 
szerkesztett is egy erélyes hangon tartott átiratot, melyben a kormányzó-tábornok előtt férfias 
bátorsággal fejté fel Gyéres városának annyi fejedelmek által megerősitett kiváltságait és 
nemesi jogait, figyelmeztetve, hogy az ő is, mint az uralkodó képviselője nemcsak megtartani, 
hanem másokkal is megtartani tartozik stb. Bukownak a bérenczi engedelmességhez szokott, s 
azt követelő szolgaléleknek feleletét a vasas németek kardjuk hegyén vitték meg, mert ezek 
megrohanván Gyérest, a bátor kapitányt és tanácsosait elfogták, s vasra verve hurczolták 
Egerbegyre, hol addig tartották sötét börtönökben, mig a vasas németek szabad prédájára 
bocsátott gyéresiek neveit fel nem mondák; ezeket aztán előtt dragonyosok, később a székely 
határőrök lovasai közé sorozták, s a fegyverfelvételre a legembertelenebb módon erőszakolták 
rá. 

A gyéresiek eleget protestáltak s irtak fel az udvarhoz, de annak mi eredménye sem lett, s az 
egykor szabad nép a katonai kormányzat vas jármába erőszakoltatva, szabadságával és 
önkormányzati jogával együtt elveszté előretörekvésének nemesebb ösztönét is. Az egykor 
mívelt polgársággal biró virágzó város hanyatlása itt kezdődik, mert az idegen soldateska csak 
engedelmes gépeket igyekezvén nevelni, elölt minden szellemi törekvést s kiirtotta a polgári 
önérzet és ebből fejlődött értelmiségnek minden sarját. Igy devalvalódott aztán az egykor 
tekintélyes városként szerepelt Gyéres egyikévé a legigénytelenebb helységeknek. De miként 
mindenütt, ugy itt is megboszulta magát a jogtiprás, mert azon intézmény, mely a 
szabadságérzet kiirtására szerveztetett, éppen ellenkezőleg a szabadság támogatására szolgált, 
mert a 85 évi katonai rendszer nem tudta Gyéresnek hősöktől eredő utódaiban egészen kiirtani 
a hazafiság szent érzetét, rejtve őriztetett az a szivekben, s a legelső alkalommal, midőn vész 
fenyegette a hazát, magasan lángolt fel, s a gyéresi huszárok minden ferde neveltetésük 
mellett is megtalálták 1848-ban azon útat, melyet hazafias kötelmük a szabadság harczosai 
közt kijelölt számukra. 

Gyéres és Egerbegy katona lakossága*Gyéresé 160 lelket tett s 11 huszárt állitott ki. együtt 
alkotta a határőri székely huszár-ezred 2. osztálya 1. szakaszát, 32 közlegény és két káplárral, 



kiket, kard és pisztoly kivételével, a katona-családok magok szereltek fel. A mint a 
hadszervezet egybekötötte az iker város lakóit, ugy 1848/9-ki forradalmunk alatt is Gyéres és 
Egerbegy hadereje együttesen működött s igy azt Egerbegynél kapcsolatosan fogom tárgyalni; 
itt legfelebb felemlitem azt, hogy a két városnak nemcsak rendes huszársága vett dicsőségesen 
részt hazánk szabadságharczaiban, hanem kiszolgált huszárai egy félszázad pótlovasságot és 
két század nemzetőrséget alkottak, melyek Erdély harczterein több helyen hősileg harczolva 
érdemeltek babért. E mellett Gyéres több fia mint önkéntes a honvéd-zászlóaljak és Kossuth-
huszárok közt tüntette ki magát; ez utóbbiak között kiemelést érdemel Szentgyörgyi József, ki 
mint székely huszárőrmester legtöbbet tett arra, hogy a hazafiság szellemét fölébressze s az 
osztrák érzelmű tisztek rosz irányú befolyását ellensúlyozza; miért el is rendeltetett a tövisi 
szakaszhoz; azonban többek befolyásával sikerült a Kossuth-huszárokhoz való áttételét 
kieszközölni, hol, mint képzett katona, csakhamar tisztté lett. Ő volt, mint fennebb látók, az 
agyagfalvi gyülésre menő aranyosszéki küldöttség vezére, mikor Radnóthnál 12-ed magával 
egy egész oláh tábort vert vissza, s ezáltal megmenté a küldöttséget. Ott volt kitünő 
huszárcsapatjával 1848. nov. 15-én a szamosfalvi csatában, támogatva a 11. zászlóaljnak 
Urbánt visszaüző hősies ellenállását; ott volt dec. 18., 19, 20-án a zsibói és szurduki 
csatákban; 27-én pedig az ellenségen keresztülvágva magát, Riczkót kereste fel. 1849. 
januárban Bethlenben Urbán seregét merész éjjeli támadásával hozta a legnagyobb zavarba, a 
vezért vacsorájától elugrasztva, több foglyot s nagy zsákmányt ejtett, miért kapitány és 
századparancsnokká neveztetett, s mindvégig jelen volt az Urbánt kifuttató hadjáratban. – 
Márcz. 10- 11-én a Segesvárról támadó ellenséget Pereczi olasz lovagjaival kivitt fényes 
rohammal vetette vissza. Szeben bevétele után Sárkánynál 12-ed magával két ágyut foglalt el; 
a feketehalmi csatánál Bem rendeletéből átvágta magát, hogy a háromszékieket előre vezesse, 
kikkel a Tömösön kifutó ellenség utócsapatait egész a határszélig üldözte. A muszkák 
bejöttekor eleinte Erdélyben, később Magyarországon harczolt, s mint komáromi capituláns 
tette le a fegyvert. Kevés időre Törökhonba ment, onnan azonban hazaküldetvén, daczára a 
capitulatio biztositékainak, folytonos üldöztetésnek volt kitéve, egyik börtönből a másikba 
hurczolták. 1859-ben ujból elfogták s Nagyváradon a legnagyobb gonosztevőkkel volt egy 
börtönben egészen 1861-ig, midőn szülővárosa elismerése jeléül kapitánynak választotta meg, 
mely tisztet a provisoriumig folytatta. Ez idő alatt s azután is ugy szülővárosa, mint hazájának 
jogigényeit sajtó és más téren is ernyedetlenül védi, mint azt várni lehet a börtönök 
tüzpróbáját kiállott derék honfitól. 

Gyéres, a mely ily elszánt harczosokat adott a hazának, forradalom alatt is sokat szenvedett, 
mert azon idő alatt, mig az itteni véderő a Csúcsához huzódott táborban volt, a Felvinczet 
feldúlt oláhok tábora Gyéresre is ráütött, s midőn Egerbegyre csak sarcz és élelmet rótt, 
Gyéresen oly féktelenül gazdálkodtak, hogy 63,783 forint kárt tettek, a mi legnagyobb 
mértékben Paget Jánost érintette, kinek utolsó szegig mindenét elrabolták, s épületeit 
romhalommá tették. 

A jogvédelem nemes harcza után, melyben Gyéres oly jól betölté helyét, a gyávák nemtelen 
boszujának korszaka következett be, mely kiszemelé Gyéresről is áldozatait; hű fiai közül 
sokan szenvedtek számüzetést, börtönt és besoroztatást; a visszatorlás művét, a gyáváknak 
határt nem ismerő boszuját az ellenséghez átpártolt korábbi székely huszár százados Szuini 
Pál gyakorolta Gyéres és Egerbegyen, ki mint a viszonyokkal ismerős, e szegény népet vérig 
gyötörte, s nemcsak a tényleges szolgálatban volt huszárokat, hanem a volt nemzetőröket, 
azok közt 50 éves családapákat is, besoroztatva, Galicziába, Olaszországba hurczoltatta, 
honnan csak 1852-n kerültek vissza, mig otthon mindenük elpusztult, családjaik koldusbotra 
jutottak. A város maga teljesen elveszté egykori önállóságának még csak árnyát is. 1861-ben 
azonban legalább részben visszanyerte egykor élvezett szabadalmait, s azóta ujból város 



számba jött, s választott kapitánynyal és tanácscsal bir, egykori sokadalmai és hetivásárai 
szintén felélesztettek*Gyéres sokadalmai nem-használás miatt elévültek volt, minek 
következtében 1868-ban ujabban nyert 3 országos sokadalomra engedélyt, melyek febr. 3-án, 
jul. 18-án és okt. 24-én tartatnak. Vasárnapi hetivásárai felsőbb engedélylyel 1867-ben szerda 
napra tétettek át., van póstaállomása, van nagyszámú birtokossága*Mostani nagyobb 
birtokosai Thoroczkaiak, Telekiek, Beteghek és Paget János, a derék angol unitariusból 
magyarrá lett férfi, ki hazánkat nemcsak irodalmi műveivel ismertette meg előnyösen a 
külfölddel, hanem annak védelmére, midőn szabadságát vész fenyegette, fegyvert is fogott, s 
a béke napjaiban is nemzetgazdászatunk terén oly sok érdemeket szerzett, mint kevés fia e 
hazának; azért őt büszkén vallhatjuk magunkénak, mert ő uj hazája iránti tartozásait nemesen 
rótta le., a népnevelés áldásai hova-tovább fejlesztik lakosainak eddig elhanyagolt 
értelmiségét, s ez alapon remélhető, hogy Gyéres ha egykori fényét egyhamar nem nyeri is 
vissza, de jelenlegi elsatnyult állapotából nem sokára ki fog emelkedni, s mivel e város 
hazafias polgársága mult és jelenben annyi érdemet szerzett, s haza iránti kötelmeit mindig ily 
nemesen rótta le, nem érthető, hogy akkor, midőn a haza, alkotmányának kivívásával a 
jutalmazhatás terére jutott, Gyérest – az éppen ez alkotmány lelkes védelme miatt annyit 
szenvedett, s oly könyörtelenül lesujtott várost – nem emelte fel, hanem kétségtelen 
jogigényeit egyesek hatalmaskodása által elnyomni engedte. Igen, mert 1867-ben 
Tordavármegye főispánja a városnak addig gyakorlatban volt szabad választási jogát 
elnyomván, önmaga nevezett kapitányt és tanácsosokat, s azokat a község óvása daczára 
feleskette, s hivatalaikba erőszakosan beiktatta. A város ezen főispányi túlkapás ellen az 
országgyüléshez folyamodott, de folyamodására három év óta vár igazságtételt. Ha késik is az 
ország törvényhozásának döntvénye, az nem lehet más, mint teljes igazságszolgáltatás és 
jogvisszahelyezés, mert ha Gyéres hazafias erényei miatt elszegényedett és alásülyedt, 
alkotmányos kormányunknak kötelessége azt felemelni, s önkormányzati jogába, melyet 
eddig is oly nemesen használt, visszahelyezni. 

Im előttünk áll Gyéres történelme, mely kétségtelenül eléggé érdekes arra, hogy e várost 
tisztelettel közelitse meg az útas, de a mily gazdag talajon kutat a jogtörténelem buvára itt, 
épp oly silány tarlózásra van szoritva a régész, ki Gyéresen hiába keres oly műemlékeket, 
melyek nagy multjáról tanuskodnának. 

Régen, még mielőtt Gyéres szabadalmai által kiemelkedhetett volna, Szent-Király volt a 
jelentékenyebb, s egyházközségileg is e volt az anyaközség, ez okon nem is találjuk fel 
Gyérest (mint filiát) a pápai dézmák regestrumában, hanem csak is Szent-Királyt, mely az 
1332. év rovatában az 599-ik lapon ekként fordul elő: „Blasius sacerdos de S. Rege solvit 80 
denarios”*Még e néven fordul elő az 1333. és 1334. évek rovatában a 635. és 721. lapon.. 
Miként azon távol korban, ugy most is a két összeépült község ev.-reform. hitet követő 
magyarsága egy egyházközséget alkot, csak hogy most megforditott arányban Gyéres az 
anya- és Szent Király a leányegyház*Gyéres összes lakossága 1210 lélek, ebből 600 magyar; 
– Szent-Királyon 100-ra meg a magyarság száma.. A két helység közti vásártéren fekvő közös 
egyház kőkeritésbe fogott szép erős épület, melyeknek alapját – mint a szószék mellett 
befalazott emlék-tábla felirata mondja – Rhedei Ferencz fejedelmi tanácsos, kolozsvármegyei 
főispán, udvarhelyszéki főkirálybiró és Kolozsvár kapitánya tette le 1679. május 30-án, s 
bevégeztette 1680. sept. 21-én. Az idők folytán romladozottat megujittatta, uj boltozat és 
padokkal látta el 1786-ban gr. Kendeffy Ráchel*Ki előbb Teleki Mihályné, később Bethlen 
Gergelyné volt, mint a szószék másik felén levő felirat mondja.. Ez egyházat egykor nagyon 
magas, oldaltámokkal ellátott kőkerités vette körül, mely most – miután az ilyek védelmet 
nem nyujtanak – le van törpitve. Ezen kőkerités, miként hiszik, s miként falainak izmos volta 
is tanusitja, erőditvényi czélokkal volt egybecsatolva, miért épitési kora még az egyháznál is 



korábbi lehet, s ekként a díszes kapuzatán levő 1702. évszám nem a kerités, hanem csak is 
ezen kapu készitési idejét jelöli*A kapu-szemöldön levő felirat ez: „Épitette Isten dicsőségére 
Seredi Sofia Anno 1702”. A kapi háromszögű záródásának ívmezején három kalászt tartó kar 
alkotta czímer – hihetőleg a Serédi-czímer – diszeskedik.. 

Régészeti körszemlénket ki kell Gyéres határára is terjesztenünk, hol ha nagyon messze korra 
felható maradványokat nem is, de mégis találhatunk némi figyelemre méltót, ilyen a Lóna és 
Gyéres közt lefolyó már fennebb is emlitett Füzespatak jobb partján, az országút mellett levő 
két emlékkő. Ezek egyike ölnyi magas, a másik négy lábnyi, mindkettőn felirat volt, melyeket 
azonban az idő, de főleg a pásztorgyermekek kimélytelensége olvashatlanná koptatott 
elannyira, hogy csak egyes összefüggés nélküli szavakat, néhol csak szótagokat tudtam 
kibetűzni; de a mi keveset leolvashattam, azt ide iktatni szükségesnek tartom. 

A nagyobbikon felső sorban ez van: 

„Stephanus… uro de Colosvar, alább… Ssimam coelestes glor… vitae migratio…” A legalól 
levő évszám 1724. 

A kisebbiken levő magyar feliratból csak ennyi kivehető: 

„Tétették A. D. 1617. die 4. may.” 

A hagyomány azt tartja, hogy ottan párbajban elesettek vannak eltemetve. – De eléggé 
ismerjük már Gyéres, s most átszállunk az Aranyoson, hogy testvér-városát Egerbegyet is 
szemügyre vegyük. 

Egerbegy*Oláhul Agerbics, mi nem egyéb, mint a magyar név elferditése. egy a Mezőségre 
messze benyúló völgy torkolatjában közvetlenül, az – itt hegyek alját mosó – Aranyos 
balpartján szép regényesen fekszik. Nevét az ott nagy mennyiségben tenyészett egerfákról és 
begyről (mi hegyfokot, vagy hegybegyet jelent) nyerte. Egerbegyről való első adatunk 
egyháztörténelmi; – ugyanis azt 1332. és 1333-ban Egvribeg és Egurbeg néven már mint 
önálló egyházközséget találjuk fel*A pápai dézmák regestruma 1332. évi rov. 633. lapon igy: 
„Stephanus sac. de Eguribeg solv. 5 denarios”. Az 1333. évi rov. 723. lapon ekként: 
„Stephanus sac. de Egurbeg solv. 21 den.”. 1339-ben mint a Gerendi Péter hagyatékának 
egyik része fordul elő*Lásd fennebb Gerendnél a 128. lapon., s ezután mint a gerendi 
uradalomhoz tartozó jószág, azzal együtt vált birtokosokat. 1435-ben ismét találkozunk 
nevével Zsigmond királynak egy rendeletében, melyben Csák László erdélyi vajda és Lépes 
Loránd alvajdának rendeli, hogy a hadrévi nemesek azon visszaélését, mely szerint a 
káptalannak Buza városába*Dobokavármegyében Buza. menő szekereitől Egerbegynél vámot 
szednek, sőt azokat néha ki is fosztják, megszüntessék, s ha nevezettek nem 
engedelmeskednének, visszaélésüktől erőhatalommal is eltiltsák*Ezen rendelet közölve van 
Szereday Not. Cap. Alb. 84–85. lap.. 1534-ben, midőn a szebeni szászok meghódoltával János 
király Ampringer Mátyásnak 20,000 frtban Zerdahelyszéket 5 évre zálogra adta, ugyanakkor 
Gerendi Miklós is adósága fejében Ampringernek egerbegyi és sz.-mártoni birtokát kötötte 
le*Lásd Kemény József suppl. dipl. Tran. VI. 231.. 1583-ban Sombori János és kutyfalvi 
Pökri Gábor neje Baládfi Borbála birt és osztozott Egerbegyen*Osztálylevél a kolozsmon. 
convent levélt. 1747-i hiteles átirata az egerbegyi levéltárban.. 1589-n Sombori László 
tanácsos egerbegyi, bányabükki és káposztás-szentmártoni jószágát cserébe adja ozdi Baládfi 
Jánosnak somlyó-vardotfalvi és csík-sz.-léleki jószágáért, mibe Báthori Zsigmond is ez év 



jan. 28-án Fehérvárról beleegyezését adja*Ered. kolozsmon. conv. levélt. XII. 245, 272.. 
1602-ben Basta visszamaradt, s az ország több részén iszonyatos dúlást és rablást végbe vitt 
hajduit Egerbegynél verte szét Csáki István*Enyedi krónikája lásd Erd. Tört. Adatok I. k. 97. 
lap.. 

Nem sokára Egerbegyet Sármasági Zsigm. birtokában találjuk, ez dús-gazdag ember volt; 
fényes kastélyának nyomai még most is látszanak a várostól északra emelkedő Paphegyen*A 
Paphegy nevét valamely itten állott kolostorral hozzák kapcsolatba, mely kolostort alakitotta 
volna át Sármasági kastélylyá; valószinűbb, hogy régen Egerbegy erőditett temploma ezen 
erős fekvésű dombtetőt koronázta a papi lakkal együtt, honnan békésebb idők bekövetkeztével 
hegyalján levő mostani helyére költöztették le. A Paphegyen nemrég oly vermeket fedeztek fel, 
melyek kásával és gabonával voltak tele., honnan szép kilátás nyilik a Keresztesmező dús 
virányaira. De Sármaságink nem csak gazdag, hanem korának egyik nevezetesebb embere is 
volt, 1605-ben Tordavármegye főispánja, s mint ilyen a Bocskai részére Segesvártt feladott 
német őrséget Huszár Imrével kikiséri az országból*Kővári Erd. Tört. 4. k. 174. lap., 
következő évben az erdélyi rendek egyik küldöttje Bocskaihoz. Bocskai halála után, midőn 
1607-ben jan. 22-én a kolozsvári hongyülés Rákóczi Zsigmondot fejedelem-választásig 
kormányzónak nevezte, Balássi Ferenczet a portára, Sármasságit a magyar királyhoz 
inditották*Lásd törvénycz. Mike gyüjt. Art. diet. II. 111. l.. Báthori Gábor uralma alatt ő is az 
elégületlenek közt van, s nevét azok közt találjuk, kiket a fejedelem a némethez szítás ürügye 
alatt az 1612. máj. 15-ki szebeni országgyülésen notáztatott*Lásd törvénycz. Erd. 
Történettára II. 202. lap.. De ez alól a következő évben trónra lépett Bethlen Gábor nem csak 
fölmenté, hanem Tordavármegye főispánságába vissza is helyezte, s a Mátyás királyhoz 
küldött követséghez Sármaságit is kinevezte, kit a türelmetlenül bigott Mátyás népjog-
ellenesen letartóztatott*Engel Gesch. IV. 374.. Kiszabadultával az 1614-ki nagyszombati 
békekötésnél ismét Bethlen egyik követe*Kővári Erd. Tört. 4. k. 220. lap.. De az eddig hű, 
nagy szolgálatokat tett és nagy kitüntetésekben részesült Sármasági 1616-ban egyszerre 
Bethlen igaz ügyétől, mely a nemzeté is volt, elpártolt Homonnaihoz, miért következő évben 
notáztatott s egerbegyi birtoka némely kitünő harczosnak adományoztatván, azzal a helység is 
nemesittetett, a mint ez kitetszik Bethlen Gábornak Fehérvárról 1617. apr. 10-én kiadott 
adomnyleveléből, mely által Lippai Andrásnak, Sárközi Miklósnak, Szentmiklósi Bálintnak, 
Török Literati Pálnak, Zászlótartó Andrásnak, Tövisi Gáspárnak, Horváth Istvánnak, a kik 
Deli Kozma alatt katonáskodtak, továbbá Szabó Balázsnak és Mihálynak, kik a fejedelmi 
udvarban Földesi János alatt katonáskodtak, adományozza Egerbegy helységben azt a részt, a 
melyet kövesdi Sármasági Zsigmond birt, de 1616-ban hűtlenségi perben országgyülésileg 
elmarasztaltatva, elvesztett*A segesvári országgyűlésen 1616-ban. azért, mert a fejedelem 
ellenségével Homonnai Drugettel tartott, s a mult tél elején Gombos Andrással és más 
czinkosaival Dézsen a fejedelmi testőrhad egy kis csapatját megtámadta és megrabolta. 
Midőn ezen jószágrészt nevezett harczosok kitünő szolgálatai jutalmául adja, egyszersmind 
azokat mindennemű adó, dézmafizetéstől és minden paraszt és polgári szolgálatok 
teljesitésétől fölmenti és nobilitálja*Az itt kivonatozva és magyaritva közlött, hártyára irt 
adománylevél megvan eredetiben az egerbegyi levéltárban, pecséttel, mely nagyon 
romladozott, a fejedelem és Bölöny Gáspár valódi aláirásával. Hátirata ez: „1622. ker. sz. 
János napja előtti szerdán Bogáth helységben Tordavármegye törvényszékének szokott helyen 
kihirdettetett minden ellenmondás nélkül. Aláirva: Sárossi János Torda vmegye jegyzője.”. 

1617. apr. 10-én Bethlen Gábor Fehérvárról a fentebbi adománylevél beiktatását magában 
foglaló rendeletet ad ki, melyben alsó-sz.-mihályfalvi Strutz Jánost, várfalvi Patkó Jánost, 
fejedelmi irnokokat, valamint Literati Zsigmondot, Torda vármegye biráját, egerhegyi Pápai 
Gy. és Mózest, nemkülönben Komjátszegi Lőrinczet és Györgyöt a végett küldi ki, hogy 



fennevezett Egerbegyre telepitett harczosait Sármasági fenn körülirt egerbegyi birtokába, 
melyet nevezetteknek adományozott, beiktassák. A kiküldöttek ugyanezen év jun. 7-én 
kiszállván, a körül eső faluk lakóinak és birtokosainak*Az összehivott szomszéd birtokosok 
közt emlittetnek mint egerbegyi nemesek: Mohi János, Pápai György, Szilágyi Mihály, 
harasztosi Barla János, Lónáról Kemény Boldizsár, Magyar-Detrehemből Kereszturi György 
özvegye, Mindszentről Nagy Ambrus; előfordul Pál János tordai főbiró, és Litterati Imre 
tordai esküdt. 1673. máj. 20-án Apafi Fehérvárról egerbegyi Csák Uján Simonnak nemességet 
ad. Lásd kolozsmon. conv. levélt. VIII. 74. egybehivásával beiktatták, ellenmondás sem a 
háromnapi munkálat, sem a fentartott 15 nap alatt senki részéről nem tétetett, miről a 
fejedelmet a beiktatás utolsó és a kiszállás 16. napjáról (jun. 24.) kelt s a rendeletet is egész 
terjedelmében magában foglaló jelentésükben értesitik*Ezen jelentésnek eredetije a kolozsm. 
conv. levélt. 1785-ben kelt hiteles másolata megvan az erdélyi gub. levélt. Privilegia et 
Constitutiones civitatum T. I. G. 4, b.. 

Az 1790-ki országgyülés jogtisztázó bizottságának „De Foris Judiciariis” czímü – 
nyomatásban is megjelent – munkálatában Egerbegyre vonatkozólag felemlitik Bethlen Gábor 
fennebbi (1617-ki) adománylevelét; de ezenkivül hivatkoznak ugyan Bethlen Gábornak egy 
1619-n kiadott másik kiváltságlevelére, melylyel Egerbegyet önkormányzati joggal ruházta 
fel s oly hatáskörrel, hogy tanácsa 25 frtig végérvényes itéletet hozhasson, s csak az azt 
meghaladó ügyeket felebbezzék Tordavármegye törvényszékéhez* 

Az erd. gubern. levéltárban ugyanott van egy 1793. apr. 29-én kelt s Istvánffi György hites 
jegyző aláirása alatt kiadott jelentése az egerbegyi tanácsnak. Ebben hivatkoznak Bethlen 
Gábor 1617-ki adománylevelére, s 1619-ben ugyanezen fejedelemtől nyert privilegiumra, 
mely szerint hadnagy 12 ülnökkel 25 frtig végérvényes itéletet hozott, s csak azon fölüli 
ügyek felebbeztettek vármegye székére, Egerbegy városa ily előjogát élvezte 1766-ig, ettől 
fogva ugyan fennebbi szabadsággal élt; de a revisiót többé nem a vármegyére, hanem – mint 
katonai kormányzat alatt élők – tisztjeik elibe tartoztak bocsátani. E szerint a törvényes 
dolgokban kiküldött deputatio előtt documentumaikkal – tisztjeik táborban levén – nem 
jelenhettek meg. Ezek okmányon megvan Egerbegy pecsétje, közepén egy nyilazó 
minotaurus; körirata: „Sigillum oppidi Egerbegy 179.” Az utolsó számot nem lehet kivenni. 

Ugyanott van egy 1672. sept. 16-án kelt, gyéresi Kis György és Nagy György által fejedelmi 
rendeletre véghezvitt esketés, melynek vallomásaiból legérdekesebb Bakó Jánosé, mely ez: 
„Tudom világosan, hogy a mely emberre itt az Hadnagy elött panaszt tett valaki, megbüntette 
az Hadnagy, ha meg nem akarta fizetni, behajtották a marháját s kikérte, törvényre citáltatta 
azt, a ki panaszolt reája, a melyikre fordult, az fizette meg. Itt a hadnagy előtt igazitódott el, 
azt sem tudom soha én időmben, hogy 20 frton alól való pert elbocsátottak volna 
appellatióban más forumra. Az vármegyétől adott constitutiónak párja But Boldizsárnál 
vagyon.” Ily értelemben még heten vallanak. 

Ugyanott 4017/789. szám alatt van egy az egerbegyi törvényes szokásokat kifejtő 1789. april 
19-ről Jakots József hadnagy és Papp József aláirása alatt kelt felterjesztés; ebben mondatik: a 
hadnagyságot Bethlen Gábor fejedelem óta békességesen birjuk. Hadnagy mellett van 12 
esküdt, jegyző és két polgár; sessiójuk van minden hétfőn, élünk a haza törvényeivel, mig 
katonák nem lettünk, a mezei potentia 12, a városban 6 forint volt; hogy katonák lettünk, 
változott állapotunk, mert ns. Torda vármegye a köztünk lakó provincialistákat külön vette. 
Azoknak külön birót is tett; de a hadnagyság a katonáknál (kik a határőrök közé osztattak) 
megmaradván. Hadnagy kezén maradt a határon levő gondviselés is, büntetett az önkéntelen 



kártétel, marhától egy kr és kártéritéssel, de ki potentiose hajtotta marháját tilalmasba, elsőbb 
10, azután 15 pálczával büntetődött. 

. Ezen hivatolt kiváltságlevelet azonban az egerbegyiek akkor sem tudták előmutatni azok 
okon, mert katonai kormányzat alatt levén, minden irományaik a táborban levő tisztek zárja 
alatt volt, valamint most sem található a város levéltárában; pedig annak ismerete már csak 
azért is érdekes és kivánatos lenne, mert, mint hiszik, Egerbegy ez által emeltetett városi 
rangra; annyi bizonyos, hogy ezt követőleg több iratokban fordul elő város néven, 
nevezetesen Mária Terézia 1744-ben és 1767. márcz. 7-én kiadott vallató parancsaiban 
egyiránt „Oppidum nostrum privilegiatum Egerbegy” néven emlittetik; de mivel III. 
Károlynak egy 1714-ben kiadott rendeletében*Ugy Mária Terézia emlitett két rendelete, mint 
III. Károly parancsa megvan eredetiben az egerbegyi levéltárban; tartalmukat – lényegtelen 
magánjogi kérdések körül forogván – mellőzhetőknek hiszem. A város jegyzőkönyvei, 
melyekben a város tanácsa előfordul, s itéletei beiktatva vannak, 1741-ben veszik kezdetöket. 
még csak az egyszerű „possesio Egerbegy” fordul elő, azt kell hinnünk, hogy város voltának 
elismerése csak később, nevezetesen 1714 és 1744 között lett érvényesitve. 1762. sept. 27-én 
Tordavármegye közgyülését Egerbegyen tartotta*Unit. Eccl. Hist. Trans. I. k. 436. lap.. 

Egerbegyet Gyéressel együtt 1763-ban szintén beerőszakolták előbb egy dragonyos, később a 
határőri székely huszárezredbe; de valamint Gyéres, ugy Egerbegy is a fegyvert, melyet a 
zsarnokság erőszakosan adott kezökbe, a haza és szabadság szolgálatára használták 1848-ban, 
megmutatva, hogy a hősök ivadékai, kik telephelyet és kiváltságokat hadi érdemeikért nyertek 
volt, elfajulni és elsatnyulni a soldateska elerkölcstelenitő vas vesszője alatt sem tudtak. 
Forradalom-történetünkben Gyéres és Egerbegy honvédeinek egy fényes lap van fenhagyva; e 
lap betöltésére adatokat szolgáltatni kötelességemnek ismerem, annál is inkább, mert a 
gyéres-egerbegyi határőrök, mint kiegészitői a székely határőrezrednek, nemcsak a multban 
függöttek össze a Székelyföld intézményeivel, hanem forradalmunk jogvédő harczaiban is a 
székelyekkel együtt harczolva, osztakoztak azok dicsőségében. 

Gyéres és Egerbegynek a Székelyföldhöz csatolását, vagy azoknak e munkában való együttes 
ismertetését a fennebbi tekintetekből némi jogalapon vélem tehetni. 

Egerbegyen 1763–64-ben 36 nemes családra erőszakolták fel a fegyvert, mikor e családok 
harczképes férfiai előtt egy dragonyos századba, később a határőri székely huszár ezredbe 
soroztattak. Az eredeti 36 nemes családból egynémely kihalván, a tisztek más nem-nemes 
családokkal helyettesitették, kiknek a község osztatlan közhelyeiből önkéntesen jószágot 
szakitottak ki. 1848-ban 13 önálló és 43 összetett család, melynek népessége 1020 lelket tett, 
29 határőr huszárt állitott ki. Mihelyt bekövetkeztek az 1848. mozgalmak, Egerbegy és 
Gyéres fegyverben levő népe azonnal átlátta hivatásának nagyságát s átérezte a helyzetéből 
folyó haza iránti kötelességét; s bár voltak, kik félrevezetni és a szabadság szent ügyétől 
elcsábitani igyekeztek – e derék nép rendületlenül hű maradt az őseitől hagyományként rája 
szállott hazafias hivatáshoz, s mintha a vésznek – mi a hont és szabadságát fenyegette – 
előérzetével birtak volna, márczius végén Egerbegyen hadiskolát szerveztek, melyben 
katonák és polgáriak, nyugalmazott altisztek vezetése alatt, szorgalmatosan gyakorolták 
magokat, hogy a megpróbáltatások nagy napjai készen találják. Ekként alakult egy század 
nemzetőr, mely a Csulak Dávid főhadnagy vezénylete alatti rendes huszárokkal résztvett a 
haza legelső csatájában, mely Lónánál az alkotmány ellen fellázadtak ellen sept. 11-én 
győzelmesen vívatott. 



A fényárban felkelt szabadság napjának rövid derűjét vészteljes felhők kezdék elboritani; a 
reactiónak ármánya a haza fiainak megosztását a communismus vétkes tanainak hirdetésével 
foganatositá, állitólagos császári protectio és zászlók alatt gyülekeztek mindenfelé a 
félrevezetett oláhok, fegyvert köszörülve, irtó harczot hirdetve a magyar és a haza közkincse, 
alkotmánya ellen. Erdély kormányzata ez időben a legszerencsétlenebb kezekben volt; 
erélytelen, chablonszerű emberek álltak a dolgok élén, kik bele nem tudván találni magokat az 
események rohamos fejlődésébe, azoktól mintegy megdöbbenve, vétkes tétlenségben 
szunnyadoztak, mikor erélyesen tenni és szervezni kellett volna. A haza ez árvaságában 
egyedül a székely nép volt az, mely önként, ösztönszerüleg, sőt az ügyvezetők ellenzése 
daczára sereglett Agyagfalva térségére, védni a haza szent ügyét. 

Egerbegy és Gyéres lakói átlátták, hogy üdv a honra csak onnan várható, s ők – az együtt-
katonáskodás által székelyekké váltak – a honmentő gyülésen küldöttjeik által képviseltették 
magokat*E küldöttség tagjai voltak a huszárok részéről egerbegyi Fejér Zsigmond és gyéresi 
Jenei Jakab; a nemzetőrség részéről Fábián József, Sükösd Károly és ifj. Biró Samu. – Ezek 
az aranyosszéki küldöttekkel Radnóthnál az oláhok nagy táborán átvágva magokat, mentek az 
agyagfalvi gyülésre., ez által akarván kijelenteni elszántságukat, hogy ők is készek 
szembeszállni a szabadság elleneivel. 

Midőn a székelyek kiszállt hadereje a rosz vezetés s idétlen intézkedések következtében M.-
Vásárhelynél szétszóratott: a veszély mind fenyegetőbb, a honfi-kötelmeknek teljesitése mind 
vészesebbé lett. Egerbegy és Gyéres éppen e veszélyek között volt a legnagyobb, midőn 
Háromszék dicső példáját követve, a meghódolás helyett az önvédelem dicsteljes terére lépett. 
Tudták, érezték, hogy ezen hősies elhatározásuk mennyi önfeláldozást, mily erőfeszitést 
igényel, s azért minden kéz fegyvert ragadott. Az oláhok közé ékelt szomszédos három 
helység a hősiesség solidaritását kimondá s együtt egy zászlóalj nemzetőrséget alakitottak, 
melyből három századot Egerbegy, két századot Gerend-Keresztur, egy századot Gyéres 
állitott és szerelt fel. – Zászlóaljparancsnokul nyug. főhadnagy Pénteki Lajost választották. Az 
egerb. 1. század századosa Simonfi Miklós volt (ki később honvédszázados és 
zászlóaljparancsnokká lett), a 2. századot Simonfi János, a 3-kat Fábián József századosok 
vezették. A gerend-kereszturi egyik század élén odavaló ref. lelkész Veres József, a másik 
századén Balog Áron állott, kit később Bartok Károly váltott fel; s mig a rendes lovasság a 
nagylaki, szentkirályi és krakkói csaták vészeibe rohant, addig a nemzetőrség egy része otthon 
őrködött, más része Sós-Szent-Márton és Kocsárdon fedezte Aranyosszéket az ellenség 
betódulása ellen. Enyed feladása után a rendes huszárok Kolozsvárra, a nemzetőrök Tordára 
rendeltettek. Az elsők Csulak vezénylete alatt a szamosujvári csatában tüntették ki magokat, 
hol egy az osztrák lovasság által megrohant gyalog zászlóaljat megmentettek, s Apahidánál 7 
szekér tábori készletet fogtak el. Pócsa János őrnagy Tordának feladására határozván magát, 
az egerbegyi zászlóaljat feloszlatta*Pócsa pedig maga is a magyar sereg elvonulásakor 
Kolozsvártt maradt, rangját s bőrét jobban szeretvén hazájánál.; de azok közül a lőfegyverrel 
ellátottak a kolozsvári sereghez huzódtak s többen mint önkéntesek a huszárokhoz léptek át; 
ezek közt volt egyik századosuk, Fábián József, ki mint huszár-közlegény lépett szolgálatba, s 
mint őrmester végig szolgálta az egész hadjáratot; továbbá Biró Samu, Ménasági István, 
Jakócz József, Sós Zs. s több mások. Ezek aztán Feketetóhoz, onnan Zsibóra mentek, s azután 
a hős Baumgarten vezetése alatt*Ki a nagyalmási csatában a még tüzben nem volt 
gyalogságot, lováról leszállva, gyalog vezette győzelemre; ekkor lábát meglőtték, mi miatt 
szolgálatképtelenné lett. résztvettek Bemnek Erdélyt visszahóditó nagyszerű hadjáratában. A 
hogy Bem sergének előcsapatja Tordára ért, s az Egerbegyet megszállva tartott 
chevauxlegerek elkotródtak, az ottani haderő ujból szerveződött, s mig sorakozott nemzetőrei 
a nagyenyedi szerencsétleneket megmentő veszélyes expeditio dicsőségében osztakoztak, 



addig a többiek mind a magyar zászlók alá siettek, ki honvéd, ki Kossuth-huszár, ki nemzetőr 
lett, ugy hogy otthon csak az asszonyok, gyermekek és öregek maradtak: a Zudor Károly és 
Veres József századosok vezetése alatt alakult két század nemzetőr (egerbegyi, gyéresi, g.-
kereszturi) Toroczkó völgyében és Járán helyezkedett el, hol a védő és támadó havasi harczok 
vészeiből nem csekély osztályrész jutott számukra. Febr. 15-én Csulak ezen két nemzetőr-
század kiszolgált huszáraiból egy másik huszár fél századot szervezett*Ennek századosa a 
most is Tövisen élő Biró György volt; főhadn. Egerbegyen élő Tolvaj Józs., alhadn. gr. Teleki 
Oszkár, őrm. Ujvári Tövisről, ki a szerdahelyi csatában esett el; trombitás Kenderesi Mike 
András, Pataki György, Gálfi Samu, Simonfi Ant. (Szeben alatt jobb karját veszté), Fábián 
József és 50 közvitéz., mely azután a rendes huszár-szakaszszal versenyzett a dicsőségben; 
mert alig alakult meg, azonnal csatába vezették s résztvettek Bemnek a Riczkót meglepett 
Urbánt kiszoritó fáradalmas és gyors hadmenetében. És ugyanezen harcztéreken harczoltak a 
muszkák benyomulásakor, midőn jún. 27-én a beszterczei és jádi csaták vészeiben vettek részt 
és tüntették ki magokat; mert Kis György százados, Némethi Samu és Mike András tizedesek 
Bem mellett levén, ennek parancsait golyózápor közt hordották szét a csapatvezérekhez; 
Fábián Zsiga pedig a lángba borult Jádon leghátul maradt s fényes egyenruhája miatt nagy 
veszélyben forgott tábornokot köpenyébe takarva, vezette ki az égő falu és az ellenség 
golyózápora közül. Ott voltak harczedzett ujoncz huszáraink julius 8-án Neudorfnál, ott 
voltak jul. 10-én a Beszterczétől szerethi hidig folyt vérengző harczban, jul. 16-án a szerethi, 
harii és tekei csatákban, még pedig ágyufedezetül utócsapatot képezve; itt Tolvaj József 
főhadnagyuk vezénylete alatt 2 hatfontos ágyut mentettek meg s a muszkák sürű tömegén 
átvágva magukat, előbb Lekenczére, onnan Kolozsváron át M.-Vásárhelyre szállitották, hol a 
segesvári gyászos csatából megtérő Bem szemlét tartva, nyilvánosan megdicsérte az ágyu-
mentő huszárcsapat hősiességét s mindenikét érdemjelre méltónak nyilvánitá. De érdemjel 
nem volt s feltüzésére idő sem maradt, mert Bemet Szebenbe kisérték, hol Nagy-Csürnél, 
Szeben bevételénél, Verestoronynál, Vesztyinnél egyaránt kitüntették magokat*Ott esett el 
Simonfi Antal tizedes és Taar Jóska közvitéz.. Aug. 6-án Szeben, Disznód, Orlát és Nagy-
Apoldon harczoltak Bem vezetése alatt; aug. 12-én Szászsebesnél és a piski visszavonulásnál 
Stein alatt, mig a félszázad korábban elvált egyik szakasza Mocs, Apahida és B.-Hunyadnál 
csatázott*Ott esett el Tasnádi Zsigm. és Silo.. 

Nem kevesebb hősiességgel harczolt a rendes huszárokból álló másik félszázad Csulak 
vezénylete alatt a Kemény Farkas vezette havasi expeditióban, Fehérvár ostrománál, azután 
Abrudbányánál, később Szerdahely- és Dévánál. 

Ezeken kivül a Kossuth-huszárok és honvédek között is sokan voltak Egerbegy és Gyéresről; 
az előbbiek közt kitünt Szentgyörgyi százados, a honvédek közt Simonfi Miklós, ki egyik 
legkiválóbb zászlóaljparancsnok volt, s főleg Fejér Mihály, előbb Sándor-ezredi gránátos 
főhadnagy, később ezen zászlóaljnak vezénylő őrnagya; utóbb a borsodi honvédzászlóalj 
parancsnoka, ki mint ilyen a magyarországi harczokban szerzett kiérdemlett babért; jelen volt 
Buda ostrománál és Komáromnál a Klapka által vezetett harczokban. Szent ügyünk 
elbuktával komáromi capituláns levén, a bitófától menekült, de rang és fizetéstől fosztottan 
vonult vissza szülőföldjére (Egerbegyre) s ott nélkülözések közt is hű és rendületlen hive 
maradt szerencsétlenségében is szeretett hazájának. 

Az egerbegyiek és gyéresiek személy- és vagyonbiztositás mellett az oroszoknak adták át 
fegyverüket akkor, midőn azt hazájuk érdekében többé nem használhatták; de a kikötött 
feltételeket az osztrákok boszupolitikája mellőzte, sokakat vonszoltak börtönökbe, mig a 
fegyvert viseltek nagy részét besorozva, hurczolták el távol vidékekre. Legdühösebbek a 
rendes huszárokra voltak, kik közül alig van olyan, ki a 70–80 botot elkerülte volna. A gyávák 



vad kegyetlenkedésnek volt ez szégyenteljes korszaka, s a Szuiny, Hirsch, Brüchmiller, Bota, 
Farkas, Schneider és Ekkert szatrapasága idejében elég volt egerbegyi, gyéresi vagy 
gerendkereszturinak lenni, hogy méltatlan üldözések tárgya legyen; a beállitott kémrendszer 
az ártatlanok gyanusitásában, amazok pedig azok szünet nélküli gyötrésében találták 
örömüket, ugy hogy 1849-től 1860-ig ezen hazához hű nép folytonos martyrságnak volt 
kitéve. Kik hazájokat ily nemesen szolgálták, kik erényeikért annyit szenvedtek, illő, hogy 
legalább az elismerés és történelmi méltánylat soká késett jutalmát kinyerjék, melyre én itt az 
arra annyira méltókat előjegyzem, csak azt sajnálva, hogy e munka korlátolt köre nem engedi 
meg az események részletesebb tárgyalását, mely esetben a haza védelmére egyesült s e dicső 
feladatot oly nemesen megoldott három helységből legalább is ezer nevet kellene kiemelnem, 
mert Egerbegy, Gyéres és Gerend-Keresztur 1848-ki férfiai egyről-egyig hősök voltak, s a 
haza elismerésére érdemesitették magokat, s igy az utódok hűn követték az eldődök példáját, 
kik kiváltságokat s helységüknek várossá emeltetését éppen hősiességük által nyerték ki. 

Különben Egerbegy most is igényt tart városi czíméhez. Élén hadnagy és 12 esküdt 
tanácsosból alkotott tanács áll, népessége 2200-ra megy, melyből 1500 magyar, 700 oláh*A 
magyarok 80 lélek kivételével mind reformátusok, ezeknek terjedelmes szép temploma 1796–
99-ben épült.. Ezen népesség általános jóllétben van, mit a föld, de főleg a nagy 
szorgalommal üzött szőlőmívelésnek köszönhetnek. Egerbegy szőlői a falun alól kezdődő, s 
egészen Hadrévig lenyúló ugynevezett Függőnek*Ennek legmagasabb csúcsát Őrhegynek 
nevezik; mint mondják ezen, fél Erdélyre kilátást nyujtó ormon régi harczos időkben 
őrállomás volt, az ellenség kikémlelése és megjelölése végett. délnyugatra néző oldalán 
vannak sűrűn egymást követőleg elhelyezve, s ott igen nagy mennyiségű és igen keresett bort 
termelnek; ebből befolyó nagyobb jövedelmük a város csinosságában, rendszeres 
tisztaságában jelentkezik, a polgárai közt elterjedt értelmiséget pedig leginkább jól szervezett 
iskolájának tulajdonithatjuk, mely tanodát 1813-ban Sükösd Gábor alapitotta, azon 
nemeskeblű emberbarát, ki nemcsak saját költségén épité fel a város diszéül szolgáló emeletes 
iskolaházat, hanem egyszersmind a tanitó fizetésének fedezésére 4000 vfrt alapitványt is tett; 
de a katonai kormány nem jó szemmel nézvén az ezen iskolából kiható hazafias szellemben 
fejlesztett értelmiség terjedését, csakhamar beavatkozott, előbb „pártolólag” egy német 
nyelvtanár beállitása által, s azután az egész iskola vezetését magához ragadó modorban, ugy 
hogy a tisztán református egyházközségi vezetés alá rendelt, s magán alapitványokra fektetett 
iskolát katonai felügyelet alá ragadták, s a Bach-rendszer alatt az orláthi határőrvidéki 
iskolai hatóság gondnokoskodott nem igen atyailag felette, mig nem 1859-ben a kormány a 
határőrvidéki többi iskolákkal együtt az egerbegyit is az illető hitfelekezetek hatósága alá 
bocsátotta*Lásd az erd. ref. anyaszentegyház 1868-ki névkönyve 8. lapján.. A korlátoló 
nyügeiből ekként kiszabadult tanintézet a hivek áldozatkészsége mellett oda fejlődött, hogy ma 
két osztálylyal bir. Közelében van a város 1860-ban alakult casinója, mely az iskolával 
párulva, a szellemi világosság áldásos sugarait terjeszti ezen jóra és nemesre fogékony nép 
között. 

Egerbegynek több jeles papja volt, azok közül felemlitem Király Mihályt (1816–1856-ig 
egerbegyi pap), ki esperes, gen. director, s a nagyenyedi egyházmegye főgondnoka volt. Igen 
szép készültségű, külföldi egyetemeken is megfordult férfi volt, s emlékét főleg az által tette 
tiszteltté, hogy igen jeles könyvtárát az erdélyi muzeumnak és egyház-megyéjének 
hagyományozta, mig neje Harkányi Kata tordai házát hagyta az ó-tordai ref. 
egyházközségnek*Terjedelmesebb életleirását lásd ugyanott 1867. névkönyv 14. lapján.. 

Egerbegynek 1819-ben nyert (márcz. 19. és nov. 10-én tartott) két országos sokadalma, s 
keddi napi hetivására is volt; de azok az önkény korában Ludasra tétettek át, s ez által 



Egerbegy emelkedésének egyik tényezőjétől fosztatott meg, miért igen is kivánatos, hogy 
Egerbegy ujabb vásár-engedélylyel kárpótoltassék, annál is inkább, mert a Mezőség e tájra 
eső részének természetes emporiuma leginkább Egerbegy lehet; fontosságát a vasútnak itt 
való elmenetele igen nagyban fogja emelni. 

Egerbegy határának a Csánival való egybetalálkozásánál, egy helyet Bolducznak neveznek, 
hagyományok szerint azért, mert ottan egy ily nevű falu feküdt, melyet a tatárok nemcsak 
hogy feldúltak, hanem Torda felé huzódó lakosait is utólérvén, mind levágták. Hogy a 
hagyományok gyakran mennyire becses útjelölők a komolyabb kutatóra nézve is, arról több 
helyen meggyőződhettünk, itt e meggyőződésünk még szilárdabb alapot nyer, mert a pápai 
dézmák regestruma 1332. évi rovatában 598. lapon Gerendet követőleg egy Bolduch nevű 
egyházközséget találunk bejegyezve*Az 598. lapon 1332. év rov. ekként: „Nicolavs sacerdos 
de Bolduch solv. 25 denarios”. Ugyanezen néven fordul elő a 634., 663. és 722. lapon az 
1333. 1334. év 1335. évek rovatában., mely Fabrisi régi földabroszán is Csán, Boy (Bő) és 
Detrehem közé helyzett faluként van megjelölve. 

De Bolducznak mint falunak sokkal későbbi lételére is találhatunk adatot, igy 1505-ben máj. 
22-én Ulászló király rendelete következtében a kolozsm. conv. a Csáni András kihaltával 
koronára szállt Boldocz, Chán (Csán) és – Zindbe (Szind) az azokat adományba nyert Moré 
Antal diósgyőri várnagyot, Lupsai Lászlót és Miklóst statuálja*Ered. kolozsm. conv. levélt. 
XIV. 193. Közli Kemény Józs. App. dipl. Tran. VIII. 59.. 1548. nov. 4-én Izabella királyné az 
Egerbegy melletti Boldoczot, Chánt (Csánt) Koppant, Indalt és p. Egrest, melyek Koppáni 
András és György defectusával szálltak koronára, Gyaluból kiadott adománylevelével pathai 
Nagy Sebestyénnek adományozza*Lásd ered. a kolozsm. conv. levélt. Közli Kemény App. 
dipl. Tr. X. 114.. 1583-ban ismét találkozunk nevével, mely év jun. 20-án Báthori Zsigmond 
Fehérvárról Boldocz és Szilvás quartaját – mi 2 frt 70 krt tett – szilvási Cseszeliczky Imrének 
adományozza*Fehérv. kápt. levélt. Liber Reg. Sig. Báthori. I. 181.. 1603-ban decz. 10., mint 
Székely Mózeshez, tehát a hazához hű Zilvási Boldizsártól confiscált jószágot adományozza 
Basta Boldoczot, M.-Csánt, Szilvást és Szelistyét a haza ellen harczoló Szegedi Mark gyalogok 
kapitányának*Ered. kolozsmon. conv. levélt. XII. 356. Közli Kemény Józs. App. dipl. Tran. 
XIV. 284., sőt két nemes családra is találunk, mely a boldoczi előnevet használta, a Csáni 
család egyik ágát és a Hoszszuaszói családot*Lásd Kemény Józs. App. dipl. Tran. X. 171.. 
Ugy látszik, hogy Boldoczot is Basta vad kora nem pedig tatár semmisité meg, mert 1603 
után neve többé sehol elő nem fordul. 

Ez adatok is elégségesek e falu egykori lételének constatálására; de helyszini vizsgálatunk 
még látható nyomokat is tud ezek támogatására feltüntetni, mert a Bolducznak egyik Téglás 
farrnak nevezett oldalán nagy mennyiségű téglatöredék, s ott, hol Bolducz egykori templomát 
feküdtnek hiszik, falnyomokat is találhatni, mely falak, mint öreg emberek mondják, 
gyermekségük idejében még magasan fennállottak. 

Mindezek kétségtelenné teszik a 14. század elején már virágzó egyházközségként szereplő, s 
magyar lakossággal birt*Már másutt is elmondók, hogy azon korban a mi katholikus volt, az 
egyszersmind magyar is volt.. Bolducz nevű falunak egykori itt fektét, s kétségtelenné azt is, 
hogy a helynevek és az azokkal kapcsolatos hagyományok oly nyomjelölök, melyek ritkán 
szoktak tévútra vezetni. 

Azon völgy, melynek torkolatja Egerbegynél van, kelet irányban messze felnyúlik, a Mezőség 
kopár hegyei közé, s bár a fővölgyben egyetlen falut sem találunk, mellékvölgyeiben több 
helység rejtőzködik, melyeket most, kevés kivétellel, oláhok laknak, pedig hogy régen lakosai 



magyarok voltak, arra több adat nyujt bizonyitványt; ilyen mindjárt a baloldali első 
mellékvölgyben fekvő Örke*Oláhul Urka., mely 1318-ban Eurke néven, mint oly katholikus 
egyházközség fordul elő, hol szent Margitnak szentelt díszes kőegyház állott*Fehérvári kápt. 
levélt. Cent. N. Nr. 17.. Hogy Örkét kik birták, azt fennebb Gerend és Gyéresnél 
láttuk*Eörkébe 1420. máj. 17-én Varasközi Lépes Loránd rendeletére a kolozsm. conv. 
Gerendi Miklóst iktatja be. Lásd Kemény Józs. App. dipl. Tran. IV. 304. Ez idő óta a gerendi 
uradalom kiegészitő részévé lett.. 

Fennebb egy jobb oldali mellékvölgyben Csán rejtőzködik, hol Tisza László mintagazdasága 
érdemel figyelmet, s végre a legfelső jobb oldali mellékvölgyben van Alsó- és Felső-
Detrehem, melyek a tordai szentferenczrendiek házi története szerint Alsó- és Felső-
Mindszent nevet viseltek régen, s kizárólag magyarok által lakattak*Ezt támogatja a pápai 
dézmák regestruma is, hol az 1332. év rov. 653. lapon önálló egyházközségként fordul elő 
ekként: „Nicolaus sac. de Deruch solv. 30 den.” Még háromszor „Tetruch” néven az 1333., 
1334. és 1335. év rov. 663., 706. és 721. lapokon.. Felső-Detrehemben János Zsigmond 
korában virágzó unitárius egyházközség volt*Lásd Uzoni Fosztó Hist. Unit. Trans. I. 190. l. 
mi akkori magyar lakosságát kétségkivülivé helyezi, sőt 1617-ben is, mint fennebb Egerbegy 
leirásánál látók Magyar-Detrehemnek hivatott; mi több, még a mult században is volt 
Detrehemben katholikus templom, melyet b. Kemény Simon, ki özvegy b. Orbán Eleknét 
vette volt nőül, kiujittatott, s Tordáról kijáró szerzetes által tartatott isteni tiszteletet. Kemény 
Simon halálával azonban a templom elhagyatván, ma csak romjai látszanak. F.-Detrehemen 
lakott b. Kemény Farkas, ki hajlott kora daczára, fiatal lelkesedéssel vett részt 1848/9-ki 
szabadságharczunkban, s mint egyik kiválóbb honvédezredes szerzett érdemeket. A hős mint 
üldözött menekült halt el Londonban; de emléke él s Erdély nagyszerű harczaival kapcsolatos 
neve örökitve van a magyar történelemben. 

Ezen mellékvölgyben tett futólagos széttekintésünk után azonban visszatérünk Gyéresre, hogy 
vizsgálódásunkat tovább folytassuk a Keresztesmezőn. 

XV. A Keresztesmező közép tere és 
Aranyosszéknek az Aranyos északi partjára 
átrugó része. 
Polyán. Rákos pataka. Keresztes régen és most. Keresztesmező, országgyülések, hadiszemlék, 
csaták, seregösszevonások. Források. Szentmihályfalva, temploma. Mike Sándor emléke. 
Kerekegyház. Szentléleknél és Igruchteluk. Atalteluk és Pordoy vagy Pardé. Mészkő, itt levő 
alabastrom telep. Miklósi András-deák. Bába vára. 

Gyéresnél az eddig észak irányt követő országút egyenes szögletben megtöretve nyugat irányt 
vesz, s hosszában szeli át a Keresztesmezőt, melyet eddig keleti oldalán szélességében 
érintett. Ez irányban haladva csakhamar aranyosszéki területre ér, s félóra alatt ezen szék ez 
oldalon levő szélső falujába, az Aranyos jobb partján elhelyezkedett Aranyos- vagy Székely-
Polyánba vezet. 

Polyán egyike Aranyosszék ős helységeinek, melyet az 1291-ki adománylevélben, valamint 
az 1313-ki megerősitő okmányban egyiránt Polánteluk néven találhatunk fel. Valószinű, hogy 
e falut háromszéki Polyánból származott székelyek alapiták, s a gyarmatra is átruházták az ős 



telep emléknevét. A hagyomány szerint e falu régen nem itt, hanem a Bogáth szélén az 
Élecskútja környékén feküdt, mikor Élecs-Polyán volt neve és ezen föltevést igazolják 
nemcsak a régi fekhelyén mutatkozó pincze- és kúthelyek, a szántóföldekből naponta feltáruló 
épületnyomok, hanem azon körülmény is, hogy régen az Aranyos alanti tere annyira mocsáros 
és vizenyős volt, miszerint a falukat kénytelenek voltak a Bogáth áradat- és vizmentes 
magaslatára helyezni; csak később, midőn a tér mocsárai felszáradtak, s az ott lakhatás és 
földmivelés lehetségessé vált, s főleg, midőn a régi országút a Bogáth magaslatáról lehozatva, 
az Aranyos völgyére vitetett, szállottak le a faluk is a folyam partjához. 

Az egykor tért boritó vizek most egy bámulatosan gazdag forrásba öszpontosulnak, a Polyán 
közeli Rákosfő-be, honnan a Gyéres közt haladó, s nem messze tőle Aranyosba ömlő Rákos 
pataka*Rákos neve onnan ered, hogy a patakban igen sok rák tenyészik. ered. E forrás egyike 
a természet legdúsabb áldásainak, mert abból oly roppant mennyiségben ömlik ki a kristály 
tiszta viz, hogy forrásától pár ölnyire már malmot hajthatna. E patak vize mindig egyenlő 
mennyiségben buzog fel, soha ki nem árad, s igy kárt soha sem okoz, hanem csak áldást, 
termékenyitve a szép Rákos térnek virányait, mely termékenyitő hatást százszorosan lehetne 
fokozni, ha a csekély mélységű mederben ömlengő patak áldásos cseppjeit öntöző rendszerre 
hasznositanák, mit minden földszintelés és nagyobb munka nélkül létre lehetne hozni, főleg 
ha levezetnék a Bogáthon felfakadó, most mocsárba vesző Élecspatakát is. 

A Rákosfőtől délre egy „Majordomb”-nak nevezett halom emelkedik, a dombhoz közel fekvő 
temetőben sirásások alkalmával régi sirokat, azokban sok régi fegyvert, s érdekes tárgyakat 
találtak, melyek azonban vizsgálatlanul eltévedtek. A téren roppant mennyiségben fordulnak 
elő „vas-solymok” (Fussangel), vagyis oly négy águ vas darabok, melyeket, mint hiszik, a 
lovasság elibe szórtak, hogy azok rohamát feltartóztassák*1865-ben ily vas solymokat 
százával találtak, néhányat az erdélyi orsz. muzeum régiségtárába is beküldöttek. Ily vas 
solymokat nem csak a rómaiak, hanem a középkor harczosai is csaták és várvédelmeknél 
egyaránt használtak.. Mindenesetre a halom felásása és a közeli térnek figyelmes felkutatása 
ohajtandó lenne, s azért azt a jövő tudományos kutatásainak figyelmébe ajánlom. 

A mostani Polyánban nem sok nevezetest találunk; az egykor tisztán székely lakosságu faluba 
későbbi időkben oláhok is települtek, ugy hogy most vegyes népességű. A székelyek (400 
lélek) mind reformátusok, régi templomuk átalakult, csakis ős tornya maradt meg, miről 
horonyok közé fogott két hengerrel tagozott csúcsíves kapuzata és lóherívvel záródó 
toronyablakai tanuskodnak. Ezen templomot a faluval egyetemben feldúlták 1848-ban az 
osztrák sergeket követő oláhok, de a hivek áldozatkészsége azt kiigazitá. Aranyosszék mult 
időkben Polyánban is tartotta közgyüléseit és pedig 1650-től 1848-ig ötször*Lásd e kötet 
előismertetésében Aranyosszék közgyüléseinek rovatában.. 

A Polyánban lakó Dindár Eleknél egy elefántcsontból készült, s művészi domborművekkel 
ékitett kürt van, melyet a családi hagyományok szerint a Dindárok eldődei Görögországból – 
honnan erednek – hoztak magukkal. 

Alig érintők Polyánnál Aranyosszéket, hogy azt ujból elhagyjuk, mert az ezután következő 
Keresztes már ismét Tordavármegyéhez van sorozva; de mi ezen esetlen öszevissza való 
politikai felosztás girbe-görbe határvonalát nem követhetjük, annál kevésbé, mert egy már 
alig elodázható czélszerübb felosztás az ily abnormitásokat nem sokára helyre fogja hozni, 
mit mi, megelőzve, területünk megcsonkitását Keresztes elkebelezésével ütjük helyre. Azzal 
ugyan nem sokat nyerünk, mert a mai Keresztes egy nyomorult viskók alkotta ronda oláh 



falucska, melyben ha megállapodunk, azt tisztesebb multjáért s a nevével kapcsolatos szebb 
emlékekért teszszük. 

Keresztes (Kereztes) nevével legelőbb egy 1170-ben kelt határjárási okmányban*Lásd 
Urkundb. z. Gesch. Sieb. I. 2–3. találkozunk. Ugy látszik, hogy ily nevét onnan kapta, hogy 
az a Tordán székelő keresztesek (cruciferi) birtokában volt*Hogy a szentföldi lovagrendek 
melyikének volt residentiája Tordán, nem lehet tudni, de hogy kereszteek voltak ottan, arról 
több régi okmány tanuskodik., mert egy 1288-ból eredő okmányban is „Villa cruciferorum de 
Thorda” néven fordul elő, még pedig egy igen nevezetes eseménynyel kapcsolatosan, mert 
emlitett évben junius 8-án (feria 3 pr. a. fest. Barnabe Apost.) Keresztesen*In villa 
Cruciferorum de Thorda. László vajda Erdélynek országgyülésre egybegyült nemesei nevében 
és határozata következtében itéletet mond, mely szerint Vasarhel*Gerő-Vásárhely. 
Sitara*Sztána. és Zanatelukot, melyek Mikola fiainak voltak tulajdonai, az erdélyi püspöknél 
való adóságok fejében oly kikötéssel itéli oda, hogy ha egy év lefolyása alatt tartozásuk 
lefizetése által fel nem szabaditják, a püspök örök birtokában maradjanak*Az okmányt lásd 
Szereday Series Eppis. 26–27. lap.. És hogy az okmányban emlitett Villa cruciferorum nem 
más, mint Keresztesünk, azt László vajdának egy 1297-ben kiadott másik rendelete 
bizonyitja, melyben a váradi káptalannak meghagyja, hogy kolozsmonostori (clusmonustera) 
abbás Lázárnak monostori és szentbenedeki (Zenth Beneduk) jószágait kijárassák, s mely 
ekként van napozva: „Datum in Villa cruciferorum prope Tordensem civitatem”*Közölve van 
Urkundenb. zur Gesch. Siebenb. I. k. 199. lap.. 

1322-ben ismét országgyülést tart Tamás vajda Keresztesen*Lásd Vass József „Erdély 
országgyülései a vajdák alatt”, Pet 1869. 80–81. lap. Egy ezen országgyülésről kiadott itélet 
igy szól. „Nos Thomas Wayvoda Transilvanus et comes de zonuk etc… quod cum anno Dni 
1332 in octavis Paschae in Keresztes una cum Regni nobilibus, Siculis et Saxonibus ubi Dnus 
Episcopus Tnus et discreti viri intererant etc. Ugyanezen országgyülésről husv. 8-d napján 
Gyegus mester kérésére Tamás vajda rendeli, hogy Almakerek, Keresd, Bese, Felteoteluk 
(Felsendorf), Ujfalu és Rundal, melyeket a küküllővármegyei főispán Küküllővármegyéhez 
akar csatolni, nem oda, hanem miként sz. István király óta mindig tartoztak, ezután is 
Fehérvármegyéhez legyenek sorozva. Ezen vajdai rendeletet eredetiben bemutatta a Bethlen-
család 1769-ben az Apafi-perben, közölve van Kemény Józs. Dipl. Trans. I. 205–206, és 
Magazin f. Gesch. Sieb. I. B. 3. H. 233., midőn már jeleni magyar nevén emlittetik. 1455-ben 
febr. 6-án László király Posonból a kolozsmonostori conventnek rendeli, hogy Losonczi 
Dezsőt statuálja a szentmiklósvári (Tordába olvadt falu és vár) vámba, valamint a szintén 
tordamegyei Kerezthes, kolozsvármegyei Botháza, Fráta, s számos más küküllővármegyei 
falukba*Ered. kolozsm. conv. levélt. XII. 18. Közli Kemény App. dipl. Tran. VI. 36.. 1496-
ban Drágfi Bertalan vajda rendeletére ugyan a kolozsmonostori conv. statuálja losonczi 
Deseuffi Jánost (Mihály fiát) az őt teljes jogczímmel illető Keresztesbe*A megtörtént 
beiktatásnak Cheseliczky János udvari katona ellentmondott. Ered. kolozsm. conv. levélt. 
XIV. 98–100, közli Kemény App. dipl. Tran. VII. 248.. 1539-ben Keresztesmezőn ismét 
országgyülés tartatott*Lásd Eder Nat. Hung. V. I. p. 90–91. Ad Simig p. 180. N. 5. Ekkor 
vette János király Isabellát nőül, ezen országgyülésen tárgyaltatott Majláth és Balassa factiója. 
Különben több Tordára tett országgyülés volt a Keresztesmezőn tartva.. Azonban valamint 
ezen országgyülés a Keresztesmezőn tartatott, ugy az ezt megelőzött más két országgyülés is, 
bár keletezésüknél maga a falu fordul elő, nem ott, hanem, miként ezen utóbbi, a falu melletti 
Keresztesmezőn szabadban tartathatott, valamint – az idézett okmányok nyomán classicus 
régiségre jogosult – Keresztes is nem mostani helyén, hanem odább a Bogáth oromszélén 
feküdt. – A régi falu azonban megsemmisült, s lakatlan praediumává vált a tordai 
sókamarának, honnan a nemzeti fejedelmek idejében 300 s több szekér széna is került ki a 



mellett, hogy a fejedelmi ménes és a tordai katonák lovai is ott legeltek*Lásd Bethlen Farkas 
Hist. II. 352–353. lap., berkeiből pedig az akna kerteléseihez szükséges fa hordatott*Benkő 
Milkovia II. p. 377. és Spec. Tran. cott. Thorda Keresztes rovat.. A mostani falu 1679-n 
kezdett épülni, legelőbb a tordai sóaknáknak görög haszonbérlője Rácz János és 
kamaraispánja Jaksi Tamás kezdett oda lakosokat telepiteni, azoknak telket és földet 
szakitván ki, miért hetenként két napot kellett a kamarának dolgozniok. Az 1679-ki 
országgyülés végzéseiben is Keresztes ez ujból épültére vonatkozást találhatunk, hol a 25. 
articulusban ez van: „Ezeknek pedig supplicatiójára mostan ujonnan Tordavármegyében 
Keresztes nevű falura vetnénk két rovást, puszta Csánra három rovást, mivel mostan 
kezdettek épülni.” Apafi korában már 25 család lakik ottan, ezen fejedelem Naláczinak 
inscribálta 3000 frtért, s bár a fiscalis director 1732-n Keresztesért pert inditott Naláczi József 
és László ellen, az mégis a Naláczi család birtokában maradt*Kemény József Trans. Poss. 
cott. Thorda villa Keresztes. egészen a későbbi időkig, midőn eladták. A néphagyomány 
Keresztesnek Naláczi-kézbe menését egy regényes történettel hozza kapcsolatba, ugyanis 
Naláczinak oly bájos felesége volt, hogy a fejedelemnek is szemébe tünt, s ez be is tért egy 
alkalommal Naláczihoz; a fejedelem a mindig ott hunyászkodó Naláczit eltávolitani kivánván, 
mondá neki: „mert hű szolgám vagy, jutalmazni akarlak, s azért mit legjobb lovadon egy óra 
alatt megkerülsz, neked adom.” Ezen szóra Naláczi feledte féltékenységét, s lovára pattanva 
elvágtatott, s a nagyon jó kedvben s elégülten talált fejedelem előtt egy óra mulva 
összeroskadt lováról nagyon rongyosan szállt le, mert a határvonalt, hol ellovagolt, piros 
díszmentéjének kitépett darabjaival jelölte meg, de mentéjét s lovát nem sajnálta, mert az 
áldott Keresztesmezőből oly nagy terjedelmű tért kerekitett ki, mely az oda épült 
Keresztesnek tág határt adott. 

Naláczi nyomában nekünk is foglalkoznunk kell a Keresztesmezővel, vagy inkább az ahhoz 
fűződő eseményekkel, mert e tér nemcsak legszebb, hanem egyszersmind legemlékesebb tere 
is honunknak, az útast itt nemcsak a tér és azt körülölelő tájfüzér megragadó szépsége, hanem 
mult idők történelmének e helyekhez fűződő emléke is lelkesülésre hangolja. Imént a 
Létomtetőről bámultuk a Keresztesmező szép madártávlati képét; most a központján fekvő s a 
térnek nevet adott faluhoz*Bombardus a Keresztesmező nevét buzakeresztről vagy inkább ez 
által jelképezett termékenységétől származtatja, azonban ugy látszik, hogy neve a közepén 
fekvő Keresztes falutól ered. Ezen falu pedig ily nevét onnan nyerte, hogy a keresztesek 
birták, mint azt fennebb láttuk. Az oláhok „Prat de Tráján”-nak nevezik. értünk, illő azért, 
hogy a történelmünkben szerepelt Keresztesmezővel itt egy kissé foglalkozzunk. 

Ezen gyönyörű és terjedelmes térség redőzeteivel a természet által nagyobb hadsergek 
csatateréül alkottatott, s mint Erdély központján két főfolyamának egyesülésénél fekvő hely 
igen nagy hadászati fontossággal bir, mert mintegy kulcsa Erdélynek, honnan a Maros 
völgyén fel a Székelyföldre és a Maros völgyén le Erdély déli és nyugati részébe lehet jutni; 
azért a legrégibb kortól kezdve le az ujabbig gyakran vívtak ottan csatákat, s gyakran szolgált 
az hadseregek gyülpontjául. Igy e téren vívta Decebal Trajannal döntő harczát, itt ásták meg 
Róma legiói a letiprott Dáciának sirját. Hogy országgyülésre többször gyültek össze őseink e 
téren, azt fennebb Keresztesnél előadtuk. Mátyás király, midőn nagyszerű ujitásai forradalmat 
idéztek elő Erdélyben, sas-sebességgel megjelent sergével itt táborozott. A nemzeti 
fejedelmek alatt a Keresztesmező szintén gyakran volt a hadak gyülhelye; igy 1566-ban, 
midőn a máj. 28-ki tordai országgyülés Szolimán szultán Magyarországra jöttekor szervezte a 
nemzeti véderőt, Hagymási Kristóf, Báthori Kristóf és Majláth Gábort fővezéreknek nevezvén 
ki, ezek a Keresztesmezőre 5000 főnyi serget vontak egybe*Lásd Erd. Tört. tára I. 59.. 1571. 
apr. 24-én János Zs. halálát követőleg Báthori Krist. Erdély fejedelemválasztási jogának 
biztositására 10,000 embert huzott össze a Keresztesmezőn. (Magyar Történeti Tár I. 6.) – 



Különben is a Keresztesmező a mezei lovas hadak rendes legelőhelye volt, s itt tervelte Békés 
Gáspár a fejedelmi ménes lovait elfogni. Ugyszintén a Keresztesmezőn ütött tábort 1575. jun. 
28-án Erdélybe való gyors beütésekor Békés, itt várta egészen jul. 4-ig az aranyosszékiek 
csatlakozását; ok nélkül azonban, mert Aranyosszékről 800 harczos nem hozzá, hanem 
Báthori sergéhez csatlakozott, s a Békés által itt elvesztegelt 5 nap ügye bukását idézte elő, 
mert azalatt Báthori oly serget vont egybe, mely K.-Sz.-Pálnál Jul. 9-én Békés sergét 
szétszórta*Lásd Bethlen Fark. Hist. II. 299.. – Itt gyültek össze nemcsak harcz, hanem béke 
idején is a rendes hadak. Mint az 1659-ki országgyülés végzése ki is mondta, hogy a mezei 
hadak legelőhelye mint eddig, ugy ezután is a Keresztes és Keménymező legyen, azért mondja 
a Comp. Cons.*P. 3, T 11, A 7., hogy az Ó- és Uj-Tordaiak a határt közösen használják, 
excipiálván Keresztesmezejét, mivel az más usura (hadi legelő) való hely. 1594. jul. a 
hazafiaknak Báthori Zs. kalandos terveit ellensúlyozó tábora, s az ebből fejlődött 
országgyülés szintén a Keresztesmezőn gyült egybe. (Bethlen F. III. 294–317.) 

1600-ban septemberben Tordához gyüjté Csáki István a hazafiak sergeit, s e hó 17-én a 
Keresztesmezőn tartott szemle után indultak el Mihály vajdát Miriszlónál tönkre tenni. 

1601-ben aug. 19-én a Keresztesmezőn táborozott Basta s itt vagdaltatta egybe vallonjaival a 
neki is nyakára nőtt Mihály vajdát*Bethlen Farkas V. 43–47, és Erd. Tört. Adat. III. 39.. 

1613-ban okt. 9-én a Bethlen Gábor trónra segitő Szkender Pasha a Keresztesmezőn 
táborozva hirdette Kolozsvárra azon fejedelemválasztó gyülést, melyre Bethlen e hó 17-én 
szintén innen indult el, s mely Erdélynek legnagyobb fejedelmét adta*Erd. Tört. Tára II. 251.. 
– 1659. augustusában Barcsai is több ideig táborzott a Keresztesmezőn, mint azt több innen 
keltezett okmánya bizonyitja. 

1662. jul. 13-án Apafi és a Kolozsvár ostroma után ide huzódott Kucsuk Pasha táborzott a 
Keresztesmezőn*Lásd Kemény József Trans. Poss. cott. Torda Keresztesmező rovat, és Lenk 
Geogr. Lex. II. 239.. 

1706-ban sept. 28-án az Erdélyt visszahóditott Pekri Lőrincz a Keresztesmezőn tartott szemlét 
győzelmes sergei felett, innen tudatta Rákóczival, hogy Erdélyben minden rendben van*Thaly 
Kálmán „Tört. kalászok” 234. lap.. 

1775-ben nagy hadgyakorlatokat tartottak a Keresztesmezőn, melyre a császárt is várták, ő 
nem jött el, valamint füstbe ment nevének czélzott örökitése is, mert egy akkortájt felfakadt 
bő forrásnak adott Császárkút nevét, ma már senki sem tudja. 

De a Keresztesmező dús mezején nemcsak a földmívelő és történész tehet dús aratást, hanem 
a természetvizsgáló is hálás téren mozog, növényzetének roppant gazdagsága, s állatainak 
nagy változatosságával egyiránt gazdagithatván gyüjteményeit*Főleg a túzokok és 
kolcsagoknak kedvencz tartózkodási helye a Keresztesmező., s gyönyörködhetvén a 
páratlanul szép vidékben, mely a havasok pompáját a térség szelid szépségeivel együttesen 
tárja fel. 

A Keresztesmező tájrészleteinek átnézetét adók fennebb, midőn a Létom tetőről – melynek 
irányában jövénk most – legelőször legeltetők szemeinket azon; s igy most tovább 
haladhatunk, hogy annak még át nem kutatott felső részét is vizsgálatunk tárgyává tegyük; de 
mielőtt az alsó részt a felsőtől elválasztó tordafelvinczi országútat átlépnők, meg kell 
látogatnunk ezen mezőnek ragyogó szemét, vagyis azon forrás-csoportot, mely Keresztestől 



délirányban, attól alig 1000 lépésre fakad fel oly vizbőséggel, hogy azt méltán ritkább 
természeti tüneményeink közé sorozhatjuk. Egy más közelében három gyönyörű viztükör 
ragyog ott, buja vizi növényzet és nefelejts-ágyak szindús keretébe fogva. E forrásokból oly 
bőségben rohan ki a viz, hogy lefolyásuk tekintélyes folyamkát alkot, mely szintén Rákos 
nevet öltve, Keresztes közt törtet a közeli Aranyosba. A patak vize, bár nyárban jéghideg, 
mégis télen át soha nem fagy be, s zöld pázsint szegélyzi akkor is, midőn körülte mindent 
megdermeszt a tél lehellete. Hasznositva – miként a Keresztesmező többi áldásos forrásai – ez 
sincsen; de hisszük, hogy közelg azon időszak, midőn gazdászatunk kezdetlegességének 
pólyáiból kibontakozand, s akkor ezen földöntözésre teremtett források hasznositásával a 
Keresztesmező Erdély Kanaanjává fog átváltozni. 

Útunkat a Keresztesmező felső részén folytatva, csakhamar elérjük a teljesen összeépült s 
csaknem félmértföld hosszuságban elnyúló Alsó- és Felső-Szent-Mihályfalvát, Aranyosszék 
egyik legtekintélyesebb helységét. 

Szent-Mihályfalva most az Aranyos jobb partján fekszik; mondják, régen az Aranyos a tér 
jobb oldalán folyván, akkor Sz.-Mihályfalva balpartján foglalt helyet, annak gyakori áradatai 
által veszélyeztetett helyen, miért szükségessé vált a falu biztositása s azt nem – mint másutt 
történni szokott – a falunak biztosabb fekhelyre való áttétele, hanem a folyó elköltöztetése 
által eszközölték, azt hatalmas gátlásokkal a tér baloldalára vetvén át. Ezen valójában óriási 
munkát feltételező töltések még most is látszanak a felsőszentmihályfalvi Alsópalánál levő 
malom tájékán, tanuskodva a folyamátszoritás feltevésének valódiságáról. Aranyosszék 
összes falui közt Szent-Mihályfalva az, melyről legmesszebb felható történeti tudomásunk 
van, mert az Zent-Mihelfalwa néven már 1170-n előfordul*Egy ezévi határjáratási 
okmányban, mely közölve van Urkundenb. z. Gesch. Sieb. I. k. 2–3. lap, és részletesebben 
tárgyalva lesz Torda leirásánál e munka pótkötetében. de mivel Aranyosszék 
adományleveleiben nevével nem találkozunk, ugy kell lenni, hogy a mongol dúlás azt teljesen 
megsemmisitette volt, s hogy a mongolokon győzedelmes kézdi székelyek azt kezdetben meg 
sem szállották, mert ha megszállották volna, akkor az adománylevelekben – hol Aranyosszék 
minden egyes helysége be van iktatva – ez is felemlittetett volna. Valószinünek tetszik e 
szerint, hogy Szent-Mihályfalva második megszállása, vagyis uj keletkezése később történt, 
de hogy az a székelyek első kitelepülését gyorsan követte, azt a pápai dézmák regestrumából 
láthatjuk, melynek 1332–1335. évi rovataiban „Villa S. Michaeli” néven mint igen tekintélyes 
és önálló egyházközséget találjuk fel*Az 1332. év rov. 698. l. ekként: „Paulus sac. de Villa S. 
Michaelis solv. 60 denarios”. Az 1333. év rov. 632. lapon. „Paulus sac. de S. Michaele solv. 
40 den.” Még kétszer a 662. és 721. lapon az 1334. és 1335. év rovataiban. A fizetett összeg 
aránylagos nagysága ezen egyházközség tekintélyes voltára enged következtetni., mi 
bámulatos gyors fejlődését tanusitja*Mert Róbert Károly 1313. évi confirmationalisában sem 
fordulván elő neve, alapitása ezutáni lehetett, s igy 1332-ig alig birhatott 19 évi létellel.. Ha 
nevéről szabad következtetnünk, akkor e falut, valamint a fennebb levő Rákost is nem kézdii, 
hanem Csikból, Sz.-Mihályról és Rákosról jött székelyek ujiták fel, uj telephelyük 
elnevezésében fentartván az ős haza emlékezetét. Ezen sejtelmet látszik támogatni az itteni 
népnek jellege s kiejtése is, mely inkább közelit a csíki, mint a háromszékiek 
beszédmodorához. S igy nem éppen valószinütlen azon feltevés, hogy az előbb kitelepitett 
kézdi székelyek jólléte, s az adományozott föld termékenysége hovatovább több kitelepülőt 
vonzott ide a belszékelyföld más részeiből is; igy jöhettek ki a Székelyföld legnépesebb, de 
egyszersmind legkopárabb részéből, Csíkból is székelyek, s felujiták az adományozott és 
székely szabadalmakkal felruházott területnek ezen lakatlan részén Sz.-Mihályfalvát s 
alakiták Sinfalvát és Rákost, melyek egyike sem fordul elő az adománylevélben, s igy azok 
mindenesetre 1313 után*Róbert Károly ez évi confirmationalisának kiadása után, mert abban 



bár Aranyosszék minden akkori helységei névszerint megemlitve vannak, a fennebbiek 
egyikének is nevére nem akadhatunk. kellett hogy keletkezzenek. 

Az Approbata constitutióban*1625-ki végzésekben App. Cons. Pars V, Ed. 60. 
Szentmihályfalvára vonatkozólag ez áll: „A szentmihályfalvi vitézlő rend az 
aranyosszékiekkel egyenlő állapotban és teherviselésben hagyatik”, miből sokan azt akarják 
kivonni, hogy Szentmihályfalva azelőtt Tordavármegyéhez tartozott, s csak ekkor csatoltatott 
Aranyosszékhez, a mi nem áll; mert ily elcsatolás csakis országgyülési beleegyezéssel lett 
volna végrehajtható, mely esetben annak világos nyomait találnók törvényeinkben, miért a 
fennidézett országgyülési határozat legfelebb valamely oly kiváltságát szüntette meg a 
szentmihályfalviaknak, mely azokat némely közterhek hordozása alól felmentette volt. Nem 
tartozhatott Tordavármegyéhez azért is, mert Aranyosszék e tájt még most is túlhat az 
Aranyos balpartjára, régen pedig – miként látni fogjuk – a mostaninál is nagyobb területtel 
birt az Aranyoson túl. 

1573-ban, midőn Erdély trónja felett Báthori Istvánnal Békés Gáspár versengett, 
Szentmihályfalvi Péter, mint az utóbbinak pártfőnöke tünt fel. A Fogaras várából Prágába 
menekült Békés, pártja szervezője Radák Lászlóhoz irt levelében több intézkedései közt 
Szentmihályfalvi Pétert az aranyosszékiek fellázitására útalja, hogy ezek segélyével a tordai 
határon (Keresztesmezőn) legelő fejedelmi ménest megrohanva kézre keritse. De az éber 
Báthori junius 24-én Tordára országgyülést hirdetett, honnan tett intézkedései s gyors sereg-
egybevonás által meghiusitá Szentmihályfalvi törekvését; de ő ennek daczára végig hű maradt 
Békéshez, miért az 1575. jul. 25-ki országgyülés reá is kimondotta a hűtlenségi bűnt*Lásd 
Kővári Erd. Tört. IV. k. 19–27. lap.. A sujtott Szentmihályfalvi Péter mellett felemlitendőnek 
tartok néhány fejedelmek által jutalmazott szentmihályfalvi lakost, mint szentmihályfalvi 
Litterati Pált, ki Lajos királytól 1521. márcz. 30-án nyerte el a kidei Ispán János kihaltával 
koronára szállt Dobokát, s másutt levő jószágait*Ered. a kolozsm. conv. levélt. XI. 1216, 
közli Kemény Józs. App. dipl. Tr. IX. 71.. 1530-ban april 10-én János király Budáról kiadott 
adománylevelével szentmihályfalvi Antalfi Jánosnak adományozza kövendi Székely (Zekel) 
János esztergomi prépostnak és Lukács testvérének a némettel való czimboraságukért 
hűtlenségi bűnön vesztett minden aranyosszéki, ugy gyéresi, toháti és örkei jószágaikat*Ered. 
ugyanott, közli Kemény József ugyanott 157. lapon.. 1584. máj. 29-én Báthori Zsigmond 
szentmihályfalvi Bachi Ferenczet, Görgényvár számtartóját (provisor) megnemesiti, s 
beiktatni rendeli a két évvel azelőtt Balogh Jánostól vásárolt alsó-szentmihályfalvi 
házba*Fehérvári kápt. levélt. Lib. Reg. Sig. Báthori l. 368.. 1620. sept. 23-án Bethlen Gábor 
szentmihályfalvi Szabó másként Benedeki Mártont azon hősiességért, melylyel a Dunántúl 
több helyről elűzte a németet (tehát legalább is csapatvezér lehetett), valamint mostoha 
testvérét szentmihályfalvi Zsigmond Mihályt és Prinyi Miklóst nemesiti, s szentmihályfalvi 
házaikat adómentesekké teszi*Erd. gub. levélt. Trans. conv. T. VII. 261.. A szék tisztségének 
már többször hivatolt 1697-ki jelentésében Szentmihályfalván akkor nemesek voltak: Vas 
Dániel, Jobbágy Ben., Szoboszlai József és Dávid, Miske Imre, boosi Kis Péter, Szoboszlai 
László és ezek jobbágyai, volt 5 szabad ember. 

Rákóczi György 1636. jan. 10-én Szentmihályfalván van, s innen rendeli, hogy a tordai 
posztosoknak (sóvágók) a szokásos ingyen darab sót kiadják*Ered. fisc. levélt. fasc. 21. Lib. 
cott. Torda.. 

A Rákóczi Ferencz vezetése alatt vívott szabadságharczban Aranyosszék, s azzal 
Szentmihályfalva lakói is folytonosan a nemzeti ügy mellett buzgólkodtak, miért többszörös 
feldúlatásnak és nyomorgatásnak voltak kitéve, nevezetesen 1703 végén Rabutin nagy 



labancz táborral szállt meg az Aranyos partján, s karácson előtti harmad napon megrohanván 
Szentmihályfalvát, elégette a reformátusok templomát, papi, mesteri lakát és az iskola 
helyiségét, valamint elhamvasztá a falunak minden házát. Ekkor égett oda akkori 
szentmihályfalvi lelkész, később refor. püspök, Pelsőczi Jánosnak igen nagy becsű könyvtára 
is*Lásd Bod Péter „Az erd. ref. püspökök Hist.” 196. lap.. 

A Rákóczi-forradalomra következett időben, nevezetesen 1711. decz. 10-én, a Szebenből 
visszakerült főkirálybiró Szilágyi András Szentmihályfalván irja egybe Aranyosszék 
nemeseit, 1744. okt. 26-án pedig Aranyosszék szintén itt tartja általános lustráját*Lásd e kötet 
előismertetésében „Aranyosszék lustráinak” rovatában.. E lustrák mellett Aranyosszék 
gyakran tartá közgyüléseit is Szentmihályfalván, sőt az 1691. aug. 28-án itt tartott közgyülés 
jegyzőkönyvében azon bejegyzést találjuk, miszerint Szent-Mihályfalva volt a közgyülések 
szokott helye; bár ezt, ugy látszik, nem tarták meg, mert 1651–1848-ig mindössze is csak 10, 
Szent-Mihályfalván tartott közgyülést találunk. Valamint azon másik 1746-ban hozott 
határozat, hogy a derékszékek attól kezdve Szent-Mihályfalván tartassanak, sem 
érvényesittetett továbbra, mint pár évtizedre, mert azután a derékszékek is egyik helyről a 
másikra vándoroltak. 1784–1786-ban József császár interregnuma idejében azonban a 
nemesek sedriája mindig Szent-Mihályfalván ülésezett*Láss ezekről e kötet előismertetésében 
„Aranyosszék közgyülései” rovatában.. 

1763-ban, midőn Bukow a gyéresiek, egerbegyiek és bágyoniakra felerőszakolta a fegyvert, 
Sz.-Mihályfalvát is be akarta vonni, miben az ottan lakó b. Miske Imre Aranyosszék akkori 
főkirálybirájának erélyes fellépése gátolta meg. 

1848. nov. 20- és 21-én Szent-Mihályfalván az oláhok ismételték azt, mit másfél század előtt 
Rabutin labanczai míveltek; templom, papilak, iskola és a falu nagy része ez alkalommal is a 
lángok martaléka lett*Ekkor elraboltattak az egyház szent edényei is, azok közt főleg 
sajnálnunk kell azon gyönyörű poharat, melyet Mikes Zsófia ajándékozott volt az egyháznak, 
s mely a jegyzőkönyvi bejegyzés szerint öt darabra szétszedhető, srófos lábu oly szép pohár 
volt, hogy messze vidéken nem volt párja. Ezen dúlás a Gräczevel kötött pacificatio után 
történt, mely pacificatio alkalmával szerződésileg és esküvel kötelezte magát, hogy 
Aranyosszéknek semmi bántódása nem lesz. De ez csak addig tartott, mig sergeit a tordai 
berekben elszállásolta, honnan első gondja volt Szentmihályfalva kifosztása és feldúlására 
vezetni.. A rombolás nyomait azonban már eltüntette a hivek buzgalma és a lakosok 
ernyedetlen szorgalma. 

A két Szent-Mihályfalva lakói unitárius és ev. református székelyek, mindkét 
vallásfelekezetüek temploma a két falu központján egymás mellett fekszik, ezek közül a 
reformátusok egyháza nemcsak tekintélyes, hanem egyszersmind régi is. Ez az unitáriusoké 
volt, de Bethlen Gábor korában elrendelt népszámláláskor a helvét hitvallásuak többsége 
tünvén ki, az ős templom ezek kezére ment át, mig az unitáriusok más templom épitésére 
voltak szorulva*Lásd Hist. Eccl. Unit. in Tran. II. 383. lap.. A miként gazdát cserélt a régi 
templom, ugy helyét is megváltoztatta, mert akkor más helyen feküdt, s jeleni fekhelyére csak 
1674-ben költöztetett át, a mint kitünik az egyházközségnek 1690-ben kezdett 
jegyzőkönyvéből, melynek 5–6. lapján akkori lelkész, Kereszturi Pál e templomra vonatkozó 
következő bejegyzést tette: „Mivel az Eclesiának réghi temploma és tornya az 
alsószentmihályfalvi határon az Aranyos vizéhez közel levén épitve, idővel a viz reászakadott, 
melyet végre el is hordott volna. Tetszett azért az Eclának, hogy azon templomnak és 
toronynak köveit másuvá hordanák, s más helyen rakatnák fel; mely ujanon épült templom és 
torony az mostani helyén az Alsó-Szentmihályfalvi határon a falu közönséges földén 



fundáltatott néhai Ttes Ngos losonczi Bánfi Dienes bölcs tetszéséből és foglalásából, és néhai 
nemes nemzetes Csegezi Tamás, akkor Aranyosszék főkapitányának javallásából. 
Felépitésében főeszköz (mint egy Zorobabel) volt néhai nemes nemzetes Szoboszlai János 
Torda vármegyének érdemes főbirája. Azon épülethez sok felől sok szép adakozassal 
voltanak ez hazának, Istenünknek és vallásunknak szerető mélt. főrendei, ugymint T. Apafi 
Mihály mélt. erdélyi fejedelem Kmes Urk és idvezült Bornemisza Anna mélt. 
fejedelemaszonyunk ő Ngok; eő ngokat követték ebben a ngos los. Bánfi Dienes, és Infélő 
(Istenfélő) házastársa Tek. ngos Bornemisza Kata asszony több In anyaszentegyházának 
kegyes dajkáival edgyütt. E mellett az eclának is nemes és igaz tagjai is sok költségekkel 
segitették. Mely templom kezdett épülni fundamentumaival, tornyával edgyütt az 1674-ben, 
végződött el az ablakok hinyával (hiányával) 1685-ben, mely templomnak és toronynak 
formája ez mostani seculumban ez hazában, kit ujanon épitettek volna, igen ritka.” 

S valójában Kereszturinak igaza volt, mert az falusi egyházaink közt még ma is ritkitja párját, 
mit a réginek értelmes átépitése által értek el. Ugyanis a régi templomból sértetlenül áthozták 
és alkalmazták az ablakoknak alig csúcsíves kőkeretét, melyeknek béllete kivülről horonynyal 
van tagozva; meg volt tartva az ablakok díszművezete is, az azonban ma már egybe van 
tördelve. A szentély sokszögüleg záródik s a hajóval egyenlő szélességgel bir. A magas 
négyszög torony második osztályában kettős köríves ablak van, mely szintén a régi egyházból 
hozatott át, s mely, ezek útmutatása szerint, az átmeneti korszaknak (14. század elején épült) 
műve volt. A felül tornácz-környezte toronyban van egy régi harang is, körirata ez: „Verbum 
Domini manet in aeternum Anno 1597.” 

A toronycsarnokban pedig az 1645-ben elhalt szentmihályfalvi Vajda Györgynek, 
Aranyosszék egyik jelesebb főkapitányának van sirköve, ezen felirattal: 

„Georgius hoc recubans sub pondere Vajda 

quiescit 

Qui Patrie quondam firma colomna fuit. 

Principibus placuit: Sedis Capitaneus ergo 

Extitit; huic Arannyas Marte favente bonus. 

Militiae multa fervens excelluit arte, 

Strenuus hic armis consilioque gravis. 

Moesta Toroczkana de stirpe creata marito 

Haec Helena ista dedit sic monimenta suo.”*Ezen felirat egyébiránt közölve van Bod Péter 
„Hung. Tymbalus” etc. II. 79. lap.  

A szentély falában a reformatio 1818-ban megült háromszázados ünnepének emléktáblája van 
befalazva. Ez az egyedüli felirat, mi ezen átalakitott templomon előfordul. 

Az unitáriusok temploma, mint uj épület, semmi épitészeti becscsel nem bir; de annál 
díszesebb azon gót modorban épült sir-kápolna, melyet b. Miske Ferencz, leánya, b. Jósika 
Pálné számára ritka műizléssel épittetett; ennek közelében Miske gót-mór izlésü kastélya 
pompálkodik. E helyen a kastély és sirkápolna épitésekor igen nagy mennyiségű hamvvederre 
s másnemű műmaradványokra akadtak, melyek kétségtelenül római korból származnak s egy 
római temető ezen helyen voltát sejtetik. 



Szent-Mihályfalva Aranyosszéknek négy főkapitányt adott; ezek: Vajda György (1645), 
Novák Farkas (1610–1649), Vas István (1649–1660) és Csegezi Tamás (1661–1678); adott öt 
főkirálybirót is, ezek: Litterati Nagy András (1610), Jenei Péter (1651), Békési János (1656), 
Mihálcz Ferencz (1669) és b. Miske Imre (1770–1773), kik mindnyájan Szent-Mihályfalván 
laktak s onnan is irták magokat, Vas István kivételével, ki Gyéresről származván, „gyéresi” 
előnevet használt, bár Sz.-Mihályfalván lakott. Ezeken kivül meg kell még emlékeznünk Sz.-
Mihályfalva egyik jeles szülöttjéről, alsó-torjai Mike Sándorról. Egy a közjó szolgálatában, 
hasznos tevékenységben eltöltött hosszu élet merül fel itt előttünk; azért kegyeletes 
kötelességet teljesitek, midőn a nemes élet kiindulási pontjánál, a bölcsőnél megállapodom, 
hogy annak áldásos folyama felett szemlét tartsak, mert a jók, a nemes keblüek emlékének 
megőrzése, az erénynek hozott legszebb hódolat. 

Mike Sándor Szentmihályfalván 1795. jan. 22-én született*Atyja Mike Ferencz, anyja etédi 
Szabó Mária volt., tanulmányait a tordai unitárium gymnásiumban kezdette, Kolozsvártt 
végezte, 1819-ben tiszteletbeli irnok lett a kormányszéknél, s csak 10 évi ingyen szolgálat 
után lett napdijassá. 1832-ben rendes irnok, 1837-ben lajstromozó. Mint ilyen a szebeni 
országgyülésre ment a levéltár legszükségesebb részével. Ekkor fedezte fel a levéltár 1790-ki 
Kolozsvárra való átköltözésekor Szebenben maradt, s egy nedves pinczébe dobva rothadásnak 
kitett nagy okmányhalmazt; azonnal azok megmentésére határozta el magát, éjjel-nappal 
egészségének, hallásának feláldozásával*A hideg, nedves helyiségben kapott hülés 
következtében annyira elveszitette hallását, hogy azután hallcsőt kellett használnia. dolgozott 
ott, s kiragadta a megsemmisülés torkából azon nagybecsű régi okmánygyüjteményt, mely a 
történelmi nyomozásoknak gazdag anyagot nyujt, s mely a kormányszéki levéltárnak 
legértékesebb, legbecsesebb részét alkotja. Ha Mike életében ennél többet nem tett volna is, 
nemzete hálájára érdemes lenne; pedig ez csak kezdete volt az ő egész életén át tartott 
buzgalmának; mert a hogy 1843-ban levéltári aligazgatónak kineveztetett, azonnal a levéltár 
berendezéséhez kezdett, s ahhoz azon 25 nagy ívrétű kötetre menő tárgymutatót készité, 
melyek „Mike codex” néven ma is megvannak, s melyek a roppant levéltárban való 
eligazodhatásnak megbecsülhetlen kulcsait nyujtják. A roppant munkával sajátkezüleg 
készitett mű, nemcsak száraz levéltári lajstromot képez, hanem a tudományos és diplomatikai 
munkákra való hivatkozások által egy nagybecsű, tudományos munka értékével bir. „Ő e holt 
kincsnek életet adott”, miként Szilágyi Sándor jellemzőleg mondja. De nemcsak rendezte, 
lajstromozta, s a régi zürből kiemelten használhatóvá tette e nagybecsű levéltárt, hanem azt 
meg is mentette, mert a forradalom jó és rosz napjaiban őrizte, védte; forradalom után pedig, 
midőn Urbán a levéltárt katonai zár alá tette, s a haszontalan lomnak itéltet szétszórni tervelte, 
Mike nem gondolva bezáratási fenyegetéseivel, addig és oly erélyesen remonstrált, s a 
fontosabb ügydarabokat addig tartá elrejtve, mig azt a katonai zárlat alól felmenté, s a 
felmentettnek tovább gondozását fél fizetéssel is elvállalta. Csak 1861-ben lett visszaállitva 
hivatalába. 1863-ban rendes levéltári igazgatóvá nevezték. 1864-ben 44 évi folytonos 
szolgálat után*Erre összesen csak négyheti szabadságidő esik. Jutalmat csak egyszer kapott, 
1000 frtot a szebeni okmányok megmentésekor; halála után itt sem maradt el az erkölcsi 
elismerés, mert a kormányszék Mike Sánd. hű szolgálatainak elismerését jegyzőkönyvbe 
iktatta, s szomoru jelentését a levéltárba betétetni határozta. saját kérelmére nyugalmaztatott. 
Csak ekkor vonult vissza munkás magányába gyöngéden szeretett kedves leánya Róza*Jakab 
Elek jeles tudósunk neje, Mike Sándor egyetlen leánya első nejétől Nagy Juliannától; második 
neje Szacsvai Sára volt. és unokái körébe, csak ekkor kezdett nagyobb mérvben saját 
nagybecsű történelmi gyüjteményének rendezéséhez; azonban csakhamar kiragadá 
munkássága e kedves köréből a halál kérlelhetetlensége, mely 1867. máj. 27-én eloltá azon 
nemes lélek égi szikráját, melynek jótékony melegénél annyian hevültünk, s serkentünk tettre, 
melyet az ő önzetlen jósága és támogatása könnyite, s melyhez kitartást a kedves „Mike 



bácsi” példájából meriténk; mert ő volt irodalmunknak lelkes Nesztora, kihez mi – e rögös 
pályának fiatalabb küzdérei – szeretettel, bizalommal és hálás elismeréssel közeliténk; ő volt 
az, ki tettre, kitartásra buzditott, ki tanácsával roppant tudományának, s nagybecsű okmány- 
és adatgyüjteményének kincseivel oly bőkezüleg megajándékozott. Ő nemcsak sokat tudott és 
azt örömest közlé, hanem méhszorgalommal egy egész életen át egybeszerzett 
adatgyüjteményét is annak, ki azt felhasználni akarta és tudta, rendelkezésére bocsátotta, oly 
határtalan bizalommal, hogy arról még nyugtát sem fogadott el. Ha valamely iró történeti 
kérdésekben levélben felkereste, ő maga roppant munkával összeirta mindazt, mit a kérdéses 
tárgyra vonatkozót tudott, vagy kikutathatott, s azt minden köszönet, minden jutalom ellen 
tiltakozva, egész készséggel nyujtotta. Azért alig jelent meg történeti irodalmunkban az utóbbi 
időkben komolyabb irányú munka, melynek szerzője az előszóban köszönetet ne szavazna 
Mike közreműködéseért, alig van történelmi mű, mely tele ne lenne Mike gyüjteményére való 
hivatkozással; ő egy egész életen át fáradott, méhszorgalommal gyüjtött történelmünk 
elhanyagolt mezején, nem azért, hogy önálló alkotásaival, nagy horderejű fölfedezéseivel 
tündököljék, hanem azért, hogy abból mások meritsenek, hogy történelmünk fejlesztésének 
egy gazdag tárházát nyissa fel a haza tudományosság jelen és jövendő munkásai számára; 
szóval ő nem fényleni, hanem használni akart, s használt is életében, s használni fog még 
letünte után is nagyon sokáig, közkincscsé tett nagybecsű gyüjteménye által; mert nemcsak 
hogy az erdélyi országos muzeum gazdag levéltárát dijtalanul rendezte, őrizte és 
gondozta*Midőn Kemény József roppant becsü kéziratgyüjteményét és könyvtárát az 
alapitandó erdélyi muzeumnak hagyományozta, Mike Sándor, hogy az veszendőbe nem 
menjen, önként ajánlkozott annak őrzése és rendezésére. Az országos levéltárban felállitotta, 
rendezte, a hiányzó okmányokat visszaszerezte, a gyüjteményt használni kivánóknak egész 
készséggel felnyitotta, s a terhes munkát folytatta minden fizetés nélkül mindaddig, mig a 
muzeum megalapultával könyvtárnoka, Szabó Károlynak biztos kezeibe nem tehette le a 
nemzet e megbecsülhetlen kincsét; miért a muzeum közgyülése köszönetet is szavazott., 
hanem 1857-ben saját 160 ívrétű kötetből álló, s nagyrészt sajátkezüleg irt gyüjteményét is 
nevezett muzeumnak hagyományozta, mi halála után pontosan át is lett szolgáltatva. Ezekben 
a tudomány nagybecsű kincsei vannak a jelen és jövő számára letéve; mert a közt vannak az 
erdélyi országgyülések végzései 1540–1744. öt ívrétű kötetben. Az országgyülési bizottságok 
munkálatai 1728–1844. huszonöt ivrétű kötetben. Erdély hivatali személyzetének táblázata 
1692–1848. Tizenkét kötet eredeti oklevél, továbbá erdélyi nemzetségekre vonatkozó adatok 
23 ívr. kötet. Továbbá a leleszi, monostori és fehérvári káptalanok, a fiscalis, lutheranus 
püspöki, korlátnoksági, kamarai, déva-uradalmi és több magányos levéltárok lajstromai, 4 ívr. 
kötet. Egy számos kötetre menő hirlapgyüjtemény, s Mikének több kézirati munkája, 
melyekből egynémelynek közrebocsátása tervbe van véve. 

Ezen rövid átnézet is fogalmat adhat az általa összehalmozott roppant kincsről. Ennyi érdem 
mellett Mike volt a világ egyik legszerényebb embere, ki minden feltünéstől, minden 
legcsekélyebb kitüntetéstől is félrehuzódott, s tett szolgálataiért még köszönetet sem akart 
elfogadni. A muzeumba nem egyszer lopott be egy-egy becses okmányt, vagy ritka könyvet, s 
midőn a szabályok értelmében az adakozók közt neve közöltetett, neheztelt érte, mert – mint 
mondá – nem az a kérdés, hogy ki adta, hanem hogy meglegyen. Lefestetni vagy 
lefényképeztetni nem engedte magát*Csak egyetlen fiatalkori képe maradt hátra, ez is el volt 
rejtve, s halála előtt sugta meg hollétét kis unokájának, oly feltétellel, hogy csak 6 hónap 
mulva mutassa meg anyjának., s midőn életleirásáért egy meghitt barátja zaklatta, örömest tett 
igéretet az ahhoz való adatok elküldésére, azonban az erre szánt lapra jelleméből kifolyó 
spártai rövidséggel csak ennyit irt személyéről: 

Caesart illetnek meg a faragott kövek, 



Neked legyen elég egy fekete czövek. 

De ha életében nemes érdemeit rejtegette, ha azoknak kiemelése ellen határozottan tiltakozott, 
halála után annálinkább igyekeztek kortársai azt kitüntetni; legelőbb Szabó Károly tartott egy 
igen jeles emlékbeszédet a muzeum 1867. évi közgyülésén, azután életleirása közölve volt a 
„Vasárnapi ujság” 1867. évf. 46. számában. A „Buda-Pesti közlöny” 1868. évf. 3–4. 
számában Szilágyi Sándor által, s végre a „Magyar történelmi társulat közlönye” a 
„Századok” 1867. nov. füzetében, veje, hivatal-utódja és hasznos munkásságának folytatója 
Jakab Elek ismertette*Ezek segélyével van jeleni vázlatom egybeállitva.. De ha nem birnók is 
a hódolat, az elismerés e számos nyilatkozatait, Mike neve még akkor is élne, valamint élni 
fog nagybecsű gyüjteményében. Valódi nagyságát, önzetlenül emelkedett nemes lelkületét 
nem csak mi dicsőitjük, kik közelről ismertük, s kik sok tekintetben jóságának részesei 
voltunk, hanem elismerni és méltányolni fogják az utánunk jövők is, kik történelmünk 
behatóbb tanulmányát az ő irányjelölése nyomán követhetik legbiztosabban, kik 
gyüjteményéből ezen önalkotta mauzoleumnak nagyszerüségét leginkább megitélhetik. Sirja a 
kolozsvári temetőben van, fölötte koszorúval díszitett siremlék áll, rajta e jellemző sorok: 

”A kő a jellemszilárd férfit, 

A koszorú az élet-bölcset tiszteli.” 

Minden díszszobornál nagyszerübb emlékköve azonban gyüjteménye, s Mike Sándor emléke 
e gyüjteményben élni fog és örökre fenmaradni a magyar történettudomány mívelőinek s ez 
által a nemzet hálás emlékében is. De válunk meg egy időre a feledhetlennek kedves 
emlékétől, hogy kutatásunkat szülőföldjének virányain folytatva, Sz.-Mihályfalva határán is 
egy régészeti szemlét tartsunk. 

Legelőbb a falu alsó végén levő boltozott földalatti üreget emlitem fel, mely Kripta nevet 
visel, s mely hogy valójában sirbolt volt, az onnan kikerült díszfegyverek- és ékszerekből is 
kitünik. Mondják, hogy Csegezi Tamás, Aranyosszék főkapitánya*Hogy Csegezi Tamás 
Szentmihályfalváról irta magát s udvarháza is volt ott, kitetszik egy 1669. apr. 4-ről kelt 
contractusból, mely várfalvi Nagy János gyüjteményében van. és Gedő László lett volna oda 
eltemetve. Az innen északra terjedő térséget Bodoknak hivják; e tér közepén Négydombnak 
nevezett emelkedés van, honnan több, egy darabból, durván és minden faragvány és felirat 
nélküli kőkoporsó került ki, melyekből három most is látható Nagy Elek udvarában Sz.-
Mihályfalván. Ezek kőkoporsók kétségtelenné teszik a Négy-dombnak temető voltát; de mivel 
a koporsók kivételénél senki sem észlelte az abban levő fegyverzeteket és műtárgyakat, most 
már nem lehet meghatározni, hogy azon temetkezőhely mely korból származik; pedig igen 
valószinű, hogy azon dombokban még más sirkamrák is rejtőzködnek, s remélhető, hogy 
azoknak egykor bekövetkezendő tudományos észlelése majd felderitendi a valót. 

Odább a felvinczi országúton túl a Létom hegyoldalában egy helyet Vajda kápolnájának 
neveznek. Az eltünt imolának ma csekély nyomai látszanak, de a hagyomány azt tartja, hogy 
az Mihály vajda emlékkápolnája lett volna. 1842-ben egy nagy feliratos kő – mint hiszik, a 
vajda emlékköve – vetődött ki onnan; de azt az akkor épült sz.-mihályfalvi unitarium 
templom szögletkövéül felhasználva, beépitették. Különben, ha ugy lenne is, ezen átkos 
emlékű szörnyeteg emlékkövének ily eltemetését egy cseppet sem fájlalhatjuk. 

Sz.-Mihályfalva határa átnyúlik az Aranyos balpartjára is, s ekként mi is jogosan 
kiterjeszthetjük oda szemlélődésünket, hol, a malomtól alig 500 lépésnyire eső, s a tér 



szinvonala fölé vagy 60 lábnyira emelkedő önálló dombot találunk. Ezen dobot Szentléleknek 
nevezik, s mondják, hogy ottan egy megsemmisült falunak állott egykor kerek idomú 
egyháza, mely a Szentlélek tiszteletére épült. A dombon most csekély rommaradvány van, 
némi alapfalak s mindenfelé szétszórt római téglák; melyek mutatják, hogy az itt állott 
keresztyén templomhoz valamely római pogány épület anyagját használták fel. E csekély 
romok s a hozzá füződő homályos hagyományok mégis nagy fontossággal birnak reánk, mert 
iránytűül szolgálnak Aranyosszék két eltünt ős faluja fekhelyének feltalálására. Ugyanis alább 
Inakfalvánál közlém László királynak azon 1279-ki adománylevelét, melylyel Mikud bánnak 
többek közt az addig Torda vár jobbágya, Kis Gergely által birt Igruchteluk és Kerekygházt, 
két Aranyos mellett fekvő falut adományozta*Lásd fennebb Inakfalvánál.. 1288-n Mikud bán 
a szentföldre-menetel fogadalma alól való felmentésért, a gy.-fehérvári sz. Mihály-templom 
számára adta Sz.-Miklóst (Scent Myklous, ma Torda egy része), melynek körülhatárolásánál 
nyugatra esőnek iratik Mikud bánnak Kerekegház nevű birtoka*A nagyszombaton Fejérvárt 
kiadott okmány eredetije fejérv. kápt. levélt. Fasc. III. Nr. 33, közli Kemény Józs. App. dipl. 
Tran. I. és Fejér Cod. dipl. V. 3, 436. Kivonatozva Szeredai Ser. Epp. 10, csakhogy ő az 
évszámot hibásan 1288-ra teszi., mely e szerint a mi Szentlélekünkkel tökéletesen egybetalál. 
De mivel Aranyosszék adományleveleiben, nevezetesen az 1291-ben Aranyosszék ős falui 
közt ott találjuk Kerekhygházt, az 1313-ikban Kerechygházt, igen valószinüvé lesz, hogy 
Aranyosszék ezen nyomtalanul eltünt ős falujának eddig nem is sejtett fekhelye itten volt, s 
köridomú egyháza, melyről neve származhatott, ott feküdt a Szentlélek tetőlapján. Sőt 
ikerfalujának, a szintén Aranyos mellett feküdt Igruchteleknek vagy az aranyosszéki 
adománylevelekben előforduló Igrethi-nek is ott kellett alább feküdni, hogy egy 16. 
századbeli esketésből*Ez egy 1591-ki esketés, melyet komjátszegi Pál, Tordavármegye 
főbirája és kolozsvári Litterati György a tordai és szentmihályfalvi határ ügyében tartanak az 
Eörlyk és Pardépataka közti rég per alatt levő területre nézve; ebből kitünik, hogy a régi 
okmányokban előforduló Eörlik szántóföld volt, továbbá több tanu, de nevezetesen szindi 
Chiek Péter mondja: „hogy a kérdéses földet a tordaiak pénzen vették volt egy kis falucskától, 
mely az Aranyos mellett feküdt, holott kápolnáját is érte.” Megvan az esketés a kolozsm. 
conv. levélt. „A major” czímű prot. 149. lapján egy, 1812-ki transumtuma Torda város 
levéltárában. kitünőleg egy kis falu kápolnájának romjai állottak régen, mely kápolna azonban 
a nagy hegyomladások miatt ma nyomtalanul eltünt, miáltal biztos nyomkövetésünk 
lehetlenné vált. 

Miután régészeti körszemlénk áthozott az Aranyos balpartjára, nem tehetjük, hogy a 
Szentléleken felül alig pár ezer lépésre fekvő Mészkőt, Aranyosszék a folyam bal partjára 
előőrskint átfészkelt ez egyetlen faluját meg ne látogassuk. 

Mészkő is Aranyosszék azon falui közé tartozik, melyek sem az 1291-ki, sem az 1313-ki 
adománylevélben felemlitve nincsenek, mert – nézetem szerint – ugy Kővári László, mint 
Kemény József is hibásan származtatják azt az aranyosszéki kiváltságlevelekben előforduló 
Mediestől, mivel az – miként fennebb Felvincz leirásánál kimutattam – a Felvincz közelében 
ma is meglevő Medgyesnél és nem itt feküdt. Ugy kell tehát lenni, hogy Mészkő a kézdi 
székelyek kitelepülte után keletkezett másodgyarmat volt; de hogy azt követőleg hamar 
létrejött, azt a pápai dézmák regestrumából láthatjuk, melynek 1332. évi rovatában Mezkun 
néven már mint önálló egyházközséget feltalálhatjuk*A 663-ik lapon ekként: „Paulus 
sacerdos de Mezkun solvit 18 denarios.” Hogy pedig ez Mészkő és nem más lehetett, mutatja 
az is, miszerint a tordai archidiaconatusban Szind, Peterd és Hidas közé helyezetten fordul 
elő.. 



A hagyomány Mészkő alakulását ekként indokolja. Odább a tordai hasadéktól Tordáig 
terjedő, most lakatlan fensík egyik völgyteknőjében, két falu Átalteluk és Pardéfalva feküdt. 
Ezen falukat az ellenség felprédálta; de lakóinak elmenekült része az akkor sürű erdő boritotta 
Mészkő feletti sziklák közé rejtőzködve megmaradt. Ezek aztán nem is tértek vissza régi 
feldúlt telephelyeikre, hanem itt a mentő sziklák alján épitették fel Mészkőt. 

Ezen hagyományokat – legalább a feldúltnak mondott falukra vonatkozólag – igazoltnak 
találjuk, mert azoknak egykori lételéről, részint okmányilag támogatható tudomásunk van, 
részint most is feltalálható fekhelyeikről következtethetünk. De keressük fel a feledetteknek 
ismeretlen fekhelyét. 

A Torda-hasadékkal szemben levő hegység, vagy a Tordától, a tordai hasadékon áttörő 
Hesdád patakáig nyuló fensík nyugati részén egy helyet még ma is Átolnak neveznek, az ott 
eredő, s Mészkőn alól Aranyosba szakadó csermelyt Átol-patakának hivják, ennek Sóskút 
nevű forrás fejénél régi pinczehelyek, vastag cseréptöredékek, s más rommaradványok 
merülnek fel, jelölve, hogy itten egykor valójában falu, még pedig az állitólagos Atalteluk 
feküdhetett. 

Pardéra vonatkozólag még határozottabb és biztosabb nyomjelöléseink vannak. Az emlitett 
fensíknak a tordai hasadékkal szembe eső részén több forrás fakad fel, melyeknek kifolyása 
azon kis csermelykét alkotja, mely a fensík egy keletirányu völgy-mélyedésén törtet le, s a 
tordai malom közelében ömlik az Aranyosba. Ezen csermely forrásainak terjedelmes területét 
ma is Pardénak, a csermelykét Pardé-patakának, a völgyére néző szőlőket Pardé-szőlőinek 
nevezik. Ha az útas ezen most lakatlanul elhagyott helyeket vizsgálja, meg lesz lepetve azon 
nagy mennyiségben önként szemeibe ötlő maradványok által, melyek azt tanusitják, hogy e 
hely hajdanában emberek tanyája volt. Ily nyomokra akad főleg a Pardé forrás fejénél, hol a 
Szőkedomb gerinczéig mindenütt roppant mennyiségű római tégla- és cseréptöredékek 
boritják a talajt, melyek közé durvább barbarkori cserépdarabok is vegyülnek, jelölve mintegy 
két korszak itteni létnyomait. Az első a római korszak volt, midőn kőfaragók és téglavetők 
laktak ott*A rómaiak által e tájan mívelt kőbányákat és téglavetődéjüket majd másutt Torda 
leirásánál fogom részletesebben tárgyalni.; másik a mongoldúlás időszaka, melynek 
elmultával ama helyre székelyek települtek, s a római romokból épiték az aranyosszéki 
kiváltságlevelekben előforduló Pordoyt; melynek a mai Pardéval való azonosságát senki 
elvitatni nem tudja, annálinkább, mert e hit támogatására ott vannak a pinczemélyedések, 
vastag cseréptöredékek s falrakatnyomok, melyek e helység egykori ott fektét kétségtelenné 
teszik. Meg van tehát Aranyosszék egyik letünt ős falujának eddig ismeretlen fekhelye 
találva, s kimutatva, hogy a régi Aranyosszék határa e tájt az Aranyos balpartján jóval odább 
rugott a mostaninál, bár különben Átol és Pardé területe nagyrészt most is Szentmihályfalva 
és Mészkő határához, tehát Aranyosszékhez tartozik, daczára annak, hogy korábbi területéből 
Torda is foglalt el. Torda foglalása miatt Aranyosszék Torda városával hosszantartó pert is 
folytatott; melynek folyama alatt már 1591-ben esketés folyt*Lásd alább Kerekegyház 
leirásánál a 159. lapon.. 1638-ban a határvonal meghatározása végett másik hosszas esketés 
tartatott, melyből kitünik, hogy a két törvényhatóság közt a határt a Pardé pataka képezi, 
valamint az is, hogy a szentmihályfalvi csorda, az Egyedrévinél járt át mindig, az Aranyos 
folyón túl levő határrészbe*A Trausner István tordavármegyei alispán és Litterati Imre által 
vezetett esketés eredetije megvan okmánytár I. k. 905–907. lapján.. Következő 1639. máj. 25-
én Csegezi Mihály Aranyosszék főkapitánya, Bándi György főkirályb., Wárfalvi Gásp. 
főhadn. és Pattkó János főjegy., nemkülönben Crus And., Csegezi Tatár, másként Bélaváry 
Bálint s számos más aranyosszéki székelyek egyfelől; Szaniszló István ó-tordai főbiró, Pálfi 
Márton, Pápai Mózes és Tury Mih. mint Torda megbizottjai másfelől, a fejedelmi biztosok: 



Litterati And. és Gálfi János előtt A.-Sz.-Mihályfalván megjelenvén: az aranyosszékiek 
előadták, hogy Ó-Tordával hosszas per folyt a diplomákban Pordoy, most Pardé-nak 
nevezett, egykor hasonnevű falu, most praedium határa felett, melyet emlitett székelyek a 
magyar királyoktól hősiességük jutalmául nyertek. Most e pert a fejedelmi biztosok 
jelenlétében elbékélvén, együttesen kijárták és megjelölték a határvonalt, és azt mindkét félre 
kötelezőnek határozták 200 arany frt vinculum alatt, ugy hogy a megálló fél a sértő félen azt 
minden ellenmondás és repulsio kizárásával azonnal felránthassa. A határjárás pedig igy 
történt. 

Kezdődött Ó-Torda vége felé a keleti oldalon egy kis csermelynél, melyet Melegtóérnek 
neveznek, mely a szentmihályfalvi közúthoz, onnan a tordai hidhoz vezet, hol egy feltalált 
régibb határjelt felujitottak; ez Ó-Torda és Szent-Mihályfalva határát jelöli és végzi. Onnan 
kevéssé jobbra, a városi malom gátja felé valamely csermely száraz medrén lemenve az 
Aranyoshoz, onnan két kőhajitásnyira másik kőből készült határjelt találtak, mit megujitottak. 
Onnan az Aranyoson át a város felé lemenve, a folyam partján nyugatnak tartottak, szemben a 
per alatti lenföldekkel a Pardé praedium felé, hol a Vertez nevű dombon ismét három 
földhatárjelt találtak, mely Pardé határvonalát jelöli; a Pardévölgy észkán a 4-ik határjelt 
emelték, innen a Pardé-patak terén egyenesen haladva, a Lyukaskőnél az 5-ik határjelt, innen 
a patak völgyén fel 1 1/2 kőhajitásnyira a 6. jelt. Onnan balra térve, az elhagyott tordai 
Halastó vagy Mocsárdugájához (gát), hol a mészkői út a völgybe lejtve, Torda felé tart, a 7-ik 
határjelt emelték, ugy azonban, hogy az út és tó közti helyet a sz.-mihályfalviak itatásra 
használhassák. Ezen 7-ik határjeltől a negyedik kiszáradt tóig a mészkői út jelöli a határt, de 
oly módon, hogy ha az emlitett négy tó dugáinak kiigazitása által, vagy máskint vizzel 
megtelnék, szabadjon a szentmihályfalviaknak csordáikat a tókhoz hajtani, a tulajdonosi jog 
Tordáé maradván. A negyedik tón vagy a 7-ik határjelen felül azon kis patak, a mely Pardé 
völgyébe lefoly, Torda, Szind és a Pardé-praedium közt örökös határnak hagyatik meg, 
melynek vonalán Aranyosszék területét Torda határától 5 határjellel különiték el stb.*Ezen 
nagyon hosszu, latinul irt s igen bajosan olvasható okmány eredetije van az Okmánytár I 881–
883. lapjain, honnan e rövid kivonatot vettem. 

Ezen kijárás által megjelölt határ az alsó részre nézve körülbelül most is meg van tartva: de 
fennebb Mészkő határa még tovább, egészen a tordai hasadék nyilatáig felnyúlik, melynek 
egyik sziklafala Mészkő, másika Szind határához tartozik. Azonban ideje, hogy az eltünt s 
ránk a nép tudalmában s néhány oklevélben megőrzött nevén kivül csak rommaradványokat 
hagyott Pardé faluból átlépjünk Mészkőre, mely egykor a feldúlt falu lakóit befogadta s e 
jogalapon területét a magáéhoz csatolta. 

Mészkő az Aranyos balpartján közvetlenül emelkedő partmagaslaton igen regényesen és 
értékes talajon fekszik, mert az egészen alabástrom-sziklákból áll. – Ezen kőzet csompói 
(sziklacsúcs) a falu között is több helyen kiemelkednek, s a szerény házikók tündöklő 
alabástrom-talapzatra vannak fektetve. A falu felett Omlásnak nevezett hegy-szakadás nyúlik 
el, mely hófehér alabástrom-sziklákkal van tarkázva*Ezen alabástrom-telep igen nagy 
terjedelmű, ugy hogy egész Szindig átnyúlik; hófehér, finom alkatú, márványszerűen szilárd, 
s bár kül felületén réteges, de mélyebben igen valószinüleg tömör alakban fordul elő, miért 
szobrászati művekhez is használható lehet. Fájdalom! e tekintetben még eddig hasznositva 
nincs, legfölebb mészégetésre használják; ily eredetű a falu neve is.. Ott fekszik az Aranyos 
hullámai által körülzajlott magaslaton a gyümölcsösök zöld koszorújába fogott falu, oly 
büszkén, mintha becses környezetének öntudatával birna; alabástrom hegyei fölött ott 
emelkedik fel a csodás tordai hasadék, melynek egyik sziklagerincze Mészkő határához 
tartozik. Mészkőt székelyek és elszékelyesedett oláhok lakják; a székelység (300 lélek) 



unitárius hiten van*Hogy e hit itt korán elterjedt, azt 1585-ben unitárius hivek által épitett 
temploma is tanusitja; legelső ismert papja Rákosi Mátyás, ki 1597-ben emlittetik; ekkortájt 
Rhadó András mészkői nemes is előfordul., mely vallás általában az ezen felül fekvő havasalji 
falukban teljes uralomra jutott. E helységre nézve a következő fontosabb adataim vannak: 

1655. apr. 7-én Rákóczi György a balázsfalvi várból Simándi Péter udvari katonájának 80 
frtért inscribálja azon mészkői (parochia és Aranyos közt levő) házat, mely a kihalt Pajor 
Demeteré volt*Fehérvári kápt. levélt. Lib. Reg. G. Rákóczi XI. 790.. 

Mészkői Miklósi András deák Apafi idejében (1675 körül) az erdélyi rendes követ mellett 
tolmács volt a portán, mint az kitetszik nevezettnek reversalisából, melyet, mint egy igen 
érdekes diplomatikai okmányt, ide iktatok: 

„Én Aranyosszékben, Mészkőn lakó Miklósi András deák esküszöm az élő mindenható egy 
Istenre (unitárius volt), ki az eget és az földet teremtette, hogy mivel az mi kmes Urunk az 
Mgos Apafi Mihály ő Nga, Erdélyországnak fejedelme stb. és az mgos Bornemisza Anna, erd. 
fejedelemasszony ő ngok az nemes országgal edgyütt, engemet az fényes portán levő 
kapikihájok mellé Török tolmácsul méltóztatnak rendelni. Én is magamat ugy viselem, mint 
jámbor, igaz, tökéletes, hűséges ő Ngok és a ns ország szolgájához illik; ő ngok s ő kmek 
ellenségének ellensége, jóakaróiknak jó akarója leszek; méltóságok és személyek ellen sem 
titkon, sem nyilván, sem ajándékért, sem igéretért, sem adományért, barátságért és 
bosszuságért semminemű árultatást nem inditok, s nem practicálok, sőt a kiket olyanoknak 
hallok lenni, vagy az mely árultatásokat, vagy levelekből, vagy hallomással eszembe veszek, 
minden késedelem és gondolkozás nélkül ő Nnak, ugy ő ngok belsőbb embereinek hirül adni 
el nem mulasztom; minden reám bizott dolgokban hiven, igazán és serényen eljárok, ő Ngok, 
s ő kmkk titkos dolgait üdőnek előtte ki nem nyilatkoztatom; ő ngkhoz, s ő khez való igaz 
hűségemet mind boldog, s mind (kit Ist. ő Fge eltartóztasson) boldogtalan álapotjokban is 
ezen reversalisom felszabadulásáig, holtomig, s fejem fennállásáig fentartom; ő Ngok s ő 
kmek Méltóságát mindenekben tisztán előttem viselem, egy szóval minden reám bizatott 
dologban, igaz, hűséges, jámbor szolgája leszek ő ngnak, s ő knek; senkinek is azonban 
oldalfélt való tolmácsa nem leszek. Mely magam fogadásainak ha megállója és megtartója 
nem lennék, hűségtelenségben s árulásban találtatnám, tehát napfényre jövén dolgom: érette 
halálnak akármely nemével büntetessem. Melyeknek mégis a mint megállója és megtartója 
leszek, az egy mindenható és örökkévaló Isten engemet ugy segéljen, s ugy adja lelkem 
üdvességét. Datum in arce Fagaras 16. febr. A. 1675.”*Megvan eredetiben várfalvi Nagy 
János gyüjt. Kolozsvárt. 

Az 1694-ki jelentésben Mészkőről ez áll: „Mészkőn udvarházok Mahuly Gábornak, Keczeli 
Samu és Polos Istvánnak, csak 4 szabad ember van.” 

E vidék minden falujában római nyomokra akadhatunk, ilyek Mészkőn sem hiányoznak; hol 
egy udvaron igen díszes sarkophag-fedőt láttam a szokásos szögletékekkel; feliratából csak A 
E betük voltak felismerhetők. Másutt egy igen szép müvű fogadalmi oltárt találtam, melynek 
domborműve és felirata le van tördelve; a kapuk előtt oszlopfejezetek, párkánykövek, 
oszloptörzsek szolgálnak gyakran ülőpadul; hamvvedrek, érmek naponta merülnek fel a 
földből; mindez arra mutat, hogy a rómaiak alatt Mészkő szintén lakva volt, s még az sem 
lehetetlen, hogy az itteni alabástrom a rómaiak idejében mívelet alatt állott. De Mészkő 
nemcsak ezen classicus töredékekért, nemcsak eredete és szép fekvése miatt vonzó és 
érdekes, hanem e mellett határán egy várnyomra is akadunk, mely bár jelentőség nélküli, de 
azért az erőd-szegény Aranyosszéken mégis figyelmet érdemel. 



A falutól nyugatra magas hegycsúcs emelkedik, melynek szép csompókkal (sziklaszál), s 
merész sziklagerinczekkel ékes déli oldalát az Aranyos, nyugati oldalát pedig a tordai 
hasadékon áttörése után délirányban haladó és e hegy alján Aranyosba ömlő Hesdád pataka 
folyja körül. Ezen hegycsúcs vagy 1500 lábnyira emelkedhetik az Aranyos szinvonala fölé, s 
legmagasabb, Vigyázdombnak nevezett ormáról, a Székelykőtől Hadrévig terjedő vidék 
elragadó madártávlati képében enged gyönyörködni. Innen pár száz lépéssel keletre – a hegy 
lapályosabb fenlapján – van Bába vára. Ezen vár köritett szögletekkel biró hosszukás 
négyszög idomú; hossza keletről nyugati irányban 200 lépés, szélessége délről északi 
irányban 100 lépés. Legalább ily kiterjedésben öleli körül egy gátonyszerű töltés a vár 
belterét, melynek középpontján a zömtorony dombozata emelkedik ki. Emlitett töltést pár 
helyen felástam, a nélkül, hogy falrakatnak bár mily csekély nyomára akadhattam volna; s igy 
hangzatos nevű várunk alig lehetett egyéb, mint alkalmi földerőd. Alakja és a közelében 
nagyobb mennyiségben talált Vespasianus és Severus érmek római eredetre útalnának, bár a 
tégla hiánya némileg ez ellen bizonyit; a néphagyomány azt mondja, hogy apáczák vára volt, 
mi valamely kolostor itt voltát sejteti. De lett légyen az római alkalmi erőd, vagy kolostor, 
egyaránt jelentőség nélküli volt, s még csak annyi maradványt sem hagyott hátra, mi 
biztosabb nyomozását és meghatározását lehetővé tenné. És most, bármily hivógatólag int 
felénk a közvetlen közelünkben levő, még üdébb és illatosabb léggel, nagyobb körű s szebb 
kilátással csalogató tordai hasadék, megtekintését halaszszuk későbbre, s térjünk vissza az 
Aranyos jobb partjára. 

XVI. Aranyosszéknek a Keresztesmező felső 
részén fekvő falui. 
Bágyon, sokadalmai, temploma. Kénosi Tözsér János. Uzoni Fosztó István és Kozma Mihály 
emléke. Váró Mihály. Bágyon a forradalom alatt. Kövend, a kövendi Székely család, Kövend 
temploma, tatárok elleni védelme, Kövenden tartott lustrák, közgyülések, zsinatok. Fejér 
Márton emléke. Sinfalva, temploma. Ebrézsháza vagy a régi Obretháza fekhelye. A sinfalvi 
unit. templom elfoglalása. Az unitáriusok kínzása és üldözése Sinfalván s Aranyosszék más 
faluiban. 

Valamint a Keresztesmező alsó részén, ugy itt is az Aranyosnak kettős völgye van, mert 
déloldalt a Bogáthtal egybefüggő magasabb lépcsőzete, vagy láza itt is folytatva van. Ezen 
fensíkon künn, közvetlenül egy falu sem fekszik, hanem az abba szakadó dél-észak irányú 
völgyecskékbe huzódott be Aranyosszéknek e tájra eső két tekintélyes faluja Bágyon és 
Kövend, melyeknek ily félrehuzódása, részint földkimélés, részint szél előli rejtőzködés, de 
leginkább hadászati tekintetből kimagyarázható. Ám lépjünk be az alsó völgyben fekvő 
Bágyonba. 

Bágyon egyike Aranyosszék ős faluinak, melyet az 1291. adománylevélben Bagyun az 1313. 
confirmationalisban Bagium néven már feltalálhatunk. 1332–35-ben pedig Bakun, Bagin és 
Bagun néven önálló egyházközségként szerepel*A pápai dézmák regestrumából kitetszőleg, 
hol ekként találjuk bejegyezve az 1332. év rov. 598. lapon: „Georgius sac. de Bakun solv. 40 
den.” Az 1333. év rov. 633. lapon: „Georgius sac. de Bagin solv. 35 den. et 5 lyliatos.” Az 
1334. év rov. 663. l.: „Georgius sac. de Bagum solv. 40 den.”, és az 1335. év rov. 703. l.: 
„Georg. sac. de Bagun solv. 5 gr.”. Neve arra mutat, hogy e falut udvarhelyszéki Bágyról jött 
gyarmat népesité. Bágyon lakói még Dávid Ferencz idejében mind unitáriusokká lettek*Most 
kevés számban vannak reformátusok és elszékelyesedett oláhok is. és azóta mindig igen 



népes, unitárius ecclesia volt itt. A felekezet nem egyszer tartá itt egyházi gyülését. Én négy 
unitárius zsinat itt tartásáról találtam adatokat, az 1677. jun. 27. igen népes zsinatról*Lásd 
Hist. Eccl. unit. Trans. II. 614., az 1697. juniusiról, melyen a kolozsvári elégett templom és 
oskolára 1570 forintot gyüjtöttek*Lásd ugyanott I. 456. lap, II. 85. lap.; továbbá az 
1752.*Ugyanott IV. 878. lap. jun. 17., s 1824. jul. 9. itt tartatott zsinatokról. 

Bágyon szintén a székely huszár határőrezredhez tartozott, melynek lakóira Bukov 1763-n 
börtön-terrorismusával erőszakolta fel a fegyvert, s attól fogva az, mint 1-ső századosi 
lakhely, ezen katonai szervezet központjává lett; de e mellett e helység a politikai 
kormányzatnak is volt központja, mert Aranyosszék 1651-től 1848-ig 26-szor tartotta 
közgyüléseit Bágyonban, derékszékei- 1651 és 1652-ben, s azután is gyakran üléseztek, sőt a 
szék 1844-ben székhelyét Kövendről ide tette át, hol egészen 1849-ig maradt; a Bach-rendszer 
alatt azonban a szék szélén fekvő Felvincz lett a székhely, pedig Bágyon mint a szék 
központján fekvő, s különben is legtekintélyesebb helység, sokkal inkább megfelelne az 
igényeknek, mint a törvényhatóság végpontján fekvő Felvincz. A Bach-rendszer alatt fel is 
merült a központ Bágyonba, vagy Kövendre való visszahelyezésének szükségessége, s bár 
ennek valósitására a környéki faluk 5000 frtot fizettek, az akkori országzsebelők – daczára 
hogy kötlevélileg kötelezték magokat a székhely idehelyezésére – mégis Felvinczre tették azt 
át. 

A közigazgatás itt székelésekor nyerte Bágyon sokadalmait is*Az engedélyezési okmány kelt 
Bécsben 1839. márcz. 13-án I. Ferdinánd. b. Nopcsa Elek és Szentgyörgyi Imre aláirásával, 
kiadatott 1084/839 korlátnoki szám alatt s két országos vásárra (jun. 17- és nov. 11-re) szól. 
Aranyosszéknek Kövenden 1839. nov. 27-én tartott közgyülésén hirdettetett ki. Megvan 
eredetiben Bágyon községi levéltárában. Hátirata: „Improtocollatum Libro Regio I. classi 
Tomi 15. pag 204 quod testatum redditur per secr. et regestraturae Directorem Trans. Aul. 
Antonium Káros mp.”, melyeknek elsője 1840. jun. 17-én nagy ünnepélyességgel tartatott 
meg, mikor a határőrhuszárok zenével vonultak a piaczra tánczolni, s a vásáron megjelent 
idegenek megvendégeltettek. Bágyonnak ekként inaugurált vásárai jó darabig tartották 
magokat, s eleinte igen keresettek voltak; most azonban felhagytak velük. 

Bágyont igen szép és erőteljes nép lakja; a férfiak itt Kövenden és a havasalji Rákos és 
Várfalván magyar szabásu, leginkább kék szinű, posztó ruhát viselnek, olyat, minőt a kisebb 
székely városok polgársága szokott hordani. Bágyon 1500-on felül való lakosságának 
tekintélyesebb része unitárius hiten van. Reformátusok, katholikusok és keleti vallásuak is 
vannak kevesebb számmal*A reformátusok itteni egyházközsége 1600 körül keletkezett, a 
nagyon kevés számú katholikusok Sinfalvához tartoznak; a keleti vallásuaknak pedig helyben 
van kis templomuk. A népesség általánosan székely, mert a kevés számú keleti vallásuak is 
csak magyarul beszélnek, öltözék- és szokásokban is tökéletesen hasonlitnak a székelyekhez.. 
Temlomai közt a nagyobb számú unitáriusoké a legtekintélyesebb, s csak ez költhet némi 
figyelmet a régészben; de ennél sem maga az 1746-ban teljesen ujból épült egyház*Pedig itt 
régi egyház volt, melyet 1595-ben ujitottak ki. Igen szép régi harangjait Basta dúlása idejében 
földbe ásták el, de azok ugy elsülyedtek, hogy többszörös keresésre sem tudták azután 
megtalálni, a mint ez a Hist. Eccl. unit. Trans. II. 361. lapján feljegyezve találjuk., hanem 
annak régi tornya, melynek déli oldalán a nép és hold domborműve alatt ezen kőbe vésett 
felirat olvasható: 

”Turris aedificatum 1677 regnante 

Illustrissimo ac celsissimo Mich. Apafio, 



Dei gratia principe Regni Trannae. Prov. 

XVIII, VX, Turris fortissima nomen Domini 

ad ipsum currit justus et exaltabitur – – – 

– – – – – – – – – – – – – –  

Domini benedictio dici – – –” 

Harmadik emeletén köríves pár-ablak van sajátságos idomú kőválasztékkal, melynek képét 
azért melléklem, mert ily idomú toronyablakok*Ez alkalmasint a sz.-mihályfalvi régi köríves 
kettős ablaknak akart utánzása lenni. Aranyosszéken többhelyt fordulván elő, provincialis 
mintaszerüséggel birnak. 

 

Az egyházat egykori magasságából letörpitett védfal környezi, melyet török-tatár is 
ostromolhatott, bár ily esetekről nem maradt emlékezet; hanem fenmaradt hagyományi 
emléke egy oly harcznak, melyet e falak alatt a lelekiismeret-szabadságnak megtámadói ellen 
a legsajátságosabb fegyverekkel vívtak Bágyon amazonjai. Ugyanis a mint Erdélyben, a 
nemzeti fejedelemség szebb korszaka után, a Habsburgok uralma érvényesült, csakhamar 
megjelentek a konkolyt hintő jézsuiták is, felforgatni e haza vallásszabadságát; és mint 
mindenütt, ugy a protestáns Aranyosszéken is, vétkes erőszakoskodással igyekeztek 
befészkelődni s tért foglalni. Majd alább bővebb leirását közlöm azon eljárásnak, melylyel a 
sinfalvi unitáriusok templomát elfoglalták. Azzal egy időben Bágyonban is megjelent a 
vészmadarak serege egy a jézsuiták és számos kámzsás barátokból álló hittéritő sereg 
alakjában, még pedig katonai fedezet alatt, a végett, hogy az unitáriusok ottani templomát 
elfoglalja. A bágyoni férfiak, a határőrség szigoru fegyelmének levén alávetve, ellentállani 
nem mertek; ámde a tüzről pattant székely menyecskék, nyárs és guzsalylyal fegyverzetten a 
templom körébe gyültek fel, lelkiismeretök szabadságának, s hitök szent egyházának 
védelmére elszánva, s hatalmasan protestálva, hogy oda közeliteni ne merjenek. A női gyönge 
szónak foganatos sikere nem mutatkozott; erre egyik leleményes menyecskének eszébe ötlött 
azon hadi fortély, melylyel a kövendiek egykor a tatárokat megszalasztották, pár percz alatt a 
papnak szomszédos méhes háza ki lett üritve, s a falakon félelmes projectilekkel 
fegyverzetten tünt fel az asszonysereg, a kenetteljesen szónokló és füstölő papok fejére 
méhkasokat röpitvén le; a felbojgatott méhcsoportok gomolyogva lepték el a papokat, kik 
kegyetlenül egybecsipetve comikusan dagadt pofákkal iramodtak meg s futottak el. Ekként 
mesélik el Bágyon szemenszedett menyecskéi eldődeiknek templom-mentő leleményességét; 



hogy mennyi igaz az esetből, nem merném megállapitani; de mindenesetre való az, hogy 
Bágyon templomának tervelt elfoglalása – lett légyen bár mi az oka – meghiusult, s az máig is 
az unitáriusok kezén van*Az egyháznak egy igen szép mívezetű, 1604-n készült kehely van 
birtokában. Van Bágyonban egy más régiség is, egy Baranyai Gábor kapuja előtt levő kő, 
egykori ajtószemöldnek töredéke, melyen „A. G. 1557” felirat olvasható.. 

Bágyon unitárium templomával kapcsolatosan meg kell emlékeznem azon számos kitünő 
lelkészeiről is, kiknek emléke ezen egyházközség benső éltével fűződik egybe, s kik nem csak 
mint lelkészek, hanem mint irodalmárok is kitünők voltak. Mint ilyet első sorban kell 
felemlitenem, kénosi Tözsér Jánost, ki 1755-n lett bágyoni pappá*Tözsér János Kénosban 
született, Kolozsvártt tanulmányait végezve, azon collegiumban osztálytanitó; 1734-ben a 
tordai iskola rectorává választatott, mely iskolát oda emelte, hogy az odamenetelekor 11 
togatus diák száma 107-re szaporodott. 1755-ben bágyoni pap lett, 1756-ban a toroczkói 
zsinaton kerületi assessorrá, az 1765-ki bágyoni partialison egyházköri jegyzővé választatott. 
16 évi bágyoni papsága után 1771-ben Toroczkó-Sz.-Györgyre vitetett, hol 1772. jun. 27-én 
elhalt; ott van a sz.-györgyi temetőben Koncz Boldizsár mellé eltemetve., s főleg irodalmi 
munkássága által tünt ki, műveiben emelve magának örökre fenmaradandó emléket. 

Művei nagyrészt kéziratban vannak, s igy leginkább csak a történeti buvárok kisebb körében 
ismeretesek; azért azokat itt megnevezni szükséges és méltányosnak tartom. Ilyen a „tordai 
gymnasium története”, továbbá „De tipogr. unitariorum in Transilvania” czímű igen érdekes, 
s méhszorgalommal egybeállitott munkája*Ez Kemény Józs. az erd. muz. levő kézirat-gyüjt. 
van 24 a) jegy alatt. Tözsér leginkább „Theophilus Monotheita” álnéven irt. Kénosi a 
kolozsvári reformatióról is irt egy roppant kéziratgyüjteménynyel kapcsolatos munkát, 
melynek kézirata, özvegye kezébe menvén, elpusztult., továbbá „Bibliotheca Scriptorum 
Trans. unitariorum”, valamint „Quis tibi est Xnus” iskolai káté és „Brevis relatio 
reformationis per M. Lutherum tentate.” Legjelesebb és legterjedelmesebb „unitarismus s 
jelesen az unitáriusok egyházi történelme megirása a legelső keresztyén századoktól kezdve a 
reformatio korszakán át korunkig” czímű kitünő munkájának csak első részét végezhette be; 
más két részét folytatta a bágyoni papságban való utódja és adatgyüjteményének 
hagyományosa*Kinek 1766-ban mint sz.-györgyi papnak megbirálás és folytatás végett maga 
adta át., Fosztó Uzoni István, Aranyos-egyház-köri jegyző*Fosztó háromszéki Uzonból 
származott. Kolozsvártt tanult és tanároskodott. 1760-ban Toroczkón felszenteltetvén, T.-Sz.-
Györgyre választatott unitárius lelkésznek, honnan Bágyonba ment Tözsért felváltani és 
művét folytatni. Fosztónak ezen kivül más 10 munkája maradt, többnyire kéziratban; ezek: 1. 
Contiones. 2. Sz.-Ábrahámi Mih. Eccl. Hist. magyar ford. 3. Egyházi beszédek, papi agendák. 
4. Disert. Theol. 5. Kenosi Bibl. Unit. megbővitve. 6. Apla ad inst. C. Wolf Kemény 
(nyomtatva). 7. Jesus K.-ról való tollozások. 8. Istennek magyar igéje. 9. Az első 
keresztyének értelme. 10. Chr. novi Test.; ezt 1777-ben felváltotta, s a megkezdett művet 
befejezte Kozma Mihály esperes és ecclesiai orátor*Ki 47 évig volt sz.-gericzei és ny.-sz.-
lászlói unit. lelkész., kinek végrendelete értelmében fiai Gergely és János*Gergely sz.-
gericzei unit. lelkész, János előbb szabédi, később csókfalvi lelkész, atyjuk 1798-ban nov. 3-
án halt el Sz.-Gericzén. Méltó fiai atyjuk művét folytatva és kiegészitve adták be a kolozsvári 
unit. collegium könyvtárába. a nagybecsű munkát a kolozsvári unitarium collegium 
levéltárába tették le, hol most is van*A nagy történelmi apparatussal készült s 6 ívrétű nagy 
kötetet tevő jeles munka kéziratban várja közrebocsáttatását, mire annál méltóbb lenne, mert 
az nemcsak egyház, hanem hazánk történelmével is tüzetesen és okmányi közlésekkel 
foglalkozik.. Bágyonnak emlitett három papja egyaránt jeles történetbuvár volt*Láss többet 
Erd. Tört. adatok IV. kötet. 160–161. lap., s emléküknek a kegyeletadójával annyival inkább 
tartozunk, mert itt, hol jótékony életük lefolyt, hol a hazai történelem fejlesztésén, oly 



egymástól örökölt buzgalom és ügyszeretettel munkáltak, alig maradt fel látható emlékök. 
Egyedül Uzoni Fosztónak találtam meg a templom keritésében levő kőkoporsóját, melynek – 
sokáig lépcsőnek használtatván – egyik fele letöredezett, felirata pedig annyira lekopott, hogy 
csak részben kibetüzhető; a mennyit kiolvashattam, im ide iktatom: 

A kőkoporsó egyik lapján ez van: 

Uzoni jacet hoc pa… Fosztó… 

Bagyoniensis erat popul… Ara… 

Angelus et sacri Mi… A Fori… 

Circiter hic denos quator et sex vixerat annos 

Moliter hic jaceat fare viator humo. 

Túlsó lapján: „1788, 22 jan.” 

Bágyon, jeles papjai mellett, még egy más irót is mutat fel Váró Mihályban, ki igen kitünő 
ügyvéd volt, s a törvénytudományt néhány jeles munkával gazdagitá. Ő irta az „Idea actionum 
Juridicarum” és „Argumentandi” czímű műveket; fenmaradt egy Jó Mihály felett tartott 
emlékbeszéde is a „veni, vidi et vici” themára*Váró M. irodalmi működéséről láss többet 
kénosi Tözsér János „De tipogr. Unitar. in Tran.” czímü fenn idézett munkája II. rész, 44. 
lapján.. Nevezett Mihályon kivül a Váró-családból kitünt még Váró Gábor, ki 1753-ban 
Aranyosszék országgyülési képviselője, 1790-ben pénztárnoka volt. Váró János, ki 1791-ben, 
Váró Mózes, ki 1842-ben volt országgyülési képviselő; végre Váró Antal, ki 1843-ban 
választatott Aranyosszék alkirálybirájává. 

E jelesek mellett, Bágyon Gárda Antalban (1568) és Csegezi Mihályban (1642) két 
főkapitányt, Balog Tamásban (1610) egy főkirálybirót adott Aranyosszéknek. De nem csak 
jeles lelkész-irói, kitünő törvénytudósára s jeles hadvezetőire lehet büszke Bágyon, hanem 
hivatkozhatik hős harczosaira is, kik a szabadság védelmében dicsőséget aratva, magasra 
emelék szülőfalujoknak nevét; kik a nemzeti előrehaladást biztositó eszme és szellem 
vívmányait, mi csak a szabadságban lelheti fel életelemét, az önfeláldozás nemes harczaiban 
igyekeztek biztositani. Fennebb érintém, hogy a Bukow nyomán járó Siskovics tábornok 
1768-ban Bágyon lakóira is ráerőszakolta a fegyvert, s igy találta 1848 fegyverben annak 
népét. E helység értelmes, derék székely határőrei fegyvereiket – daczára a reactio minden 
fondorlatainak – a haza szent ügyének s alkotmányos szabadságának védelmére használták; 
sőt éppen Bágyon volt azon központ, honnan a hazafias lelkesedésnek szent lángja tovább 
terjedt. Bágyon forradalmi szerepének ismertetésére tehát szükséges az eseményeknek rövid 
átnézetét adnunk. 

Bágyon volt a székely huszárezred második őrnagyi osztálya egyik századának főállomási 
helye, hol annak első századosa lakott; e falu népe állitá ki a 3. szakasz 32 huszárját. A 
katonai kormány, melynek hagyományos politikája Magyarország lenyügözése volt, mindent 
elkövetett arra, hogy a fegyver alá vont székelységnél a polgári elem gyülöletét kifejtse, s ez 
által azok lelkéből a hazaszeretetet, annak közügyei iránt minden érdeklődést kiirtson; a 
gépies engedelmesség oly vak eszközeinek tartotta azokat, hogy az 1848-ki mozgalmak 
kezdetekor a gen.-commando körében hitték, miszerint e véderőt hazaellenes czéljaikra 
felhasználniok sikerülend. Azonban csalódtak számitásaikban, mert ha a tisztekből a katonai 
rideg neveltetés által ki tudták is a haza iránti lelkesedést ölni, vagy legalább a jobbakat is 
közönyössé tenni, az altisztek- és legénységből, kik az anyatejjel és léggel szivták magokba a 



hon szerelmét, semminemű terrorizmussal ki nem lehetett pálczázni e nemesebb érzelmeket, 
sőt talán éppen a nagyon is bőkezüleg osztogatott 25-ök által tartották azokat fájdalmas 
éberségben. – Az aranyosszéki határőrök első századosa b. Jósika János volt, ki a mozgalmak 
jelentkezésekor azonnal Bécsbe rándult fel útasitások végett; de mig ő oda volt, a haza ellen 
szőtt hálót tanulmányozni, azalatt Aranyosszéken nagy átalakulás történt, mert a határőrök 
lelkesebbjei, a tüzlelkű fiatal őrmester Szentgyörgyi József kezdeményezése folytán, 
Bágyonban olvasókört alakitottak, melynek részesévé lett a vidék polgári értelmisége is; itt a 
hirlapokat olvasva, egymással tásalogva, egymást kölcsönösen felvilágositva, megteremték 
azon kapcsolatot, mely a katonát a polgárral testvériesité, s mindnyáját a haza szent ügyéhez 
csatolá; itt jött létre azon szent frigy, mely az ébredő nemzeti szellem varázsát kiterjeszté a 
katonákra is, s mely a soldateska rideg kötelékét széttépve, azok szivében a polgári kötelesség 
azon fönséges érzetét ébreszté fel, melyet többé semmi csel elfojtani nem tudott, s mely a vész 
perczeiben egész nagyságában lángolt fel, teremtve azokból, kiket szabadságellenesen 
neveltek, hont védő legdicsőbb hősöket. 

Jósika épp akkor tért meg a reactio bécsi műhelyéből hozott sötét terveivel, midőn az 
aranyosszéki század tavaszi gyakorlatra volt Bágyonban egybevonva; beköszöntő beszédében 
hangsúlyozta, hogy a székelység csak Bécsből várhat mindent, hogy az unióból soha sem lesz 
semmi, hogy a Magyar kormányzat csak komédia, s végre, hogy az ámitó hirlapokat ne 
merjék olvasni s azoknak hitelt ne adjanak stb. Azonban a „hazaárulás” szótárából szedett e 
szavai terméketlen talajra estek, mert volt, ki a hazaszeretet elvetett s kicsirázott magvainak 
életképessége felett őrködjék. Ez Szentgyörgyi volt, ki szakasza 32 huszárát maga elibe híva, 
egyenként szólitá fel, hogy képesek lennének-e a reactio e rút hálójába bevonatni magukat s a 
haza közszabadsága ellen küzdeni? A 32 bágyoni huszár egyhangulag kimondá, hogy „soha”, 
s e lelkes véto a megmentésnek lett palladiumává. Jósika titkos futárok által kapta útasitásait, 
mig a magyar kormány kiáltványait, átiratait a postán felfogta; de a hazafiak sem aludtak, 
hanem a bágyoni huszárságot a hazafias szellem áthatotta véderő magvának tekintve, a körül 
csoportositák Aranyosszék harczképes fiatalságát, s Szentgyörgyi, Gál Miklós, Fodor Gábor, 
Faragó József és Szász Mózes kiszállva Bágyonban és a szomszéd Kövend, Várfalva, Rákos, 
Csegez és Kercseden, szervezék a nemzetőrséget; ezt tették az alsó kerületben Fosztó Károly, 
Zudor Károly, Konya István s mások, s mivel a széknek Kövenden jun. 14-én tartott 
közgyülése kimondotta: hogy Aranyosszék minden 18–55 éves férfia a nemzetőrségbe 
belépni tartozik, rövid időn a rendes huszárokon kivül 1500 nemzetőr volt zászló alatt*Szépen 
hímzett zászlójukat adta Zudor Károlyné, Antal Klára.. Azonban fegyverben nagy hiányt 
szenvedtek, mert mindössze is csak Fehérvárról kapott 300 szuronyos és a szék területén 
begyült 200 vadászfegyver volt rendelkezésre; az ezekkel felfegyverzettek képeztek egy 6 
századból álló nemzetőrzászlóaljat, melynek Benő Ist. őrnagya*Segéde kocsárdi Demeter 
Zsigmond volt., Gál Mik., Magyari Pál, Szarvadi L., Fosztó Kár., Koronka Laj., b. Jósika Pál 
századosai voltak; a többi csak lándzsával levén ellátva, részint otthon őrködött, részint 
elszéledett s közülök sokan, valamint a Zudor Kár. által követválasztás (jun. 27.) alkalmával 
toborzott 80 önkéntes nagy része is Kolozsvárra ment s beállott a honvédek és ottani 
önkéntesek közé*Lásd „Közlöny” 92. számát.. 

Jósika az oláhok mozgalma, Urbán és Riebel felléptével mind merészebb lett; az olvasókör 
lételéről értesülve, katonáinak egyenesen megtiltá az oda való belépést, s ujból felfogta Nyári 
Pálnak a reformok tárgyában Aranyosszékhez intézett felszólitását. Szentgyörgyi eljöttnek 
itélte az időt erélyesebb közbeszólásra, miért egy vasárnapon a huszárságot, nemzetőrséget és 
a vidék értelmiségét a gyakorló térre egybehiván, előadta a galád játékot, melyet kapitányuk 
üz, s felhivta az erélyes nyilatkozatra. Ez elhatároztatván, az egész csapat roham-kérvénynyel 
ment Jósikához, kijelentvén, hogy ha köztük békében és biztonságban akar maradni, viselje 



ugy magát, mint becsületes magyar emberhez illő, mert különben fognak módot találni 
megbüntetésére. 

A megszeppent kapitány ur némi igéretet hebegett; de átlátva, hogy itt leginkább 
Szentgyörgyi a jónak kovásza, minden követ megmozditott eltávolitására; s mivel 
Szentgyörgyi a háromszéki zászlóaljnak Tordára menetelekor Jósika ellenrendelete daczára az 
egész aranyosszéki századot teljes díszben vezette el Ar.-Polyánba a székely testvérek 
üdvözletére, ez indokból kivitte Szentgyörgyi Dobrára való áttételét; de Szentgyörgyi 
Kolozsvárra berándulva, ott több országgyülési követ közbejárása által Puchnernél 
kieszközölte, hogy az akkor alakult Mátyás (Kossuth)-huszárokhoz tétetett át*Őrmestertársa, 
Kenderesi Istvánnal, hol mindkettő csakhamar tisztté lett. s igy nem ő, hanem Jósika, a 
rosznak e kovásza távozott, mert átlátván az aranyosszékiek hazafisságával szemben helyzete 
tarthatatlanságát, egy éjjel megszökött Bágyonból, s átment az ellenhez, hogy később 
egyikévé legyen azon muszka vezetőknek, kiknek emléke már is az utókor és a történelem 
utálatával találkozik*Jósika János vezette a tömösi szorosnál betört Lüders hadtestét; midőn e 
szorosnak Leonidása, a 15 sebből vérző Kis Sándor félholtan muszka fogságba esett, Jósika 
köszönté, de Kis egybeszedve minden erejét, rárivalt: „Vissza hazaáruló, jelenléteddel ne 
szentségtelenitsd a hazafi végperczeit.”. 

Távoztával a hazafi szellem azonnal felszabadult bilincseiből, a század parancsnokságát 
Baumgartem József másod százados vette át, s ő valamint többi tiszttársai: mint b. Bánffi 
János*Bánffi János nemsokára a 11. honvéd zászlóaljhoz tétetett át, s egyikévé lett a haza 
legkiválóbb hőseinek. és Csulak Dávid főhadnagyok, Zonda Lajos alhadnagy, határozottan a 
magyar ügy mellett nyilatkoztak. E percztől fogva Aranyosszék huszárai ott voltak mindenütt 
a haza harczaiban, s mind végig résztvettek annak vészes, de annál dicsteljesebb védelmében. 

Midőn Berzenczei a belszékelyföld népét Agyagfalva classicus terére egybehivni, s a minden 
oldalról megtámadott haza védelmére felszólitani leindult, Kolozsvárt, Szentgyörgyit bizta 
meg, hogy Aranyosszéket a részvételre felszólitsa. Jakab Elek, Urházy György, s még két más 
Kossuth-huszárral ment Bágyonba e megbizatását végrehajtandó, hol nem volt szükség 
lelkesitő nagy szónoklatokra, mert Aranyosszék hazafias népe kész volt tömegesen 
megjelenni a testvéresülés és honvédelem e nagyszerű frigyünnepén; de ezalatt okt. és nov.-
ben felemerülvén az oláhok által fenyegetett Enyed veszedelmeztetése, Aranyosszéknek 
szervezett védereje, a rendes huszárok, a 3. 4., 5. nemzetőrszázadok Szarvadi L., b. Jósika P. 
és Gál Miklós alatt és Gyéres-Egerbegy nemzetőrsége odasietett a legközelebbi vész helyére; 
s igy Szentgyörgyiékkel csak küldötteik mentek el a nemzetgyülésre. – Radnóth leirásánál (e 
kötet 47–48. lapján), már tárgyaltam a hősiesség azon csodás műveleteit, midőn a küldöttséget 
fedező 12 huszár egy egész oláh táboron át nyitott útat Aranyosszék készségének a nemzet 
szine előtti kijelentésére. 

Mig ezek ezer vész közt megvitték a hazafiság frigyéhez való csatlakozás hirét, addig 
Aranyosszék védereje már foganatositá az ebből eredő kötelezettségeket, s a csombordi, n.-
laki, csesztvei, sz.-királyi és krakkói csatákban felvették a hőssé avatásnak 
vérkeresztségét*Az aranyosszéki huszárok főleg a szentkirályi csatában nagyon kitüntették 
magokat.. A vásárhelyi csatavesztés hirére Enyed feladása Kolozsvártt kimondatván, az ar.-
széki huszárok és a gyéres-egerbegyi véderő Kolozsvárra rendeltetett, mikor Aranyosszék 
nemzetőrségének egy része is önkéntesen csatlakozott, mig mások*Ekkor lépett át a 
honvédekhez a nemzetőrök közül Magyari Pál, Kovács Kár., Szarvadi Lajos, Létai Lajos, 
Balla Domokos s sok mások. a honvédekhez léptek át, s ugy ezek, mint az aranyosszéki 
huszár század, résztvettek a szamos-ujvári és szamosfalvi csatákban; Kolozsvár feladása után 



pedig Csúcsára vonultak, s azok közt harczoltak, kik Bem vezénylete alatt, épp oly gyorsan 
visszahóditák Erdélyt, mint a hogy azt a korábbi vezénylők, képtelenségök miatt, feladták 
volt. Ezen nagyszerű, s eredményeiben bámulatos hadjárat vészeiben és dicsőségében nem kis 
része van az aranyosszéki nemzetőrök és huszároknak, az utóbbiak főleg a börvény-
nagyalmási csatában tüntették ki magokat, hol hős vezérük, a már előbb őrnagygyá, ekkor 
ezredessé lett Baumgarten J., huszárainak fényes rohama közt látva, hogy egy ujoncz 
honvédzászlóalj bomladozik, lováról leszállva, élükre állott, s azokat győzelemre vezette; de ő 
maga egy lövés által lábán megsebesülve, szolgálatképtelenné lett s igy huszárait azután 
Csulak Dávid vezényelte s vezette Bemnek Erdélyt megtisztitó s azután az orosz invasióval 
szemben folytatott példátlanul nagyszerű küzdelmeiben*Ki kell itt emelnem Moján kapitányt, 
ki bár nemzetiségére nézve oláh volt, azért a haza vészében s szabadságának oltalmazásában a 
leglelkesebben vett részt, s egyike volt a magyar hadsereg legkitünőbb hőseinek.. 

Aranyosszék védereje tehát távol harcztéreken aratott babérokat, s igy a szék védtelen volt 
akkor, midőn Grätze Felvincz feldúlása után (1848. nov. 13-án) a létomvölgyi Körtvélyesnél 
ütött tábort s egész Aranyosszéket Felvincz sorsával fenyegette, ha rögtön meg nem hódol. A 
helyzet nagyon válságos volt, mert Aranyosszéket nemcsak Grätze 10,000 oláha, hanem a 
havas felől még egy másik nagyobb tábor, az Enyed felől nyomuló Losenau és a Vásárhely 
felől előtörő Gedeon is fenyegette; azért Dindár Antal, Aranyosszék főkirálybirája, Kövenden 
egybehiván a szék közgyülését s előterjesztvén a széket minden oldalról fenyegető veszélyt, a 
kinyert felhatalmazás alapján Grätzevel, Jánk és Mogával pacificált oly feltételek alatt, hogy 
Aranyosszék a fegyvereket kiszolgáltassa; ellenben azok eskü alatt biztositák, hogy a szék 
területén senkinek sem személye, sem vagyona érintve nem lesz. De itt is – mint Erdélyben 
mindenütt – megtörtént a gyávák hitszegésének azon undok vétke, hogy a mint a fegyverek ki 
lettek szolgáltatva, s többé az ellentállástól nem féltek, a kölcsönös szerződés azonnal meg lett 
szegve, s éppen Grätzenek a tordai berekben táborzó hadserge volt az, a mely a két Szent-
Mihályfalvát megrohanta, kirabolta s sokak legyilkolása után felgyujtotta. Innen az oláhok 
Sinfalvára mentek, s mintha a békét kötő Dindár könnyenhivőségét kigúnyolni akarták volna, 
udvarát kirabolták, felgyujtották s önmaga és családja is csak gyors menekülés által menthette 
meg magát*Dindár Antal, ki Aranyosszék főkirálybiróságát 15 esztendeig folytatta, nem volt 
ugyan forradalmár, de azért jó indulattal viseltetett a haza ügye iránt, s megtett mindent, mit 
csak tehetett. Erdélynek Bem általi visszahóditásakor a Grätzevel kötött pacificatióért vádolva 
volt, sőt Eglofstein tordai parancsnok el is fogatta s kérdőre vonta; de a vizsgálatból jó 
indulata kitünvén, – bár hivatala alól felmentve – csakhamar szabad lábra tétetett. Ekkor 
ugyan visszavonult a közügyektől, de folytonosan élénk érdekkel, mondhatnám lelkesedéssel 
kisérte a magyar nemzet nagyszerű küzdelmeit s elvhűségét annyira megőrizte, hogy 
forradalom után, bár eleget kinálták, semminemű hivatalt nem vállalt.. E sors érte volna 
Aranyosszék felvidékének többi faluit is, ha azoknak bátor férfiai a megtartott kevés fegyver- 
és baltákkal elibök nem állnak. Alig voltak ezek néhány százan, mert a harczképes fiatalság 
nagy része a táborban volt, s mégis az oláhok 10 ezernyi tömege megfutott előlük, s igy 
Aranyosszék felső része ellenségtől érintetlenül megtartá mindvégig szeplőtlenségét; mert 
nemsokára a német és oláh sergek eszeveszetten huzódtak el Bemnek győzelmesen 
előnyomuló hadserge elől. 

A hogy felszabadult Aranyosszék, azonnal véderejének rendezésére gondolt; az ez iráni 
intézkedést és fegyvert kérő küldöttséget Fosztó Károly vezette Beöthy Ödön 
kormánybiztoshoz Kolozsvárra, kiben Beöthy a szükségelt erélyt és tevékenységet 
felismervén, mint igazgató alispánt a szék közigazgatása élére állitotta*Ugron István 
tordavármegyei kormánybiztos hatásköre Aranyosszékre is kiterjedt, de mivel ott Fosztó 
mindenütt kielégitőleg igazitott, beavatkozására soha szükség nem volt. s a többek közt 



Aranyosszék nemzetőrségének szervezésével is megbizta; mit oly erélylyel foganatositott, 
hogy rövid időn egy 60 önkéntes lovasból álló félszázadot*Ezek Gál Miklós vezénylete alatt 
előbb Kocsárdon, később Akszentye táborának Czecz közeledtekor való szétfutásakor M.-
Ujváron állomásoztak, hol Gált – ki Ugron István kormánybiztos segédévé neveztetett – 
Fodor Gábor váltotta fel. és egy 5 századból álló zászlóalj nemzetőrséget szervezett, melynek 
őrnagya Benő, századosai Gyarmathi Samu, b. Jósika Pál, Gyarmathi Dén., Egei Ján., 
Horváth Gy. voltak. (Később Benő egy honvédezred alakitásával bizatván meg, Demeter Zs. 
segédével együtt kilépett, helyébe őrn. Gyarmathi S. lett.) Ezen ujonnan szervezett zászlóalj, 
miután Aranyosszék minden megtámadás ellen biztositva volt, a toroczkói és járai völgyben 
helyeztetett el s fedezte és védte a havasra vonult oláhok támadása ellen a havas közt levő 
magyarságnak ezen veszélyeztetett gyarmatát. Ott voltak mindvégig, osztakozva a havasi 
hadviselet naponta megujuló veszélyeiben; s a fegyvert, melyet a haza szabadságának 
védelmére ragadtak, csak akkor tették le, midőn a muszkák győzelmei a további küzdelmet 
észszerüleg lehetetlenné tették. 

Im röviden elő van itt adva nemzeti ujjászületésünk e nagy korszakának nagyszerű 
küzdelmeiben való részvéte Aranyosszéknek; ki van mutatva a dicsőségnek e széket megillető 
osztályrésze, meg van adva a méltányos elismerés e törvényhatóságnak, mely minden 
kicsinysége mellett is nagy tudott lenni az áldozatkészség és honfi-kötelmek teljesitésének e 
válságos, de emlékeiben és eredményeiben nagyszerű korszakában. És most, miután Clio 
számára felsoroltuk a tényeket, melyekre mindig büszkén hivatkozhatik e szék, most itteni 
megállapodásunknak vessünk véget, s folytassuk kutató és fürkésző útazásunkat tovább 
Aranyosszéknek legfelső részében. 

Bágyonon felül egy másik kis csermely lázra nyiló torkolatjában fekszik Kövend, 
Aranyosszék azon egyetlen faluja, hol egy nemzetiség: a székely és egy vallás: az unitárius 
van képviselve. Kövend is egyike Aranyosszék ős faluinak, melyet ugy az 1291-ki mint az 
1313-ki adománylevélben Kuend, ezt előzőleg egy 1219. határjárási okmányban*Lásd 
fennebb Felvincznél a 90. lapon. Kövend nevét talán a marosszéki Kövesddel lehetne 
kapcsolatba hozni, honnan ős lakói származhattak. Kuen néven találjuk fel. Kövend ős 
családai közül a Székely család tünt leginkább ki, melyből Jakab Mátyás király korában 
szerepel, s 1472-ben ezen uralkodótól Száván, Bogáthon, Markházán és Sz.-Jakabon nyer 
jószágot. 1474-ben Mátyás király mint hű komornikát a Csupor Miklós kihaltával koronára 
szállt Gyéres, Tohát, Örke és Tordalakával ajándékozza meg. Ez a Jakab az 1480. Fridrich 
császár elleni hadjáratkor a Stájerországba beütött sereg egyik vezére*Lásd Kővári László 
Erdély Története II. kötet. 117. lap.. 1482-ben pedig Rákospurga város kapitánya*Lásd gub. 
levélt. Trans. conv. T. VIII. 60., s mint ilyennek hadi érdemeiért, valamint Balázs, Miklós, 
Benedek és János testvéreinek adományozza Mátyás király a Nagylaki Márton kihaltával 
koronára szállt Nagylakot. Az itt testvéreként felemlitett Miklós szintén nagyon tekintélyes 
ember volt; egyike azoknak, kik az 1505-ki országgyülés azon határozatát: hogy ha Ulászló 
fimagzat nélkül halna el, többé a magyar trónra idegent nem választanak, aláirta*Lásd Pray 
Annales Rer. IV. 313. Ezen nevezetes sarkokmányt Erdély részéről csak kövendi Székely 
Miklós, Péter vajda és Thurzó Zsig. püspök irták alá, mint országos megbizottak.. Még 
felemlitem kövendi Berkeszi, másként Rigó Pétert, kit s általa mostoha testvéreit Szabó 
Bálintot és Istvánt, Bocskai 1605. oct. 29-én Szikszó várából nemesit*Lásd gub. levélt. Trans. 
Conv. T. VIII. 60.. 

Kövenden régészeti tekintetben az unitáriusok egyháza nagyon érdekes régi épület lehetett; de 
abból csakis a hajó hátulsó része tartatott meg; nevezetesen a toronycsarnokból templomba 
nyiló főkapuzat egyike a csúcsíves épitészet szebb alkotásainak. A kapubélletet két mély 



horony közé fogott három testes henger tagozza, melyek oszlopgyürüs nyolczszög talapzatra 
nyugasztvák, mig felül három megtöréssel idomitott, szintén nyolczszög fejezetek diszitik. 
Maga az ajtónyilat átszelt lóherívvel, mig a béllet csúcsívvel záródik, a kettő közti ívmezőn 
(tympanum) dombormű díszlett, minek ugyan már ma semmi nyoma sincs; de létezésére az 
öregebbek még emlékeznek. Mind ezt összevéve, késő gót korból származó kapuzatunkat a 
15-ik század elején készültnek kell tartanom. Egy hasonló modorban készült mellékkapu is 
volt a hajó déli oldalán, ennek azonban most csak befalazott fele része látszik, jelölvén, hogy 
a régi egyházból csak az ezen hátul eső rész tartatott meg. A négyszög-torony is csak részben 
a régi, mert felső osztálya ujabb, mint azt ezen ott levő felirat mondja: 

„In honorem unius veri Dei Patris et filii ejus Jesu Christi, sub regno Gubernio, 
superintendente Unitariorum clarissimo Domino Michaele Almási pia industria et sumptibus 
Eclesiae Unitariae Kövendiensis erigabatur tempore editium Joan. Nagy, Petri Czép”*Az 
évszám 1701, mint az uzoni Fosztó Hist. Eccl. unit. Trans. II. 365. lapján is be van jegyezve.. 

Ezen kőbe vésett felirat felett ott van a nap és hold közt egy négy levélfonat alkotta csinos 
czifrázat és az 1701. évszám. Az ecclesiának van egy Gyulai Márton által ajándékozott 1628-
ból származó igen szép áldozó-pohara. Az egyházat most nyolczszögben idomitott lőréses 
védfal környezi, melyen kivül egy köridomú terjedtebb és régibb erőditvénynek látszanak 
alapfalai; ezek azt mutatják, hogy Kövend egyháza régi korban véderőde is volt a lakosoknak. 
A szájhagyomány fentartotta, s az egyház régi jegyzőkönyvében is van nyoma annak, hogy a 
kövendiek valamely tatárjárás alkalmával templom-kastélyukba vonulva hősileg oltalmazták 
magokat, de lőporuk fogytával, a tatárok már az eltorlaszolt kapu bevágásához kezdettek, 
midőn egy Bardoczné nevű menyecske a papnak templomkörében levő méhkasaiból egyet 
felragadva, az ostromlók fejére zuditá, ezt mások is követték, s a kitódult méhek serge által 
összecsipdesett s megriasztott tatárok elmenekültek. Emlitett jegyzőkönyvben az is be van 
jegyezve, hogy Ali pasha járásakor 1661-ben a tatárok ismét ostromolták, bevették és fel is 
perzselték Kövend védtemplomát. 1703-ban pedig a tatároknak barbarkodásban nem sokat 
engedő labanczok égették fel a falut és templomát. Alig épülték ki veszteségüket Kövend 
sokat sanyargatott lakói, hogy 1709. májusában egy csapat rákóczianus Erdélybe érkezett; 
ezeket nagy számú laboncz vette üzőbe, s Kövendnél beérve, az erdőbe menekültek lovait 
elfogták, a falut pedig, azért, mert az üldözöttek esetlegesen arra felé menekültek, kirabolták. 

Kövend mint központi hely legtöbbször és legtöbb ideig volt Aranyosszék közigazgatási 
központja, s bár a szék közgyüléseinek jegyzőkönyvei nagyon hiányosak, mindazonáltal 
1652–1848 közt 94 Kövenden tartott közgyülést találunk bejegyezve. A derékszék 1652-ki 
jegyzőkönyve Kövendet, mint a törvényszék szokott székhelyét emliti, azonban a miként e 
szék közgyülései, ugy törvényszékei sem birtak állandó helylyel, hanem ide-oda vándoroltak 
– bár mégis legtöbbször Kövenden üléseztek*A mint ez kitetszik e kötet előismertetésében 
levő közgyülések rovatából.. De nemcsak politikailag, hanem hadászatilag is Kövend volt 
Aranyosszék központja, amennyiben a szék hadszemléi (lustrái) is, leginkább a kövendi 
mezőn tartattak, ugy hogy biztosan áll, miszerint az ismeretes 15 hadszemléből 6 Kövenden 
tartatott; valamint a helymegnevezésnélkülieket is ide tehetjük annálinkább, mert az 1707. 
lustralis könyben a kövendi mező, mint a hadiszemlék szokott helye emlittetik*Ugyanott a 
lustrák rovatából.. 

A szék háza 1810-től 1844-ig állandólag Kövenden volt, most is megvan a falu alsó végén az 
egykori tekintélyét rombadülten gyászoló roskatag épület. 



De nemcsak politikai és hadi, hanem vallási központja is volt Kövend e széknek, mert a 
területén legnagyobb számban levő unitáriusok gyakran tartották itt zsinataikat; igy 1671-ben 
szentháromság vasárnapját követő napokon gyült itt egybe azon zsinat, a melyen a püspök és 
jelen volt papok 44 frtot irtak alá a tordai tanoda felsegélésére*Lásd Uzoni Hist. unit. in Tran. 
I. kötet 377–378. lap.. 1688-ban ismét zsinatja van Kövenden az unitáriusoknak, mely 
alkalommal az aranyos-egyházköri unitárius papok számára segélyt gyüjtenek „mivel azokat a 
minden tatárnál kegyetlenebbül gazdálkodó német katonák mindenükből 
kifosztották”*Ugyanott 428–435. lap. Ekkor a németek által leégetett tordai nagy templomra 
is gyüjtést rendeztek.. 1712-ben Kövenden egybejött zsinaton hasonló eset orvoslásáról 
intézkednek*Ugyanott II. k. 618.. 1737. aug. 24-én azon zsinat tartatik Kövenden, melyen 
szentábrahámi Mihály püspöknek választatott. 1755. és 1781. jun. 16-án ujból zsinatot 
tartottak itt az unitáriusok*Ugyanott III. k. 708. lap.. Emlitetlenül nem hagyhatom Kövend 
lakóinak azon áldozatkészségét, mely szerint a kolozsvári unitár. collegium fölsegélésére 
2000 frton felül adakoztak, valamint nem szabad megfeledkeznünk jelesebb férfiairól is; ezek 
közt fel emlitem kövendi Nagy Mihályt, ki 1691–92-n volt az erdélyi unitáriusoknak püspöke; 
kövendi Bardocz Tamás 1792-ben volt Aranyosszék országgyülési követe. Kövendről ered s 
onnan is irja magát a Gál család; ebből József 1753-n országgyülési képviselő, 1767-ben 
alkirálybiró; Zsigmond 1822-ben alkirálybiró, 1833–35-ben dirigens főkirálybiró. Fia Miklós, 
az 1848-ki szabadságharczban nemzetőr-százados, később aljegyző, 1861-ben alkirálybiró s 
most Aranyosszék harmadszor megválasztott országgyülési képviselője. Kövend szülöttjei 
közül az ujabb időben leginkább Fejér Márton vált ki, egy szép jellemű férfi, azon fajtából, 
melynek egyéneiről mondá Tacitus, hogy: „Ugy vannak születve, hogy a társaságnak, 
melyben élnek, jó és rosz sorsát önmagukénak tekintik.” Illő és méltányos azért, hogy 
emlékének itt pár sort szenteljünk. Fejér Márton 1812. szept. 30-án született Kövenden*Atyja 
Fejér Mihály, anyja Ádámosi Klára volt., tanulmányait Tordán kezdte, Kolozsvártt kitünően 
végezte. A kolozsvári unitarium collegium ifjusága mindig hálásan fogja nevét emliteni, mert 
az ő kezdeményezése folytán alapult meg 1832-ben – minden tanintézeteink közt legelsőbben 
– a fiatalság olvasóegylete, melynek ő sokáig jegyzője és lelke volt. A beszédtárban be 
vannak jegyezve az egylet gyülésein tartott beszédei, s azok egyaránt kora fejlettségéről, 
emelkedett szelleméről, nemes buzgalomról s a hazafias kötelmek oly felfogásáról 
tanuskodnak, melyeket nemcsak maga érzett, hanem tanulótársainak lelkébe átplántálni 
igyekezett. Ekkortájt alakult meg „Remény” czímen egy kézirati közlöny, melybe a társulat 
tagjainak jobb munkálatai beirattak; igy szónoklat és irály egyaránt fejlődött a társulat 
körében. „Egy uj korszak kezdete volt fiatalságunkra nézve e társulat, frigykötés volt az 
fiatalságunk és az ébredő nemzeti szellem közt, szakitás a mult idők skolastikai rendszerével, 
a jó és szép termőmagvának beoltása az ifjuság szivébe – irja Jakab Elek Fejér 
életrajzában*Lásd Keresztyén Magvető 1867. évf, hol Fejér arczképe is megjelent.; – e 
társulatban tanulta meg fiatalságunk szeretni a hazát, mívelni nyelvét, gyarapitani irodalmát; 
ez ébreszté fel s tartja ébren bennök az önmunkásságot, az önbecsérzetet; s e társaságban 
fejlett ki több igen jeles iró, tanár és lelkész tehetségének első csirája, mely azután 
áldásthozólag nőtte ki magát, s igy Fejér e társulatban oly emléket hagyott, mely hova-tovább, 
higyjük, örök időkre, fogja fiatalságunk szebb erényeit fejleszteni, a tehetségek első meleg 
bölcsőjét alkotni.” 

Fejér az iskolából kilépve, 1836-ban aranyosszéki táblabiró, még ez évben kir. táblai irnok 
lett. Következő évben az unitárius státus külföldi egyetemekre határozta küldeni, hogy 
visszatértével tanár legyen; de ő, mert beteges volt, nehogy a státusnak gyümölcstelen 
költségeket okozzon, visszaútasitá s ügyvédi vizsgát téve, az ügyvédi pályára lépett. 1842-ben 
közügyigazgatósági irnok, 1843-ban dézsaknai kamarai ügyvéddé lett. 1847-ben az udvari 
agensi, 1848-ban a hitel- és váltótörvényi vizsgát tette le. Ekkor vette nőül Gyergyai Rózát s 



nemsokára Aranyosszék képviselőjévé választatott; mint ilyen a hongyülésen 
szabadelvüségének s emelkedett gondolkozásának többször adta tanujelét. 

1849. márcziusban Debreczenből Csányi erdélyi kormánybiztos mellé rendeltetett, s mint az 
ottani viszonyokkal ismeretes, sok jónak inditója, sok rosznak elhárintója volt. A világosi 
catastrofakor Nagyváradról az erdélyi sóaknatárak megvizsgálására küldetett le, de 
Kolozsvárt aug. 27-én elfogatott, s félév mulva hivatali nem-alkalmazhatás terhe alatt 
bocsáttatott el, sőt ügyvédi foglalatosságaitól is eltiltatott, ugy hogy csakis 1852-ben 
nyerhetett annak gyakorolhatására engedélyt; éppen akkortájt, midőn a kolozsvári unitárium 
collegiumot, a szabadelvű míveltség ez áldásos ápoldáját, a megsemmisülés vésze fenyegette, 
midőn az Entwurf szerinti átalakitás vagy a bezáratás alternativája merült fel. Fejér 
tevékenysége itt tág és nemes versenytért talált; érezte ő, miként érezte Erdély 40,000 
unitáriusának mindenike, hogy a létel kérdése forog fen, s csakis ily emelkedett nézpont teszi 
megérthetővé előttünk azon nagyszerű áldozatok lehetőségét, mely szerint ezen csekély 
számú szegény nép rövid időn 132,000 forintot tudott közadakozásból egybegyüjteni a végett, 
hogy vészfenyegette főtanintézetét megmentse, s nevelésügyét a kor kivánalmainak 
magaslatára emelje. Fejér nemcsak maga áldozott*Ekkortájt elhalt fia emlékére szegény fiuk 
felsegélésére 1000 frt alapitványt tett, s a kövendi unit. egyházközséget is gazdagon 
ajándékozta meg. s lelkesen közrehatott a gyüjtésre, hanem a tanoda és az unitárius státus 
jogügyeit dijtalanul vezette. Egészsége azonban hova-tovább gyengült, tüdőbaja 
nagyobbodott; de ez nem gátlá abban, hogy az ébredő haza közügyeit figyelemmel kisérje; a 
szebeni conventiculumra 1862-n Aranyosszékről megválasztatván: oda, az 
alkotmánytisztelőknek erős phalanxával tartva, be nem ment, s midőn azon gyülésen a 
szászok Aranyosszéknek más törvényhatóságba való olvasztását szóba hozták, az ellen 
nyilvánosan s szokásos erélyével szólalt fel*„Kolozsvári Közlöny” 1863. évf. 22., 23. szám.; 
midőn ezt követőleg az ügyvédi kar bureaucraticus szellemben tervelt átalakitása felmerült, ez 
ellen ismét sorompóba lépett*„Kol. Közl.” 1865. évf. 17, 18. és 19. szám., de nemcsak a szó 
hatalmával védte nemzete jogait, hanem közintézeteinek felsegélésére 2150 forintot áldozott, 
s ezt vagyoni állásához mérten méltán nagy áldozatnak vehetjük; mert ő ősi vagyonát 
testvéreinek engedte át, s mi csekélylyel birt, nem örökölte, azt önszorgalma álal szerezte, 
miért áldozatainak erkölcsi becse még nagyobb nyomatékkal kell hogy birjon. 

1865. dec. 31-én Aranyosszék harmadszor választotta meg országgyülési képviselőnek; de 
életereje már hanyatlóban volt, a szorgalmatosan látogatott üléseken meghülvén, 1866 
tavaszán meghalt. Temetése nagy részvét- és pompával történt, sirja felett Kriza János 
unitárius püspök és Zeyk József követtársa tartott emlékbeszédet. Szép lelkének porhüvelye a 
kolozsvári temetőben (1859-ben elhalt Ödön fia mellé) helyeztetett el. Élete áldásos volt, 
emléke sokáig élni fog közöttünk. 

Még pár szót kell szentelnem Kövend forradalom alatti unitárius lelkésze, a már koros, de 
fiatal lánglelkű Kozma Gergelynek, ki Kazinczyval volt egykorú, s irodalmunk e nagy 
reformátorával levelezésben állott. Ő volt Aranyosszéken a forradalmi eszmék leglelkesebb 
apostola, ki, ha már öreg volt a haza megtámadott alkotmányát védni, szónoki tehetségét 
használta arra, hogy hallgatóinak lelkébe öntse át lelkesültségét s azokból a hazának hősöket 
teremtsen. Nem is élte túl a haza megaláztatását, mert azon napon halt el, midőn az oroszok 
vad csordái Aranyosszék határaira léptek; utolsó szavával is irtóharczra buzditá környezőit a 
szabadság megfojtására hazánkra csőditett e barbarok ellen. 

Kövenden felül az Aranyos harmadlagos képződésű mélyebb völgyét délről fensík szegélyezi, 
mely éles hegyfokot képezve nyomul előre, mintegy előfutójaként a hamar következő 



havasoknak; előfutó pedig az nemcsak jelképileg, hanem képződésileg is, minthogy e 
hegyfokon már mutatkoznak az augit porfir sziklái*A Keresztesmező harmadlagos 
képződményű talaj. Sinfalvánál az emlitett hegyfok augit porfir, s ez áthat a túlpartra is, 
érintkezve a Tordahasadék mészkő, és a mészkő-szindtáji nagy alabástrom és gypsztömzszsel. 
előőrseként jelenve meg e kőzet Székelykő alján (Várfalvánál) elhuzódó nagy tömegének; e 
hegyfok az Aranyos völgyét annyira elzárja, hogy csak a folyónak és országútnak marad 
szűken kimért hely. Ezen szoros határolja felülről a Keresztesmezőt; rajta túl az Aranyos 
ismét kitáguló völgyének alsó szögletében fekszik Sinfalva, melynek regényesen elhelyezett 
egyik temploma az emlitett hegyfok tetőormát koronázza, messziről tudtul adva az útasnak, 
hogy közelében a hegyfok által elfedett falu van. 

Sinfalva is azon helységek közé tartozik, melynek nevét Aranyosszék 1291. és 1313-ki 
adományleveleiben feltalálni nem tudjuk; de hogy azután csakhamar keletkezett, azt a pápai 
dézmák regestrumából láthatjuk, melynek 1332–1336. évi rovataiban Senifalva, Szemháza, 
Zenháza, Sinfalva és Semfalva néven, illetőleg eredeti Senifalva nevének ily változataival 
fordul elő, még pedig tekintélyes önálló egyházközségként*És pedig az 1332. év rov. 598. 
lapon ekként: „Georgius sac. de Senifalva solv. 60 den” Az 1333. év rov. 633. l., „Georg. sac. 
de Szemháza solv. 40 den.” az 1334. év rov. 633. l.: „Georg. sac. de Zenhaza solv. 40 den.” 
Az 1335. év rov. 705. l.: „Paulus sac. de Sinfalva solv. 40 den.” Végre az 1336. év rov. 721. 
l.: „Paulus sac. de Semfalva solv. 30 den.” Mátyás királynak 1484-ki confirmationalisában 
Seenfalva, az 1642-i lustrában Senfalva néven fordul elő.. A névváltozataiban kétszer 
előforduló háza végzet kérdésessé teszi, ha valjon Sinfalva ős apja nem azon Obrotháza, vagy 
Obrethaaza-e, mely a szék egyik ős falujaként az 1291. és 1313-ki adománylevelekben 
előfordul? s melynek fekhelyét, vagy csak végzetében is hasonló helynevet ezenkivül egész 
Aranyosszéken nem tudunk találni. És e feltevés némi okadatolást talál a Sinfalva felső 
végénél lefolyó Csegezi patak (itt Rákos patak) baloldali azon lapályos előfokában, melyet ma 
is Ebrézsnek hivnak. Öreg emberek emlékeznek a most szántás alatt levő helyen nagy 
mennyiségben előfordult épületnyomokról; vastag cserép- s téglatöredékek most is nagy 
mennyiségben boritják e helyet, igazolva a hagyományt, hogy ottan régen Ebrézsháza nevű 
falu feküdt, mely feldúlatván, lakói részint Sinfalvára, részint Várfalvára és Rákosra 
huzódtak, sőt a hátrább fekvő Kistemplom nevű helyben ezen megsemmisült helység 
egyházának emlékét hihetjük fentartottnak, annál inkább, mert itt és a közeli Középláb nevű 
helyen tégla és épületnyom mutatkozik. Az Ebrézsen az előitéletes néphit most is szellemek 
által őrzött kincset vél elrejtve, s mondják, hogy ezen kincsőrök az éjjel arra járókat meg 
szokták tánczoltatni. Tudjuk azt, hogy az ily kincset feltételező népregék mindig régi 
lakhelyekhez fűződnek, s igy ennek jelmutatása a mutatkozó épületnyomok, de főleg az 
Ebrézsháza név igen valószinüvé teszi azt, hogy az Aranyosszéki kiváltságlevelekben emlitett 
Obretháza e helyen feküdt, s hogy az volt ősatyja az akkortájt még nem létezett Sinfalvának, 
mely, mint fennebb látók, ennek viszemlékül a háza utóragot is jó darabig megtartotta. 

Abból, hogy 1642. lustrába Felseo Senfalva jön elő, azt kell következtetnünk, hogy két 
Sinfalva, alsó és felső is létezett, melyek később egy helyre huzódtak. A nép még most is 
mutatja Sinfalva és Szentmihályfalva közt a Vizesvölgy pataka beszakadásánál azon 
pinczehelyeket, melyek Alsó-Sinfalva fekhelyét jelölik, mig a hagyomány Felső-Sinfalvát 
régen a templomdombon feküdtnek állitja. Sőt Alsó-Sinfalva lételéről s elpusztultáról 
okmányi adatunk is van, nevezetesen a várfalvi unitárius ecclesia levelei közt (22. szám alatt) 
van egy 1688. oct. 13-an kelt oklevél, melynélfogva várfalvi Nagy Miklós és társai, mint 
várfalvi megbizottak megvásárolták Dénesi Istvánnak Alsó-Synfalván a Vizesvölgy patakával 
határos puszta házhely örökségét, mint a vásárokmány mondja „Dénesi István uramnak a 
pogányok kezéből, rabságából kiváltságaért, feje váltságába kellete eladni az alsó-symfalvi 



(igy) határon levő pusztaházhely örökségét és adá várfalvi uraméknak 20 fl.” – E szerint már 
ekkor Alsó-Sinfalva el volt pusztulva; valószinüleg ugyanazon tatárjárás pusztitá el, a mely 
Dénesi uramat rabságra juttatta; vagy talán egy korábbi, mert Várfalván meg van azon 
hagyomány, hogy Rákos 1652-ben azért vált el Várfalvától, s lett önálló egyházközséggé, 
mert mindkét helység lakói a feldúlt Alsó-Sinfalva egykori lakóinak odatelepülte által nagy 
népességi gyarapodást nyert; e szerint az elpusztult falu lakói a szomszédos három községben 
oszlottak szét. Alsó-Sinfalva elpusztulta után is a megmaradt másik még jó darabig megtartá a 
megkülönböztető felső előnevet, mint az 1642. lustra tanusitja. Sinfalván is tartotta 
Aranyosszék közgyülését kétszer (1743 és 1747-ben), s két főkirálybirót adott e széknek 
seenfalvi Thathár Kelement (1484) és Dindár Antalt (1834–1849). 

A Keresztesmező bámulatos forrásgazdagsága egészen idáig, annak véghatárához kiterjed, s 
mintha a természet áldásaiban mindvégig következetes akarna lenni, itt is Dindár József 
kertjében két csodás forrás buzog fel, oly vizbőséggel, hogy lefolyásuk tekintélyes csermelyt 
alkot; a nyárban is mindig 7 R. fokon álló forrás közelében nem rég terjedelmes épitkezések 
alapfalaira bukkantak, melyek és a közelében felmerült római érmek arra látszanak mutatni, 
hogy a rómaiaknak várfalvi telepe egész idáig hatott, s hogy ezen – forrást tisztelő és 
nagyrabecsülő – népnek itten valamely épülete, talán fürdője állott. De ama távol kor 
bizonytalan homályából térjünk át Sinfalva közel multjára, s vizsgáljuk történelmi hűséggel 
az itt történteket, még akkor is, ha azok fájó visszaemlékeket ébresztenének; mert a történelmi 
igazságnak leplezetlen feltárása kötelessége a történetbuvárnak, annálinkább, hogy a mult 
vétkeinek ismerete gyakran, s többnyire mindig oly tanuságot nyujt, mely a jövő megjobbulás 
útait jelöli meg; mert az erkölcsi betegségek gyógyitására is szükséges néha a keserű 
gyógyszerek alkalmazása… De beszéljenek a tények. 

Midőn az európai nagyhatalmak közt fénylő Magyarország nagyságán, szomszédainak 
birvágya csorbát ejtett; midőn Mohács vérmezején a keresztyénség érdekében elvérzett 
nemzet egyik részét azon hatalom, mely legközvetlenebbül élvezte a magyar nemzet 
önfeláldozásának gyümölcsét, segitség helyett, melyre hivatva vala, lenyügözni igyekezett: az 
anyahon kettészakadt; a kis Erdély külön alkotmányos álammá lett, hogy legyen az eltiprani 
tervelt nemzetnek erős, megdönthetlen fellegvára; hogy legyen a szabadságnak archimedesi 
pontja, honnan a hazára nehézkedő idegen zsarnokságot zabolázni, s sarkából kivetni 
lehessen. És ha multunkat a történelem ragyogó szövetnekével világitjuk be, látnunk kell, 
hogy ama kis ország védte meg az elbukástól nagy Magyarországot; hogy az nemcsak a 
politikai, hanem a vallási szabadságnak is palladiuma volt; valamint önzetlen előharczos volt 
azon európai nagy küzdelmekben, melyek a hit és lelkiismeret függetlenségét biztositották, s a 
középkor türelmetlenségének és butaságának vasbékóit letördelék az eddig lelkileg 
lenyügözött népek kezeiről. 

Azon országban, mely kifelé ily nemes irányban hatott, benn az emberiségnek e legdrágább 
kincsei védve, biztositva voltak; a vallási reform, mely az emberiség kiemelkedésének és 
nemesbülésének volt előhirnöke, ott mély, kiirthatlan gyökeret vert; és elvitázhatlan 
történelmi igazság az, hogy Erdély szabad és minden kicsinsége mellett is világbefolyást 
gyakorló csak azért lehetett, mert protestáns volt. Azonban mihelyt Erdély függetlensége 
megszüntével – a nemzetünket minden módon eltiporni és beolvasztani törekedett – osztrák 
kormányzat alá került, első gondja volt annak, a szabadság és nemzetiség leghatalmasabb 
támaszának, mondhatjuk szilárd talapzatának: a protestantismusnak elnyomása, szétbontása. 

E munkájához a jézsuiták szövetségével kezdett; kecsegtetés, rábeszélés, lélekvásárlás, 
czímek, rendjelek és hivatalok osztása volt a fegyver, melylyel a hittéritők e fekete serege 



ellátva volt; hol ez nem segitett, ott a fegyveres erő, tehát az ököljog is minden tétovázás 
nélkül alkalmazásba hozatott: az inquisitio – mely Spanyolországban és Németalföldön e 
tekintetben czélravezetőnek bizonyult – itt is, bár szeliditett kiadásban, alkalmazásba vétetett, 
s ha a főczél – a szabadságérzetnek kiirtása – elérve nem lett is, de eredményeiben a 
protestantismusnak sokhelyt való kiirtásában megtermé keserű gyümölcseit. Mert a Rómához 
és a külellenséghez támaszkodó, tehát támpontját a hazán kivül kereső, katholicismus fagyos 
lehellete igen sokhelyt elhervasztá nemzetiségünknek egykor viritó és életerős gyökszálait, s 
ha a germanisatio nem is, de igen sok helységnek, mondhatjuk egész vidékeknek eloláhositása 
lett az ily lelkiismeret- és törvényellenes eljárásnak gyászos következménye. 

A fennebb felhozottak igen szembeötlő illustratiójául szolgál a sinfalvi templomfoglalás; 
ugyanis a János Zsigmond korában egész Erdélyben uralgólag elterjedt, de azután, Bethlen 
Gábor idejében, a calvinismus által túlszárnyalt unitárius hit, a reformatiónak ezen 
legtisztultabb kiadása, Aranyosszék havasalji részében, valamint a szomszédos Toroczkó és 
Jára vidékén erőteljesen tartá magát fenn. A felvilágosodás előharczosainak, a szabadság 
védőinek ez erős phalanxát megbontani tervbe vétetett; s miután a szétbarangoló 
missionariusok szó, rábeszélés és jutalom-igéretekkel mitsem tudtak elérni, az erőszakhoz 
folyamodtak. Valláscsinjük helyéül Sinfalvát nézték ki, melynek régi – a reformatio előtt 
katholikusok által birhatott – temploma némi látszólagos beleakadhatási ürügyet szolgáltatott; 
s hol e mellett a bécsi kormány, és ennek satellesei, a jézsuitákkal czimboráló alkirálybiró 
Dindár Dávidban és a szomszéd Szent-Mihályfalván lakó b. Miske Imre főkirálybiróban 
méltó szövetségesekre találtak. 

Dindárnál a missionariusok gyakori vendégek voltak s sikerült is nekik néhány sinfalvi 
unitárius családot – pénzzel megvásárolva – az áttérésre birni; ezek számát a fő- és 
alkirálybiró akként szaporitá, hogy bűntényekért elitélteket katholizálás feltétele alatt 
szabadon bocsátottak. De lélekvásár és törvénytelenség ily alkalmazása nem sokra vitte 
számát az áttérteknek, ugy hogy azok alig tették a lakosság 20-ad részét; mindazonáltal a 
missionariusok ezt elég erős pedum positiónak tekintették arra, hogy kenetteljes munkájukhoz 
hozzáfogjanak, s a sötétből, melynek leple alatt eddig működtek, nyiltan kilépjenek. 1772. 
nov. 30-án Mihálcz István nevű jézsuita több társával főkirálybiró b. Miske Imre kiséretében 
megérkezett Sinfalvára, mint mondák, az uralkodó azon rendeletével, hogy a korábban 
katholikusok által épitett sinfalvi unitárius egyházat elfoglalják. Ekkortájt a Keresztesmezőn 
tartott hadgyakorlatokra egybevont katonaság volt Aranyosszék több faluiban, valamint 
Sinfalván is elszállásolva. A hittéritők megérkeztének reggelén a Sinfalván állomásozó csapat 
fel volt állitva, egy másik csapat Várfalváról Viltsik zászlótartó és Bernáld nevű jézsuitától 
vezettetve, huzódott lefelé, mig Rohácz főhadnagy, hidászok által megelőzött, Gyulai-
ezredből való hadosztályával Bágyonból nyomult Sinfalva felé. A három csapat iszonyú 
orditozás és lövöldözés közt rohanta meg a templom bérczét s magát a templom-keritést is, 
melynek kapuját hidászok által bezúzatván, az ott lakó két őrt agyba-főbe verték, s e hős 
tettök után a templom körül letelepedtek. 

Ugyanekkor a Dindár-udvarban beszállásolt főkirálybiró 24 frt büntetés terhe alatt rendelte 
maga elébe a sinfalvi előljáróságot és a falu tekintélyesebb lakóit, hol a folytonos 
lövöldözésektől rémültek előtt egy iratot vont elő, mint az uralkodónak a templom katholikus 
kézre való átbocsátása iránti rendeletét; abból pár sort elő is olvasott; de midőn az előljáróság 
azt közelről akarta látni s meggyőződni, hogy valójában uralkodói rendelet-e, a főkirálybiró 
azt mondotta, hogy: „ahhoz ti nem értetek”. Erre az előljáróság az udvarhoz való 
felfolyamodásra időhaladékot kérve, távozott. Innen a főkirálybiró jézsuitával és a tisztikarral 
katonai fedezet alatt ment a sinfalvi unitárius lelkész, Huszár Józsefhez; a katonák 



megrohanva lakását, megmászták s tetejére keresztet szegeztek; a főkirálybiró pedig – a felség 
nevében – a templom kulcsát kérte, s megrendelte, hogy három nap alatt a lelkészi lakból 
kiköltözzék. Huszár az önkény e vad fölhivásával szemben férfiasan viselte magát, s 
kijelentette, hogy mindaddig sem a kulcsokat átadni, sem kiköltözni nem fog, mig az 
uralkodónak ily értelmű rendeletét meg nem mutatják. Ezalatt azonban a mesteri lakot rohanta 
és keresztezte meg a féktelen katonaság, s a puskatussal ide-oda lökdösött mestertől a 
templomkulcsokat erőszakkal elvevén, felvonultak a hegyen levő egyházhoz, azt kinyitották, 
megfüstölték, körüljárták s tetejére keresztet helyezve, birtokukba vették. 

De az erőszakosan elfoglalt templomhoz annak járulékait is el kellett ragadni; azért Huszárt, 
az unitárius lelkészt, fegyverek közt hurczolták Dindár udvarába, hol a parochia és mesteri lak 
átengedési okmányának Dindár előmondása szerint megirására a legdurvább módon és 
kínzásokkal szoriták rá; maga az alkirálybiró karon ragadva, erővel nyomta le egy székre, 
satellesei körülállták, csipték, öklözték s a határozott jellemű, bátor férfi ugyis háromszor 
dobta el a tollat s ellentmondott a méltatlan erőszakoskodásnak. Erre Mihálcz jezsuita öklével 
fenyegetve, tajtékzó ajakkal rivallá. „Addig kend innen el nem megy, mig nem végzi, hogy ha 
szépen nem, majd másként leszen.” A mindenre kész poroszlók már-már fegyvereiket 
emelték, midőn Huszár elvégre a kényszernek engedve, egy utolsó ellenmondással aláirta az 
átengedési okmányt. 

A templomuktól megfosztott, a katonák önkényének odadobott szegény sinfalvi 
unitáriusoknak igen is szükségük volt az isteni kegyelemhez való fordulásra, melyet az 
emberek és törvény egyaránt megtagadtak tőlök, s azért a templomfoglalást követett 
vasárnapon Thoroczkay udvarában gyültek egybe istenitiszteletre. A felbátoritott jezsuiták 
behelyezkedésüket nem elégelve meg, az unitáriusok imáját is eltiltani akarták, miért Bernáld 
nevű rendtársuk vadul kiabálva tört be a Thoroczkay-udvar imaházul szolgáló ebédlőjébe; itt 
azonban kellemetlen kelepczébe esett, mert a megbotránkozott székely menyecskék körmei 
csakhamar hozzá láttak, s Thoroczkay közbeléptének lehete köszönni, hogy megtépett hajjal s 
foszlányokra szaggatott reverendájával komolyabb baj nélkül elmenekülhetett. E kudarcz 
boszuval tölté el a fanatikus papokat, s azt százak ártatlan vérével tervelték lemosni, mindent 
elkövetve arra, hogy a katonaság és nép között egybeütközést idézzenek elő; e czélból a 
vérszomjasok mindenfelé beszélték, hogy nemcsak a sinfalvi, hanem Aranyosszék minden 
unitárius templomát el fogják foglalni, mi főleg a szék havasalji faluiban nagy izgatottságot 
idézett elő. 

Ezalatt Csegezben az unitárius püspök partialis gyülést tartott, honnan az egyházköri jegyzőt, 
Uzoni Fosztót oly útasitással küldötték Sinfalvára, hogy a missionariusokat a templom és 
lelkészi lak átadását rendelő királyi parancslevél előmutatására kérje fel, s ha ilyen valójában 
létezik, a papi lakot adja át. Alig érkezett meg Fosztó, hogy Horváth nevű jezsuita nagy 
kisérettel rontott a papi lak udvarára, s midőn Fosztó a királyi rendelet előmutatására 
hivatalosan felszólitá, botjával fenyegetődzve a házra szegzett keresztre mutatott, mondván, 
hogy ott van a királyi rendelet, s ha ki nem költöznek, katonákkal fogja kihányatni. Néhány a 
malomból jövő várfalvi s más szomszéd falusi asszony látva ezen fenyegetőzést, otthon ugy 
adta elő, hogy szeretett egyházi főjegyzőjüket bántalmazzák a barátok, mire Várfalváról, 
Bágyonból, valamint a szomszéd Sz.-Mihályfalváról és Kövendről másnapra több ezerre 
menő nép sereglett egybe; de ezen elkeseredett s a kitörés végletéig vitt nép az oda siető 
Miske főkirálybiró azon biztositására, hogy több templomfoglalás nem lesz, s főleg Fosztó 
békitő és rendreutasitó beszédére a legnagyobb rendben haza oszlott. Daczára ennek, Miske 
ugy jelentette fel a kormányszékhez ez esetet, mint forradalmi kisérletet; minek 
következtében két század Gyulai-gyalogság küldetett Sz.-Mihályfalvára és Sinfalvára 



executióba. Ezek fellépésüket azzal kezdék, hogy a sz.-mihályfalvi unitárius lelkészt, 
Tordátfalvi Györgyöt és mesterét a templomból – hol éppen istenitiszteleten voltak – 
erőszakosan kivonszolva, a szintén elfogott s erősen egybekötözött bágyoni iskolamesterrel 
együtt Sinfalvára hurczolták s Dindár sötét pinczéibe elzárva, étlen és szomjan három napig 
fogva tartották; Huszárt, a sinfalvi unitárius papot pedig a parochiából kivonszolták, 
fegyverek közt a falu határáig vitték s onnan agyonlövés fenyegetése közt kergették el, mig 
hátramaradt minden javait, pénzét, ruháit, butorait, gabonáját és borát elrabolták. Ugyanekkor 
elvitték az unitáriusok minden urasztali ezüst készletét, harangját s lefoglalták az 
egyházközségnek pénzen vett erdeit, szántóit és három zsellér-telkét. 

Volt már temploma, papi lakja, s birtoka a jézsuitáknak, de hiányoztak a hivek; ezeket is, 
miként az előbbieket a legdurvább erőszakkal szerezték meg; mert minden unitárius gazdára 
5–6 katonát raktak, ezek kapott útasitás következtében akként bántak és kegyetlenkedtek a 
szegény néppel, hogy sokan megtébolyodtak*A beszállásolt katonák minden élelmöket 
felették, az asztalra kirakták töltényeiket, mutogatva a golyókat, melyek nemsokára a pogány 
unitáriusok szivébe fognak furódni., mások a perczenkint kiállott szenvedések, ijesztések és a 
naponta kilátásba helyezett halállal szemben elveszték lelkük szilárdságát, s az egyedüli 
megmenekülhetés alternativáját elfogadva, katholizáltak*Az áttértek száma 140 lélekre ment; 
ezekről levették a katonákat, de mivel a katholikus templomba menni nem akartak, a 
missionáriusok feladására Dindár, hivatalával visszaélve, börtönbe hurczoltatta és kínozta, 
mig aztán a harangszóra mindenik eszeveszetten rohant a templomba, nem imádkozni, hanem 
titkon átkozódni kínzóik ellen.; de ennél jóval nagyobb számban a hit vértanuinak hősies 
kitartásával és elszántságával mindennel daczoltak, lelkük meggyőződésének nemes 
áldozataiként mindent eltűrtek. Ezeket aztán évhosszant tömeges katonai beszállásolásokkal 
gyötörték, s annyira kiélték és kifosztották mindenükből, hogy a földmívelésre teljesen 
képtelenné váltak*Ugyanekkor Kövendre és Bágyonra is katonai executiót tettek.. 
Számtalanszor jajdultak fel ily gyalázatos gyötörtetésük miatt, folyamodtak a székhez*Ekkor 
Miske uralkodott a széken, s igy onnan mi jót sem várhattak. Miske vakmerősége annyira 
ment, hogy azon törvényes táblabirákat is, kiket a sinfalviak törvényes megintéssel hozzája 
küldöttek, elfogatni és bebörtönöztetni akarta., kir. táblához, igen a kormányszékhez, az 
udvarhoz, mig elvégre 1774. nov. 23-án 9419. szám alatt kiadott rendeltével a kormányszék 
egy investigáló bizottságot küldött ki; lett egy hosszasan tartó feleltetés, melyből kitünt a 
legiszonyatosabb hatalmaskodásnak minden undoksága, s ezen szegény népnek legvérlázitóbb 
gyötörtetése; a roppant halmazra menő feleltetés most is ott hever a kormányszéki levéltár 
poros aktái közt, de az tárgyalás és elintézés alá sohasem jött*Ott vannak becsomagolva, de 
közre vannak téve egész terjedelmökben kénosi Tözsér János és Uzoni Fosztó István 
„Historia Unitarium in Trannia” czímű, kéziratban levő nagyszerű munkájok III. kötete 401–
590. lapjain. Az én történethű adataim a sinfalviak mellékelt folyamodványai és az 
investigatio okmányaiból vannak megitve.; igazságot, védelmet a szegény büntetlenül tiport 
nép sehol és sohasem talált*Sőt igazságtétel helyett a sinfalvi unitáriusokat perelték be, s e per 
még 1792-ben is folyamatban volt, mely évben Gál József országos director a templom 
foglaláskor perbe fogott sinfalvi unitáriusok kiadatását kérte, de az ez év febr. 13-án 
Kercseden tartott közgyülése Aranyosszéknek kimondta: „Hogy ezen hosszas és szégyenletes 
pernek megszüntetését ajánlja annál is inkább, mert a bepereltek már nem is élnek.”, s mert az 
igazság irányokban nemcsak vak, hanem néma is volt, illő, hogy legalább a történelem 
igazsága legyen nekik utólagosan kiszolgáltatva, s feltüntetve azon szenvedések, azon sebző 
tövisek, melyeknek szúrása alatt, az erény útján lépdelők oly ártatlanul, s oly nemesen 
vérzettek, miként a megváltó a kereszten; hogy fel legyenek tüntetve az atyáknak a 
meggyőződés tiszteletének szent oltárán hozott azon áldozatai, melyekre méltán büszkék 
lehetnek utódaik is. 



Ezek voltak indokaink e szomoru események részletes közlésére. De fel kell jegyeznünk e 
részleteket azért is, hogy fel legyen tüntetve erkölcsileg mélyen elsüllyedt álláspontja 
azoknak, kik Isten szent nevével gúnyt üzve, annak nevében hajták végre e galád tetteket; kik 
a béke, testvéries egyetértés és felebaráti szeretet hirdetésére valának kiküldve, de a kik e szép 
hivatást felfogni képesek nem voltak, s nevökre csak szennyet, mocskot és szégyent hozva, 
azt örökre átkos emlékezetüvé tették. – A „kereszt”, a legnemesebb szenvedés, a legdicsőbb 
vértanuság e nagyszerű jelvénye; a szabadság győzelmének e legmagasztosabb palladiuma, az 
eszme mindenhatóságának e dicső jelképe vitetett elől, s tétetett az isteni és emberi törvények 
lábbal tiprásával kivitt rút merényletnek, a lelki meggyőződés embertelen elnémitásának 
lealacsonyitott zászlójává. Az inquisitio iszonyainak felujitásával ekként alapiták meg a 
jézsuiták Sinfalva katholikus egyházközségét, szurony és börtönnel erőszakosan toborzott 
hivekből. Valójában alig hiszem, hogy ily meg nem engedett fegyverekkel vívott 
győzelmökre büszkék lehetnének; még kevésbé hiszem, hogy a vérig gyötrött nép könyözöne 
közt elénekelt „Tedeum laudamus” kedves lett volna Isten előtt. 

A sinfalvi unitáriusokra ennyi vészt, ennyi szenvedést hozott egyház ugyanaz, mely az 
emlitett hegyfokon fekszik. Elfoglaltatásakor igen érdekes régi műemlék volt; de 1774-ben uj 
tulajdonosai lerombolták, helyére s anyagjának felhasználásával ujat épitettek; hogy pedig a 
lebontott a mostaninál tekintélyesebb épület volt, azt a jelenin kivül eső alapfalai, két 
oldaltámtalapzata s a sekrestyéhez támasztva megmaradt régi faldarab tanusitja. A lebontott 
egyház nemcsak régi, hanem erőditvényi templom is volt, melyet 180 lépés kerületű 
köridomu védfal övezett; e falnak 1 és 1/2 ölnyire törpitett alsó része jelenleg is meg van, s 
minden irányba nyiló sürű lőrései mutatják, hogy az védelmi czélból emeltetett. A körfalakon 
kivül sok épületnyom s mély üregek tünnek fel*Jelen év tavaszán terjedelmes falakra akadtak 
a templom-közeli hegytetőn. azon hagyományt igazolók, hogy Sinfalva kezdetlegesen itt fenn, 
a nagy védképességgel biró hegyfokon feküdt. Tatárok dúlták fel a feletti dühökben, hogy a 
hősileg védett templom kastélyt bevenni nem tudták – mond a hagyomány – s ugy épiték azt 
fel a kastélyban megmaradt lakosok a hegyalján levő mostani kényelmesebb 
fekhelyén*Sinfalvának mostani katholikus lelkésze Kolozsi János, a szabadságharczunkban 
oly szép szerepet vitt, s azután üldözést és börtönt szenvedett derék hazafi, ki ma is a 
lelkiatyák példányképeül tekinthető.. 

A templomdombról gyönyörű kilátás tárul fel. Az Aranyos melléke a sinfalvi völgyszorulaton 
felül ismét azon köridomu térséggé tágul, melynek túlfelén a büszke fekvésű Várfalva és az 
azzal egybeépült Rákos alkot egy tarka mozaikszerű koszorút a büszke Székelykő alján, 
melynek égremeredő csúcsai ily közelből részletszépségeiknek egész nagyszerüségében 
tünnek fel. A magaslaton oly regényesen, oly festőileg fekvő falu-pár északi végénél kezdődik 
a havasok közé betévedő Aranyosnak elragadóan szép völgyszorosa, melynek torkolatánál 
azon zöld gúlaidomzatu sziklahegy tünik fel, melyet a rómaiak Markodávája, fennebb egy 
másik, melyet a magyarok Turdavára koronázott egykoron. Ezek alkotják előterét a hátul 
felmagasuló havasok legszebb csoportjának, honnan hófehér s biborveres mészkőcsúcsok 
lövelnek fel, merész élzetüket zöldelő bérczek és azur égen festve le; idább minden oldalról 
merészen emelkedő sziklafalak emelkednek fel, melyek a tájt teljesen elzárni látszanak; s 
valójában az ember ezek nagy részétől el van tiltva, ő csak egyes szűk völgyekben tudott 
megfészkelődni, s a körülte levő roppant sziklahalmaz kivül esik az ő hatáskörén, azok a 
természet titokteljesen áldásos működésének helyei, esőgyártó, folyamtápláló műhelyei, 
melyeknek közvetitett áldásait elvégre is az alján meghuzódott parányi ember veszi igénybe, 
földeinek termékenyitése, s a hegyek rejtett kincseiből elsodort aranypor felszedésével. De 
ideje már, hogy a tekintetünk szerezte gyönyörtől eltelve, siessünk az átpillantott táj hidegebb 
észlelésére; miért leszállva a hegyfokról, Aranyosszék havasalji végfalui felé intézzük 



lépteinket; nem tartóztatva fel a Sinfalvával átellenben levő Bábavár alján beszakadó Hesdád 
patakának szikla-ékességgel magához vonzó völgye által sem, mely talán legszebb és 
legkényelmesebb útja a csodás Torda-hasadéknak; nem, mert mi ezúttal ezen fél oldalával 
Aranyosszékhez tartozó bűvös helyet meghagyjuk Tordának, melyhez neve által csatolva van, 
s azt azzal kapcsolatosan majd csak később fogjuk tárgyalni. 

XVII. Aranyosszék havasalji része. 
Várfalva és Rákos fekvése, az Aranyos szorosának torkolatja. Markodáva, vagy a rómaiak 
Várfalvánál feküdt castruma, maradványai, fekhelye, regék, kilátás. Fütyer vára vagy a régi 
Turdavár, fekhelye, maradványai. Várfalva és Rákos régibb fekhelye. Nagy-Bányász. 
Totvajkút és Mihály patak. Várfalvi, Kósa, Balla, Pálfi, Nagy és Patkó család. Kósa János, 
Toroczkai Máté és Pálfi Zsigmond püspökök. Székely András. Várfalva régi temploma és 
harangja. Aranyos-Rákos, Eger. Labyrinthus. Zsinatok. Rákosi Székely család. Ördög pataka, 
Csegez pataka. Csegez fekvése, temploma. Csegezi-család. 

Miként emlitők, Sinfalván felül az Aranyos tere még egyszer és utoljára kiszélesedik, mintegy 
részrehajló előszeretettel azért, hogy a nevét viselő szék két végfalujának szép és 
termékenysége által földmívelésre alkalmas helyet nyujtson*E tér Sinfalvától Várfalváig 
ismét harmadlagos képződményű talaj; utolsó elterülése a Keresztesmező termékeny 
áradmányai rétegének.; de csakhamar magas hegységek térölelő karjaként nyomulnak elő, a 
Székelykő és tordai hasadék lánczolatának kiszökellő előhegyei, melyek az Aranyost szűk-
kopár, de kárpótlásul gyönyörű szikla-gerinczekkel ékes szorosba zárják. Hol az Aranyos e 
nagyszerű sziklakapuja nyilik, annak jobb oldali, egykor várkoronázta legalsó hegyfokától 
egy amphitheatralis hegylonkán (terrace) fekszik az erdőkoszorúzta Fütyer és Csereoldal 
omladványos lánczolata alatt félkör elhelyezésben az összeépült Aranyos-Várfalva és Rákos, 
az első a szoros felőli oldalon, a másik odább délfelé. A mily szépen fekszik e két falu, a mily 
érdekkel közeliti meg azokat az útas, épp oly mértékben fogja várakozásteljes érdekeltségét 
jogosultnak találni; mert e faluk, főleg Várfalva, bizonynyal Aranyosszéknek legclassicusabb 
pontja, hol nemcsak a szép fekvéssel öszhangzatosan gyönyörű környezet ragadja el az útast, 
hanem egyszersmind oly régi romok és műtöredékekre talál, melyek idejötteért dúsan fogják 
megjutalmazni. Azért Várfalvának a falu alsó részén levő refor. egyház tornyából felvett 
látképét melléklem. (Lásd a 175. lapon.) 

Aranyosszéknek Endre királytól 1291. márcz. 12-én nyert azon kiváltságlevelében, melyben 
az elődei, István és László korábbi adományleveleit átirja és helybenhagyja, egyenkint is fel 
vannak emlitve az akkori Aranyosszéket alkotó helységek. Ezek sorában Kuen (Kövend) és 
Chegez (Csegez) közé helyezetten Turdavár nevű falut találunk*Ily nevű falu szintén 
előfordul Róbert Károly 1313-ki, Zsigmond 1394-ki és 1436-ki confimationalisában., mely 
alig lehetne más, mint a mi Várfalvánk. E név mindenesetre várat feltételez, vár pedig (a 
székelykői kivételével) egész Aranyosszéken csak itten volt. 

De a Turdavár elnevezés még más nagyobb következtetésre is feljogosit, arra t. i., hogy azon 
Tordavár, melytől Torda város és egész vármegyéje nevét vette, s melyhez a mai 
Aranyosszék is a mongol dúlás előtt tartozott, Várfalva táján és nem – a mint többen vélik – 
Tordánál feküdt. Tudjuk ugyanis, hogy a középkori várak elhelyezésére mindig magas és 
bajosan megközelithető hegycsúcsokat választottak, melyeknél a hozzáférhetlenség volt a 
főhadászati czél. A lapályos helyen fekvő s csak csekély magasságú halmokkal környezett 
Torda város egyáltalában ily fekhelyt felmutatni nem tud; azon vár, mely egyik nagyobb 



vármegyénknek nevet adott s mely annak katonai központja volt, mindenesetre tekintélyes 
erőd volt, s igy még napjainkban is annak maradványaira kellene akadnunk; már pedig 
Tordán és környékén semmi ily várromra nem akadhatunk. A mi ott a multból fenmaradt, az 
mind római korból származik; a régi Egyházfalvánál állott vár is – mint azt Torda leirásánál 
okmányilag is ki fogom mutatni – nem Torda, hanem Szent-Miklós és Aranyosvárnak 
hivatott; kisebbszerű templomerődei pedig a fejedelmi korszakból erednek. Azt, hogy az 
Aranyosszék kiváltságleveleiben többszörösen előforduló Turdavár nevű helység Várfalva 
volt, eddig csak sejtették; de én kétségtelenül, okmányok támogatásával, mutatom ki. Ugyanis 
az aranyosszéki Okmánytár I. kötete 271. és 869. lapjain*Lásd „A nemes széket érdeklő 
levelek in originalibus” czímű okmánygyüjteményt Felvinczen Aranyosszék levéltárában. két 
régi okmánynak van szakadozott és hiányos példánya beragasztva, két hártyafoszladék, 
melyekről, midőn azt valamelyik levéltárnok a régi hasznavehetetlen lom közül kiválasztva, 
talán csak pusztán a régiség iránti tiszteletből megtartotta, nem is sejtette, hogy azok egy nagy 
horderejű, eddig homályboritotta kérdés felfejtésére fognak adatokat szolgáltatni; nem is 
gondolta talán, hogy ez eltépett, ezen a bányák nedves oduiba való eldugáskor*Mert 
Aranyosszék, a mint az 1737-ben junius 18-án Harasztoson tartott közgyülés végzéseiből 
kitünik, háborus időkben kiváltságleveleit és régi becsebb irományait a toroczkói bányákban 
szokta rejtegetni. Lásd Aranyosszék levéltárának ismertetését a felvinczi rovatban e kötet 101. 
lapján. elázott, ezen ötödfél század viharja által átlyukasztott okmánydarabok arra lesznek 
egykor hivatva, hogy a történelem egy nagy hézagát töltsék ki, – tisztázva egy oly történelmi 
bizonytalanságot, mely főleg Aranyosszékre nézve kiváló fontossággal bir. A kérdéses két 
okmányfoszladék ugyanazon kiadványnak kétszerezése, mintha kiadói előérzettel birtak volna 
ezen okmányok jövőbeli fontosságáról; mintha egyiknek hitelességét a másikkal támogatni, 
egyik hiányait a másikkal kiegésziteni törekedtek volna. Okmányaink kétségtelenül eredetiek 
s a 14. század végéről, vagy legkésőbb a 15. század elejéről*1394–1436 közt. Az okmányok 
vége el levén szakadozva, az évszám hiányzik, de az irásmodor annak nemcsak eredetiségét, 
hanem a jelölt korszakból való eredetét minden kétségen kivül helyezi. származnak; abban a 
kolozsmonostori convent hiteles átiratát adja Zsigmond király 1394. dec. 23-án kelt azon 
confirmationalisának, melyben Márkos László, Nagylaki Tamás és Felső-Szentmihályfalvi 
Dénesnek kérésére átirja és megerősiti László király 1289- és Endre 1291-ki kiváltságleveleit. 
Zsigmond ezen megerősitő, valamint az abban átirt más két kiváltságlevél is ismeretes levén, 
a conventi kiadvány fontossága nem ezek isméti közlésében, hanem az okmány 
bevezetésében van, a mely igy hangzik: „Nos conventus etc. volumus prevenire quod 
Adrianus filius Marci, fili. Ladislaui, ac Georgius filius Joannis filij Petri fil. Barn… Magni 
de Turdawár alias Várfalwa vocata, suis et universorum siculorum in Sede Aranijas 
residentium et existentium in personis, in nostram veniens presentiam”, – kérték, hogy irnók 
át Zsigmond király multkor kiadott kiváltságlevelét, mit mi minden hiány, kihagyás nélkül 
szóról-szóra átirunk, a mint következik stb. 

 

Várfalva délkeletről felvett létképe. (Rajz. Greguss J.) 



Ebből tehát világosan kitűnik, hogy ama régi adomány- és kiváltságlevelekben előforduló 
Turdavár ugyanazonos a mi Várfalvánkkal, és következtethetjük, hogy a régi Tordavár, 
melynek területéből Aranyosszék kiszakittatott, s melyről e falu ős nevét nyerte, 
mulhatatlanul itt Várfalva közelében feküdt. 

Már most csak az a kérdés, hogy Várfalva két vára közül melyik volt a követelt Turdavár? 
Mielőtt erre vonatkozó nézetünket vagy inkább sejtelmünket kimondanók, szükséges, hogy az 
olvasó tájékozása végett elvezessük a kérdéses két várnak maig fenmaradt romjaihoz; mert az 
ily romok oly kőokmányok, melyek az irottaknál maradandóbbak, s amazok hiányait 
legbiztosabban egészitik ki. – Várfalva egyik vára kétségtelenül római korból származik, azért 
ennek mint idősebbnek elsőséget kell adnunk. Várfalvától északra, ez, és a havasok közül 
kitörtető Aranyos között, egy a szoros jobboldali előfokát alkotó hegyfok emelkedik fel, mely 
Várfalvának mellékelt képén is a templom irányában látható. A Várnak nevezett hegy a déli 
oldalán szintén magaslaton fekvő falutól nézve csekély magasságunak látszik ugyan, de az 
Aranyos hullámaitól körülfolyt északi oldala, a sokkal mélyebben eső Aranyos teréről nézve 
igen magas, egészen sötét augit porfir-sziklákból áll, s egy függélyesen leszelt roppant 
sziklafalat alkot, mely az Aranyos terétől tetejéig 600 lábnyi (hozzávetőleges) magassággal 
birhat. Ez oldalon hegyünk megközelithetlen. De nemcsak ezen része, hanem más oldalainak 
természetes erőditéséről is gondoskodott a talajalakulás szeszélyes mívelete, mert azon 
oldalokról is a hegy vagy 200 lábnyi magassára függélyes-meredeken van leszelve. A 
sziklacsúcs ily alkotása azt vártalapul jelölte ki, mely hivatásszerüségét még fokozta azon 
körülmény, hogy fekvésénél fogva teljesen uralogja az Aranyos szorosának torkolatját, s azért 
mintegy kulcsát képezi azon egyetlen szorosnak, melyen át az aranydús havasvidékre feljutni 
lehetett. Ezen körülmény nem kerülte ki a rómaiak figyelmét, s igy épült ezen sziklacsúcsra – 
mint hiszik, korábbi dák vár helyére – egy oly római castrum, mely a havasok közti 
bányásztelepekhez felvivő hadútat fedezte, s melynek védszárnyai alatt egy nagyobbmérvű 
aranymosással foglalkozó telep keletkezett, a mint azt a naponta nagy mérvben felszinre 
kerülő római műtöredékek jelölni látszanak. 

A hegy tetőorma eléggé sima, északnyugatra lejtősülő oly fenlapálylyal bir, melynek kerülete 
605 lépés. E fenlap alakja szabálytalan háromszögű, ilyen volt az egészen körülölelő vár 
alakja is, melynek falai, mint több öl szélességű gátonya jelöli, mindenütt a hegy oromszélére 
voltak fektetve s védsánczczal – mit a hegyoldalak függélyessége feleslegessé tett – nem 
birtak. A déli oldal 195 lépés hosszú s csekély behajlitását kivéve, csaknem egyenes, valamint 
egyenes szögben ütközik egybe a 100 lépés hosszú keleti fallal. Ezt a déli oldalfallal az 
Aranyosra néző Erős oldalra fektetett 310 lépés hosszú észak-nyugati fal köti egybe, mely 
közepén a hegyalkat-igényelte behajlitással bir, s nyugatról csaknem hegyes csúcsban ért 
össze a déloldali fal végével, hol egész dombozatot alkotó romhalom jelöli azon ottan állott 
hatalmas bástyát, mely a vár e helyen volt egyedüli bejáratát fedezte, s a melyhez kanyargólag 
felvezetett várútnak nyomai még most is látszanak a hegy sziklaoldalában bevésve. 

A vár háromszög alakja ellenkezik a rómaiak négyszög idomot kedvelő erőditési szokásaival; 
de itt a hegy idoma önként szoritá a szabályszerüségtől való eltérésre; hogy pedig itt nem más, 
hanem római erőd volt, azt a fenmaradt műtöredékek és romok biztosan jelölik. – Magában a 
várban ily észlelhető maradvány csekély mértékben merül fel, mert a várat, mint annyi mást, 
megsemmisitette az idő vasfoga és az emberek régi maradványokat nem kimélő 
kegyetlensége; miért a hegy szántás alatt levő eketisztitotta fenlapján alig találunk mást, mint 
a várfalak omladványait és alapfalzatát fedő gátonyt, roppant mennyiségű római tégla- és 
fedélcseréptöredéket; de a hegy alján levő faluban minden nyomon láthatunk innen került 
faragott köveket, oszloptöredékeket, domborműveket és számtalan feliratot; mert a falu ódon 



temploma, a lakházak pinczéi és kőkeritései mind innen e várból és az alatta feküdt coloniából 
kikerült anyaggal épültek. Az ott előforduló római feliratokból igen sok közöltetett már 
Neigebaur*Dacien st. 196–197. lap., Ackner*Die römischen Inschriften in Dacien 149–150. l. 
és gr. Kemény József által. Nem lehet czélom itten mindazoknak beiktatása, de mégis egyet, 
mely az itt volt haderőről felvilágositást nyujt, közlendőnek vélek. 

Gr. Kemény József Kurzhoz irt levelében*Magazin für Gesch. Siebenb. Kiadja Transchenfels 
Emil II. 105–106. lap. mondja, hogy Várfalváról egész szekér bélyeges téglát szállitottak 
hozzá Gerendre, melyeken a LVM., vagy „Legio quinta Macedonica” jegye fordult elő; ezen 
legio egy részének itt fektére mutat ezen gróf Kemény József által közlött felirat is: 

AVR C… 

TOTESSE 

LEGVM. 

VIX. ANN. 

XL. AEL 

…IDA. 

Aurelio C… to Tesserario (ki a tábori szót vitte) legionis quinte Macedinicae stb. más 
feliratokból Kemény József még azt is kiolvasta, hogy a Salinaenél főállomással biró V. 
macedoniai legio XI. cohorsa volt Várfalvánál őrizeten, mig más okból azt sejtik, hogy az 
itteni római telepet Markodavának hivták*Azonban az, hogy a vár és telephely neve 
Markodáva lett volna, még nincsen bebizonyitva.. Várfalvánál nemcsak rideg védépitkezést 
vittek végbe a rómaiak, hanem, hogy e mellett a müvészet is virágzott, tanusitják a Várfalván 
most is nagy mennyiségben található dombormüvű faragványok, s főleg egy órási nagyságu 
szobor, mely a várfokról gurult alá az Aranyos medrébe, s melyet Kemény József onnan 
kiemeltetni tervelt, de ugy látszik, hogy a szándék végrehajtva nem volt, s jelenleg is ott 
rejtőzködik a jövő kutatóinak ujabb felfedezésére várva. Hogy pedig a rómaiak nemcsak 
őrködtek ezen hadászatilag nevezetes ponton, hanem e mellett az aranyászatnak haszonhajtó 
mesterségét is nagy mérvben üzték, annak még most is látható nyomaira akadhatunk a 
Várhegytől nyugatra fekvő Aranyászoldalnak nevezett helyen és alább az Aranyos partján is 
felötlő leguli Aurariorum-ok, vagy aranyomosó medenczék sorba helyezett roppant 
mennyiségű üregeiben, hol az aranyat mosás által állitották elő. 

A Várhegy keleti oldalát Ibla kertjének nevezik, mint mondják egy ezen várban lakott 
tündérnek, vagy bűbájos szép leánynak emlékére. A Várhegy tövében a délkeleti oldalon 
buzog fel a Várkútnak nevezett gyönyörű forrás, melyhez a néphit szerint még most is 
éjelenként tündérek járnak le a várból két fülű korsókkal vizet hordani. Ugy látszik, hogy az 
Aranyos szoros hadászati fontosságát nem csak egyedül a rómaiak, hanem a későbbi korban is 
átlátták; legalább erre mutat az Ibla kertjén alól fekvő hosszukás domb alakja, mely Dobogó 
nevét onnan nyerte, hogy tetőorma ágyuk elhelyezésére szolgáló átmetszésekkel és 
mellvédekkel bir; azonban hogy ezen a szorostorkolat védelmére emelt alkalmi erőditvény 
mely kor műve? mi adattal sem birunk; az mindenesetre nem nagyon régi, talán a Rákóczi-
forradalom korszakából származik. A Várhegy tetejéről feltárul az Aranyos szorosának 
valójában elragadóan szép vidéke, a Várhegygyel szemben gyönyörű szikla-szálakkal ékes 
hegyoldal mered fel, melyet Borostyánkőnek neveznek, fennebb egy másik ennél is szebb 
szikla-csoportot Mácsókövének, ismét másokat Teknőkő, Sugókő és Csergőkőnek hivnak; a 
háttérben a bibor-piros Vereskő, s egy másik ragyogóan fehér szikla-csúcs magaslik fel az 
erdők koszorúzta hegyek zöld talapzatáról, felragyogtatva a szabadság dicső harczain lobogott 



nemzeti zászlónknak oly vonzóan szép szineit. Lenn a széditő mélységben a sziklamederben 
egybeszoritott Aranyos haragosan zajongva habzik, mellette alig marad az útnak szűkre mért 
hely, elannyira, hogy sok helyt nagy munkával kellett annak a sziklákba helyet vésni, – egy 
helyt függélyesen leszelt sziklafal és egy a folyamból kiemelkedő toronyszerű sziklaszál 
között, mint csudás sziklakapun halad át. Majd lesz alkalmunk a szoros megutazásakor 
közelebbről is bámulni e sziklatorony szépségét, itt csak Leánykő elnevezését emlitjük azért, 
mert a néprege ily nevét – a várunkkal kapcsolatos – mesés Iblával hozza összefüggésbe. Ibla 
volt a várfalvi vár urnője akkor, midőn a várat az ellenség (tatároknak mondják) 
körültáborozta; a hős amazon maga vezette harczosait, kik az egyenetlen küzdelemben 
elvérzettek; végre maga maradt s a védtelen vár falait már rombolta az ellen, midőn ő az éj 
sötétében a sziklákon leereszkedve elmenekült, s azon sziklaszál tetején nőtt magas fű közé 
rejtőzködve megmaradt, miért azt Leánykőnek nevezték el. A rege varázsának mesés körébe 
jutván, elmondunk egy másik ezen várral kapcsolatos népregét is, mely némi történeti 
vonatkozással látszik birni azon harczokra, melyeket a népvándorlás előszelétől érintett és 
lázongani kezdett népekkel a római légiók e tájon vívtak. A rege igy hangzik: 

Az Erdélyt meghóditott rómaiak a lenyügözött dákok fékezésére, s az aranybányákkal gazdag 
nyugati Kárpátok közé vezető út fedezésére várat épitettek e sziklafokra, mely egyszersmind 
letételi helye is volt a kiaknáztatott nagy mennyiségű aranynak. Regénk korszakában Mantius 
Caro parancsnokolt e várban. Mantiusnak két leánya volt, Valéria és Livia; az első büszke, 
katonás, ki ott volt és részt vett a férfiak hadgyakorlataiban, s fő mulatsága az volt, ha szilaj 
ménekre ülve nyargalhatta be a vidéket, vagy vihar zúgása, villámok czikázása közt üzhette a 
bérczek szilaj vadait. Ellenben a szelid Livia házias foglalkozásai körében, előszeretettel ápolt 
virágai közt találta othonosnak magát. 

Több ideig békében élt Mantius a gondjai alá bizott várban, de egy tavaszi éjjelen a torony 
szemes őre a tért elöntő nagy ellenséges táborról tett jelentést. Mantius azonnal egybegyüjté 
harczosait, s védelmi előkészületeket tett, mert a vész nagy volt, a mennyiben a havasoknak 
leginkább nyomott, s érczásással túlterhelt bányász népessége lázadt fel, s éhségtől 
gyötörtetve tört a várra, hogy az oda katonai fedezet alatt hátukon egybehordott roppant 
mennyiségű aranyat, véres veritékének e mások által élvezett gyümölcsét, kézre keritse. 
Csakhamar ott termett fényes fegyverzetében Valéria is a csatasorok közt, s csakhamar 
visszaverték a példája által lelkesitett rómaiak a dákoknak elszántan felhatolni törekvő roham-
oszlopait. Azonban ezen első siker túlmerészszé tette a bátor nőt, ő volt, ki atyjának kiütést 
tanácsolt, hogy azon csőcselék népet szétüzzék. A tapintatos vezér a túlerővel való ily nyilt 
daczolást ellenezte; de a harczosok között a Valéria által megpenditett eszmének pártolói 
akadtak, kik a kicsinlőleg lenézett ellenségre való kiütést fennen követelték; végre is a vezér 
eszélye túlszárnyaltatott és a kiütés létrejött. Eleinte a dákok visszanyomattak a rómaiak zárt 
phalanxai által, Valéria mint hadisten harczolt első sorban, s csapásai alatt sűrűn hullottak az 
ellen harczosai; de egy elesettnek száz más pótolta helyét, elvégre is a szám győzött, a vezér 
fogságba esett, s a rómaiaknak csak nagy erőfeszitéssel és nagy veszteséggel sikerült a várba 
való visszajutás. 

Nagy volt levertsége és haragja a rómaiaknak, főleg akkor, midőn a dákok fogoly vezérüket a 
vár alá vezetve, tudatták, hogy ha három nap alatt a várat fel nem adják, Mantius halni fog. A 
vezér biztatólag kiáltott fel, hogy ő kész Róma dicsőségeért meghalni, s átkot mondott arra, ki 
az ő megmentéseért a vár feladására még csak gondolni is merne. 

Senki a jellemszilárd vezér parancsának áthágását fejébe venni nem merte, s ezért annak élete 
iránt annál inkább aggódtak, mert nagy köd levén, vészjeleiket a szomszédos Salinae (Torda) 



harczosai észre nem vehették; de mindenkinél inkább búsongott Valéria, ki ezen 
szerencsétlenségnek akaratlan okozója volt; azonban ő nemcsak búsongani, hanem tenni is 
kész volt s elhatározta, bármiként is kijutni a várból, hogy életveszélyben levő atyjának 
megmentésére segitséget vezessen. Azonban e merész eszmét végrehajtani nem volt könnyű 
feladat, mert a várat három oldalról a dákok sürű hadsorai özönlötték körül, mig a negyedik 
oldalról csak madár által megközelithető meredek sziklák hanyatlottak le. Itt a lejutás 
lehetetlennek tetszett s azért ez oldalra a dákok is kevés figyelmet forditottak. Valeria a ködös 
éj sötétében senkinek nem szólva, szikladarabot hengeritett a vár ezen oldali fokára, s azzal 
egy hosszú kötelet lenyomtatva ereszkedett le a mélységbe; ámde a kötél minden hosszusága 
mellett is rövid volt s végére érve, lábaival a függélyes sziklákon sehol egy támpontot találni 
nem tudott. – Ott himbálódzott az ürben a sziklák éles erezetei által sebzett testtel, már 
karjainak ereje lankadt, s már-már végóráját annál nagyobb iszonynyal látá közeledni, mert az 
ő veszte atyjának is veszte és igy kettős halál volt. Egyszerre azonban a kötél engedett, az azt 
lefogó kő iszonyú zajjal rohant alá s vele együtt Valéria is a megáradott Aranyos hullámaiba 
zuhant le. A folyamparton levő dák őrök a sziklalezuhanás iszonyú zajára ijedten futottak szét 
s igy Valeriának ideje maradt észrevétlenül átúszni a túlsó partra, honnan kimerültsége és 
vérző sebeivel nem sokat gondolva, rohant Salinaeba, annak őrségével kora reggel megjelent, 
szétszalasztá a dákokat s megszabaditott atyjáról maga oldotta le a bilincseket. 

Mindenki bámulta az atya és vármentő amazon bátorságát; hire egész Rómáig elhatott s 
mindenfelől eljöttek a férfiak látni a hős Valériát s megbámulni, mint valami csudalényt; de 
szeretni – mire ennek lelke sovárgott – egyik sem merte. Lassankint a bámulók kimaradtak, 
csak egy maradt hátra, Voluminus moesiai kormányzó, azonban ezt sem Valéria férfiassága, 
hanem Livia szelidsége s házias erényei kötötték le, kit nemsokára nejeként vitt magával a 
kormányzása alatti országba. Nemsokára Mantius elhaltával uj parancsnok jött a várba, mikor 
Valéria anyjával a vár dísztermeit elhagyva, az erdő közötti magányos lakba huzódott vissza, 
hol az egykor bámult hős nő mint feledett aggleány halt el*Ezen rege, mely a nép száján is él, 
sokkal hosszabban és részletesebben közölve van a Szilágyi Ferencz szerkesztette 
„Gyermekbarát” 1844. első félévi folyama 226–238. lapjain. Orbok Ferencz várfalvi unit. 
lelkésztől, ki az erdélyi lapokban folytatott érdekes levelezéseiről s más dolgozatairól 
irodalmilag is ismeretes, a várfalvi vár és templomról szintén jelent meg egy közlemény a 
„Vasárnapi Ujság” 1858. évfolyam 21. számában.. 

Ismerjük már Várfalvának egyik várát, mely – mint előadók – kétségtelenül a római korszak 
maradványa; már most elvándorlunk másik várához is, mely mindeddig teljesen ismeretlenül 
maradt, elannyira, hogy még csak megemlitve sem volt soha. Ismeretlen talajon léptetünk 
tehát, útunk fáradságos a magas bérczek ormain, kutatásunk nehéz, adat és útmutató nélkül az 
ismeretlenség kétes rengetegeiben; de azért visszariadnunk mégsem szabad, mert a czél, mit 
elérni akarunk, fontos, s ez méltán kitartásra lelkesithet. 

Várfalva háta mögött közvetlenül magas bérczek emelkednek; szép lomberdőkkel koszorúzott 
előhegyei a hátuk mögül kopasz nagyszerüségében fellövellő Székelykőnek. Ezen előhegység 
legészakibb, közvetlenül a falu mellett felemelkedő, legmagasabb ormát Fütyer-nek nevezik. 
Hozzávetőleg 2000 láb magasságú hegycsúcs ez, mely északról az Aranyos szorosára néz, 
keletről részben a Keresztesmezőre tekint, részben a Mihálypataka mély völgyülete által 
fedeztetik, s igy csak délről függ össze az előhegység Rákos felé huzódó többi ormaival, 
nyugatról pedig a Székelykővel, melynek az egész hegység mintegy kiszökellő oldaltámjául 
szolgál. Azonban a természet ez oldalokon is létrehozta a hegy-elkülönitést, mert a hátsó 
hegynyakon csodás bőségű forrást fakasztott, az ugynevezett Totvajkútat, melynek rögtön 



tekintélyes csermelylyé váló lefolyása oly mély árkot alkot, hogy az által hegyormunk 
nyugatról is megközelithetlenné lesz. 

E szerint csakis déloldalról marad nyitva az odajuthatás útja egy keskeny földnyakon át, mely 
által a Fütyer a hátrább fekvő Totvaj nevű hegygyel függ egybe. Ezen körülirásból 
megitélhetni, hogy vár elhelyezésre alig lehetett volna alkalmasabb fekhelyet találni a 
Fütyernél, mely megközelithetlensége mellett egyfelől uralogja az Aranyos szorosát, másfelől 
tág végigpillantást engedett a Keresztesmezőre, valamint a Maros és Aranyos közti egész 
vidékre; mig hátulról biztos támpontot és visszavonulási helyet is birt a Székelykő 
sziklaormán feküdt, s még a mongolokkal szemben is bevehetetlennek bizonyult Toroczkó 
várában. 

A várhelyek kiszemelésében oly bámulatosan éles szemmel biró őseink figyelmét a Fütyer 
mind ez előnyei sem kerülték ki, mert annak terjedelmes tetőormát legnagyobbszerű 
ősváraink egyike koronázta, melynek romjai még most is méltán bámulatra ragadják a 
szemlélőt; s éppen mert e romok ily nagyszerüek, s a lakott vidékhez oly közel esnek, méltán 
csudálhatjuk, hogy azok mind ez ideig felfedezetlenül maradtak, s hogy főleg ezen annyi 
vizsgálódó és régész által átkutatott vidéken nekem hagyatott a feltalálásnak öröme. 

A hogy a vár e rendkivül alkalmas fekhelye kiszemeltetett, legelőbb is az emlitett hegynyak, 
vagyis az egyedül megközelithető oldal-erődités által való biztositása foganatosittatott, mi 
nagyszerű s hadműtanilag is bámulatos védművek létrehozatalával eszközöltett; mert itt nem 
elégedtek meg – mint más váraknál szokásos volt – egyszerű vagy többszörös védsánczok 
mögé helyezett egyenes vagy félköridomú fallal, hanem az itt alkalmazott hegynyakzáró 
védfal négyszeres kifelé hajlitással birt, mely által négy kifelé és három befelé forditott 
félkör-idomú védmű támadt, melyek mindenike önmagában is nagy védképességgel birt. Ezt 
még inkább fokozta azon körülmény, miszerint mindenik kifelé szökellő félkörben látszólag 
egy-egy köridomú bástya volt elhelyezve, honnan nemcsak kifelé, hanem a mindkét oldali 
szomszéd félkör felé, vagy azok oldaltámadóira is lehetett nyilazni, kopját, köveket stb. 
hajtani. Szóval e vár épitésénél a görbe vonalok sokszorozott védképességének elméletéről, 
mit csak az ujabb erőditéstan fedezett fel, némi előfogalommal látszottak birni e vár épitői. 

A bejárat a középen, mint leginkább biztositott helyen volt. Az egészet széles, mély sáncz 
övezte, mely a védfalak hajlitásait mindenütt követte, s mely sáncz, valamint a védfalak is a 
hegynyakon túl, ugy a Totvaj, mint a Mihálypatak mély völgyületébe is jó darabig – de itt már 
egyenes vonalban – lehatolt, mi által a Fütyer tetőlapja egészen elkülönitve, s az odajuthatás 
teljesen el volt zárva. 

A hegy más három oldala függélyes levén, azok természetileg is eléggé erőditve voltak, 
mindazonáltal a várépitők figyelme mégis kiterjedt ez oldalok biztositására, mert ugy a keleti, 
mint a nyugati oldalon az előbbi hegynyak záró védfallal összeolvadó védfal vonult el 
jódarabig, mely ez oldalakon csak ott szünt meg, hol a hegynek falszerű függélyessége annak 
folytatását feleslegessé tette. Ilyen levén az egész északi oldal is, ott a védfal szintén 
mellőztetett. E védfalak most már mindenütt egybeomlottak, de lételükről s egykori 
roppantságukról egyaránt tanuskodnak az omladványaikból keletkezett, aljuknál 4 öl 
szélességű gátonyok, melynek egyhelyt végrehajtott átmetszete másfél öl szélességű rakott 
falra vezetett, mi meggyőzhetett arról, hogy itt nem valamely alkalmi földerőd, hanem 
rendszeresen épült kővárral van dolgunk. – Könnyebb felfogás kedveért ide melléklem a 
hegynyak-zárlat alaprajzát. 



A Fütyernek szép lapányos tetőlapja 2000 lépés kerülettel bir. Ez volt a vár beltere, hol 
többhelyt épületnyomokra, sőt egy középerőd, vagy belső Balliumnak is némi homályos 
nyomaira akadhatunk. 

 

Várunk e szerint egyike volt a legterjedelmesebbeknek, mely ugy fekvése, mint épitészete 
által egyaránt nagy fontossággal birt, s igy egyedüli az Aranyos-menti várak közül, melyhez 
valószinüséggel köthetjük azon sejtelmünket, hogy Tordavára, megy Tordavármegyének 
nevet adott, s melyhez Aranyosszék területe is tartozott, itten feküdhetett, mit némileg 
támogat az is, hogy az alján fekvő Várfalva a 13. század végén és a 14. elején – mint fennebb 
látók – Turdavár néven fordul elő. A vár ősneve ma már feledékenységbe ment; a mint 
átváltozott az azt fentartott falu neve, ugy az ős Tordavárt is a nép ma egyszerüen Fütyernek 
nevezi, mint mondják, ily neve a várnak egyik legvitézebb Fütyer nevű parancsnokától ered, 
ki a tatárok elől idemenekült népet s a felvigyázata alatt levő várat azok dühös ostroma elől 
megvédte* 

Háborús időkben a nép rendesen a Fütyerbe szokott menekülni, igy történt ez 1849-ben, iy a 
Rákóczi-forradalom idejében. Utóbbira nézve megjegyzem, hogy Pálfi András, 
Aranyosszéknek sok időn át derék tisztviselője, e forradalom idejében és a Fütyerben 
született. Maga irja egy versben, melyben geneologiáját irta meg: 

„Nemes nemzetemnek ékes gyökerében, 
Születtem az ezer hétszáz negyedikben, 
Szent András havának tolsó hetében, 
A kurucziumban, futásos időben, 
Fütyőr nevű szálas erdőnk közepében stb.” 

. Oly nagy volt az egész környéket feldúlt tatároktól való félelem, hogy a gyermekeket a várba 
nem fogadták be, nehogy sirásuk által az ellenség előtt elárulják az akkor rengeteg erdők közé 
rejtett vár hollétét; de daczára ez elővigyázatnak, a székelykői vár ellen nyomuló tatárok 
rábukkantak e várra is, s azt több ideig sikertelenül ostromolták, mert Fütyer hős harczosaival 
mindig visszaszoritá őket; midőn pedig a székelyek a Székelykőn legyőzték a tatárokat, 
Fütyer is kiütött népével s a székelyek elől eszeveszetten menekülők útját elvágván, azok 
nagy részét levágta. Győzelmi pompával vezette a felszabadult nép hős vezérét a mentő várba, 
s azt emlékére Fütyer várának nevezte el*Mig más versio szerint a Fütyer név egyszerüen az 
ott mindig fütyülő széltől ered. Különben „Tündérvárnak” is nevezik s még most is tündérek 
által lakottnak hiszik.. 

Igy beszélte el nekem ezen mongol korra felható hagyományt egy öreg székely, ki ott a vár 
területén hányta a követ*Ott most pompás kőbánya van., s midőn a vár körül mindenütt 
felötlő régi szántók mezsgyéi iránt kérdést intéztem hozzá, azt mondá, hogy régen Várfalva itt 
fenn a hegytetőn a Totvajkút környékén feküdt, Rákos pedig túl a Mihálypatak fejének. E két 
falu lakói képezték a várőrizetet; vész idején a várban laktak, de békés időben künn a vár 
közeli falukban; délig mindenki földmíveléssel foglalkozott, délután pedig a Nagy-Bányászba 
mentek aranyászni, a kiszedett aranyat aztán a Totvajpatakán levő hámorokban olvaszták ki 
stb. 



Felkértem, hogy vezetne el e helyekre, s örömmel láttam szavait igazoltaknak, mert a faluk 
követelt fekhelyénél, főleg a Mihálypatakra hajló oldalban roppant mennyiségű vastag 
cserépdarabokra – elpusztult régi faluk e biztos nyomjelelőire – akadtunk. A Nagy-
Bányásznak nevezett helyen az egész vidék össze-vissza van turkálva, jelölve, hogy itt 
valójában ember keze működött; a Totvajpatak mentén pedig több helyt feltaláltuk a nagy 
munkával készült dugákat (kőgátlások) és a hámorok fekhelyeit. 

Ha valaha később felmerülhető okmányokból, kiderülhet, hogy Tordavárának itt fektére 
vonatkozó sejtelmünk megközelité a valót: akkor a magas bérczre való feljövetelünk és itteni 
felfedezésünkkel bizonynyal nagy czélt közeliténk meg. E czél kivívását a jövőre bizva, most 
visszatérünk Várfalvára, hogy várainak ismerete után, e faluval is megismerkedjünk. 

Látók fennebb, hogy Várfalva 1291- és 1313-ban Tordavár néven fordul elő, ezen ős neve, 
mely az erdélyi hét várak egyikének emlékét őrzé, már a 14. század elején átalakult a mostan 
is használt Várfalvára, a mint kitetszik a pápai dézmák 1332–1336. évi rovataiból, hol 
Várfalva, Warfalia néven találjuk bejegyezve*Az 1332. év rovatában 598. lapon: „Nicolaus 
sac. de Várfalva solv. 40 den.” Az 1333. év rov. 633. lapon: „Nicolaus sac. de Warfaia solv. 
60 den.”, még Várfalva néven a 662, 705. és 721. lapon. Hogy pedig az aranyosszéki és nem 
más Várfalva értetődött, azt az is tanusitja, hogy a tordai esperességben Kercsed és Sinfalva 
mellé jegyeztetett.. 

A nagyszerű emléképületekkel kapcsolatos Várfalvának a mily érdekes legrégibb multja, épp 
oly kevéssé érdekes azutáni történelme, ugy azt követőleg a századok hosszu során át alig 
fordul elő még csak neve is. Kunics*Dacia Siculia 78. lap. emliti, hogy Várfalvát, Hidast és 
Csegezt az utóbbi hadjáratkor a tatárok elhamvasztották; de lakói a hegyek rejtekhelyein 
megmaradtak. Hogy ez mely évben történt, nem emliti, de ugy látszik, hogy a törököknek 
Kemény János elleni hadművelete alkalmával estek áldozatul e vidék falui. 

Aranyosszék Várfalván is tartotta kétszer közgyülését (1742. oct. 29. és 1746. dec. 1-én). 
1750. julius 6-án pedig Aranyosszék generalis conscriptiója (lustra) tartatik Várfalván földvári 
Pávai Sándor alkirálybiró és összeiró biztos elnöklete alatt*Ezen hirdettetett ki az Apafi által 
nemesitett Pataki Mihály és társainak nemeslevele. Lásd Kemény Józs. App. dipl. Tran. XIX. 
206., az unitáriusok pedig 1726- és 1788-ban tartottak zsinatot Várfalván*Lásd Uzoni „Hist. 
unit. in Tran.” II. 436, és V. 83.. Ennyiben folyt be Várfalva Aranyosszék közéletébe; de a 
történeti események hiányát Várfalvának számos oly családjai és szülöttei pótolják, kik 
magok szerepeltek a történelemben, tartsunk itt ezek felett egy rövid szemlét. 

E tekintetben legnagyobb járulékot a Várfalvi család adott, melyből 1436-ban várfalvi 
Székely János (Adorján fia) emlittetik*Mint a ki Zsigmond királytól kieszközli Aranyosszék 
kiváltságlevelének megerősitését. Ez bár nem mondatik, de valószinüleg e szék főkirálybirója 
volt.. Várfalvi Bálint, ki mint Aranyosszék főkirálybirája 1568-ban János Zsigmondnál 
eszközli ki Aranyosszék kiváltságlevelének megerősitését. 1575-ben pedig mint Békés párti 
notáztatik*Ez ugyan kercsedi előnevet használt s ott lakott, de Várfalváról származott oda.. 
Várfalvi György, tagja Báthori István azon követségének, a mely 1571-ben a portára az adót 
megvitte, s a megerősitő athnámét kieszközölte*Lásd Kővári Erd. Tört. IV. k. 14. lap.. 
Várfalvi Gergely 1585-ben Aranyosszék főkirálybirája, s mint ilyen veszi meg Örkében a 
berentei részt, melyre Báthori Zsigmond ez év febr. 18-án Fehérvárról beleegyezését 
adja*Lásd gy.-fehérv. kápt. Lib. Reg. Sig. Báthori I. 421.. 1589-ben pedig Aranyosszék 
főkirálybiróságában Várfalvi Jánost találjuk, kinek mint ilyennek adományozza ez év febr. 
25-én Báthori Zsigmond Inakfalván azon jószágot, melyet Várfalvi Bálint a Békéssel való 



czimboraság miatt notán vesztett el*Lásd ugyanott II. 324.. 1600-ban még előfordul Várfalvi 
Dániel egy az ottani unit. egyház levelei közt levő okmányban, melyből az is kitünik, hogy a 
Várfalvi család ős curialis telke az volt*Ez egy egyességlevél, mely által Kósa Mátyásnak 
valamely forrásvizének kertjébe bevétele ugy engedtetik meg, hogy vizét a Várfalvi Dániel 
házán felüli nagy csorgóra (mely most Jósika kastélya felett van) bocsássa., a melyre most b. 
Jósika épitette a képünk közép terén is felötlő szép kastélyt; e család utósarjadéka Várfalvi 
Gáspár volt, kinek özvegye 1660-ban még élt, mert ez év márcz. 4-én Solymosi Boldozsár 
esperes meghagyja a várfalvi unitar. egyházközségnek, hogy a papbért annyi hijával adják, a 
mennyi Várfalvi Gáspárnéra esik; ugy látszik, hogy a várfalviak őstelke ezen özvegy kezéről 
egyenesen ment (nem tudom vétel, vagy örökség czímen-e?) a Jósikák kezére, mert 1676-n 
már Jósika Gábor birta, ki azon év máj. 26-án az Egyedfi kertén felül haltartónak vesz egy 
darab helyet a falutól*A várfalvi unitar. ecclesia levelei közt 13-ik szám alatt.. 

Várfalva másik kitünőbb tősgyökeres családja a Kósa család*A Kósa-család Háromszékről 
jött ki a kézdi székelyekkel még Aranyosszék keletkezésekor, mig egy Háromszéken benn 
maradt másik ág ott még most is virágzik., melyből Kósa János 1560 körül Aranyosszék 
főkirálybirája volt, hasonnevű fia pedig az erdélyi unitáriusok egyik legkiválóbb püspöke, ki 
1597–1601-ben vezette ezen hitfelekezet egyházi kormányzatát, s zárta be a reformatio első 
századát épp oly jelesen, mint szent János a keresztyénség első századát. E mellett Kósa János 
egyike volt a kiválóbb egyházi irodalmároknak, kinek számos munkái jelentek meg 
nyomtatásban, s még több maradt kéziratban; a megjelentek ezek: 1. Az üdvösség 
fundamentumáról a kisdedeknek. (1636-ban és 1644-ben Heltainál.) 2. Az üdv. fund. 
öregeknek. 3. A megmosogatásban való igének formája. 4. Precationes matutine, vespertine 
etc. 5. A sok egymással való értelmek közt, mint kell az együgyű embernek az igazságot 
felkeresni. (Abrugyi Györgynél 1636. 12-edrét.) 6. Catechesis az üdvességnek 
fundamentumáról stb., mely 1747-ben Szebenben ujra nyomatott. 7. Énekes és imakönyv 
(1623., mely mint unicum Jakab Eleknél Kolozsvártt. 2. kiadás 1700-ban*Láss többet Uzoni 
Hist. unit. Tran. II. 19.. Különben a Kósa család az időben igen gazdag volt, s terjedelmes 
birtokai vannak nemcsak Várfalván, hanem a szomszéd Rákoson, Sinfalván és Kövenden, 
melyhez a püspöknek fia Mátyás, ki a fejedelmi tábla ülnöke volt 1607. aug. 7-én Rákóczi 
Zsigmondnak Kolozsvárról kiadott adománya alapján Buchint, Abrudfalvát, Körpényest, 
Muskát (mind Fehérvármegyében) nyeri, ugy hogy azokban kolozsvári Filstich Péter és rákosi 
Fodor Pál is részesedési joggal birjanak*Lásd az erd. főkorm. levélt. Liber Reg. T. III. p. 433–
7.. Kósa Mátyásnak fimaradéka nem volt, csak két leánya: Zsófia előbb Budai Tamás, később 
Endes Mátyásné; s Margit előbb Türi Ferencz, később Kádas Istvánné; mindkettőnek számos 
gyermekei voltak. Kósa M. 1621-ben tett végrendelete szerint*Hiteles másolata a várfalvi 
Balla-család levelei közt; egyszerű másolata v. Nagy Jánosnál. vagyonát ezen első nejétől 
való két leányának, s második neje: Kalácssütő Erzsébetnek hagyta. Azonban alig halt el K., e 
vagyon felett hosszas per keletkezett leányai és a mostoha anya Kalácssütő Erzsébet között, ki 
sárdi Székely Andráshoz, Bethlen Gábor udvarnokához ment nőül. Megkezdődött a per 1625-
ben. Uzoni Fosztó Historiájában*Lásd az erd. főkormánysz. levélt. Lib. Reg. T. II. 19. állitja, 
hogy a várfalvi Balla család az itt emlitett Székely Andrástól – ki korában főleg hadi 
dolgokban igen kitünő férfi volt – származott volna; azonban ez tévedés, mert a két család 
között csak rokonság létezett, a mi azzal, hogy utóbbi után a Ballák örököltek, igazolható is. 
De hogy a Balla család régibb eredetű arra, pragmatikai adatok léteznek és én a várfalvi Balla 
családból valónak hiszem azon Balla Gergelyt, ki Hunyadi János korában mint Erdély egyik 
alvajdája szerepel, s Herepei Márkus társalvajdájáéval kapcsolatosan nevét több okmányban 
feltalálhatjuk*Láss egy ezen alvajdák aláirásával kiadott rendeletet Kemény József Suppl. 
dipl. Tran. T. III. 293.. A Balla család napjainkban is egyik legelterjedtebb, s 
legtekintélyesebb nemes családja Várfalvának, egyik ága Marosszékre származott át. 



Várfalva harmadik kiválóbb nemes családja a Pálfi család, melynek már azelőtt is nemes 
tagjait Jánost és Andrást Báthori Gábor 1609-ben ujból nemesiti*Kolozsvártt ez év febr. 12-
én kelt okmány által, czimerül sziklán ülő és előlábaiban szablyát tartó leopárdot adott. A 
kolozsm. conv. levélt. levő ered. után közli Kemény Józs. Dipl. Tran. XVI. 24.. Ezen 
családból kitünt András, talán a fennebbi fia, ki 1680-ban mezei hadnagy, 1690-ben 
főhadnagy és 1692- 93- 97- és 1716-ban, mint Ar.-szék orsz. követe és 1710-ben 
megválasztott alkirálybirája szerepel. Másik András, ki az 1792-ki országgyülésen volt 
Aranyosszék képviselője 1795–1809-n pedig e szék főjegyzője. A család legkiválóbb tagja 
azonban Pálfi Zsigmond volt, az erdélyi unitáriusok e jeles püspöke, ki a legküzdelmesebb és 
legválságosabb időkben vezette ezen üldözött hitfelekezet kormányzatát, jeles munkái által 
törekedvén hiveinek lelkét felemelni, s a hitben megszilárditani. E munkáit itt röviden 
elősorolom: 1. „Jobb a hosszu türő az erősnél” halotti beszéd Kun László felett (Kolozsv. 4-
rét 1733.) 2. Halotti beszéd Pekri László felett Kutyfalván 1697. julius 21-én. 3. Contiones 
plur. (kézirat). 4. „Apologia unitariorum” magyarból latinra (kézirat). 5. Formula adm. 
caenam dom. et form. copulat. (kézirat*E jeles egyházfőről láss többet Uzoni Hist. unit. Tran. 
II. 42–43.. 

Várfalva negyedik régi családja a Nagy, mely Bágyonból települt ugyan át, de a mindig 
használt várfalvi előnév, innen való eredetét tanusitja; ezen családból legelőbb azon Nagy tünt 
fel, kinek nevét a Zsigmond confirmationalisát átiratok közt a 14. század végén már 
feltaláljuk*Lásd fennebb azon okmányt, melyből kitünik, hogy Várfalva ős neve Tordavár 
volt.. Várfalvi előnevet használta azon Nagy Miklós is, ki Várfalva egyik megbizottja volt 
1668-ban Dénesi I. alsó-sinfalvi telkének megvételénél*Lásd fennebb Sinfalva leirásánál.. Az 
itt emlitett Nagy Miklós, Gy.-nek fia, Bágyonból ujból visszatelepedett Várfalvára, s ő, de 
még inkább hasonnevű fia nagy befolyású vagyonos ember, s e mellett vitéz harczos volt. 

Egy tettét – minek régi esketésekben is nyoma van – fentartá a hagyomány. Ugyan is a 
Rákóczi-forradalomkor, mint a haza szent ügye mellett harczoló egy kis csapat vezére, nem 
kis kárt tett a labanczok soraiban. A hagyomány szerint épen menyegzőjét tartá akkor, midőn 
1703-ban hirét vette Enyed megtámadásának; felugrott bájos menyasszonya mellől, s 
felkiáltva: „hogy addig ne érintse a menyasszony mézes csókja ajkaimat, mig a hon 
veszélyben van”, lóra kapott vigadó társaival s Enyedre robogott, hová ép akkor érkezett, 
midőn már égett a város s a labanczok könyörtelenül gyilkolták a védtelen polgárokat. 
Beérkeztével egy pinczegátorba szorult polgárt kínzott egy német, ezt vitéz őse, Nagy 
Györgytől örökölt hatalmas pallosával ugy vágta fejbe, hogy teste kétfelé esett; azután 
társaival berontva az égő városba, a németek közül nagyon sokat lekaszabolt s a szerencsétlen 
polgárok közül több száznak menté meg életét. Jelenleg a Nagy-családból várfalvi Nagy 
János, a reménydús fiatal történész érdemel kiemelést, ki több jeles történeti 
dolgozataival*„Székely Mózes” fejedelem életrajza a „Századok” 1869. VIII., IX., X. 
füzeteiben. Továbbá „Békés Gáspár” czímű történelmi tanulmánya, l. a „Reform” czímű lap 
1870. évi folyamának 236–261. számaiban. tünt ki, s kinek én is igen sok Aranyosszékre 
vonatkozó adatért vagyok lekötelezettje. 

Várfalvinak tekinthetjük a toroczkói előnevet használó, de Várfalván már régi idők óta nemesi 
curiával rendelkező Patkó-családot, melyből Patkó Ferencz és János harcztéren szerzett nagy 
érdemeikért Báthori Gábortól 1612-n nemességet nyernek s czímerül egyik lábában 
pálmaágat, másik lábában könyvet tartó grifmadarat*Lásd erdélyi gubern. levélt. Trans. Conv. 
Tom. VII. 112.. 



Apafi idejében több várfalvi tüntette ki magát; nevezetesen Pataki Mihály és Miklós, Fodor 
András, István, Márton és Miklós, Phülöp István, Tövisi Bold. Miklós, és István, és Barla 
Márton, kiket a kisebb rendű nemesek közül – mely állapotban születtek – kivévén, a valódi 
kétségtelen nemesek közé iktatta. Czímerül veres öltönyű vitézt, ki török főt áttűző kardot 
tart, adván*Kihirdettetett Aranyosszék Kövenden 1669. oct. 6-án tartott lustráján Csegezi 
Tamás főkap., Mihálcz Mih. főkir. és Uti Ist. nemesek hadn. jelenlétében. Lásd Kemény Józs. 
App. dipl. Tran. XIX. 206.. 

Ezeken kivül egy 1605-ki okmányban Várfalváról előfordul az Ajtoni, Baranyai, Czinta, 
Bordási, Finta, Gadó, Almási, az 1770-ki nemesek összeirásában Barta, Egyedfi, Rosos, 
Fekete vagy Rab és a Vagyas család. Sőt Várfalva szülöttjei közé kell számitanunk 
Thoroczkai Mátét, az unitáriusoknak e jeles püspökét, kinek egyházirodalmi munkái közül 
ismeretesek: 1-ször. Enyedi ó- és uj-testamentum helyei a Szentháromságról czímü művének 
magyar forditása. (Kolozsv. 4-rét, 1620.) 2-szor. A keresztyéni üdvességes tudománynak 
értelme. (Kolozsv. 1632, 12-rét.) 3-szor. Az egy állatban való három személyről. 4-szer. 
Cantio cum tempore Bastae fuisset profugus*Láss e sokat szenvedett püspökről többet e 
kötetben Toroczkónál és Uzoni Hist. unit. Tran.. 

E szerint Várfalva az erdélyi unitáriusoknak három püspököt, Aranyosszéknek öt főkirálybirót 
és Erdélynek egy alvajdát adott. De az országos szerepet játszott e jeles férfiak mellett nem 
szabad megfeledkeznünk egy szerény kis körben üdvösen hatott egyénről is, mert a kis 
hatáskörből kifejlő nagy érdem a legnagyobb erkölcsi becscsel bir. Ez okon pár szóval meg 
kell emlékeznünk Csiki Györgyről, Várfalvának az ötvenes években működött 
iskolamesteréről. Helyzete szerény munkakört mért ki neki; de ő a kis körben valójában nagy 
volt, mert falujának elhanyagolt nevelésügyét rövid idő alatt oda emelte, hogy száznál több 
tanoncz járta az iskolát, s azokat akként tanitotta és vezette, hogy a tordai gymnasium 4. elemi 
osztályába léphettek be. Jeles, önmagát megkedveltető tanmódja mellett a tanittatástól addig 
idegenkedett szülőket is meg tudta nyerni a nevelésügynek, s oda hatott, hogy gyermekeiket 
nem csak a falusi iskolába, hanem a tehetségesebbek a felsőbb tanodákba is elküldjék. Igy 
történt, hogy rövid időn a tordai és kolozsvári collegiumban a várfalvi ifjak nagy számmal 
voltak képviselve, s mivel azok közül többen kiváltak s előnyös elhelyezést nyertek, Várfalva 
lakói a szellemi kincs becsérzetét felfogták, s ma már gyermekeiknek nevelését 
önmegtagadással is keresztülviszik. Ez, mi Csiki Gy. tettkörét nem csak ottléte*Várfalváról 
1858-n Kolozsvárra hivták meg mesternek, hol kedves bánású nejével a leányiskolát vezetve, 
a tanulási kedvet szintén oly mérvben terjesztette, hogy a tanonczok száma 
megkétszereződött, s más vallásfelekezetüek is tódultak tanóráira. Azonban már 1862-n 
elhalt, a nevelésügy kipótolhatlan kárára., hanem azutánra is áldásossá tette, mert működése 
oly alap, melyre a jövő emelkedése van fektetve, s mely utóhatásában századokra fog 
jótékonyan kisugározni. 

Várfalvát kizárólag székelyek lakják; egészséges, széles útczáin elégedetten lépdelhet az útas, 
mert minden nyomon nemcsak az uralgó rend és tisztaság, hanem mindenfelé csergedező 
kristály csorgók által is kellemesen meg van lepetve; e csorgók vize a hegyekről van sokba 
kerülő vizvezetéssel behozva, melyet Vajar-nak neveznek. Egyik nagyobb vizvezetékét 16 
felszegi gazda készitette, vezetve földalatti, nagy költséggel készült csatornán azért, hogy 
maguk és marhájuknak ivóvize s tüzvész alkalmával a helységnek oltószere legyen; de 
nemcsak bevezették, hanem azt egy 1793. bőjtmás hava 11-én közmegegyezésből hozott 
szerződvénynél fogva egy Vajar decanságának nevezett vizvezetéki biróság felügyelete alá 
helyezték, s az egyezményt nagyobb érvénye czéljából az 1794. sept. 11-én Polyánban tartott 
közgyülésen a szék jegyzőkönyvébe is beiktatták. Oly sajátságos ezen egyezmény, hogy 



annak kivonatos ismertetését közlöm: 1. Egy decant választanak, ki év végén leköszön, de 
ujból választható. 2. Decan mellé két hitest, kik hit alatt kötelesek a decannal egyetértőleg a 
hibákat azonnal kiigazitani. 3. Ha valamely nagyobb hiba esik, a decan a Vajar-társaság 
tagjait idézi, ki meg nem jelenik, 24, ki vakmerőségből egyszer sem jelenik meg, 48 pénzig 
bünteti. 4. Az itató-válukban mosni, vagy másként a vizet megronditani 1 frt büntetés terhe 
alatt nem szabad. 5. Decan hire nélkül a Vajar árkát kibontani, vagy oda ganélevet bocsátani 1 
frt büntetés alatt tilos. 6. Itatás, vizhordás, mosásban rendet tartsanak, ki előbb jön, előbb 
végezze; ki veszekednék, más korsóját törné, marháját elszoritaná: 48 pénzig bünt. 7. Ha 
valakire büntetést szabnak, hites felvegye, marháját elköthesse, zálogolhassa; ki 
erőszakoskodnék, 1 frtig bünt.; ha a hitest megverné, a szék tisztjének fiscalis keresetre adatik 
át. 8. Ha a decan vagy hites elnéző lenne, s hol kell, nem büntetne, a társaság egyenkint 1 frtra 
bünteti. 9. Ha a társaság tagja mást perelni akar, a decantól vegyen pecsétet, minek 3 pénz az 
ára; azzal a hites citálja 8-ad napra, ennek taxája 12 pénz. A felek oly készülettel álljanak elő, 
hogy az ügy azon sessión lefolyjon; ha az itéletben valamelyik fél meg nem állna s ha 
kifogása jogos, a szék törvényszékéhez való felebbezésre átbocsáttatik. Az ezen törvényt hozó 
társaság minden tagja annak megtartására 25 frt büntetés terhe alatt kötelezte magát. A 
fődecan eskü-mintája ez volt: „Én esküszöm! az egy igaz Istenre, ki a mennyet-földet 
teremtette, az ur Jézus Krisztus dicsőséges szent atyja engemet ugy segéljen, hogy a felszegi 
Vajarnak gondját viselem; mindenekben a contractusban kiirt pontokat megtartom s 
megtartatom; a vádakat el nem hallgatom, hanem a közönségnek elejébe terjesztem; 
mindenféle ügyeket teljes tehetségem szerint véghezvitetem és véghezviszem, melyre Isten ő 
sz. fge kegyelmeteknek ugy adja Isten lelkek üdvességére (igy)”. 

Igen valószinű, hogy ezen vizvezetés egy korábbi római vizvezeték nyomán készült, legalább 
a már többször felmerült vizvezető csövek jelenléte arra mutat, hogy az itt feküdt római 
telepbe be voltak vezetve a hegyek kiváló forrásai; itt minden lépten a római kor classicus 
emlékeivel találkozunk, alig van Várfalván ház, melynek keritésébe, pitvarába, vagy kapujába 
egy-egy dombormű töredék, vagy feliratoskő ne lenne befalazva. A kapuk előtt itt is szokásos 
ülőpadokat, többnyire oszloptők, párkányzatos kövek, néha igen szép oszlopfejzetek 
helyettesitik, tanuskodva arról, hogy Várfalva egy római telep fölé annak romjaival épült. A 
Várfalván előforduló számos feliratokat részben közölték Neigebauer és Ackner, mik azóta 
merültek és merülnek naponta fel, azoknak tudományos ismertetését Torma Károly jeles 
régészünktől várjuk, ki itten behatóbb kutatásokat tett, s igy én ezen – ugy is szakmámba nem 
tartozó – műtöredékek részletesebb tárgyalását mellőzve, Várfalva egyedüli magyar 
műemlékének, az unitáriusok ódon templomának*Várfalva lakói nagyrészt unitárius hiten 
vannak. A ref. van itten a bágyonihoz tartozó leányegyháza Rákos és Várfalva közt fekvő kis 
templommal, a csekély számú katholikusok b. Jósika házi imaházát használják; a csak 
magyarul beszélő keleti vallásuaknak is van kápolnája. ismertetésére szoritkozom. Ez egy gót 
izlésű egyház a legsajátságosabb mértékarányokkal, mi rendkivüli hosszuságában és csekély 
szélességében nyilvánul. Az egész épület hossza 42 lépés, miből 25 a hajóra és 17 a szentélyre 
esik, szélessége mindenütt csak 10 lépés, mert a szentély a hajóval egyenszélességű, s 
válvonalukat csak a csúcsíves diadalív jelöli. Hogy a szentély eredetileg boltozva volt, azt a 
külső oldaltámok mellett a falaknak alól kiterhelő megvastagodása is jelöli, e boltozat 
azonban beomlott, s most czifra koczkázatos fölep helyettesiti, melyet 1672-ben várfalvi 
Fodor Jakab csináltatott saját költségén, a mint ezt egy ott levő felirat mondja. A szentély 
sokszögüleg záródik; de rendkivüli a hajó záródása vagy homlokzata, mely belülről félköriv, 
kivülről ikes idomulást mutat. Itt egy ablakrózsa (Radfenster) is van, melynek kitördelt 
díszművezetét sugárszerüleg alkalmazott téglák helyettesitik. Ablakai, ugy a hajó, mint a 
szentélyen átalakultak; de megmaradt déloldali mellékkapuja, mely a legsajátságosabban 
alakult, mint azt szelvénye mutatja. 



 

A kapu díszkeretét három henger és egy kajácscsal páritott körtetag dísziti, melyek 
mindenikét mély horony különiti el. Ezen tagozat a kapu-záródás irányában fejezetszerű 
kidülledéssel bir, melyen felül a tagozatnak szép árnyhatásu díszletezése félkör ívben záródik. 
A kapunyilat és ezen záródás közt keletkezett ívmezőn (tympanon) domborű volt, melynek 
nyomai most is felismerhetők. A templom épitési korából származó felirat nem létezik, bár 
több olyan van, mely későbbi kiigazitást jelöl. Ezek közt legrégibb a torony alsó négyegén 
levő következő felirat: „Hoc opvs renovatum est ANNO D. 1613. 29. may Parocho existente 
Johanne Némai unitari… Regnante principe Gabriele Bátori Avtore Petro Lapicica 
Rákosiensi.” Különben e templomot a 15. század elején épültnek hiszem. 

A magas négyeg torony a hajó oldalához van ragasztva. E torony Bethlen Gábor nősülése 
évében épült, miért be is volt oda vésve e fejedelem nevének két kezdő betüje G. B.*Uzoni 
Fosztó Hist. unit. Tran. II. 378. lapon mondja, hogy a várfalvi torony Bethlen Gábor 
rendeletére és akaratjából épült; be is voltak oda vésve s Uzoni korában még láthatók voltak 
ezen fejedelem nevének kezdő betüi, a mint Bethlen Gábor másodszori házasodásakor 
megrendelte volt, hogy az akkortájt épült tornyok és templomokra e két betű mindenütt 
bevésessék. Azonban én azokat a várfalvi tornyon felfedezni nem tudtam. A tornyot 
tornáczzatos gúlacsúcs fedél tetőzte, mely 1868-ban uj pléhfedéllel váltatott fel. 

A toronyban egy igen érdekes régi harang is van következő körirattal: 

 

„O rex glorie veni cum pace Amen. Magr (Magister) Heromius van Brun hat mich gmacht 
1515”. 



Bámulhatnánk, hogy egy Brünnben öntött harang hogyan kerülhetett ide, ha a várfalvi 
néphagyományok el nem mondanák, hogy azt Bethlen Gábor hadakozása alkalmával egy 
hadszereket szállitó várfalvi ember megürült szekerén hozta el Morvából magával, s ugy 
ajándékozta szülőfaluja egyházának oly kikötéssel, hogy midőn családjából való halott lesz, a 
harangot tartoznak ingyen meghuzni. Azért e harangot ugy tekinthetjük, mint oly hadi 
tropheumot, mely két s fél század óta hirdeti Isten imádása mellett azon nagy győzelmeket, 
melyeket Bethlen Gábor éppen a meggyőződés szerénti Isten imádás szabadságának 
biztositására vívott. 

Mint többnyire minden régi, ugy a várfalvi templomot is köridomú védfal környezte, mely 
1655-ben készült, lőrésekkel ellátott erős magas fal volt*Az eredetileg 8 öl magasságú védfal 
most már félölnyire törpittetett le. ez; de azért még sem tudta e templomot megvédni a 
feldúlatástól, mert az 1661-n Ali Pasha pusztitásakor a faluval együtt lángok martaléka lett. 
Ugy igazittatott és fedetett be 1672-ben Fodor Jakab költségén*Uzoni Hist. unit. Tran. II. 
378.. Az unitárius Eccla birtokában van egy igen szép kehely, melyen e felirat van: „Várfalvi 
Cosa Matias deák 1598”, egy másik pohár D. P. betüvel (mi kolozsvári Dimény Pált, ki 
ajándékozta, jelenti). 

Fodor Dániel 1679-n végrendeletileg hagyta arany és ezüst portékáit és 2 hold földét a 
várfalvi unitar. egyháznak. E szent czélra használt műtárgyak mellett megemlitem a 
harczműmaradványait, vagyis három vas nyilhegyet, melyek Várfalváról kerültek az erdélyi 
muzeumba, s melyek sajátos alakjuk mellett főleg a kivitelben való finomság és kettőnél a 
beillesztés sajátságos rendszerénél fogva nevezetesek elannyira, hogy kisebbitett képüket 
melléklem. 

 

Ismerjük már Várfalva minden nevezetességeit, s azért tőle búcsút véve áttekintünk az ő 
testvér falujába, a vele egészen összeépült Aranyos-Rákosra. Rákos Aranyosszéknek később 
keletkezett falui közé tartozik, mert nevét sem az 1291-ki, sem az 1313-ki adománylevélben 
fel nem találhatjuk. A falu alsó részét ma is Egernek nevezik, mint mondják azért, hogy 
Egricze nevű alább feküdt falunak lakói települtek oda, mi arra látszik mutatni, hogy 
Ebrézsháza (az adománylevelek Obrothouzája) lakói két felé oszlottak, s mig egyik részük 
Sinfalvát alapitá, addig másik része Rákos népét gyarapitotta. 



Rákos egészen 1629-ig Várfalvával egy egyházközséget alkotott, közös volt templomuk, 
papjok és temetőjük, szóval együtt éltek, imádkoztak és temetkeztek; de Rákos is csakhamar 
annyira fejlődött, hogy az önállóság vágya elérkezett, s 1629-ben az ádámosi zsinaton külön 
lelkész tarthatási tehetségét kimutatván, önálló egyházközséggé lett*Ugyanott 379.. Az 
egyház birtokai felett sokáig perlekedtek, mig 1652. decz. 30-án Beke Dániel püspök 
itéletesen intézte el, vagy inkább hagyta helybe az 1643-ki felosztást, mely szerint 
Várfalvának a birtokok két harmada, Rákosnak pedig egy harmada jutott. 

Aranyosszék Rákoson is kétszer tartotta közgyülését (1733. julius 4. és 1750. dec. 9-én); adott 
e helység a széknek két főkirálybirót Csipkés Istvánt (1652.) és Demeter Dánielt (1661.) és 
egy főkapitányt rákosi Turi Ferenczet, ki 1605-ben 200 aranyosszékivel foglalta el Bocskai 
számára Medgyest, de márcz. 26-ka éjjelén a szászok álnokul bebocsátották Rácz György 
csapatját; ezek Turi meglepett székelyeit nagyrészt levágták, maga is csak a falon 
leereszkedve menekülhetett meg*Lásd Fundgr. I. 201. és Kővári Erd. Tört. IV. 169. lap.. 
1652-ben rákosi Babos János Aranyosszék főhadnagya volt. Rákos ős családai közt az 1770-
ki nemesek összeirásában Biró, Fodor, Csipkés, Simándi, Fekete, Tötöri, Gadó, Gyöngyösi, 
Komjátszegi és Keczelei emlittetnek. Ezek közül Aranyosszéknek legtöbb közhivatalnokot 
adott a Fodor család; Fodor Gábor 1740. és 46-ban országgyülési képviselő, 1752–53-ban 
főjegyző. Fodor József 1747–49-ben országgy. képv. 1753-ban alkirálybiró. Fodor János 
1710-ben főjegyző. Felemlitem még Rákosi Boldizsárt, ki 1728-ban és 1734-től 37-ig 
folytonosan Aranyosszék országgyülési képviselője volt. Az 1848-ki kolozsvári 
országgyülésen e szék egyik követe rákosi Csipkés Sándor volt, de Aranyos-Rákosról 
származik, s onnan irja magát a Székely család is, mely a Kövenden 1675. jan. 7-én tartott 
lustrán mutatta be nemes levelét. E családból legelőbb Boldizsár tünt fel, kinek 1600-ban 
Báthori Görgény várából sinfalvi és rákosi jószágára oltalomlevelet ad*Uzoni Fosztó Hist. 
unit. Tran. I. és Nagy Iván Magyarország csal. Sz. betü.. Ezen családból az unitáriusok három 
püspököt nyertek: Székely Miklóst, ki 1843-ig volt püspök. Székely Sándort, ki az unitáriusok 
történetét irta meg, s ki 1852-ben halt el, végre Székely Mózest, ki 1861–62-ben volt helyettes 
püspök. 

A várfalvi római telep ugy látszik, hogy egész Rákosig lenyult, mert a naponta felmerülő 
római érmek mellett, van Rákos felett egy Labirinthusnak (igy) nevezett hely, hol köridomba 
futó bemetszés és dombozatszerű emelkedés van; ugy látszik, hogy itt valamely római 
lakásnak műkertje foglalt helyet a rómaiaknál szokásos tömkeleg-díszletezéssel, honnan a 
helynek napjainkig fenmaradt latin elnevezése. 

Rákos multjában kevés feljegyezni valót találunk, legfelebb megemlitem, hogy az unitáriusok 
háromszor tartottak itt zsinatot; 1751. jan. 14-én, 1754. jun. 11-én*Lásd Uzoni Fosztó Hist. 
unit. Tran. I. 432. és 1767-ben, midőn Uzoni Fosztó István az erdélyi unitáriusok 
történelmének megirására, illetőleg a kénosi Tözsér által megkezdett nagyszerű mű 
folytatásával megbizatott*Lásd ugyanott I. k. előszó VI. lap.. 

A Rákost átfolyó Rákos pataka hegyek közé bemélyülő hosszú pályája alatt nevét gyakran 
változtatja, mert fennebb egyik jobboldali mellékpatakáról*Az Ördög patakának sziklás 
völgyében egy Rákosi lyuknak nevezett, hajdan erőditett, most azonban összeomladozott 
barlang is van, mely vészes időkben a lakosoknak men- és védhelyül szolgált. Ördög 
patakának, még fennebb Csegez patakának neveztetik arról, hogy egészen a Székelykő aljáig 
felható völgy fejében van elrejtve Aranyosszék ez oldalról levő utolsó faluja Csegez, az 
unitárius székelyek által lakott falu ott a büszke havas lábainál igen regényeen fekszik, s bár 
határa silány és kopár, mégis népe jóllétben van, mert a székely szorgalom a sziklán is tud 



termelni; itt többhelyt a sziklákra felhordott földbe vet és arról arat a csegezi székely. A falu 
között mindenütt dús források fakadnak fel; a legdúsabb a falu alsó végén sziklaoldalból 
buzog fel s rögtön kis zuhatagot alkotva rohan alá. Csegezbe, mikor pataka megárad, nem 
könnyen lehet eljutni, mert azon 20-szor kell minden hid nélkül átgázolni. Különben Csegez 
egyike Aranyosszék ős faluinak, melyet ugy az 1291-ki, mint az 1313-ki adománylevélben 
Chegez néven feltalálhatunk. Innen származik a Csegezi-család; alig van Aranyosszéknek 
családja, melyből több hivatalnoka került volna ki e széknek, mint ebből; igy Csegezi János 
1610–12-ben volt Aranyosszék főkirálybirája, Csegezi Mihály 1636-ban főjegyzője, Csegezi 
Miklós 1643-ban főkirálybirája, Csegezi Tamás 1661–1678-ban főkapitánya, Csegezi György 
1694-, 1698- és 1701-ben országgyülési képviselő; 1700-ban országgy. k. Csegezi Ferencz, 
Csegezi Ján. 1720-n alkirálybiró és ifj. Csegezi Tamás 1839-n alkirálybiró*Ezek nem 
mindnyájan laktak Csegezben, de a család onnan eredt s onnan is irta magát.. Az 1770-ki 
nemesek összeirásakor Csegezben találjuk: Bélavári vagy Tatár (ebből Tatár Fer. 1696-ban 
országgy. képviselő), Csongvai, Csegezi, Magyarosi, Hunyadi, Szász, Tar, Demeter, Biró, 
Fekete, Simándi, Szegédi és Veres családot. – Csegezi Borbély György 1660-ban főhadnagy, 
1661-ben alkirálybiró volt. 

Bármily félreeső hely legyen is Csegez, Aranyosszék még ide is eljutott háromszor 
közgyülésezni, nevezetesen 1661. febr. 27-én, 1691. apr. 12-én, és 1749. jul. 14-én. 

Csegez lakói már 1594-ben unitáriusok voltak*Lásd Uzoni Fosztó Hist. unit. Tran. II. 381., 
nagyon régi korból való temploma romladozott levén, 1673-ban kiujittatott, mikor annyira 
átalakult, hogy régi idomaiból mi sem tartatott meg; a templomkerités 1649-ben épült. 

XVIII. A Székelykő. 
A Székelykő jellemzése. Felmenetel a Székelykőre. Csegezi Geszteg vagy Lajos csupja, az 
innen feltáruló kilátás, hidasi Geszteg, Csepegővár vagy csegezi lyuk. A vár sziklája, az itt 
feküdt vár története, harcz a mongolokkal; a Székelyvárnak mostani maradványai, a 
Székelykő barlangjai, áldozócsütörtöki búcsúk, egy éj és nép költe a Székelykőn. 

Azon büszke havas aljához jutánk, mely a székelyek hét század előtti dicsőségében tündököl; 
óriási gúla ez, melyet nagyszerű harczok dicsőitésével hozott kapcsolatba a történelem 
nemtője; nagyszerű emlékkő az, mely nagy idők nagy tetteinek örökitésére nyerte dicssugár-
övezte elnevezését. A sziklacsúcsokat körülgyürüző lomberdő egy óriási cserkoszorú, mely a 
székelyek hősiessége felett minden évben megujuló babérfüzért fon, mert valójában minden 
székely büszke önérzettel tekinthet a Székelykő égremeredő csúcsaira, hisz annak 
sziklalapjáról az ősök dicsőségét olvashatja le; a hajnalpir minden reggel megaranyozza azon 
csodás szépségű sziklaormokat, melyek Aranyosszék keletkezésének büszke talapzatát 
képezik; a lenyugvó nap minden estve onnan terjeszti szét búcsú sugárözönét az Aranyos 
vidék szép tájaira; az onnan ellebbenő szellő nagy tetteket susog, s azért nem ok nélküli a 
székelynek azon lelkesedése, mit mindig érez, midőn a Székelykőre emeli szemeit. S vajjon 
én, ki e tájnak multja felett szemlélődöm, s ki a mellett, mint székely, mélyen érzem mindazt, 
mi e nemzetnek örömet, fájdalmat okoz, ellent tudhatnék-e állani azon vágynak, hogy a 
Székelykőt mely a távolból annyiszor gyönyörködtette szemeimet – közelről is ismerni 
törekedjem? Vajjon meg tudnám-e magamtól tagadni a felemelő érzet azon jutalmát, mit 
éreznie kell minden honfinak, midőn az ősök nagy tettei által szentesitett talajra lép? Nem! ily 
igaztalan önmagam iránt nem lehetek. Megmászom azért a büszke ormot, hogy a dicsőség 
azon csekély osztályrészét, mely rám is, mint a nemzet egyik legigénytelenebb s 



érdemtelenebb tagjára háramlik, birtokomba vehessem, ösztöndijul arra nézve, hogy a 
jövőben arra magamat érdemesithessem; leoldom a mindennapiság saruit, midőn a Székelykő 
díszkőzetekkel ékes ormai felé haladok, azért, hogy ott önmagam is élvezzek, de azért is, 
hogy azt, mi a mult nagyság emlékeként ott fenmaradt, egybegyüjtve, – a feledékenység 
ködéből kiemeljem. 

A Székelykőre Aranyosszék felől három úton lehet feljutni: Hidasról, Csegezből és 
Várfalváról. Én az utóbbit választom már csak azért is, mert leirásom másokra nézve is 
útmutató akarván lenni, azokra a Várfalva felé való út, mint országút közelébe eső, 
legkönnyebben megközelithető. 

A Székelykőre való kirándulást lóháton, vagy gyalog lehet megtenni; az út Várfalváról a 
Fütyer-tetőre emelkedik, s igy az ottani várrom megtekintését is ezen kirándulással 
kapcsolatosan lehet megtenni. A Fütyer-tetőtől, mely a Székelykő első lépcsőzetét alkotja*Itt a 
sziklák mind augit-porfir és augit-porfirszivag kőzetből állanak megdöbbentő mély 
szakadások és hegyomlásokkal; itt-ott feltűnik a lajta-mészkő egy-egy rétege is, mely Hidas 
felé huzódik át., a Totvaj bérczén ki, a havas második lonkájára jutunk, minden lépten 
gyönyörködve, az emelkedéssel hova-tovább kitáguló látkör nagyszerüségén és a Székelykő 
mindinkább közeledő s a közeledéssel mindinkább magasulni tetsző büszke sziklaormain. 
Ezen második lonkán délnek tart az út, szép lomberdők árnyában, az alpi növényzet csodás 
szépségű virágágyai között; de a kényelmes, virágszőnyeg-ékitette egyenes útat csakhamar el 
kell hagyni, hogy egy havasi csermelynek mély, sötét völgyébe szálljunk alá, hol az előbb 
idylli kép helyett a kopár sziklák visszadöbbentő, de azért mégis festői zürjébe tévedezzünk. 
Azonban a kedélyre nyomasztólag ható mély szakadások és sötét vápákból csakhamar 
kiküzdők magunkat, s nemsokára a Székelykő közép csúcsának meredek sziklákba vésett 
ösvényén hatoltunk felfelé. Félelmes örvények felett, roppant magasságú sziklafalak alján 
haladtunk, hol a sötét augit-porfir sziklák között a legszebb színekben váltakozó carniol-
erezeteket fedezheténk fel, mintha a természet ezen díszkőzet csillogványával akarta volna 
kárpótolni és egyensúlyozni a növényzet teljes eltünte által okozott ridegséget; de földtani 
észleletekre nem sok időnk maradt, mert csakhamar a Csegezi Geszteg vagy Lajos csupjának 
nevezett közép csúcson voltunk, hol egy bűvlátvány varázs hatása alatt gyökeret vertek 
lábaink. Az innen feltáruló körlátvány bizonynyal egyike a világ legszebb kilátásainak, de én 
azt őszintén bevallott gyengeségem érzetében leirni meg sem kisértem, legfelebb pár 
tollhuzással való körvonalazására szoritkozom. 

Keletre forditott tekintetünk legközelebbről Aranyosszék teres és hegyes vidéke felett simul 
el, a kettő összeolvadni látszik, mert az alólról magas bérczekként büszkélkedett 
hegylánczolatok e magassági nézpontról eltörpülnek, megsemmisülnek, s a tér viszvonaláig 
látszanak lelapulni; de az ekként egyhanguvá vált vidéket kellemesen változékonyitja a 
határok gazdag szinkoczkái közt szétszórt 22 helysége Aranyosszéknek, melyek mindenikét 
egyenkint megszámlálhattuk. Ott büszkélkednek azok mint sokszorozott bölcsői azon 
dicsőségnek, mely e sziklaormi csatákban leli kiindulási pontját, s mely a magasban vívott 
győzelmet annyiszor ismétlé ott lenn a jutalmul nyert és elismerésül adott térségen. Ott 
kigyózza át e tért a szikla korlátai közül kiszabadult Aranyos, mintha ő is ragyogva akarná 
visztükrözni a mult dicsőségének e táj felett végig szövődő sugárözönét, s miután ott a hires 
Torda alatt elsimult, miután a Keresztesmező városok és faluk élénkitette virányain át 
hömpölygött, Egerbegynél irányt változtatva, siet édes testvére, az ős Székelyföldről letörtető 
Maros keblére, mintha a gyarmatot ekként akarná az anyahonhoz csatolni, ahhoz közelebb 
hozni. Ragyogó pompával egyesül a két folyam, mely a hon két ellentétes szélén eredve bár, 
folytonosan és következetesen egymás felé törekszik azért, hogy egyesülésük áldásait a haza 



kereskedelme felvirágoztatására hasznositsák; összeömlenek, hogy egy hajókázható folyamot 
alkotva, kárpótolják e hont havaszárlatáért, egybekötve és belehozva a világforgalomnak 
nagymérvű körvonalába. Az Aranyos, a ragyogó ara, itt véglegesen elveszti nevét, mert 
azután felgazdagodott vőlegénye firmája alatt folytatja útját s öntözi azon áldásdús teret, 
melynek megszámlálhatlan helységei közt felismerhetők Felvinczet, Marosujvárt, Enyedet, 
Tövist s a fehérvári várba fészkelt szentegyháznak fénylő tornyát; mig a háttérben a távol 
Szeben és Fogaras-vidéki havasok lehelletszerű vonala olvadt össze a fellegekkel, 
elhalaványulva a feletti szégyenükben, hogy mi büszke talapzatunkról, minden 
nagyszerüségük mellett is lenéztük őket. De im a távol kelet messze ködében vizsgálódó 
szemeink más vonzóbb alakzatok körvonalain akadtak meg; hisz ott kékellenek az 
anyaföldnek üdvözletet intő havasai: a büszke Hargita, Mezőhavas, Cserepeskő és a 
Kelemenhavas kilencz csúcsa, melyekkel az Istenszékének büszke orma ölelkezik össze; 
Fényes nevű fordulópontja ez a honkeritő Kárpátoknak, melylyel a borgó-prundi szoros 
hegysége füződik egybe, s ezzel ismét az északi Kárpátoknak azon hullámzatos vonala, 
melynek az eltörpülő Tordahasadék és Felek fölé emelkedő tömegéből az Ünökő és Czibles 
hó-ezüsttörte csúcsai magasulnak ki. Ily nagyszerű mérpontok, ily óriási irányvonalok közt 
terül el azon nagyszerű tájkép, mely fél Erdélynek tárja fel végtelenül váltakozó s szinezetben 
oly dús virányait. 

De mit itt gyenge vonásokkal körvonalaztam, az csakis egyik fele látkörünknek, mert ha 
órahosszat elmerengtünk az egymást lépcsőzetesen követő hegysorok most élénken színezett, 
majd a távol gazdag árnyazatú kék leplébe fogott fodrozatain; ha a láthatár vég határvonalán 
tüneményszerüleg felötlő havas-óriásoknak bizarr alakulásait elbámultuk; ha a közel vidéknek 
részletszépségeivel eltölt élvsovár lelkünknek szépben, nagyszerüben gyönyörködő érzéke: 
akkor csak sarkunkon kell megfordulnunk, hogy szemeink előtt álljon egy egészen más 
jellegű és hatású látvány, mely a túloldali lágy, olvadékony és szelid vidéknek éppen 
ellentétét képezi; mely egyszerre, rohamosan, mintegy megdöbbentőleg tárja fel vadon 
szépségeit a szemlélő előtt. 

Túlról előbb szelid lankás terek, ragyogványos folyamok, partjaikon szétszórt száz meg száz 
helységgel foglalják el az előtért; feltüntetve az emberi szorgalom áldásait, az emberi 
uralomnak hatalmát, mely elől a vadon nagyszerüségnek képletei, az ember érintése elől 
elzárt roppant havasok háttérbe huzódnak. Innen felől ellenkezőleg az ember ki van zárva, 
vagy igen szűk körre szoritva, s a havasok végtelen tömkelege, a hasznosithatlan kopár 
csúcsok sokasága a legközelebbi előtér szinvonalára lép. A legközvetlenebb közelben a 
Székelykővel éppen szemben fekvő, azzal magasságban versenyző Vidálykő, Tilalmas, Kesely 
és Ordáskő, melyeknek égre meredő kopár gerinczei a legfantasticusabban vannak 
kicsipkézve. Mint óriási fürésznek félelmes fogai merednek fel apró, egymást sürűn követő 
tetőcsúcsai; fürész is az, mely a viharterhes felhőket metszi át; kopárok azok, de 
kopárságukban a legfestőiebbek s festőiségük mellett a leghasznosabbak, mert keblükbe 
vasat, rezet, ezüst és aranyereket fektetett a gondos természet, s azok a megfélemlitő 
csattanások, azok a hegyeket viszhangoztató kopácsolások, melyeket a tájékozatlan útas 
egyelőre magának megfejteni nem tudott, ezen érczek kiaknázására és feldolgozására 
irányzott cyklopsi erőlkődéseit jelölik az embernek; a völgy mélyében elrejtett hámorok 
érczkalapácsai idézik azt elő, s havasok sziklái százszorosan viszhangozzák azt az ember 
megdöbbentése és rettentésére, ki, ha előitéletes, könnyen haragvó óriások lármájának 
tarthatná a vadon e szokatlan bömbölését. 

A Vidálykő roppant sziklahalmazán túl más havasok, szépen kicsipkézett sziklaszálakkal ékes 
bérczek emelkednek, egymást sürün követő sorokban. Azok az Aranyos felvidékének 



bérczóriásai, melyek egészen a határszéli Biharig nyúlnak el, mely e végtelen havas zűrnek 
végpontján, mint a netovábbnak óriási felkiáltójele, mindent uralva emelkedik fel. 

A havasok e végtelen tömege közt, ha keressük az ember által lakott, a földmívelés által 
hasznositott tért, az egy szűk völgyszalagra látszik szoritva lenni, mely a Székelykő és 
Vidálykő közé ágyalta be magát. A Székelykő nyugatról, minden előhegyek nélkül, 
függélyesen van leszelve, s igy havas-szegélyzett völgyünkbe a letekintés félelmes, mert 3552 
láb magasból függélyesen letekinteni remegés nélkül alig lehetséges; és mégis minden 
visszadöbbentő hatása mellett is, az örvényszerű völgy oly bűv látványt tár fel, hogy a 
szemlélő akaratlanul is legyökerezve érzi lábait; félelmet és veszélyt feledve bámul el a 
feltáruló nagyszerű látványon, mert e völgy, a havasok határtalan tömege közé ékelt e 
termékeny terecske, mint zöld bársony szegte szőnyeg terül el ott, a kopár tenyészet nélküli 
havasok sziklakeretében; valódi kis oáz az a kopár szirtek hullámzata közt, egy elrejtett kis 
éden, hol a másunnan kiszoritott ember megvonta magát, alkotva oly kies lakhelyet, mely a 
távolból is vonz magához, a közelből pedig elbűvöl. 

De lássuk a gyönyörű völgynek részletezett szépségeit. Lenn közvetlenül a talapzatunkúl 
szolgáló Székelykő alján Toroczkó városának madártávlati képe tünik fel, mely kertek közé 
fogott sürű házaival s négyszög piaczán kerek kastélyba fogott templomával a legfestőibb 
képet mutatja. A várost szép rétek környezik, melyeknek zöldje a kopár szirtek keretében még 
szebbnek, viritóbbnak tetszik; odább e rétek körül díszes rakműként Toroczkó-Szent-György 
emelkedik ki, felette egy dombocskán a ferenczesek fehérlő kolostora és temploma, melylyel 
élénk ellentétben egy várromnak magas sziklacsúcsra helyezett sötét tömege tünik fel, mintha 
a mult is képviseltetni akarná magát. A völgy alább szép havas keret közt kitágul. E hegyek 
közt a Vidálykő idomzatát utánzó Ökörkő, melynek lábainál Gyertyános nevű falu 
szerénykedik. A völgy, mely kiszélesült, hogy ezen 4 helységnek fekhelyet s művelhető határt 
nyujtson, Gyertyánoson alól egyszerre elzárul, s egy roppant sziklafalak közé fogott oly 
szoros áll elő, mely ismeretlen nagyszerüségében felülmulja a hirhedt Torda-hasadékot, s 
mind azt, mit a hegyszorosokban gazdag Erdély e tekintetben fel tud mutatni. 

Majd lesz alkalmunk e hegyszoros nagyszerüségét, s egyáltalában a toroczkói völgy 
szépségét, műemlékeit, annak kedves vonzó képét közelebbről is megismerni; s azért most 
többet azzal nem is foglalkozva, e futólagos átpillantás után búcsút veszünk, hogy 
figyelmünket visszavezessük a Székelykő tetőormaira, hol a kilátásnak e teljes mérvben éldelt 
gyönyöre után még sok felkutatni valónk van. 

A Székelykőnek három főcsúcsa van, a Lajos csup, vagy csegezi Geszteg, melyet kilátásunk 
talapzatául használtunk. Ennek eocengyüleg s augit porfirból álló sziklái sötétek, mig az ettől 
délre eső hidasi Gesztegnek nevezett másik csúcsa a világos jura-mészkő hullámzatos 
képleteit tünteti elő, pedig a két csúcs folytonosságban van, s választékukat egy alólról alig 
felötlő csekély begyürődésnek tetsző átmetszés alkotja. Pedig az a valóságban egy roppant 
mélységű sziklateknő, melynek kőzuhanyokkal telt torkolatja éppen Toroczkó felé nyilik, 
honnan Székelyvár árkának nevezett veszélyes ösvény huzódik hajmeresztő szirtek közt fel e 
félelmes sziklaszorosba. Mi ez ösvény veszélyeit mellőzük most, de azért mégis meg kell 
küzdenünk a sziklaszoros mindkét oldali nehézségeivel; pedig ez átmetszés oly mély, 
sziklafalai mindkét oldalról oly függélyesek, hogy csak bátor és az élettel keveset törödő 
ember tud, sziklák erezeteibe kapaszkodva, félelmes örvények felett csüngve a hidasi 
Gesztegre felhatolni, melynek oromszélére csovát helyeztek, mintha azt akarnák jelölni, hogy 
tilos az odajutás; de mivel e csovát ember helyezte oda, s mivel ottlétemkor is kecske-
nyájával kellemes kolompzenét hallató pásztor legelteté ott nyájait, én az odajutást 



lehetetlennek nem hittem; áthágtam a tilalmat, s félórai küzdelem után a hidasi Geszteg 
tetején levő azon egyetlen fenyőfáról szakiték rügyet, mely ott a sziklák rétegeiben 
megfogamzott, mintha jelölni akarná, hogy itt a fenyvesek regiójában lépdel az útas, s a kopár 
sziklákon csak azért nem tenyészik a havasok e díszfája, mert nem tud termő földet találni, 
hova gyökeret verhetne. 

A hidasi Geszteg tetőlapja egy északról délnek lejtősülő fensik, melyben roppant kraterszerű, 
kerekded bemélyülések vannak, oly szabályszerű berendezés és sorozatban, mintha azt 
emberkéz véste volna oda, pedig azok látszólag nagy tavaknak kiszáradt medrei. A talaj itt 
mészkősziklából áll, alig boritja azt pár hüvelyk vastagságú földréteg; s még ez is dús füvet 
termel, melyet csakis sziklákon merészen szögdécselő kecskékkel lehet leétetni; mert e 
sziklacsúcs minden oldalról a leirt északi oldalhoz hasonló függélyes lemetszéssel bir, mi az 
odajuthatást ember és állatra egyaránt megneheziti. A hidasi Gesztegről a kilátás kellemesen 
váltakozik, a mennyiben a leirt körlátványhoz éppen azon tájrészlet csatlakozik, mely általa 
volt eltakarva, vagyis az Enyed háta mögött levő Pilis, a sugár díszgúlaként fellövelő 
Kecskekővel, háttérként a Retyezát kék lepelbe vont bérczóriásával, előtérként a nagy-enyedi 
patak vadon szépségekben dús völgyével. De a hidasi Gesztegen nem csak a kilátás az, mi 
leköt, hanem a mellett ottan találjuk a Csegezi lyukot, vagy Csepegővárt is. Igy hivnak egy 
vagy 50 lépésnyire bemélyülő barlangot, mely ezen hegycsúcsnak északnyugati szögletén a 
függélyes sziklaoldalba öblösül, oly bajosan megközelithető helyen, hogy csak a legbátrabbak 
tudnak, nem menten az életveszélyes lezuhanástól, oda eljutni. Ily elhelyezésben e barlang 
önmagában is biztos menhely volt, még biztosabbá tették az emberek az által, hogy a 
barlangszádát erős védfallal látták el, mely fal még most is épebb helyein 5–6 láb 
magasságban, 4 láb szélességben fennáll, s nemcsak teljesen elzárja a barlangnak 10 lépés 
széles torkolatát, hanem tovább folytatódva, a barlang egy mellékosztálya vagy inkább 
ablakszerű felső nyilata előtt félkör-idomú bástyát alkotva, a barlangnak ellenség általi 
megközelitését még most is lehetetlenné tenné, mert az oda vezető ösvény oly szédelgős 
helyen – 60–80 ölnyi függélyes sziklaoldalon – emelkedik fel s annyira keskeny, hogy 
egyszerre csak egy ember hatolhat elő; az egymásután sorban jöhetőket az egész ösvényt 
uralgó barlang védfalairól kővel is könnyen el lehetne zúzni. A barlangnak Csegezi vár neve – 
mint mondják – onnan ered, hogy ugy a mongol dúláskor, mint az azutáni kun, török, tatár és 
labancz járások alkalmával is, e barlang volt a csegeziek oly biztos menhelye, melyet ellenség 
bevenni soha sem tudott. Különben a barlangnak elől egy tágas, 6–8 öl átmérőjű terme, hátul 
pedig egy felfelé hatoló s vagy 20 öl hosszuságú tágas folyosója van, ugy, hogy a barlangban 
pár száz ember kényelmesen elhelyezkedhetett. A barlang fölepéről szép idomú stalaktitek 
csüngenek alá, s a barlang oldalfalait is fénylő csepegés-lepel vonja be, honnan Csepegővár 
mellékneve is ered. A barlangban a nagy mennyiségben heverő vastag cserépdarabok mellett 
nyilhegyeket, sarlóidomú bronz késeket s más fegyvertöredékeket is találtak, melyek e 
barlangnak még a székelyek előtti használatát kétségtelenül bizonyitják. 

Hátra van még a Székelykő harmadik, legszebb és legérdekesebb csúcsa, a Vársziklája, 
melyhez bizonynyal meghatva s fokozott érdekeltséggel fog közelitni mindenki, ha tudatával 
bir annak, hogy e csúcson feküdt azon büszke vár, melynek székelyek által védett falain 
megtört a mongolok hatalma, hol legyőzhetlenségüknek nymbusa csorbát szenvedett, hol oly 
csatákban nyilvánult a székelyek hősiessége, melyeknek győzelmi emléke egészen napjainkig 
fen van tartva e havasnak Székelykő és e várnak Székelyvár elnevezésében, mert azelőtt a 
Székelykőt Kengürthnek*A mit ez kitetszik egy az aranyosszéki székelyek, a Toroczkai-család 
és a fehérvári káptalan enyedi birtoka közt a határvonal meghatározása feletti hosszas 
perből, melyben Lajos 1378. apr. 17. calendáján Toroczkai István fiai, László és Miklós, 
valamint Ákos fia Miklós kérésére határkijáratást rendel. Közli Kemény József Dipl. Tran. II. 



154–158. lap. Ezen kérdés ekkor eldöntetlen maradt, s egy század mulva, nevezetesen 1464. 
Apostolok napja utáni 5-ik napon ujból felujult; a határjárásra kiküldött biztosok a Székelykő 
tetőormán levő határt igy jelölik: Az Aranyos folyónál, azaz Apatörvényétől a Csupnál két 
métát, egyik a székelyeké, másik a Toroczkói-nemeseké. A Feyeragyagos helynél ismét két 
métát, onnan a Kengürth bérczen a Várkövihez (ad lapidem castri) a Kapusnál (ez a várkapu 
lesz) két métát, onnan megy a Kengurth hegy Vártövének nevezett csúcsáig, mely közvetlenül 
Toroczkó városa (civitas) felett emelkedik, melynek élén mentek a káptalan határjeleig, hol a 
kijárás végződött. Eredetije a fehérv. kápt. levélt. Közli Kemény József Dipl. Tran. suppl. VI. 
116. Töredékesen közölte Gál László Nemz. Társ. 1831. I. 407–408. Ezen határkérdés felett a 
per Aranyosszék és a Thoroczkai-család között még a 17. században is folyt. 1607. dec. 1-jén 
a fehérvári országgyülés bizottságot küld ki, de a kérdés csakis 1678-ban intéztetett el 
véglegesen. Lásd Benkő Spec. Tran. Cott. Torda. Toroczkói rov. és a Székelyvárt Truszko 
vagy Toroczkó várának nevezték. 

Toroczkó vára lételéről első okmányi tudomásunk 1249-ig hat fel, mely évben IV. Béla 
Andrásnak, Ivanca fiának azon kitünő szolgálataiért, melyeket a haza vészének idejében 
kedves fia István részére tett, nevezetesen Turuch várában, nem kimélve áldozatot és 
fáradalmat, azt fegyveresek sokaságával*Itt kétségtelenül a kézdi székelyek értetődnek, kik a 
mongolok ostroma alól e várat felszabaditák, miért jutalmul Aranyosszéket nyerték. védte és 
oltalmazta, Mangát, a Galgócz vármegyében Zsitva folyó mellett fekvő falut 
adományozza*Eredetije Forgács Józsefnél, közli Fejér Cod. dipl. IV. 2. 54.. 1253-ban pedig 
ugyanezen András mesternek, mert Turuch várát erősen épitette s még erősebben védte, 
Gimest adományozza*Lásd Fejér Cod. dipl. IV. 2, 207. Kunics Dacia Sic. 9. azt mondja, hogy 
a mongolok préda reményével rontottak Toroczkó várára, hova Chelleus (Ilyés) toroczkói 
gróf fiaival, unokáival, rokonaival s roppant kincseivel behuzódott volt; a mongolok ostrom 
alá is vették, de a székelyek serényen ott teremtek, a várat ostrom alól felmenték, s a 
mongolokból nagyon sokat levágtak. Miért Chelleus megjutalmazandó, a várat a hozzá 
tartozó földekkel együtt a székelyeknek adta, kik azt „Szekel várom”-nak nevezték el. Mikola 
László Hist. gen. Tran. p. 33. A mongolokkal Székelykőn vivott harczokat Kunicscsal 
öszhangzóan adja elő, azon hozzáadással, hogy Thoroczkói Ilyés nemcsak várát adta jutalmul 
a székelyeknek, hanem közbenjárásával nagyban elősegité a királynál azt, hogy a mostani 
Aranyosszéket telephelyük nyerjék.. 

 

A „Hármas hámor” a Székelykő „Vársziklája” nevü csúcsával. (Rajz. Greguss János.) 

Ez adománylevelekből kitűnik az, hogy Toroczkó várát ide a havas ormára András mester, a 
Toroczkóiak ezen hős eldőde épitette; ki az, hogy az oly tekintélyes vár volt, melynek épitése 
és megvédéseért két tekintélyes jószágot nyert András mester; kitűnik az is, hogy azt a 
mongolok ellen fegyveresek sokaságával – mialatt kétségtelenül a székelyek értetődnek – 
megvédte. 



Aranyosszék adománylevélben a székelyek e győzelme még nyomatékosabban ki van emelve, 
hol előadatik, hogy a kézdi székelyek a szorongatott Toroczkó várának segitségére sietve, 
nemcsak felmenték, hanem a szétszórt mongolok kezei közt levő foglyokat is kiszabaditák. A 
Thoroczkaiak a székelyek ezen mentő segedelmeért hálás elismeréssel voltak s nevezetesen 
Ilyés (ugyan Ilyés fia*Az ezen okmányt közlők Eleust hibásan Cheleusnak olvasták, s igy 
fordul elő Eleus vagy Ilyés helyett mindenütt az értelmezhetlen Cheleus. Toroczkót örökös 
várát, tulajdonjogának fentartása mellett*Proprietas nihilominus ipsius castri Toroczkó cum 
pleno jure dominii semper preacto Cheleo etc., védelem végett átengedi az Aranyos-melléki 
székelyeknek mindazon időre, mig az Aranyos táján laknak*Az okmánynak vége ki levén 
szakadva, annak keletkezési évét nem tudhatjuk, s igy azt sem tudjuk biztosan, hogy 
Thoroczkói Ilyés mikor engedte át az aranyosszékieknek Toroczkó várát; de mivel 
Aranyosszéket V. István adományozza a székelyeknek, ki mint vezér 1257-ben van 
Erdélyben, s mint király 1272-ben halt el, azért Aranyosszék adományozásának, valamint a 
toroczkói vár átengedésének is ez időközben kellett történni. Hacsak el nem fogadjuk többek 
azon állitását, hogy Aranyosszéket még IV. Béla adta a kézdi székelyeknek. Az átengedési 
okmány töredékét közli Kemény Józs. dipl. Trans. suppl. I. 80, és Nemz. Társ. 1882. I. 399–
400.. Ezen átengedésnek királyi megerősitését találjuk az aranyosszéki székelyek 
adománylevelében (1291), hol a nekik telephelyül kijelölt területn levő helységek közt 
Toroczkó vára is emlittetik, mint oly vár, melyet a székelyek a tartománybeliekkel közösen 
birnak*„Turuskou castrum silicet commune cum provincialibus”. Lásd az adománylevelet 
Fontes rerum Aust. XV. 167–168.; mi éppen a Thoroczkay-család átengedési okmányában 
kikötött jogfentartásra vonatkozik, mely vész idején a Thoroczkai-családnak és alattvalóinak, 
tehát tartománybelieknek is biztositotta e vár védelmének közös igénybe való vételét. 

Ez alapon az aranyosszéki székelység ahhoz nemcsak hogy mindig jogot tartott, hanem 
Székelyvár nevének fentartása mellett azt többször kiigazitotta, s vész idején le egészen a 17. 
század közepéig védhelyül is használta, a mint egy 1650-ben kelt esketésből kitűnik, mely 
esketés éppen a vár birtokjogának meghatározása iránt az aranyosszékiek által a Thoroczkai-
család ellen inditott perben merült fel. 

Ezen esketésben e várra vonatkozó sok igen érdekes adat van, igy több tanu vallomásából az 
tünik ki, hogy háború idején az aranyosszékiek mindig, de főleg Báthori Zsigmond korától 
fogva a szék tisztjeinek vezetése alatt e várba vonultak, azt többször kiigazitották, 
nevezetesen a legujabb időben is ottan boronákból ujabb erőditvényi műveket emeltek; mi 
ellen a Thoroczkai család, sem akkor, sem azelőtt soha fel nem szólalt, s igy a székelység 
századokon át annak mindig békés birtokában volt, a mint azt örökké Székelyvárnak hivták és 
hivják most is. 

Másik tanu azt vallja, hogy a jenői táborzás alkalmával (tehát 1616-ban) a Székelyvárt az 
aranyosszékiek boronafákkal ujból épitették a kapura két felől sorompót csináltak, s a 
honmaradtak a szászokkal együtt e várban kerestek menedéket. A béke helyreálltával is a 
székelyek mindig őrt és állandó gondviselőt tartottak a Székelyvárban, ilyek voltak legutoljára 
Csipkés István és Flóra János. 

Többször vitték ki a Thoroczkayak határkijáró bizottságokat, de az aranyosszékiek, kik ezután 
is a várban állandó őrizetet tartottak, azt soha sem eresztették oda*Megvan ez az esketés és a 
reambulatoria commissiók jelentései egész terjedelmükben az „Aranyk.” 173–174. lapján 
Aranyosszék levéltárában.. Nem, mert e különben semmi hasznot nem hajtó kopársziklához 
határtalanul ragaszkodtak, azt hosszas perlekedés és költekezéssel is megvédték, igen, mert 
azon kopárszikla a dicsőség bebérjait tenyészté számukra, mert az az ősök hősiességével volt 



azonosulva, mert az jogszerüleg, történelmileg és elnevezésileg is őket illette. Aranyosszék 
székelyei nemcsak mindent elkövettek a birtokjog fentartására, hanem e várnak, őseik 
dicsősége e palládiumának ujbóli kiépitését is elhatározták, a mint kitetszik az e czélból 
fejedelmi rendelettel szemléletre 1656-ban kiküldött Kemény János (későbbi fejedelem) 
jelentéséből, melyet, mint e várra igen érdekes adatokat nyujtó okmányt, egész terjedelmében 
ide iktatok: 

Joannes Kemény de Geörőmonostor. 

Az aranyosszéki uraim requisitiójokra ez alább megirt dologról való recognitiomat nem 
denegalhatván, azoknak eleibe terjesztem, valakiket ez dologh illet, szolgálatomnak ajánlása 
után, hogy ennek előtte való esztendőkben, üdvezült akkori kegyelmes urunk, az néhai 
méltoságos eöregbik Rákotzi György Fejedelmönk, az aranyosszéki uraim instantiaiokra 
enghemet és szegény Gerendi Márton uramat exmittált vala, egy Várhelynek oculálására, 
melyet az aranyosszéki uraim akartak volna megh épiteni. Mi annak okáért elmenvén az ő 
nagysága kegyelmes parancholattya szerint, velünk levén az aranyosszéki első rend uraink 
ugyan felesen, vittek egy vár helyhez, mely vagyon Csegezen felül, és az több aranyosszéki 
falukon is felül, az mint reá emlékezem, az mely uton mi fel mentőnk, Csegez maradott jobb 
kéz felől…*Egy szó kiszakadt. pedigh az Vár helynek tetejire, bal kéz felől maradott, melyet 
csegezi lyuknak neveznek; ugy tettzik egy forás is ugyan bal kézfelől a kő vár hegynek oldala, 
avagy allya tayiahyan vala, az hegy pedig Toroczko felett vagyon, mely helynek oculalására, 
hogy nem mások hanem az aranyosszéki uraim instantiaiokból, és mint magok határokra ugy 
vittenek légyen, és ugyis exponaltak akkori kegyelmes urunknak, és hogy annak oculalásától 
minket senki semmi nemű legitimus mediumok által nem impediáltak; hanem emlékezem 
arra, hogy beszéllettek valakik, hogy annak az várhelynek hason fele Toroczkóhoz tartozónak 
lenni pretendaltatnék; de akkoris nem igazlo volt a szó, azis már nem jut jól eszembe, a 
Toroczkai patronatus uraimék közzül valának-é jelen, az kik az praetensiot emlegetik vala, 
avagy mások? mi akkor a reánk bizott oculatiot absque ullo impedimento véghez vivén, 
reportaltuk akkori kegyelmes urunknak. 

 

A Székelyvár romja, háttérben a hidasi Geszteggel. (Rajz. Bicsérdy J.) 

Ugy értettem, abba mult a dologh, hogy nem egyezhettek megh egy más közt, mert némelyek 
Várfalvánál akartak várat épitteni, némelyek pedigh a meg nevezett helyett; egyébiránt az 
mint akkor az dolgot forgani láttam, ha maghok között hasonlás nem lött volna, edigh jó 
részet elis készülhetett volna, mi előttünk mind az által nem producaltanak akkor semmi 
leveleket, ugy mint valami metalis felől valo privilegiumat, mert nemis ugy botsáttattunk, 
mint határt járni; mind az által voltak valami relatoriak, ezt azért énis conscientiose az szerént 
tudom referálni. Ezek után Istennek áldása maradjon kegyelmeteken. Datum in Gerend die 22 
mensis may Ao 1656. 



Kegyelmeteknek szeretettel szolgálo atyokfia Kemény János*Ezen jelentés megvan 
eredetiben Aranyosszék levéltárában Okmánytár I. 95–96. lap, honnan minden legkisebb 
változtatás nélkül szóról-szóra lemásoltam.. 

Ugy látszik, hogy a várnak szándékolt kiépitése abban hagyatott, vagy a pert folytató 
Thoroczkai család fellépte által megakadályoztatott, mert annak kiépitéséről azután sehol mi 
adatra sem találtam. 

Im előadtam mind azt, mit a történelem e vár multjára vonatkozólag feljegyzett, illő már most, 
hogy annak egykori fekhelyét, s most látható maradványait felkeressük. 

A Székelykőnek fennebb ismertetett két csúcsa északról keletre terjeszkedik. A hegység e 
főzöméhez egy a Lajos csuppal összefüggő, nyugatra kirugó ága, vagy harmadik csúcsa van a 
Székelykőnek, azon egészen világos jura-mészkőből alakult sziklagúla, mely alólról tekintve 
is külön válik, s a többi fölé emelkedve e hegység fénypontját alkotja. E büszke csúcs 
sziklaidomzatainak meglepő szépsége, s az egésznek öszhangzatos nagyszerüsége mellett 
azért is legszebb és legclassicusabb része a Székelykőnek, mert ennek tetőormán feküdt a 
mongoldúlások közepette dicsfényben feltünt Toroczkó vagy Székelyvár, honnan székely 
őseink oroszlányi bátorsággal csaptak le, hogy a világ és országdúló mongolok 
felfuvalkodását megtörjék; hogy a legyőzhetleneknek hitteket legyőzzék, s győzelmük által a 
rabszijra fűzött hazafiak ezreit kiszabaditsák. Az ország minden részébe ellátszó ez óriási 
sziklagúlára eltörölhetlen betükkel van bevésve a székely név dicsősége, s valahányszor a 
Székelykő és Székelyvár neve emlittetik, mindannyiszor felujulnak azon nagy idők, 
mindannyiszor felelevenednek az itt vívott fényes győzelmek emlékei. Zarándokoljunk el 
azért Mekkába menő áhitatos hadzsikként oda a büszke sziklaoromra, megszemlélendők azt, 
mi e várból fenmaradt, hogy kőbetüivel a késő ivadéknak az ősök csudás vitézségéről 
beszéljen. Vándoroljunk el oda szent ihlettel, hadd lássuk, mi képviseli ott a multat, hadd 
tudjuk, mit tartott meg az idő kérlelhetetlensége azon nagy korszakból, midőn vihart e büszke 
sziklaormon nem a természet, hanem az ember költe; jótékony vihart, mely, miként a 
természet vihara a légkört, kitisztitá a hont az ártalmas, egészségtelen elemektől. De lássuk a 
kérdéses várat. Vár volt már önmagában is azon sziklacsúcs, mely minden oldalról 
megközelithetlen, mert sziklafala oly függélyes, több ezer lábnyi oly mélység környezi, 
melyen át csak a büszke reptű sas tudhat a tetőre feljutni; kivételt egyedül a keleti oldal képez, 
hol a Várhegy a Lajos csuppal egy nagyon keskeny, szintén meredeken lehanyatló 
sziklagerincz által függ össze. Csak ez egyetlen alig öt öl széles, különben is bajosan 
megmászható helyen tudhatja az ember megközeliteni a sziklaormot, s azért ez egyetlen pont 
megerősitésére volt a várépitőknek minden figyelme forditva. Mert ott, hol az út AA (lásd 
alaprajzát) a sziklagerinczen a hegynek vagy 6 ölnyire ez oldalról is meredeken leszelt 
oromszélére sziklába vésve felvonult, egy hatalmas, látszólag köridomú zömtorony (donjon) 
B állott. Ezen zömtoronytól jobbra és balra, vagyis délkelet és északkeletre V idomban 
hatalmas védfal nyúlt ki, mely a felvonuló útat mindkét oldalról fedezte, s honnan és a 
központon levő zömtoronyból a feligyekvő és a keskeny úton csak kis tömegben rohanható 
ellenséget nagyon könnyen meg lehetett semmisiteni. A délkeletre nyúló fal CCC az út felett 
vonuló sziklagerinczre volt fektetve, s miként a sziklaél, ugy ez is kanyargólag ment 120 
lépés hosszuságra; itt a szikla maga is függélyesen levén leszelve, a fal megszünt, de alább, 
hol a szikla bemélyedése a megközelitést lehetővé tette, ujból folytatódott, ugy hogy a 
délkeleti fal egész hosszát 160 lépésre tehetjük. Az északkeleti védfal DDD közvetlenül a 
hegy oromszélére volt fektetve 120 lépés hosszuságban, vagyis a hegynek csak azon pontjáig 
ment, hol az függélyes-meredekké válván, a feljuthatás lehetlenné vált, miért a fal 
továbbépitése is feleslegessé volt téve. Várunk erőditési műveinek alaprajza ez: 



 

Ennyi volt itt csak az emberkéz által emelt erődités, mely kizárólag csakis a bejárat 
biztositására szoritkozott. És ez tökéletesen elégséges is volt, mert a többi oldalakat a hegy 
alakulása önmagára is megközelithetlenné tette; őseink pedig nagyon éles szemmel birtak az 
oly pontok kikeresésében, hol maga a helyalakulás a megközelithetlenség igényeinek 
megfelelt, hol kevés munkával bevehetetlen erődöt lehetett előállitani. Ily helyeken aztán falat 
csak ott emeltek, hol az mulhatatlanul szükséges volt. Az erőditéstan ez elméletének itt 
legbámulatosabb alkalmazását észlelhetjük, mert a fenn körvonalazott kevés fal és zömtorony 
által a Várhegyre való feljuthatás teljesen el volt zárva, s mi e falakon hátul volt, vagyis a 
hegynek délre lejtősülő lapályos fenlapja, mely mint egy 25 hold kiterjedésű lehet, önmaga 
képezett egy oly terjedelmes és bevehetetlen erődöt, hol 20–30,000 ember is elfért, s teljes 
biztonságban táborozhatott, mert a vár belterén levő sátrak, vagy alkalmi faházakban 
tanyázhattak, a mennyiben a hegynek figyelemmel átvizsgált fenterén semminemű 
épületnyomra nem akadhattam, s másra, mint nagy mennyiségben szétszórt vastag 
cserépdarabokra, nem találhattam; de e töredékek is tanusitják, hogy a most sasok és keselyük 
által lakott sziklaormon egykor emberek laktak, oly emberek, kik sasként csaptak innen le a 
hon ellenségeinek kiirtására. 

A leirtak szerint volt erőditve a Székelyvár, de e védműveket is csak figyelmes észlelés 
nyomán lehet felismerni, mert ma alig áll fenn a leirt zömtoronyból két öl magasságú, s 
másfél öl szélességű faldarab*Toroczkói öreg emberek beszélik, hogy e zömtorony 
gyermekségük idejében csaknem épen állott s nagyon magas volt; kapuja felett feliratos kő 
volt, melyből „Renovatum sub Zápolya” még kiolvasható lett volna, de e kő leesvén, a 
pásztorok egy alkalommal, hogy szökéseit lássák, leeresztették a hegyen, mikor darabokra 
tört.; többi részének valamint a két oldali szárnyfalaknak csak 3–4 láb magasságú alaprakata 
van most meg; a többit elmorzsolta az idő kérlelhetetlensége, köveit a végtelen örvénybe 
hengergette le a vihar zúgó fertege; de a fenmaradt csekély töredék is elégséges arra, hogy 
felmutassa, miként itt valójában kővár létezett; elégséges arra, hogy igazolja a történelem által 
feljegyzett hősi harczokat, hogy a mult emlékeit kutató az egykor büszke várnak csekély 
töredékeiből is megállithassa a mult dicsőségének elvitázhatlan tényeit. Az e romok közt 
bolyongóra, az e töredékeket vizsgálóra 629 év előtti események emléke zúdul; az e 
műtöredékek közt kutatót a hősök nagy szelleme lengi körül, s ily nézpontról tekintve, az a 
darabocska fal hatodfél század előtti dicsőség mutatóujjává változik át. 

Fájdalom, az sem soká fog állani, mert a vihar már is kifeszegette aljának támköveit, a zúgó 
fergeteg egy napon viharparittyájával ledönti a mult nagyság e csekély maradványát, a mult 
dicsőség ez oly ékesen beszélő emlékkövét is, s azért igyekeznünk kell, hogy legalább 
leirásban és képben fenmaradjon egykori lételének bizonyitványa. 

A leirást már bevégeztem, annak hiányait kiegészitem, a Székelyvár képének ide mellékelése 
által. (Lásd a 190. lapon.) E kép közepén látszik a zömtoronynak még fennálló faldarabja*E 



fal, fájdalom, csak állott; ugy látszik, csak addig várt, mig én örökitem, mert távoztam után 
nemsokára egy vihar alkalmával lehajtá 6 százados öreg fejét, s most csak romhalmaz jelöli 
helyét., a délkeleti falnak kanyargó vonala és az északkeleti falnak kezdete, mig háttérben a 
hidasi Geszteg tünik fel, oldalában a Csegezi lyuk vagy Csepegővár nevű barlangnak erőditett 
szádával (nyilatával). 

Mielőtt a Székelykőtől megválnánk, még szemlét kell tartanunk annak egyes szétszórt 
nevezetes pontjain; ilyen a Várhegy keleti alján elvonuló roppant mély sáncz, mely a várnak 
külső védművét alkotta. A hagyomány azt tartja, hogy itt a sáncz körül folyt a várőrizet és az 
ostromló mongolok között a legelszántabb harcz, mit igazolni látszik az is, hogy e sáncz körül 
teméntelen sok fegyvertöredékeket s főleg feltünőleg sok nyilhegyet lehet találni*Itt és a vár 
belterén is nagy mennyiségben találtak nyilhegyeket, sarló idomú bronz késeket, bronz 
lándzsákat, buzogányokat, sarkantyúkat s más töredékeket, melyeknek egy csekély része 
megmentetve, az erd. muzeum régiségtárában van letéve., még pedig két fajtát: sima és 
szakálos nyilhegyeket; mondják, hogy a szakálos nyilhegyek a székelyeké, a simák a tatároké 
voltak. Elszántan folyt mindkét részről a harcz, a vér patakzott a két hadsereget elválasztó 
mély árokba, midőn a szorult helyzetben levő s élelmükből már-már kifogyott testvéreik 
segélyére siető kézdi székelyek Lajos nevű vezérök alatt az akkor ily nevet nyert Lajoscsupról 
rárontván a mongolokra, azokat a Székelyvárból és csegezi várból kiütők segélyével három 
oldalról megtámadván, elszánt, véres harcz után – melyben minden székely sebzett 
oroszlánként harczolt – legyőzték, a foglyokat felszabaditák, s azokkal kezetfogva a szétszórt 
mongolok nagy részét lesujtották; a mi kevés elmenekülhetett, azt a Várfalva feletti várból 
hős Fütyer vezetése alatt kiütött székelyek mind egy lábig levágták. Igy egésziti ki a 
hagyomány, a népek ez élő krónikája, a történelmi feljegyzések hiányait; igy eleveniti fel a 
régi dicsőségnek már-már feledékenység homályába vesző emlékeit. 

Meg kell még emlitenem a Várhegy sziklaormába mélyülő két barlangot; egyik a várhegy 
Toroczkóra néző legmagasabb pontján van; a belejutás egy kürtőszerüleg bemélyülő keskeny 
üregen történik, benn aztán a barlang egy tág termet képez, melynek széditő örvény felett 
tátongó előfolyosója éppen Toroczkóra néz, s oly sziklapáholyt nyujt, melyből az egész 
toroczkói völgyet Borévtól a Kőszorosig végig lehet pillantani. E barlang a vár használatakor 
kétségtelenül lakva volt, vagy raktárul használtatott. A várhegy északi oldalában annak közép 
magasságában másik Kiskőerdeje barlangjának nevezett sziklaüreg van, mely a Székelykő 
minden barlangjai közt a legnagyobb. E barlang is erőditve volt, s a toroczkóiak védhelyéül 
szolgált, mire már azért is alkalmas volt, mert belső folyosójában egy gazdag forrás buzog fel. 
Ez és egy más, Lajos csupja oldalában levő forrás látta el vizzel a Székelyvár védőrségét is, e 
mellett a sziklában tágas viztartók is voltak, hová szükség idején az esővizet egybegyüjtötték. 

E leirt barlangok valamelyikéből került azon érdekes bronz lelet, mely az erdélyi muzeum 
régiségtárába Wolf tordai gyógyszerész által küldetett be, azok közt kiválóan egy szép, 
félkarra való karperecz, egy igen keskeny celta és két karika pénz. Szabó Samu egy a 
Székelykőről került kőcsákánynyal egészité ki e gyüjteményt, a mely arról tanuskodik, hogy a 
Kengurth bérczeit, a székelyeket megelőzött kő és bronz korszakban is emberek lakták, vagy 
legalább a természetesen erős fekvésű havast védhelyül használták. A Székelykő ormai most 
kopáran emelkednek fel csak itt-ott leng egy-egy árván maradt fenyő, a havas-regio 
jelképeként, pedig a büszke havas nem volt mindig ily kopáron kietlen, s még a mult század 
közepén ős erdőség koronázta és ékitette e csúcsokat; de 1764-ben a székely határőri 
huszárság tisztei ezen szék szabad erdeit katonáik szabad prédájára bocsáták; ekkor a 
legközelebb eső hidasiak neki estek a Székelykő addig tilalmasban tartott ős erdőségeinek, a 
százados fák halomra dőltek fejszéik alatt, s azokat a Székelyvár árkán leeregetve Toroczkóra, 



ott potom áron elvesztegették*A mint ez kitetszik egy Aranyosszék által a székelykői 
erdőirtás ügyében 1765-ben Toroczkón végbevitt esketésből. Lásd Okmánytár I. 374. s 
következő lapjain.. Ez okon lett kopárrá a Székelykő. – Toroczkó lakóinál meg van azon régi 
korból eredő szokás, hogy áldozó csütörtökön búcsúra seregelnek a Székelykő tetejére, hol 
vig zene mellett két napig is elmulatoznak, estvénkint a bércz ormain mindenfelé örömtüzeket 
gyujtanak, mi a büszke havasnak ilyenkor megható tekintetet ad; a sziklacsúcsokra csovákat is 
szoktak tűzni, mi az elesettek sirjaira régen tűzni szokott kopjákat helyettesiti. Ezen 
népünnepély keletkezését azon korra viszik fel, midőn a Székelykő, a székelyek dicsősége 
által lett legelőbb történeti fényben feltüntetve, s ezen unitárius népség által fentartott búcsú 
nem lenne más, mint kifolyása és folytatása azon győzelmi ünnepélynek, melyet a székelyek a 
mongolok feletti győzelemkor ültek meg legelőbb, s azután e nap évfordulóján mindig nagy 
hadgyakorlatok- és tornákkal egybekötött harczi ünnepeket tartottak. A lovagkor letüntével a 
harczias ünnepeket áhitatos búcsúk válták fel, melyeket a reformátio elterjedtével az 
aranyosszékiek felhagytak; de a toroczkóiak népünneppé alakitva át, egészen korunkig 
lehoztak. Most azonban korunk kalmár szelleme előtt kezdenek ezek is háttérbe szorulni, mert 
Toroczkón ez időben sokadalom tartatván, e miatt a székelykői népünnepek hova-tovább 
kisebb körre szoritkoznak, s kezdik jelentőségüket veszteni. 

Áldozó-csütörtök örömtüzeit mi is felgyujtók a Székelykő ormain, mert a nap felköltét onnan 
akarván ellesni, az éjt ott töltöttük. – Nyughelyünk a Székelyvár őrtornya volt, világitó 
fáklyánk egy roppant máglya, melyet felgyujtánk, hogy e vár felett a történeti homályt 
eloszlassuk, de az csak gyenge fényt áraszthata szét a századok ködéből szőtt sürű fátylon át, 
teljes világosság csak akkor derengett e romokon, midőn a nap dicspompájában kiemelkedve, 
megaranyozá a Várhegy büszke ormát, s nemsokára szétterjeszté áldásos sugárözönét 
Aranyosszék virányai felett; mintha jelölni akarná, hogy e vár lételének, az ott vívott 
győzelmek valódiságának legbiztosabb bizonyitványa maga azon szék létele, s ott a székely 
elemnek annyi századokon át való felvirágzása. 

XIX. Várfalvától Toroczkóig. 
Az Aranyos szorosának általános jellegzése. Leánykaköve, Örvénykő. Bórév, a bórévi 
völgyzárlat és hid. Toronyoldal, Kolczu-daszkaluj. Berkes pataka. Hegyeskő, Vereskő. A 
toroczkói völgy, hámorok. Nagytér-tetőtől a Székelykő. Toroczkó fekvése és környéke. Egy 
napon kétszeri napkölte és lenyugvása. 

A Székelykőre tett kirándulásunkból Várfalvára tértünk vissza, hol az Aranyosnak jöttünkkor 
csak megpillantott szép szorosa csalogat maga felé. E szoros már torkolatjánál is annyi 
szépségi kincset tár fel, tájrészletei oly megragadóan nagyszerüek, hogy minden erre útazóra 
bizonynyal ellentállhatlan vonzerőt fognak gyakorolni, s vágyat ébreszteni arra, hogy a 
szorost, mely kezdeténél ily csábitóan szép, bennebb is ismerni törekedjék. Azért 
mindenekelőtt képét melléklem az e szoros kezdeténél levő, 1865-ben épült aranyosi hidnak, 
melynek hátterében az egykor római vár által koronázott Várhegynek északi oldala, vagy az 
emlitett Erős tünik fel. 

Az Aranyos szorosa jó darabig fel Aranyosszékhez tartozik, azonfelül a Székelykőt nyugatról 
határoló toroczkói völgy következik, azon völgy, mely megragadó szépsége mellett népének 
magyar volta által is érdeket költhet bennünk. E népesség a havasvidék nagy oláh csoportja 
közt egy kies ozázt alkot, melyet az aranyosszéki székelységtől csak is a Székelykő választ el, 
de a mely éppen a válvonalt képező Székelykő által volt Aranyosszékhez csatolva, az e havast 



koronázott Toroczkó- vagy Székelyvárnak közös birtoklása s védközössége által, mi az 
aranyosszékiek adományleveleiben is nyomatékosan ki van emelve. Toroczkó és Szentgyörgy 
egykor szabad lakóit a feudalismus átka a szolgaság vasjármába hajtá, mikor ők 
visszaemlékezve az aranyosszéki székelységgel együtt vívott csatákra*A mongol harczok 
alatt a toroczkói vár őrizetét legalább részben a toroczkóiak alkották., s a közösen használt 
Székelyvárban közösen élvezett biztonságra, magokat Aranyosszékhez tartozóknak 
álliták*Alább a toroczkóiak peréből láthatólag., s a székely-szabadság egykori élvezetére, 
mint a szolgaság elleni védpalladiumra hivatkoztak. Az a zsarolót és nem az elnyomottat védő 
kor nem vette tekintetbe e sokat szenvedett népnek jogtörténelmileg is okadatolható 
hivatkozását; de mi e sokat gyötrött népnek igazságszolgáltatással tartozunk, miért annyiszor 
nyilvánitott ohajtása szerint Aranyosszékhez kebelezzük. 

Ez indok késztet az Aranyos szorosának és Toroczkó völgyének megútazására és e páratlanul 
szép vidéknek ismertetésünk körébe vonására. Búcsút veszünk tehát az Aranyosnak nyilt 
terétől, hogy bemerüljünk a havasoknak vadregényes tömkelegébe, hol a természet rendező 
keze az eszményileg szépnek oly dús kincseit halmozta egybe. 

Várfalvánál az Aranyos tere egyszerre minden átmenet nélkül egybeszűkül, ugy hogy 
Markodáva sziklahegyénél azonnal kezdetét veszi az Aranyos havasi pályája, hol az addig 
nyilt térségen lomhán elterülő, s szeszélyesen kanyargó folyam szűk hegyek közé szoritva 
rögtön zajosan rohanó, sziklamederbe zárt zabolázatlan havasi patakká változik át; mig 
mindkét oldalról meredek magas hegyek emelkednek, melyek csodás alakú gerinczeikkel, 
büszkén fellövellő sziklaszálaikkal nyomról nyomra a legfestőibb pontokat tárják fel. Ott van 
a Borostyán- és Sugóköven felül a Csergőkő, hol most már omladványokkal telt messze 
elágazó üregben régen, mint mondják, a rómaiak aranyat bányásztak, s hol az ujabb időben is 
ez iránt kutató munkálatok történtek. A néphit azt tartja, hogy ott nagy csapokban fordul elő a 
termésarany; két berkesi oláh felfedezvén, eljártak oda; de mindig együtt, mert esküt tettek, 
hogy soha egymás nélkül oda menni nem fognak; azonban az egyik megbetegedvén, társa, 
mert halálra váltnak itélte, elment, s a legszebb aranycsapokat letördelve magával vitte. De a 
beteg felgyógyult, s midőn aranyásztársával együtt ujból elment a Csergőkőhöz, felismerte 
társa itt jártát, miért a kijövetelkor azt hátulról agyonsujtotta; de a következő perczben a hegy 
omladozni kezdett, s az esküszegő és gyilkosra szakadván, azokat eltemette. Azóta is gyakran 
lehet hallani a Csergőkő zörejét, mely beleszól az Aranyos zúgásába; ilyenkor – az a hit, hogy 
– az elzúzott két vétkes egy-egy felszinre került tagját takarja el a kőomlás. Ez a Csergőkő 
regéje, de meg van e szoros mindenik sziklájának népmeséje, melyeket hosszadalmas lenne 
elősorolni, azért ezen mutatvány után folytassuk élvadó szemlélődésünket az Aranyos 
szorosában. Ily rövid vonalon annyi megragadóan szép pontot talán még az ünnepelt Svájcz 
sem tud felmutatni, mert a kanyargó szoros minden fordulatánál uj meg uj, szebbnél szebb 
havas-tájak merülnek fel, minden lépten sziklaormok tünnek fel, melyek most csodás 
épitkezési idomokat, gúlákat, díszgúlákat, oszlopcsarnokos ind pagodákat, majd emberi és 
állati alakzatokat utánoznak; ehhez járul a színezet képzelhetlen változékonysága, melyet nem 
csak a távlat, s világitás hatása, hanem maga a kőzetek sokoldalusága idéz elő, ott találhatjuk 
a sötét trachyt mellett a kékes porfirt, zöldes dioritot, a fehér és veres mészkőhegynek szépen 
csipkézett csúcsaival, mig az eocen-gyüleg sziklák sötét tömegét zöldkő (Grünstein) csompok 
törik át. Mindkét oldalon e kőzetek az alakitás szépsége és sokfélesége felett versenyezni 
látszanak, s igy állnak elő oly nagyszerű sziklacsoportozatok, a hegységeknek oly oromzatai, 
minőket én sohasem láttam, s melyek az útast egyik ámulatból a másikba ragadják át. Ily 
szépből szebbé olvadó tájak közt, rohan alá az arany fövény ágyában hömpölygő Aranyos, 
egyedüli birtokosa e vidéknek, mert az ember onnan teljesen ki van szoritva, földmívelésre 
egy talpalatnyi földet sem találhatván ott, csak ijesztően meredek szirteken ugráló kecskék 



rágják le a sziklákon gyéres kapaszkodó harasztot, mig az őket követni nem tudó pásztor, 
időtöltésből egyszerű szerkezetű moseszközével aranyat gyüjt a folyampart fövényéből. A 
bérczeket koszorúzott erdőket az ember, kiszorittatása feletti boszujában, rég letarolta, miáltal 
az erdőfosztott vidék ékességéből sokat elvon ugyan; de igy is egyike marad e szoros 
nemcsak honunk, hanem az egész föld egyik legszebb pontjának. 

 

Az Aranyos hidja Várfalvánál, hátterében az Erős oldalával. (Rajz. Greguss J.) 

Daczára a természet ily remelésének, e szoros ismeretlen és járatlan volt, mert ott csak havasi 
lovak által nyomkodott ösvény vonult fel, de ez is csak akkor volt járható, mikor a folyam 
áradatmentes volt. Alig pár évtizede, hogy egy Tordától Aradig menendő országútnak az 
Aranyos völgyén való felvezetése tervbe vétetett, s elkészitése meg is kezdetett. Ez út pedig 
nem készült, hanem beerőszakoltatott a szorosba*Nem régen egy társulat alakult arra, hogy az 
Aranyos mellett Biharmegyétől Tordáig ható vasútat épithessen. Ha ezen nagyszerű terv 
végrehajtatik, akkor egyike lesz az honunk érczben leggazdagabb ezen vidékét érintő 
legérdekesebb havasi pályáinknak., hol az Aranyos sziklamedre által egészen elfoglalt szűk 
völgyületben csaknem mindenütt a sziklák oldalába kellett roppant munkával helyet vágni az 
útnak, vagy azt nagyszerű falrakat által biztositani a gyakran áradozó folyam hullámcsapásai 
ellen; másutt a völgybe kirugó sziklafokokat kellett átmetszeni. Egy ily átmetszés adott lételt 
a Leánykakőnek, hol az út egy leszelt sziklagerincz és egy díszgúla idomú csompó (sziklaszál) 
közt vonul el. E sziklakapu, mely az oda érkezésig fedve van, annál kellemesebben lepett 
meg, mert egyszerre váratlanul tünt fel, s mert a merészen fellövellő toronyszerű csompónak 
tetején egy nemzeti zászló lobogott, mintha az azt odahelyező tudatni kivánná az útassal, hogy 
e hegyi nép előtt megmászhatlan helyek nem léteznek, mintha figyelmeztetni akarná a 
természet csodás szépségeitől elragadott útast arra, hogy e páratlanul szép táj nemcsak 
álomkép, hanem valójában létezik, s kiegészitő részét képezi a magyar birodalomnak, 
melynek zászlója rokonszenves színeivel ott lobog a honszeretet éber őreként, mert én 
részemről soha egy hazai táj nagyszerüségénél lelkesülni a nélkül nem tudtam, hogy 
honszerelmem érzetét fokozódni ne éreztem volna, mert a hon termékenysége, s szépsége 
társultan csak fokozhatja azt a ragaszkodást, melynek összege képezi az emberi kebel 
legmagasztosabb érzetét, mit köznyelven „honszeretetnek” neveznek. Kiben egy fönséges 
hazai tájnak szemlélete a ragaszkodással a haza iránti kötelmek érzetét fel nem költi, annak az 
emberi törekvések emelkedettségéről fogalma nincsen, annak élte kis körben való tengődés, 
hol csak az önfentartás állati ösztöne éltet, nem pedig az emberi és hazafi hivatásnak nemes és 
nagy tettekre egyedül lelkesitő azon érzete, melyet a lélek szellemi életének nevezünk, s mely 
az embert, az Isten képére alkotott e nemes lényt, az állattól megkülönbözteti. Ily nézpontról 
kell hazánk szép tájait szemlélnünk, s akkor bizonyára látásuk lelkesedést fog költeni, s nem 
fogjuk azokat kicsinylőleg lenézve, külföldön keresni azt, mivel hazánk oly pazarul van 
megáldva. 



Fennebb Várfalva római várának leirásánál láttuk a regét, mely Ibla csudás 
megmenekülésével hozta kapcsolatba e gyönyörű csompó Leánykakő elnevezését, itt 
keletoldalról felvett képét melléklem. 

Útunk az ide oda kanyargó, szebbnél szebb tájakat felmutató szoroson még egy jó órát tart, 
mig az Aranyosszék határát jelölő Örvénykőhöz érünk. Itt van a szoros fénypontja; a folyam 
egy jobbról, másik balról elészökellő sziklafok közé szoritva haragosan zajong, s vészes 
kanyargásokkal örvényül, honnan a balparti tekintélyesebb sziklafoknak Örvénykő elnevezése 
is ered. A folyam által kiszoritott útnak több száz lépés hosszuságban az Örvénykő oldalába 
kellett helyet vésni, ugy hogy sok helyt az út mellől fölemelkedő sziklák nem csak 
függélyesek, hanem erkélyszerüleg kihajlanak az út fölé, mig tetőgerinczeik a 
legfantasticusabb idomú csompókban merednek ég felé. De e szépészeti versenyben a túlpart 
sem akarván hátramaradni, ott is a legfestőiebben idomitott és csoportositott sziklagerinczek 
és sziklaszálak tünnek fel, egynémely olyan élesen kihegyezett csúcscsal, mintha a természet 
villámháritóul helyezte volna oda. E sziklák csodás idomzatuk mellett ismét a színezet 
legdúsabb változatait mutatják, mert mig az Örvénykő végcsúcsa a legfehérebb lajta-
mészkőből áll, idább veres erezetekkel van tarkázva, s hogy honunk nemzeti színei együttesen 
fellelhetők legyenek, a mészkő kőzetén egy élénk zöld színben játszó diorit-szikla fúrta át 
magát. És hogy e szép színvegyület még feltünőbb legyen, a hátterül szolgáló túlpart hegyei 
és sziklái sötét színezetű trachytból és augit-porfirból vannak egyberakva. – Melléklem az 
Örvénykő szorulatának is felülről felvett látképét. (Lásd a 203. lapon.) Átlátom, hogy e 
szorosról adott négy képben nagyon fösvényen van feltüntetve annak festőisége, de 
viszonyaim e gazdálkodásra szoritottak, mert ha e szorosnak minden szép pontját képben 
akarnám bemutatni, akkor annak egy külön albumot kellene szentelnem. 

Az Örvénykőnek régi neve Apatörvénye volt s az itteni határ felett Aranyosszék a 
Thoroczkói-nemesekkel századokon át villongott. Fennebb a Székelykő leirásánál láttuk, 
hogy 1378- és 1464-ben határjárás és jelölés történt; de ez nem oldotta meg a kérdést, mert 
1646-ban szentmihályfalvi Békési János főjegyző és bágyoni Balogh Menyhért aranyosszéki 
küldöttek kérésére Rákóczi György a fehérvári országgyülésből ez év márcz. 15-én a 
Székelyvárnál való határ megjelölése iránt intézkedik*Eredetiben Okmánytár I. k. 119. lap.. 
1654-ben ugyan Rákóczi György a balázsfalvi táborból, Vas Ist. főkap., Békési Ján. főkirb., 
Barta Ist. főhadn. és Barta Mih. alkirb. kérésére ez ügyben biztosokat küld ki*Ugyanott 139.. 
1656. máj. 23-án a Toroczkó-Szent-Györgyön mulató Rákóczi Gy. előtt árkosi Bedőházi 
Tamás Aranyosszék nevében óvást tesz az ellen, hogy a székely törvények ellenére 
országgyülésről küldötte ki Huszár Pétert, Lázár Györgyöt és gy.-monostori Ébeni Istvánt, a 
toroczkói nemesekkel Várköve, vagy közönségesen Várhely nevű hely feletti differentia 
elintézésére*Ugyanott 139. lap.. A kiküldött bizottságot aztán el is üzték az aranyosszékiek, 
legalább ez tetszik ki az 1666-ban Apafinak decz. 6-án Kelementelkéről kiadott 
rendelete*Ugyanott 99–109. lap. következtében ez év decz. 20-án végrehajtott esketésből, 
melyben a tanuk összhangzólag azt vallják, hogy az Apateorvénye – honnan a repulsio történt 
– mindig Aranyosszékhez tartozott. Ott Aranyoskavicsból készült halom volt, melytől kezdve 
a Székelyvárig a Fejérpatak hasitja a határt. Odább a Székelyvár Toroczkó felőli élén, a 
Szent-György feletti fősziklán (hidasi Geszteg) a Vereslyuknál van a határ. 



 

A borévi híd és Borév a Toronyoldal és Kolczu-daszkaluj-jal. (Rajz. Greguss János.) 

1670-ben decz. 18-án Uti István és Váró Mihály főhadnagy Aranyosszék nevében 
protestálnak Fehérvártt Apafi előtt aziránt, hogy országgyülésről küldött ki bizottságot a 
Thoroczkóiakkal való határügy eldöntésére, azt kötelezőnek el sem ismerik, de készek per 
útján jogigényeik bebizonyitására*Ugyanott 169. lap.. De azért Apafi kiküldötte a bizottságot 
az 1671-ki országgyülésről, mi ellen Mihálcz Ferencz főkirb. és kövendi Jenei Péter tesz óvást 
a szék nevében*Ugyanott 121. lap.. A vitás kérdés, mely ennyi óvást és összeütközést idézett 
elő, csak 1678-ban intéztetett el véglegesen*Benkő Spec. Tran.. A hogy az Örvénykőnél 
átlépjük Aranyosszék határát, a szoros hegyei csakhamar tágulni kezdenek, a meredek 
hegyoldalakon nagy munkával egyengetett s falrakattal biztositott talajon az emberi tanya 
közel-létét jelölő vetések tünnek fel, az út nemsokára magaslatra emelkedik, honnan feltünnek 
a szoros első falujának, Bórévnak sziklákra aggatott s festői rendetlenségében szétszórt házai. 
A táj ugyan nyiltabb jelleget ölt, de azért festőiségéből nem hogy vesztene, hanem még nyer. 
A völgytágulat csak arra látszik hivatva lenni, hogy a falunak elhelyezkedési tért s lakóinak 
némi kis táplálékot nyujtson; de ezt is a térben nagyon fösvényen mérte ki, mert a szántók 
nagyobb része a meredek hegyeken inkább az emberi szorgalom és kitartás által van 
megerőltetéssel előállitva; miként Palaestina sziklás hegyein, itt is minden föld scarpirozva, 
alsó részén emelt falrakat s mesterséges földszintelés által van előteremtve, valamint a zápor 
általi lesodortatás ellen biztositva. 

A hogy Bórév részint az Aranyos völgyében, részint a jobbpartilag beszakadó toroczkói patak 
torkolatjában elhelyezkedett, az Aranyos völgye ujból elzárul. A falu felett közvetlenül a 
gúla-idomú s gyönyörű sziklagerinczekkel ékes Toronyoldala (Pode-Doszuluj) emeli fel több 
ezer láb magasságú, hegyes csúcsban végződő büszke ormát. E hegynek merész metszetű 
előfoka messze kinyúlik az Aranyos völgyébe, mig szemben vele a Kolczu-Daszkalujnak 
hófehér sziklataraja szökell ki*A Toronyoldal a toroczkói bányák felől lenyuló augit-
porfirhoz tartozik, mely a jobbparton egész Várfalváig le mindenütt uralgó, mig a csak 
Aranyos által elválasztott Kolczu-Daszkaluj a jura-mészkő szebb alkatú szikláit tárja fel.; a 
kettő aztán ugy eltorlaszolja a völgyet, hogy a sziklamedrébe egybeszoritott Aranyosnak alig 
marad szűken kimért hely. A két sziklafokra van fektetve az Aranyoson átvezető bórévi hid, 
melyet a toroczkóiak 1777-ben roppant áldozattal épitették, s igy majdnem egy századja, hogy 
e hid daczol a hidakat nem igen türő szilaj folyammal. Mellékelt képünk a bórévi völgy e 
felső zárlatát állitja elő, a merész épitészetű hiddal, Bórévval, a felette levő Toronyoldal 
sziklagerinczével és a Kolczu-daszkaluj gyönyörű sziklatarajával. De képünk csak kis részét 
tünteti elő e kiválóan szép tájnak, mert balról szakad be a hatalmas zuhatagokban lerohanó 
Berkesz pataka, mely egy később felkeresendő sziklarepedésen törtet le*Itt ment ki a 
toroczkóiak közlekedő útja, mielőtt az Aranyos melletti uj út elkészült.. A berkeszi hasadék ez 
oldalról fedve van, de feltűnik a torkolatjánál emelkedő két szikladíszlet, a Hegyeskő (Kolczu-
Tuczuját), mely önállólag tornyosul fel, mint a természet napórájának óriási árnyvetője, és a 
Vereskő (Pietra rossu), mely egyike a veres színezetű, átmeneti mészkő-sziklák oly 



csoportosulásának, melylyel szépségben csakis Balánbányánál levő névrokona 
versenyezhet*Lásd ennek leirását e munka II. kötetében.. 

Bórév a toroczkó-szent-györgyi uradalomhoz tartozván, uyanazon birtokosok kezén forgott; 
majd Toroczkó-Szent-György leirásánál együttesen fogjuk birtoklási viszonyait földeriteni, itt 
legfölebb azt emlitjük fel, hogy egy 1494-ki okmányban Bootkew*Lásd ezen kötetben Gyéres 
leirásánál. 139. l. néven találjuk. 

A bórévi szorulaton felül az eddig nyugatirányú Aranyos völgye délre kanyarodik, balpartilag 
pedig a Jára patakának völgytorkolata tárul fel; mindkét völgy gyönyörű távlati képekkel 
csábitgatja magához az útast; mi azonban azok megútazását jobb időkre hagyva, ez 
alkalommal átszállunk a bórévi hidon, hogy a toroczkói völgybe térjünk be. 

E völgynek torkolatja nagyon keveset igérő, patakja oly jelentéktelen, hogy senki sem sejtené 
azon nagyszerű tájakat, melyeket az útas elbűvölésére rejteget. Alig haladtunk negyedórát a 
szűk, sziklás völgyön fölfelé, hogy a hámorok roppant zaja s a kohók tüznyelvei tudatták, 
miszerint oly helyre jutottunk, hol a vidék kopárságát és terméketlenségét ipar által pótolják 
az emberek, hol éppen a terméketlenséget okozó sziklák feldolgozása által kártalanitják 
magokat e vidéknek ernyedetlen szorgalmú lakói. S hogy a sziklák rombolása és kiolvasztása 
általi ezen kárpótlás műve már régóta foly, azt tanusitja az, miszerint e hámorok 
egynémelyike hosszú századok során annyi vasérczet dolgozott fel, hogy a körülte lerakott 
salak-hegyek közül alig látszik ki. A toroczkói vasmíveletre még vissza fogunk térni, azért itt 
tovább nem foglalkozva azzal, egyedül a völgy alsó felének ismertetésére szoritkozunk. A 
völgy ezen részén a vidék egykedvű, ékitmény nélküli, talán azért, hogy annál kellemesebben 
lepje meg az útast az a tüneményszerű szép tájkép, mely a Nagytér nevű dombról – hová útja 
felvezeti – egyszerre váratlanul tárja fel bűbájos képleteit, mert az eddig törpe előhegyektől 
fedett Székelykő és pedig annak legmagasabb, legfestőibb része, a Várhegy tárul fel egész 
nagyszerüségében, mely még nagyobbmérvünek tetszik az által, hogy a több ezer láb magas 
sziklagúla ez oldalról függélyes-meredeken van leszelve. A kopár sziklák fehérségét még 
inkább emeli egy sürű ős erdő, mely oldalába festői zöld koszorút köt. Alatta kavics-alkotta 
szántók, melyeknek gazdag termése hihetlennek tetszik, s e szántók közt egy a roppant 
sziklakúpnak miniatur utánzását mutató sziklaszál, mely önállóan emelkedik emberkéz rakta 
gúlaként. 

Oly meglepően szép e táj, hogy annak minden magyarázatnál érthetőbben felfejtő képét 
melléklem. E kép előterét Toroczkó legnagyobb hámora, az ugynevezett Hármas-hámor 
foglalja el; közép terén látszik az emlitett csompó, hátterében pedig a Várhegy büszke orma, 
melynek gyönyörűen kicsipkézett sziklagerincze Toroczkó felé huzódik. Nemsokára előttünk 
áll a legbámulatosabb havas-kerestbe foglalt Toroczkó; Toroczkót pedig az, ki a természet 
nagyszerüségében élvet talál, kire az eszményileg szépnek hatása van, feledni soha sem fogja; 
ki azt ily lelki hangulatban egyszer látta, az bizonynyal vissza fog oda vágyni, mert e 
városnak fekvése, környezete oly nagyszerű, hogy azzal eltelni, annak szépségi kincseit 
teljesen kimeriteni soha sem lehet. 

Keletről a város mellett közvetlenül emelkedik a Székelykő*A Székelykő magasságáról 
nincsenek biztos méreteink; Ercsey József és Kitler Nándor felmérése szerint annak a 
toroczkói völgy szinvonalától mért magassága 327 1/2 öl. oly függélyesen, hogy a szemlélő 
megdöbbenve tekint ezen leborulni tetsző sziklabálványra, mely oly közel van, hogy 
kavicszuhanyai egész a városig hatnak le; de a kezdetleges megdöbbenést csakhamar 



egyensúlyozza sziklagerinczeinek szép idomzata, s azon hetedfél százados dicsőség emléke, 
mely e némán kopár sziklagúlát oly ékesen beszélővé teszi. 

 

Leánykakő az Aranyos szorosban. (Rajz. Bicsérdy J.) 

A dícskoszorúzott Székelykővel szemben a nálánál is magasab Vidálykő és Tilalmas 
emelkedik fel, ezek és a Székelykő sziklafala közti szűk teren vannak fénylőtornyú temploma 
körül csoportositva Toroczkónak hullámzatos zöld fák közé fogott sürű házai. Ilyen táj 
képünknek előtere, mig ahhoz illően nagyszerű háttért a Kő csodás sziklarepedésének óriási 
sziklagúlái szolgáltatna. E látvány önmagában is eléggé elragadó volt, azonban a természet 
azt még fokozni akarta a másodszori nap felköltének bűbájos világitásával. Igen, e napon 
kétszer volt alkalmunk az alvó természetnek mindig örömteljes fölébredését látni, mert midőn 
Várfalváról elindultunk, a nap elősugarai már végig lebegtek a Keresztesmező virányain; de 
az Aranyosszoros szűk magas hegyei közé jutván, a hajnal aranykoszorúja rejtve maradt, s 
midőn két órai út után Toroczkót megközelitők, annak havasok közé fogott szűk völgyére 
nézve a nap még nem költ volt fel, mintha a mi gyönyörködtetésünkre tartotta volna fel a regg 
pompáját; s ha igazságos akarok lenni, be kell vallanom, hogy soha szebb napkeletet nem 
láttam, mint midőn a nap a Székelykő tetőormán nyujtá fel, világot melegitő, lángözönét, s az 
addig fél homályban merengő völgyet és azt szegélyező havasokat dúsan szinezé és 
ragyogóan világitá meg. E napon kétszer láttuk felkelni a napot, egyszer szelid tér felett, 
másszor roppant havasok égremeredő bérczei közt. Egy más alkalommal kétszer láttuk 
lenyugodni, mert Toroczkóról való délutáni indulásunkkor a nap már lehanyatlott volt a 
Vidálykő magas bérczei mögé, csak búcsúsugarai aranyozták a Székelykő büszke ormait, mig 
a szűk völgyben és az Aranyos szorosában is az esthomály derengett. De mily nagy volt 
kellemes meglepetésünk, midőn Várfalvához kiérve az egyszer más havasok között 
lenyugodni látott napnak búcsúsugarait láttuk arany lepelként szétáradni a Keresztesmező 
virányain. 

Ily ritka természeti tünemények fokozták érdekeltségünket, melyet már önmagában a táj 
nagyszerüsége Toroczkó fektének kiváló szépsége, s népének jelessége nagy mértéken 
felébreszthete. Ez érdekeltségünk kétségtelenül még emelkedni fog, ha a bérczek e rejtett 
városkáját közelebbről fogjuk ismerni, ha multját felderitő történelmét tanulmányozzuk, 
annyival inkább, mert itt teljesen ismeretlen talajon mozgunk, mely ujdonsága miatt is 
figyelemébresztő hatást kell hogy gyakoroljon mindazokra, kik hazánk tájai felett a történelmi 
homály szétoszlását örömmel szemlélik. 

XX. Toroczkó város története. 
Néveredete körüli különböző nézetek, dák és római uralom kora, a vasbányászat 
csecsemőkora, német bányásztelep behozatala, mongol dúlás. Olygarchia hatalma, Toroczkó 
szolgasága. A földesurak hatalmaskodása. Az igazság vesztett pere fejedelmek és 



országgyülés előtt. Rabutin vérvecsernyéje, bitófa alatt irt reversalis. Hallatlan visszaélések és 
jogfosztások. A jog diadala 1848-ban. 

Alig van bérczes kis honunkban helység, mely természetrajzi, történelmi, de főleg népéleti 
tekintetben annyi érdekeltséget tudna költeni, mint Toroczkó; alig van hely, mely az észleletre 
hálásabb tért nyujtana, mint a havasoknak ezen rejtett városkája; s annálinkább kell 
csodálnom, hogy mind ez ideig senki sem vállalkozott ezen – megengedem nem könnyű, de 
mindenesetre hálás – feladat megoldására. – E hiány lehető pótlására fogok én tollat; ha 
gyenge tehetséggel is, de a legjobb indulattal és rokonszenves törekvéssel kisértem meg a 
multnak e téren való mulasztásait helyrehozni. Ezt annál nagyobb lelki örömmel teszem, mert 
itt nemcsak a történeti homály százados fátyolát kell fellebbenteni, hanem egyszersmind a 
hosszu időn át megvesztegetett történelmi jogot kell igazolni, midőn egy jogtalanul leigázott s 
galádul eltiprott népnek kell igazságot szolgáltatni. Örömmel teszem ezt, mert bennem az 
elnyomott mindig védőre, a zsarnokság pedig mindig ellenségre fog találni, mert lelkem a 
szabadságszeretet emlőin növekedett fel, mely önkényt és jogtalanságot, bár honnan jőjön, 
tűrni nem tud. Azért Toroczkónak kedves népe tekints engem ugy, mint oly soká durván 
elnémitott jogigényeidnek legjobb indulatú védőjét, tekints ugy, mint a ki végtelen 
szenvedéseid iránt – melyeknek ismeretét csalhatlan adatokból meritém – rokonszenv- és 
részvéttel viseltetik; tekints ugy mint oly népbarátot, kit semminemű tekintetek részrehajlóvá 
tenni sohasem fognak. 

Kezembe veszem azért az igazság iránytűjét, hogy az ez által jelölt irányt követve kezdjem 
meg ismertetésemet, mely mindenekelőtt Toroczkó eddig homályba burkolt, mi több, 
elferditett történelmét fogja felkarolni, hogy a multnak tudata a jelent megérthetővé tegye, 
hogy a tiszteletgerjesztő jelen a multnak ismeretén találja fel biztos alapját. 

A szépen fekvő város látképének melléklése után ezt tenni megkisértem. 

Toroczkó legrégibb multját homály fedi. Benkő egy feltett kérdésével azt sejteti, ha vajjon 
Ptoloemeus Tiriscuma nem itten feküdt-e? Nevét Benkő*Specialis Tran. Cott. Torda, 
Toroczkó rov., Tröster*Ugyanott p. 102., s utánok mások is a finn Tarassból, mi aczélt jelent 
és a magyar Kó vagy Kőből származtatják, Huszti és Székely Sándor a zsidó Thorától 
(törvény). A Toroczkóra vonatkozó legrégibb okmányokban*1249- és 1253-ban Turuch vára 
emlittetik, lásd fennebb a Székelykő leirásánál; Toroczkó 1291-ki szabadalomlevelében (lásd 
alább) Turutzkó néven. Turuch és Turutzkó néven találjuk fel, a pápai dézmák regestruma 
1332. évi rovatában Thuruzkov néven*Az 1332. év rov. 598. lapon. „Georg. sac. de Tumztrov 
solv. 60 den.” Az 1333. év rov. 634. lapon. „Georgius sac. de Thuruzkov solv. 60 den.” Az 
első rovat Tumztrovja a hibás leirásból származott. szerepel. Neve leghihetőbben a 
Taraczkból származik, mely néven nevezik még napjainkban is a toroczkóiak a vas-salakot, 
ekként a rész és egészre vitetvén át, Taraczkó (miből lett később Toroczkó) vasban gazdag, 
vagy vasműveléssel foglalkozó helyet jelentett. Valamint nevét a főfoglalkozást nyujtó 
vasbányászattól nyerte, ugy lételének indoka is oda vihető vissza; ugyanis tudjuk, hogy a 
legrégibb korban még a fél vad népeknél is a fegyver és házi eszközök készitésére egyaránt 
szükséges érczekre, bronz és vasra, valamint az értéket képviselő arany és ezüstre nagy 
figyelmet forditottak, miért az ezeket termelő vidékek birtokára nagy súlyt fektettek, s azok 
megszállását mindenekelőtt eszközölték. Ez okon a nemcsak vas, hanem arany, ezüst és 
rézben is gazdag Toroczkó vidéke korán népesülhetett; vannak, kik a dák uralom korában 
Toroczkót bányásztelepek által lakottnak állitják, sőt az ott és vidékén előforduló állitólagos 
zsidó eredetű elnevezésekből*Székely Sándor Nemz. Társ. 1838. II. félévi foly. 175–176. 
lapon mondja, hogy a dákok által befogadott zsidó menekültek kezdték Diernában (Torda) a 



só, Toroczkón a vasmívelést; ezt abból vonja ki, hogy több toroczkói család neve zsidó 
eredetű: mint Tob (jó), Bartok (választott fiu), Buch (sánta), Vernesch (tüzfa), Tobisch (jó 
férfi), Tzupor (tüzkő), Zsako (imádkozó). A toroczkóiak több bányászati műszavait is zsidó 
eredetüeknek tartja, mint vajor, mi a bányákból kifolyó vizet jelenti s mit a zsidó vaj-ir = 
kútfő, származtat, kohota zsidó koh = olvasztóból, innen a vassalaknak koh-ganaj neve. 
Hámort a zsidó Hámoroth = tüzveremből, bányát a zsidó banah-tól (alkotmány-épület), érczet 
a zsidó arecz-től (föld), málhát a zsidó maghlától (gradics), mázsát a zsidó másától (terü), 
sópajtát a zsidó bajttól (rakhely). Továbbá némely Toroczkó-környéki helységek néveredetét 
is zsidó nyelvre viszi vissza: mint Toroczkót Thorát-tól, mit törvényt jelent, s miből 
Toroczkón volt bányatörvényszékre következtet; Bedellőt a zsidó beth-deli-ből, mi ivóházat 
jelent, Kákovát a zsidó khagova-tól (kőszikla). Azonban én mindezeket megállhatlan 
nyelvficzamodásoknak s minden jóhiszemüségünk mellett is nevetséges elmezavar 
kifolyásának tartom, azon korból, midőn az ethymologizálók nagy részét mély csalódásokban 
ringatta a classicitásnak túlzott szeretete. még azt is következtetik, hogy Toroczkó első 
bányászai zsidók voltak, a rómaiak által bevett Jeruzsálem lerombolásakor s Palestina zsidó 
lakóinak szétszórásakor kivándorolt egy csapat, mely a dákokhoz, mint Rómával 
ellenségeskedésben élő néphez jött, ott keresett és talált menhelyet, annál inkább, mert a 
zsidóknak mint művelt, s főleg bányászattal is foglalkozó népnek letelepitése igen előnyös 
volt az eféle mesterséghez nem sokat értő dákokra nézve. Ekkor nyert volna Toroczkó is zsidó 
lakókat, kik ott arany- és vasbányászatot folytattak. De az őket ázsiai hazájoktól megfosztó 
rómaiak uj hazájokban is nemsokára megjelentek, a dákok, kik védszárnyaik alá fogadták, 
szintén le lettek nyügözve, velök a betelepitett zsidók is Róma rabszolgáivá váltak, s mint 
ilyenek alkalmaztattak Toroczkón, s másutt is a bányák továbbmívelésére. 

Mellőzöm mind ezen inkább elmefuttatásoknak látszó, okadatokkal nem támogatott 
conjecturákat, de az kétségtelenül be van bizonyitva, hogy a rómaiak honunk nyugati 
havasainak gazdag ércztartalmát nemcsak ismerték, hanem igen nagy mérvben ki is 
zsákmányolták, az odavezető útak biztonsága felett féltékenyen őrködtek stb. Igen valószinű 
azért, hogy figyelmüket az érczdús toroczkói völgy sem kerülte ki, sőt fordulnak elő oly 
műmaradványok és töredékek is, melyek a rómaiak itteni megfordultáról csalhatlan 
bizonyitványt nyujtanak. Már most, hogy e völgyben bányaipart folytató rabszolgáik zsidók 
vagy dákok voltak-e? azt vitatni nem akarom, bár a pár szónak erőltetett hasonlatosságából 
levont következtetésnek mi komolyabb alapját sem látom. 

De a föld népeit leigázó s minden ország természeti kincseit kiaknázó Róma felett is 
átrobogott a népvándorlás vihara; honunkat a hóditó legióitól és települtjeitől annak már csak 
előszele is kitisztitá s a gazdátlan országot csakhamar birtokába vette az, ki az ó világ romjai 
felett mint „Isten ostora” jelent meg, hogy a nép-zűrt még jobban egybekavarva, az uj világ 
alkatrészeinek kiválását siettesse, s a középkori Európát a mult romjai felett létesülni 
erőszakolja. Hun, avar s ezek általüzött gepidák, gótok, longobardusok sokkal inkább el 
voltak foglalva s sokkal kevesebb ideig laktak itten, hogysem a bányászatra gondolhattak 
volna; de a magyar, a népvándorlás e legszijjasabb és legtisztultabb népe, mely itt megjelent, 
hogy a rombolás felett életet költsön, a hogy a szomszédok többszörös rendreutasitása után 
megállapodott s uj gazdaságát berendezte, igen hihetőleg a fegyverzetére s más 
szükségleteihez megkivántató érczmívelést is üzte, vagy inkább üzette a hóditott népekkel, 
melyeket azon időben mindenütt a munka nehezebbjét végző szolgáknak néztek. Nagyobb 
mérvű fejlődést azonban a bányászat csak sz. István királyunk után nyert, midőn leginkább 
külföldi bevándorlókat kedvező szabadalmakkal és előjogokkal édesgettek be előrelátó 
királyaink a végett, hogy e haza rejtett kincsei felszinre kerüljenek. Toroczkón már azelőtt is 
folyt a kezdetleges vasmívelés, ugynevezett lábitók által, nagy erőlködéssel, de kevés 



eredménynyel üzetve. Erről tanuskodnak az erdőszéleken s a legtávolabbi zugokban is sürűn 
mutatkozó taraczk- (vassalak) halmok, melyek azért oly gyakoriak, hogy azon időben nem a 
szenet hordták az olvasztókhoz, hanem azokat vitték az erdők közelébe, s a hogy az erdőt 
leélték, a fa erét követve vándoroltak kisszerű és kezdetleges kohóikkal tovább; ezt 
megállapodás, rendszeres vizerőre alkalmazott vasmívelés s azzal kapcsolatos arany- és 
ezüstaknászat akkor váltotta fel, midőn Toroczkó korábbi csekély bányász népe külföldi 
telepités által nyert gyarapodást. 

Hogy Toroczkó mikor nyert külföldi bányásztelepet, hogy a külföldi gyarmatositást nagyobb 
mérvben s különös előszeretettel üző II. Endre vagy Géjza alatt települtek-e ide, egykorulag a 
Királyföldet, Kolozsvárt és Tordát megszállott szászokkal? arra biztos adataink nincsenek; de 
hogy Toroczkót már a mongol dúlás előtt jóval lakták külföldről behozott bányászok, azt III. 
Endrének 1291-n kiadott kiváltságleveléből látjuk. Ebben előadja, hogy Thuruskó szabad 
város lakói, kiket boldogemlékű eldődeink*Hogy melyik király alatt, nem emliti. Felső-
Ausztria Eisenwürzel nevű városából*Ez talán a mürzthali völgyben levő mai Eisenerz. 
hoztak be, s kik az Aranyos közeli kopársziklák közt nagy szorgalommal üzött bányászatot 
folytatva, az országnak nagy szolgálatokat tettek, már korábbi uralkodóktól kiváló 
szabadalmakkal és előjogokkal voltak felruházva; de ezeket biztositó okmányaik a mongolok 
pusztitásakor – mikor városuk is leégett – megsemmisülvén, most midőn végre béke 
következett e szegény hazára, nevezett város gazdái, mesterei jelentése és kérése 
következtében, valamint az ország főrendei és nemesei bizonyitása és kérésére, Thuruczkó 
város vasműveseinek, azok utódainak, valamint az ezután odatelepülendőknek korábban 
nyert, s őket jogszerüleg illető szabadalmaikban nemcsak meghagyja, hanem azokat bőviti, 
továbbra is birtokukban hagyva a sziklatetőn levő vártól (Székelyvár) nyugatirányban egy 
mfdre*Ad distantiam unius rastre. terjedő területet, minden erdeivel, szántóival, kaszálóival, 
vizeivel stb.; hogy ott földet mívelhessenek, teherhordó lovaikat legeltethessék, s minden 
tekintetben szabadon használhassák. – Megengedi, hogy saját törvényeikkel éljenek, hogy 
censust más bányászok szokásaként fizessenek, hogy belkormányzatukat s ügyeiket szabadon 
választott biró, tanácsosaik és hiteseikből álló magistrtus intézze, s onnan felebbezés 
főtárnokmesterünkhöz történjék, rajta kivül senki más előtt törvényt állani ne tartozzanak, 
senki más ne itélhesse. Végre minden szombat napra szabad vásárt engedélyez*Közli Fejér 
Cod. Dipl. VI. I. 119.. Ezen kiváltságlevélben nyomatékosan ki van emelve, hogy Toroczkó 
már korábban is birt – valószinüleg a betelepedés korszakában nyert – kiváltságlevéllel, s igy 
Endre ezen szabadalomlevele nem volt egyéb, mint a régibb elpusztultnak ujabb kiadása; az 
azokban biztositott előjogok, a város önkormányzati és vásárjoga, valamint a területi szabad 
birtoklás kimondása, nem volt más, mint a toroczkóiak által már korábban is élvezett jogok és 
szabadalmak elismerése. Endre szabadalomlevelének az őt követett uralkodók általi ujabb 
kiadására és megerősitésére nem találunk, mi arról tanuskodik, hogy a toroczkóiak az azokban 
biztositott jogok élvezetében senki által sem zavartatván, ujabb biztositékok szerzését 
feleslegesnek itélték; innen van, hogy Toroczkó a következő 2 és 1/2 századon át mindig 
város czímen szerepel; Civitas néven találjuk az enyediek és orbóiakkal felmerült határvonal 
feletti egyenetlenség elintézésére 1373-ban Lajos király által kiküldött bizottsághoz intézett 
rendeletben, s ezek jelentésében is, melynek értelmében a határjelek mindenütt az üdvezült 
András király kiváltságlevele által megjelölt helyeken emeltettek; Civitasnak neveztetik az 
Aranyosszéki székelyek és Thoroczkay család közt felmerült határkérdés elintézésére 1378- 
és 1464-n kiküldött bizottságok jelentéseiben is*Lásd fennebb a Székelykő leirásánál a 188. 
lapon.. Toroczkó város mellett csakhamar feltünik Toroczkó-Szent-György a falu, mely több 
odatartozó faluval együtt a Toroczkay család által birt uradalmat képezett, s jobbágyság által 
lakatott, de hogy Toroczkó, a bányászok szabad városa, királyaink idejében soha 
egybefoglalva nem volt a toroczkó-szent-györgyi uradalommal, kitetszik abból is, hogy 1467-



ben, midőn a Mátyás király ellen öszeesküdt erdélyi főurak közt Thoroczkay Ilyés is notán 
veszti javait, s azok Csupor Miklós erdélyi vajdának adományoztatnak, a név szerint 
megnevezett helységek közt Toroczkó nem fordul elő. 

Ez az eset van Mátyás király 1474. azon adománylevelével is, melylyel a Csupor Miklós 
kihaltával koronára visszaszállt toroczkó-szentgyörgyi várat és ahhoz tartozó uradalmat 
Lőcséről márcz. 13-án buthlini Kis János, Gábor és molchi Klopsitz Horváth Jánosnak 
adományozza*Eredetije a kolozsm. conv. levélt. Közli Kemény Józs. Appl. dipl. Tran. T. VI. 
287.. De mindezeknél még nyomatékosabb bizonyitványt nyujt a legkésőbbi, vagyis 
Ulászlónak 1494-en a szebeni országgyülésről kiadott okmánya, melyben elősorolja, hogy a 
Mátyás király által önkényileg számüzött Thoroczkay Ilyés (Troszky Elyws) jogtalanul elvett 
s most dengelegi Pongrácz kezén levő birtokait visszaadatni kéri, mely ügyben a király 
vizsgáltot rendel*Lásd ez okmányt terjedelmesebben fennebb Gyéres leirásánál a 138. lapon.. 
Ez okmányban ekként vannak a visszakövetelt jószágok előszámlálva: Trosko vára*Alább 
Szent-Györgynél okadatolva ki lesz mutatva, hogy a szentgyörgyi vár mily gyakran fordult 
elő az egyszerű toroczkói vár néven., Trosko város melletti Sz.-György, Györthjanos 
(Gyertyános), Bewdelew (Bedellő), Felső és Alsó-Solczwa, Pochsaga, Wyfalu (Ujfalu), Vydal 
(Vidaly) és Bootkew (Borev). Tisztán látszik ez okmányban, hogy Toroczkóról másként szó 
nincsen, mint Trosko váráról, mely alatt azon időben mindig a toroczkó-szent-györgyi vár 
értendő; de még azon esetben is, ha a Székelykőn feküdt toroczkói, vagy másként Székelyvár 
értetődnék is, az által Toroczkóra nézve semminemű oda füző erővel nem birna, valamint az 
sem bir, hogy Szent-György előneve ugy van megjelölve, hogy Troskó város melletti Szent-
Györgynek iratik. 

Hanem a Mátyás király által megzabolázott olygarchia és hierarchia, a nagy királyt követett 
bábfejedelmek alatt még veszélyesebben emelte fel fejét, mint valaha, s midőn az uralkodó 
hatáskörét megnyirbálva, a korona uradalmait s az ország jövedelmeit is eltékozolták*Ez 
annyira ment, hogy mint tudjuk, II. Lajosnak alig volt, hogy mit egyék., akkor mindenfelé a 
polgárok szabadalmait is, hol csak tehették, zsákmányul ejtették. Igy történt ez Toroczkóval 
is, mert a város okmányai és levéltára – mint tüz és ellenségtől biztos helyen – a szentgyörgyi 
várban volt a Thoroczkay-család felügyelete alatt letéve. Dózsa kuruczai a szentgyörgyi várat 
a benn volt jobbágyság árulása következtében bevették és felprédálták, mely alkalommal 
Toroczkó város kiváltságlevelei s nevezetesen Endre király azon fenn ismertetett 
kiváltságlevele is, melyen Toroczkó város önállósága nyugodott, lángok martalékja lett, vagy 
a mint a toroczkóiak későbbi perokmányokban kimutatni igyekeztek, a Thoroczkay-család 
által elsikkasztatott. Bár miként volt is az eset, tény az, hogy a toroczkóiak szabadságuk és 
önállóságuk e védiratától meg levén fosztva, jogigényeik támogatására mi adattal sem 
rendelkeztek; ennek aztán gyászos következményei soká nem várattak magokra, mert 1516-
ban a gyermek Lajos király uralkodásának első évében Thoroczkay Ferencz előmutatta azon 
adománylevelének elégett és szétszaggatott darabjait, melylyel eldődei a toroczkó-sz.-györgyi 
várat és uradalmat nyerték, s mely adománylevelet – mint mondá – a szentgyörgyi várat 
bevett és feldúlt Dózsa-kuruczok semmisitettek meg. Lajos király ez év nov. 4-én Budáról uj 
adománylevelet adott ki, melyben elősorolja, hogy a toroczkó-szent-györgyi uradalomról, 
melyet a Thoroczkay-család régen bir, igen nevezetes okmányaik voltak, de azok az atyja 
uralma alatt kiütött, ugynevezett keresztes-parasztok lázongása alkalmával – kik a toroczkói 
várba is betörtek – felprédáltattak; csak egyes széttépett drabajait mutathatta be hivünk 
Thoroczkay Ferencz*Ez alkalmasint Zápolya János erd. vajdának 1511-ben Vécs várából 
kiadott azon rendeletének lehetett foszlánya, melyben a kolozsm. conventnek rendeli, hogy 
Thoroczkói Ferenczet és fiait a toroczkói várba és tartozandóságaiba, melyek jogilag, de 
itéletileg is őt illetik, beiktassa. A conv. jelentése megvan kolozsm. conv. levélt. XIV. 240, 



317. Közli Kemény Józs. App. dipl. Tran. VIII. 146.; miért nevezettnek és fiainak János, 
Péter, Antal és Mátyásnak uj adomány czímén adjuk Toroczkó várát, egész Toroczkót a 
királyi censussal, Gyertyánost, Borévet és Sz.-Györgyöt, valamint a két Solczvának, 
Pochágának, Ujfalu, Vydal- és Bedellőnek harmad részét minden lehető királyi joggal, s 
egyszersmind a kolozsmonostori conventnek az azokba való beiktatást elrendeli, mi 
ellenmondás nélkül végre is hajtatott*Következő 1517. évben a kolozsm. conv. jelenti, hogy 
Járai Mátyás, a convent éneklő papja és Abrogbányai Mátyás kiszállván, a beiktatást a 
meghivott szomszédok jelenlétében ellenmondás nélkül végrehajtották; a szomszédok közül 
megnevezik Chegezi Antalt és Lázárt, várfalvi Vagyas Antalt, hidasi Pap Pétert, csegezi Tar 
Balázst, Peterdi Györgyöt, Egresi Tamást s sok mást. Ered. megvan a kolozsmon. conv. 
levélt. XIV. 297, közli Kemény Józs. App. dipl. Tran. IX. 9. A toroczkóiak, a mint egy 
későbbi perokmányban felhozták, nem mondtak ellen azért, mert az uj adománylevélben 
benne levő „Salvo jure alieno” kifejezésben elég biztositékot hittek magokra nézve; különben 
is csak királyi censusról volt szó, mit addig is fizettek, s igy igen közönyös volt reájok nézve, 
ha azt jövőben az adományozott Thoroczkay-családnak vagy bárkinek is fizetik, miután azt 
megfizetni mindenként kellett.. Különben az okt. 11-én s következő napjain végrehajtott 
beiktatásban Toroczkó váráról többhelyt, de magáról Toroczkó városáról mi emlités sincsen 
téve. 

Ha ez okmányt a fennebbi okmányokkal – melyekben a szentgyörgyi uradalom 
tartozandóságai elő vannak sorolva – egybevetjük, kitűnik, hogy ezen uj adománylevélbe 
Toroczkó város furfangosan lett becsempészve; lehet, hogy a viszonyokat nem ismerő király 
Thoroczkay Ferencz előmondása szerint egyszerüen oda iratta a többihez, vagy még az is 
könnyen megeshetett, hogy a bemutatott darabokon ott volt, mint a fentebbiben is a vár 
megjelölésénél „a Toroczkó város közeli vár” vagy hasonló kitétel, miből az adományozó 
király, vagy okmánykiállitó korlátnoka is egész jóhiszemüséggel odacsatolta a többihez*A 
kolozsmonostori convent jelentését az abba beiktatott uj adománylevéllel együtt ujból átirta és 
helybenhagyta ugyan Lajos király Budán 1523. évi aug. 16-án.. 

Ezen becsusztatott pár szó a szegény toroczkóiakra századokig kiható szolgaság, határtalan 
szenvedés és üldöztetésnek lett kútforrásává, mert a hogy a Thoroczkay-család Lajos király 
fennebbi uj adománylevele birtokába jutott, azonnal elkezdette lassankint a toroczkóiak 
jogainak nyirbálását, bár ugy látszik – mintegy maga is megdöbbenve az elkövetendő 
jogtipráson – egyelőre a jobbágyi szolgálmányok követelésével felhagyott, s megelégedett 
azzal, hogy az akkor igen nagy mérvben űzött s nagy jövedelmet hajtó ezüst, arany- és ón-
bányászatot kivette a toroczkóiak kezéből*Ezen virágzó bányaipar a család hanyag kezelése s 
a toroczkóiak ellenhatása miatt aztán szépen meg is bukott., mit Rákóczi Györgynek egy 
1637-ben kiadott rendelete alapján vittek keresztül. Rákóczi ezen rendeletét*Kelt Fehérvártt 
1637. okt. 26-án a fejedelem és Márkosfalvi Márton aláirásával; mellékelve van a 
toroczkóiaknak Ferencz császárhoz beadott folyamodásukhoz. Közölve a toroczkói 
perokmányok transumtuma 310–317. lapján, honnan kivonatozva adom., mint a jogfosztottak 
ellen elkövetett merénylet egyik legkiáltóbb vádlevelét ide iktatom. A fejedelmi rendelet igy 
hangzik: 

„Miként előbb nemes és nemzetes főember szolgánk vitézlő Bálintyd György által értéstökre 
adtuk, most is akarunk tudósitani, hogy földesuratok, vitézlő Thoroczkay László, István, 
Zsigmond és János hiveinkkel az ezüstös ónbányáknak míveltetése iránt megegyeztünk, és azt 
földesuratoknak engedtük át bizonyos okok és módok alatt, azért nektek igen serio 
parancsoljuk, hogy a mint egyéb dolgokban tartoztok engedelmességgel uratoknak, ugy a 
bányák mívelésében is igen szófogadók legyetek és azt szorgalmatosan, híven míveljétek; 



álnokság és ravaszság dolgotokban ne találtassék, a mint már némely vakmerő, esztelen 
emberek magunk, szolgánk és az ispán előtt zúgolódtanak: nem jönne több ezüst Toroczkóról 
Fejérvárra, avagy, hogy beleszakadna a bánya. Ilyen vakmerő czigányságok és gonoszságok 
ne találtassék bennetek, hanem mentül nagyobb szorgalommal lehet, Istennek tartó lelketek 
szerint, ugy míveljétek igazán a bányát, mert ha zúgolódástok szerinti gonoszságban 
találtattak akármikor is, szabadságot adtunk a földesuraknak és magunk is segitséggel leszünk 
gonoszságtok ellen, és bizonyosak legyetek benne, hogy nem egyébbel, hanem az olyan 
gonoszságért érdemlett halállal büntetünk minden kedvezés nélkül secus nullo modo etc.” 

E rendeletnek kimélytelen, mondhatnók kegyetlen modora tanusitja, hogy a fejedelem 
mennyire fel volt a toroczkóiak ellen ingerelve; rendelete, a mint a szegény toroczkóiak egy 
folyamodványukban kifejezik: „oly csodálatra és bámulatra ragadó hangon van irva, mint 
mikor tiszta időben hullana a ménkő.” 

Az igazság őrjéül tekintett fejedelemnek ezen szigorú rendelete elszomoritá a toroczkóiakat, 
de nem rettenté vissza, mert ők nem csak a bányaszolgálatot, hanem a census-fizetést is 
megtagadták, s a földesurak erőszakos zsarolása ellen pert kezdettek, minek folytán 
országgyülés elibe evocáltattak; mi tényleg mutatja, hogy Toroczkót ez időszerint sem 
tekintették jobbágy községnek, mert ilyen országgyülésre sohasem evocáltatott. 

Az 1659. évi beszterczei országgyülés febr. 16-ki ülése döntött a toroczkóiak sorsa felett, 
midőn a Barcsai Ákos elnöklete alatt törvényszékké alakult ország rendei előtt megjelentek 
Sárpataki Márton, Thoroczkay Péter, Zsigmond, másik Péter, Mihály, László; továbbá 
losonczi Bánfi Kata, előbb emlitett Thoroczkay Zsigmondnak és Toldalagi Susánna, a tatár 
fogságban levő Thoroczkay Ferencz neje, valamint Torma Borbála, Thoroczkay János 
özvegye, mint férjeik és azoktól való gyermekeik képviselői, s panaszt emeltek Toroczkó 
lakói ellen, kik, nem tudni mi okból, földesuraik ellen fellázadván, a jobbágyi szolgálatot 
megtagadták; kérték azért az ország fejedelmét és törvényhozóit, hogy Isten és igazság szerint 
itélnék el, s a fellázadt alattvalókat a jobbágyság jármába hajtanák. 

Ezek után fennevezettek ügyvéde nem szükségből, hanem jó akaratból előmutatta II. Lajos 
királynak fennismertetett 1516-ki uj donatióját, melynek értelmében a toroczkóiak szintén 
várhoz tartozó jobbágyoknak tarthatók. 

 

Az Aranyos szorosában Aranyosszék határát jelölő Örvénykő nyugatról nézve. (Rajz. Bicsérdy 
J.) 

Mire a toroczkóiak ügyvéde és szószólója Szombatfalvi István ellenérvül azt hozta fel, hogy a 
toroczkóiak az aranyosszéki székelyekkel közösen birták a székelykői ugynevezett Toroczkó 
várát, s mint ilyenek régen székely szabadságot élveztek, s igy a mostaniak is semminemű 
jobbágyi szolgálmánynyal nem tartoznak. Gyenge érv volt ez, valamint csekély horderővel 
birtak a transumptumban bemutatott ezt bizonyitó okmányok is, melyeknek hitelességét az 



ellenfél ügyvéde kétségbevonta, s érvényességüket azzal is megtámadta, hogy ha eldődeik 
szabadok lettek volna is, az a mostaniakra, kik emberi emlékezet óta a jobbágyi igát hordtak, 
kihatással nem lehet. Nem volt még akkor ismeretes a toroczkóiaknak Endre királytól nyert 
szabadalomlevele, nem a szentgyörgyi uradalom tartozandóságait meghatározó Mátyás és 
Ulászló kori okmányok, s igy nem csodálkozhatunk, ha a félrevezetett országgyülés itélete a 
szegény elnyomott és jogfosztott toroczkóiak hátrányára ütött ki. Ezen itéletet Barcsai Ákos 
ekként bocsátá közre. „A jelenlevő erdélyi és magyarhoni részek követeivel bölcs és értelmes 
megvizsgálás és tanácskozás után, lelkiismeretesen megvitatva és megfontolva a mindkét 
részről felhozott érveket, azon határozatot hoztuk, hogy a fellázadt toroczkói jobbágyoknak 
teljes bűnbocsánat adassék, őket se nyilvánosan, se magánúton feleletre vonni, vagy éppen 
büntetni senki se merje, de jövőbe ők is ily engedetlenségeket mutatni ne merjenek, mint már 
eddig többször tették; hanem földesuraik iránt szófogadók és engedelmesek legyenek. 

Ha pedig valaha a jobbágyi igát lerázni akarnák, s az engedelmességet megtagadnák, ugy mi, 
mint utódaink tartoznak fejedelmi karhatalommal is engedelmességre szoritani, mivel 
fellázadásuknak jogérvényes alapját kimutatni nem tudták, mert: 

1-ször. A bemutatott szabadalomlevelek nem eredetiek, hanem csak átirtak. 

2-szor. A bemutatottakból is inkább az tünik ki, hogy Toroczkó Tordavármegyében van, 
mivel az okmányban emlitett magasan fekvő vár nem az ők, hanem az aranyosszéki székelyek 
kezén volt és van jelenleg is. 

3-szor. Ha a bemutatott iratok rendiben lennének is, szabadságukhoz jogigényeiket, mert 
emberemlékezet óta nem használták, elvesztették. 

4-szer. A székelyeknek 1635-ben kiadott contractusa minden jogaikat elveszti, mert az akkor 
felszabaditottak szabaddá lettek, a jobbágyi állapotban hagyottak örök jobbágyoknak 
maradnak. 

5-ször. A beadott harmadik levél inkább ellenök, mint mellettök bizonyit, mert midőn a Buttin 
család defectusával annak toroczkói birtokait és jószágait inpetrálták, s abba magokat 
beiktattatták*A Buttin-család a toroczkói census harmadrészét birta, melytől a Thoroczkay-
család bizonyos vétség miatt elesett volt. A család kihalandó levén, census-részét 
végrendeletileg Toroczkó községének hagyományozta., hogy a Thoroczkay család 
ellentmondott, magából az okmányból is kiviláglik, különben is a Thoroczkay család 
adománylevele annál jóval előbb kelt. 

6-szor. Végre a felmutatott levelekben (melyek székely voltukat támogatnák), Toroczkóról mi 
emlités sincsen téve. 

Mindez okokból a toroczkóiak örökös jobbágyoknak nézetnek és itéltetnek, s azért mi 
jegyzői, bírói, ülnökei a táblának, valamint az erdélyi és magyarországi részek rendei, ezen 
törvényszéki elhatározásunkról való itéletünket, jövőre való eligazodhatás tekintetéből, ugy a 
folyamodók, mint a panaszlóknak kiadjuk. Kelt Besztercze városában márcz. 14-én Ao Dni 
1659. Aláirva Extradata per Magistrum Michaelem Nadány suae celsitudinis 
protonotarium”*Megvan ezen itélet a toroczkói perokmányok trans. 310–317. lapján, honnan 
értelmének meghagyásával hűn kivonatoztam.. 



Ha a toroczkóiak igaz ügye gyengén volt támogatva, ugy az itélet indokolása még 
nyomorultabb volt, mert az erőszakos fait accomplit tekintette irányadóul, midőn az elferditett 
igazság kitisztázása lett volna feladata; de nem kell felednünk, hogy ez itéletet azon Barcsay 
Ákos uralma alatti országgyülés mondotta ki, mely többé önállósággal nem birt, mely adót bár 
mily jogtalan volt is, s minden egyebet a vasallus fejedelem kényekedve szerint szavazott 
meg. – A mit a magyar királyok leggyámoltalanabbika II. Lajos megkezdett, azt az erdélyi 
fejedelmek leggyámoltalanabbika Barcsay bevégezte. Igy lett a szabadságra nemcsak 
emberjogilag, hanem törvényszerüleg is jogosult toroczkói nép szolgává, igy lettek a szabad 
város polgárai jobbágyokká, s igy sodortattak oly viszonyok közé, mely ugy ezen népség, 
mint a bányaipar, kellő kifejlődését megakadályozta. 

De a szabadságára féltékeny, a függetlensége élvezetéhez szokott nép türelmetlenül hordozta 
a ráerőszakolt jármat; e mellett akarva sem teljesitheté a követelt urbéri robotot, mert 
bányászati életmódja, mely hónapokig a bányák földalatti üregeibe, vagy a hámoroknál 
tartotta vissza, azt lehetetlenné tette, elannyira, hogy saját kevés földjeiket is fogadott 
napszámosokkal voltak kénytelen megmíveltetni. A földesurak ellenben szigoruan követelték 
a robottételt, arra erőszakkal is rászoritották, mi által a nemes fémek bányászata teljesen 
megszünt, az addig nagy mérvben üzött vasbányászat pedig hanyatlásnak indult. A kincstár 
maga is a nemes fémek művelésének szünetelése által károsan érdekelve levén, a mult század 
kezdetén Szebastián János nevű bányatisztet küldötte ki a toroczkói völgyben levő nemes 
fémek kikutatására, ezt megelőzte egy udvari leirat, mely az erdélyi bányászok sérelmeinek 
orvoslását igérte, s igy a szegény toroczkóiak a más czélból kiküldött Szebastianiban 
szabaditót vagy jogvédőt hive, készségesen támogatták tudományos észleleteiben, s kevésbé 
teljesitették a jobbágyi szolgálatot. A földesurak ennek következtében a fémkutatás ellen 
felléptek, s az 1702-ki fehérvári országgyülésen Szebastiánt jogsértéssel, a toroczkói népet 
lázadással vádolták; sőt hatalmaskodásukban annyira mentek, hogy Thoroczkay Péter 
felfegyverzett szolgáival megjelenvén, a toroczkói birót és egyik esküdtet felfogatta s 
Gyaluba inditotta. Ezen erőszak a lakosok részéről is ellenhatást idézett elő, mert a bányákban 
dolgozó nép a kiséretre ráütvén, azt szétverte, s a foglyokat kiszabaditotta. 

Ezalatt Alvinczi Péter itélőmester rendeletére a kolozsmonostori convent levéltárából 
kikapták némely szabadlomleveleiknek hiteles másolatát, s azt előbb a kormányzó Bánffi Gy.-
nek, april 8-án pedig az országgyülésnek is bemutatták. Ezzel szemben a földesurak 
Barcsaynak 1659-ki itéletét nyujtották be. 

Az országgyülés most sem tudott a jogérzet magaslatára emelkedni, a toroczkóiak okmányát 
azon egyszerű okból, mert nem eredetiek mellőzve Barcsay itéletét minden pontjában 
helybenhagyta, s a lakosokat megintette, hogy fejvesztés büntetése alatt földesuraik ellen 
feltámadni ne merjenek*Az itélet kelt Fehérvártt az ország rendeinek 1702. april 8-ki 
üléséből. A toroczkóiaknak kiadott példányon ez van aláirva: „Extradatum per Magistrum 
Michaelem Simonffi secr. Reg. Mattis per Trann. protonotarium. Egész terjedelmében a 
toroczkói perokm. tár trans. 317–318. lapján.. 

A város birája két jelenvolt polgártársával az uralkodóhoz felebbezte az ügyet, de kik eddig 
gyötörték, még a kérvényezés jogát is megtagadták a szerencsétlen néptől, s a felebbezőket, 
mintha valamely nagy bűnt követtek volna el, fogságra vetették, sőt ezzel sem elégedtek meg, 
hanem mintha mindenképpen vérrel akarták volna a jogtalanságot megpecsételni, 
Tordavármegye egyik alispánja kiszállt Toroczkóra, hol 6 más ember elfogatását rendelte el, 
mit midőn a felebbezésben bizó toroczkóiak teljesiteni vonakodnának, a földesurak 
karhatalomért folyamodtak a kormányszékhez. 



Történelmi vázlatunk legtragicusabb pontjához értünk. Oly eseményeket kell itt elbeszélnünk, 
melyek vérrel vannak e város krónikájába bejegyezve, melyek azon korszak durvasága és 
igazságtalansága ellen sötét vádpontokként tünnek fel a történelem lapjain. Sajgó sebeket kell 
is felujitanunk, többnemű érdekeket sértenünk, egyes hatalmaskodókat s a hatalmával 
visszaélt kormányzatot kell megrónunk, az igazságszolgáltatás ürügye alatt elkövetett 
legnagyobb igazságtalanságot kell itt kárhoztatólag felszinre hoznunk; de bár mennyire 
kényes legyen is e tárgy, melyet az ismeretlenség homályába igyekeztek elrejteni, fel kell a 
leplet emelnem, mert az ily tények a történelem itélőszéke elibe tartoznak, mert az ily példák 
jövőre nézve csak erkölcsjavitólag hathatnak, mert minden ártatlanul kiontott vér oly kincs, 
melylyel a népek hagyatékának tárgyalásánál lelkiismeretesen be kell számolnunk. 

A gubernium a kért karhatalmi végrehajtást elrendelte, Rabutin tábornok német sergekkel s 
melléje rendelt aranyosszéki insurgensekkel 1702. nov. 17-én éjjel meglepte Toroczkót, a 
rémült lakosok közül a széleken lakók elmenekültek, a többiek a durva, ittas katonák által 
megrohantatva, a legkegyetlenebb verés közt összefogdostattak, keményen egybekötöztettek; 
a lakosok egy része embernél irgalmat és igazságot nem találhatván. Istennél kereste azt, s a 
templom keritésébe huzódott; de a keritésnek ajtai csakhamar behullottak a fejszék csapásai 
alatt s Isten hajléka csakhamar börtönné változott át, hová az egész város népe 
bebörtönöztetett, mig künn vagyonuk a katonák szabad szákmányává lett. A vad terrorismus s 
a templom mellett rögtönözve felállitott bitófa sem rettenté vissza a két bátor férfit, Ekkárt 
Andrást és Szabó Gergelyt, kik a karhatalmat vezető alispán előtt erélyesen tiltakoztak ezen 
népjogtiprás ellen. Népük jogainak e bátor védelmeért vértanui halállal lakoltak, mert egy 
percz alatt a katonák által megrohantatva, agyba-főbe verettek s félholtan felakasztattak; még 
többre is várt a hóhér kötele, midőn egyik vezénylő tiszt tanácsára a város legszebb leánya 
leeresztett hajjal térden csúszva járult a végrehajtásnál jelenvolt földesurok elibe s vérei 
számára kegyelmet esdett. A kegyelem csak azok számára lett megigérve, kik egy már előre 
elkészitett reversálist aláirni készeknek nyilvánitják magokat. A megrémült szerencsétlenek a 
legnemesebb halottak alatt görnyedő bitófákkal és a fenyegető halállal szemben aláirták a 
következő reversálist: 

„Mi vétkes lázongók, nem gondolva két országgyülés határozatával, nem Isten és emberrel és 
a commissiók számtalanszor ismételt intéseivel, harmadszor is rebelláltunk, miért generalis 
Rabutin assistentiájával némelyek példás büntetéseket elvették; megérdemeltük volna, hogy 
mint megkeményedett nyakú, vakmerő emberek mindnyájan bünhödjünk, de földesuraink 
mindek ujból gratiájokba vettek, azért mi is egész városostól, kicsintől nagyig kötelezzük 
magunkat a következendőkre: 

1-ször. Hogy többé soha afféle rebellióba, urunk elleni insurrectióba nem elegyitjük 
magunkat, s maradékainknak is meghagyjuk, hogy affélékbe ne elegyitsék magokat. 

2-szor. Hogy ha akár köztünk levő, akár másunnan jövő ember lázitani akarna bennünket, az 
ilyet elfogjuk, vagy följelentjük földesurainknak. 

3-szor. A bányákat híven, szorgalmatosan míveljük, tétovázás nélkül szolgálunk, szót 
fogadunk. 

4-szer. Ha valaki ezen pontok ellen akár közönségesen, akár személy szerint vétene, fejével 
lakoljon az ország két rendbeli itélete szerint. Ezekre pedig jó akaratunkból minden erőltetés 
nélkül kötelezzük magunkat. 



Költ Toroczkón, 1702. nov. 17-én. Következik több száz aláirás.”*Megvan a perokmányok 
trans. 318–320. lapjain. A guberniumnak Leopold által helybenhagyott, katonai karhatalmat 
elrendelő, Rabutinhoz intézett átirata 322–323. lapon. 

Ezen önvád, melyet az akasztófák rémjelenetei alatt, vérbe mártott kardok intésénél irtak alá, 
a legnagyobb vád a zsarnokság és azt felhivott földesuri túlkapások ellen; két országgyülés 
elitélhette, a felséges gubernium gyilkolhatta ezen népet, de a történelem megvesztegethetlen 
itélőszéke fölmenti, az ártatlanul kiontott vért s az eloltott életekért való felelősséget a 
hatalmaskodókra hárintja. 

Voltak, kik az aláirást egyenesen megtagadták, ezeket mindenfelé börtönökbe vonszolták, 
mások az erdők barlangjaiban bujkáltak; ugy ezek, mint a bebörtönzöttek közül nagyon sokan 
pusztultak el. 

A templom feldúlatását az egyházi elöljáróság csak nagy pénzbeli áldozatokkal tudta 
megakadályozni; de az ott letéve volt irományokat, számos régi okmányt megmenteni nem 
lehetett, mert részben a katonák eltépték, részint a Thoroczkay család által lefoglaltattak; s 
többé a város azokat – minden kérelmezése és panaszai daczára – visszaszerezni nem tudta. 

E rémnapok emlékére vannak a toroczkói házak ablakai kivülről veres szegélyzettel 
körülvéve, ezen minden évben megujuló emlékjelt tartják fenn a toroczkói anyák, hogy az 
utódoknak, valahányszor az ablakon kitekintenek, mindig eszökbe jussanak azon gyötrelmek 
és kínzások, melyeket eldődeik a szolgaságnak sötét napjaiban szenvedtek. Ekként van 
Toroczkó lakóinak e szokásában megörökitve az 1702. év gyászos emléke. Alig üdülték ki a 
szegény toroczkóiak ekkori fájdalmaikat és veszteségeiket, hogy Rabutin hű társa a 
kegyetlenségeivel annyi gyászemléket maga után hagyott b. Tiege osztrák tábornok 1704. 
márcz. 15-én a nemzeti ügy mellett lelkesülő Toroczkót éj idején megrohanta, lakóiból sokat 
legyilkolt, a templomot kiraboltatta, s a várost egészen elhamvasztotta*Lásd Bethlen Miklós 
önéletleirását és Kővári Erd. Tört. VI. k. 63. lap. Ekkor – mint Cserei mondja és a toroczkói 
egyház jegyzőkönyvébe is be van jegyezve – a szegény enyediek és az ottani tanulók és 
tanárok életben maradott része is Toroczkóra huzódott, ott templomoztak és folytatták a 
tanitást, s Toroczkó, a miben lehetett, segitette mindaddig, mig Enyedre 
visszaköltözködhettek. Eziránt többszörösen kifejezik az enyediek hálás elismerésüket azon 
iratukban, melyben Bajcsi András enyedi evang. lelkész és Kolozsvári Ist., Enyedi István 
tanárok a Toroczkón elhaló enyediek eltemetése módozatait meghatározzák. Ezen érdekes 
okmányt egész terjedelmében közli P. Szathmáry Károly „A gy.-fehérvár-nagyenyedi 
Bethlen-főtanoda Története” czímü műve 138–141. lap.. Ezen két egymást követett dúlás 
gyászvonásokkal fonta az 1702. és 1704. év emlékét a toroczkóiak történetébe. Az első még 
sajgóbb sebet s tartósabb szenvedéseket okozott, mint az utóbbi, mert a politikai gyülölet 
ontotta vér felszáradt, a hamvakból kiemelkedtek a házak, s pár évtized alatt a rombolás ki lett 
épülve, de az 1702. évi gyilkolásnak utóterhei másfél századig nehezültek e szegény népre, 
mert a toroczkóiak ez időtől fogva a földesurak naponta megujuló apró zsarolásainak, 
boszantásainak voltak kitéve; rá lévén szoritva, ez időtől fogva tették az ur dolgát, fizették a 
terhelő censust, s még e mellett 1740–50 közt nyakokra erőszakoltak az ugynevezett háztaxát, 
mi kezdetben csak 1 5 frt volt, de később annyira növekedett, hogy volt oly gazda, ki háztaxa, 
buza és vas-censusban 48 ezüst huszast vagy 16 pforint 80 krt fizetett*A háztaxa jogtalan 
voltát leginkább az tünteti ki, hogy a toroczkóiak azelőtt, sőt azután is mindig szabadon 
elzálogosithatták vagy el is adhatták belső telkeiket, házaikat, mi a tulajdonosi jognak 
legbiztosabb criteriuma volt. Ennek bizonyitására a számos okmány közül felemlitem azon 
1622. apr. 4-én a toroczkói magistrátus előtt kelt contractust, mely szerint Nagy Gáspár 



Ekkárt Jánosnak 60 frttal adós levén, ez adósság lefizetése tekintetéből Toroczkó városában 
levő házát nevezett Ekkárt Jánosnak örökösen eladta fiuról-fiura 32 ftért. Ezen contractus 
eredetiben mellékelve volt a Thoroczkay József elleni perben, most pedig a város levéltárában 
van. Ez annyira megvolt, hogy a földesurak is csak ugy és oly házakat birtak Toroczkón, 
melyeket pénzen vásároltak saját taxás embereiktől. Még szembeötlőbben tanusitotta a 
tulajdonosi jogot az, hogy ősi szokás szerint a toroczkóiak magtalanság esetében is szabadon 
rendelkeztek belső telkeikről s hagyhatták azt és szabadon nyitott bányáikat is, a kinek 
akarták. A külső birtokokra nézve a földesurak azon, önkényes s csak későbbi időkben 
alkalmazott ellenőrködést gyakorolták, hogy a zálogra-adásnál a jószág túlságos 
megterhelését gátolták azért, hogy a maradékok általi visszaváltás könnyitve legyen. Később, 
hogy a dézma-szedésben zavar ne legyen, külsőségek megvételét csak ugyanazon uri részen 
levő embernek engedték meg.. 1717-ben az 5162. szám alatt kiadott királyi rendelet Toroczkó 
bányász-községet az adófizetésre nézve Vajda-Hunyaddal egy categoriába tette, de ez is csak 
irott malaszt maradt. 1784-ben Hora oláhai Sz.-György feldúlása után Toroczkóra mentek, hol 
a paptól követelték, hogy a császár parancsa szerint minden háztól egy fegyverest adjanak 
melléjök. A pap gondolkozási időt kért. Mig válaszát várták, a földesurak korcsmájának estek, 
hol a bor mámorába merültekhez csakhamar meg is jött a válasz, de azt a Kálnoki ezred 
harczosai hozták kardélükön, kik a lázongók nagy részét összeapritották, – még többet 
elfogva vittek Enyedre*Uzoni Fosztó Hist. unit. Tran. IV. 829.. Hiába viselte magát ez 
alkalommal is ildomosan a toroczkói nép földesuraival szemben, mert ezek zsarolásaikat 
ezután sem szüntették meg, miért a toroczkóiak 1786-ban a törvényellenesen felrótt háztaxa, s 
más terheltetésök orvoslása végett a kir. táblán pert kezdettek; de az italárulási szabadalomnál 
többet kieszközölni nem tudtak. 

1786-ban avégett folyamodtak az uralkodóhoz, hogy régi kiváltságleveleiket törvényesen 
kereshessék, mit megnyervén szorgalmatosan s nagy költekezéssel kutatták a levéltárakat, igy 
találták meg Endre király 1291. kiváltságlevelének másolatát. Ekkortájt b. Thoroczkay József 
a család levéltárának felügyelője egy népes társulat előtt mondá: „Bolondok, mennyit 
költenek haszontalan másolatokra, mikor mi kevesebbért az eredetit is kiadnók”*Sőt egy 
akkor szolgálatban levő tisztjének a levéltár rendezésekor egy régi, hártyára irt okmányt is 
adott kezébe, mondva: hogy ez az az okmány, mely után a toroczkóiak annyit vadásznak. A 
tiszt kilépvén a gróf szolgálatából, elbeszélte a toroczkóiaknak, hogy mit hallott; ennek 
nyomán a község esketést vitetett végbe, s a kilépett tiszt és mások vallomása alapján inditotta 
meg a pert.. A toroczkóiak ezen nyilatkozat alapján 1794-ben a kir. táblán beperelték b. 
Thoroczkayt, a per egészen az udvarig felment, honnan 1798-ban azon kedvező itéletet 
nyerték, hogy Thoroczkay eskületétel mellett köteleztetett a kérdéses kiváltságlevél 
eredetijének kiadására; de b. Thoroczkay József megesküdött arra, hogy a keresett 
szabadalomlevél eredetije nincsen a családi levéltárban, s igy a per elenyészett. 

A toroczkóiakat mindezen csalódások sem tudták leverni, s valahányszor alkalom nyilt, 
mindannyiszor felszólaltak és zörgették az igazság bezárult kapuit. 1816-ban a bányászati 
jogsérelmek orvoslására a kamara nyomozó bizottmányt nevezvén ki, ez Toroczkón is 
működött, s felvette a község panaszait; következő 1817-ben Ferencz császár Erdélyben 
útaztakor a toroczkóiak egy népes küldöttsége járult elibe s kiváltságaik megujitásaért esdett; 
minek következtében 1818-ban a kormányszéknek meghagyatott a toroczkóiak 
jogsérelmeinek gyors orvoslása. Következő 1819-ben ujból folyamodtak az uralkodóhoz, 
1820-ban egy Bécsbe kiváltságlevél kieszközlése végett küldött követség számára kértek 
útlevelet; néhány évvel később ujból az uralkodóhoz és a fiscalis directorhoz adtak be 
folyamodványt*Ezen és a korábbi folyamodványok és mellékleteiből vannak a fenn közlött 
adatok egybeállitva.. 1835-ben Esztei Ferdinándhoz a végett kérelmeztek, hogy annyi rendbeli 



könyörgéseikre kegyelmes választ eszközöljön. A herczeg e kérést is áttette a 
kormányszékhez, hol ad acta tétetett s elvégre is hosszas utánjárás s nem kis költekezéssel 
tudták a kormányszéknél kieszközölni, hogy ha elégtételt nem nyerhettek is, legalább beadott 
számos folyamodványaikat okmánymellékleteikkel 1847-ben visszakaphatták. 

Ott vannak most ezen másfél százados panaszoknak nagy halmazt tevő okmányai a község 
levéltárában; az azok közt kutató azok mindenikére ezer sérelmet, ezer szenvedést, ezer 
jogtiprást lát följegyezve, válaszul pedig mindeniken e két szót: tűrj és várj. 

Törvénykezési és igazságszolgáltatási tekintetben is Toroczkó élvezte függetlenségét, biráit, 
tanácsosait, kikből a tanács állott, szabadon választották, s a vármegye eskette fel. A tanács 
elég nagy hatáskörrel birt. Külső és belső javak eladása vagy vevésekor szerződvényt állitott 
ki a város pecsétje alatt, itélt ex documentis et allegatis fekvő javak és zálogos ügyek 
kérdésében, bánya vagy hámori részesedést illető perekben. A bányászati kérdésekben 
zsinórmértékül szolgáltak a városnak ős időktől fogva használt „Bányászati constitutioi”. A 
biráki szék (mint a toroczkóiak nevezték) előtt folyó ügyekben a nagyfejű emberek 
(törvényértők) közül választott ügyvédek ágáltak duplicák és triplicákban. Bonyolultabb 
esetekben arbiterek elibe vitték a kérdést; megtörtént, hogy ily arbitereket néha a földesurak 
közül is kértek fel, mi később ürügyül szolgált a szabad biróválasztás jogának a család általi 
confiscatiójára. 

 

Toroczkó város keletről felvett látképe, a Tilalmas és Ordoskővel hátterében. 

1847-ben bekövetkezett a zsarolás hydrájának utolsó viczkándozása is, mert a földesurak a 
polgárok kezéből kivették az addig mindig gyakorolt szabad biróválasztás, szabad 
mészárlás*A húsvágás azelőtt mindig és mindenkinek szabad volt, ki azért a város 
közszükségeire a község pénztárába bizonyos csekély dijt fizetett le. A szombati hetivásárok 
alkalmával a város vásárbirája az idegenektől vámot szedett, mi a község közszükségeire 
fordittatott. és korcsmárlás jogát is*Bár a kormányszéknek 1784-ki rendelete értelmében, a 
toroczkói bányászoknak minden időben szabad volt saját belszükségletükre italt tartani és 
elárusitani. Ezen rendelet a perokmányok trans. 402. lapján. A szabad italárulást a kir. tábla 
1786-ki itélete is érvényesitette a toroczkóiak részére. Lásd fennebb 206. l.. E mellett a 
vármegye is folytonosan gyötörte, kínozta a szegény toroczkóiakat, mit nagyban könnyitett 
azon körülmény, hogy Tordavármegye főispánja a birtokló családból volt; ezen az úton 
rendeltetett el a pereknek a földesurakhoz való felebbezése. A főispán nyomában az alsóbb 
hivatalnokok mindenféle zsarolásokkal terhelték a népet, más községektől felszedték az 
útcsinálási díjt s a toroczkóiakkal megcsináltatták stb. 

A szegény toroczkóiak tűrtek és vártak, de nem oknélkül vártak, mert közelgett azon nagy 
korszak, mely gyógyirt hozott oly sok idő óta sajgó nyilt sebeikre, mely végre a méltatlanul 
szolgaságra vetetteknek meghozta a szabadulás nagy napját. 1848 volt ez, az emberiség 



ébredésének azon nagyszerű korszaka, mely trónokat reszkettetett s döntött halomra, mely 
annyi elnyomott népre derité fel a szabadság hajnalát, s mely hazánkban is addig 
szolgaságban tartott több millió embert szabaditott fel. 1848 a toroczkóiaknak is több 
százados elnyomatásra meghozta a szabadulás napját, s addig elodázott kérelmeikre oda irta: 
„Szegény nép, találj valahára igazságot s légy szabad.” E nagy korszak nagy vívmányai tették 
azt, hogy a toroczkói vasmívesek által gyártott vasból nem a leigázás bilincsei, hanem 
szabadságot védő fegyverek gyártattak. 

Toroczkó népe mindvégig hű is volt a haza szent ügyéhez, mely nekik szabadulást hozott; 
elhatározottan lépett sorompóba a megtámadott szabadság s óriási vívmányainak 
oltalmazására; munkaedzett fiai a bányász-csákányt fegyverrel cserélték fel, s midőn a 
fiatalabb nemzedék mint önkéntes sorakozott a 11. 32. és 73. honv. zászlóaljakba, s azokkal a 
csaták vészeiben osztakozva, nyertek hősi babért, addig otthon az idősebbekből egy 280 főből 
álló nemzetőr-csapat alakult, mely a várost az oláhok megtámadásai ellen fedezte és védte. Ez 
irányban leginkább igénybe véve akkor voltak, midőn az oláhok roppant tábora a szomszéd 
Toroczkó Szent-Györgyöt elhamvasztotta, s jobbágylakóiból azokat, kik el nem 
menekülhettek halomra gyilkolta*A mint azt alább Szent-György leirásánál fogom előadni.. 
Ez a sors várt Toroczkóra is, melytől csakis nemzetőreinek elszánt védelme menté meg. 
Ugyanis ők eltökélve utolsó emberig védni magokat, állást foglaltak a város Szent-György 
felé eső végénél; az oláhok azonban cselt használva, nem itt, hanem a várost megkerülve, a túl 
oldalról rohanták meg, s már be is hatoltak a városba, midőn ott termett a bátor 
nemzetőrcsapat, s egy elszánt útczai harcz után visszavetette őket. Azonban a prédaleső 
oláhok nem távoztak, hanem a város körül a gyümölcsösök és kalongyák közé megbujva 
várták az éjt, hogy annak sötét leple alatt végrehajtsák sötét népgyilkoló szándékukat, melyet 
Sz.-Györgyön oly rémes előzmények közt kezdettek meg. Toroczkó helyzete a 
legválságosabb volt, mert a város minden oldalra szolgáló útczái által minden irányban nyitva 
és a sok oldali megtámadásnak volt kitéve, mely ellen nemzetőreinek sokfelé feloszlott 
csapatja a 8–10,000-nyi ellennel szemben alig védhette volna; azért azon cselt használták, 
hogy vagy 40-en, egybeszedve a nemzetőrség és az iskola dobjait, a Székelykő felől nyitva 
levő oldalon észrevétlenül kilopództak, s a Székelykő oldalára felmászva ott egyszerre 
elkezdtek iszonyatosan dobolni, lövöldözni, s roppant kiáltozás közt a városba levonulni, hol 
fenhangon kiabálták hivják elő a birót, hogy a megérkezett 3000 aranyosszéki nemzetőrnek 
vacsorát és szállást rendeljen. Az oláhok félénkebb része már a hegyek viszhangja által 
sokszorozott lövöldözés és dobszóra megfutott, kik hátra maradtak, a szóval beszálásolt 3000 
székely megérkeztének hallott hirére eszeveszetten futott szét, s Toroczkó meg volt mentve, 
többé háborgatni nem is merték egészen az oroszok megjelentéig; akkor azonban, midőn az 
oroszok Tordán megjelentek, s Aranyosszéket behódoltatták, egy Csurilán nevű oláh tribun 
vagy két század magával megjelent Toroczkón, tudva, hogy azok az orosz sergek közelléte 
miatt nem fogják védni magokat, s miután néhány polgárra sarczot vetett, a fegyvereket 
beszedte, s a magyar zászlót eltépte, kihuzódott a városból*Csurilán most Offenbányán ajtóról 
ajtóra koldulva, tengeti nyomorult vérfertőztette életét.. Igy menekült meg Toroczkó 
nemzetőreinek elszánt bátorsága, s az eszélyes csel által Enyed, Felvincz és Szent-György 
gyászos sorsától, melyet az oláhok vad eltökélése kimért volt számára. 

XXI. Vasipar és földmívelés Toroczkón. 
A bányász küzdelmei. A Toroczkón folyamatban volt nemesfémek bányászata. Toroczkó 
vasbányái, azok nyomorult berendezése, veszélyei, fáradalmai. A vaskő kihordása. Kohók, 
verőknél való kezelése. Az eszközök kezdetlegessége, viz és tüzanyag hiánya. A hanyatló 



vasipar emelésének szükségessége. Vasmíveléssel foglalkozók és a vastermelés statistikai 
táblázata. A toroczkóiak határa, földmívelés nehézségei, drága volta, termelési képesség, 
fogyasztás, lótenyésztés. 

Előbbi fejezetünkben Toroczkó város multja, s főleg jogtörténelme fel van tárva; az ott 
előadottakból átlátható, hogy e nép élete mily dús volt szenvedésekben, s mert az emberi 
szenvedés és fájdalom a jobblelküeknél mindig érdeket, vonzalmat szokott költeni, ez okon 
felteszem kedves olvasómról, hogy a már eddig előadottak után is Toroczkó népe iránt 
érdeklődik, s nem fogja becses figyelmét megtagadni ismertetésem ezután következő részétől, 
mely e nép benső életével, foglalkozásával, szokásaival, élet módjaival stb. foglalkozik. 

Előbbi fejezetünk feltüntette azon küzdelmeket, melyeket e nép az emberek mostohaságával 
szemben folytatott; itt feltárom azon küzdelmeit, melyeket a természet mostohaságával 
szemben kell vívnia. 

A természet a maga adományait megkivánja szolgáltatni; a könnyű, munka nélküli hozzájutás 
elpuhitó elmélete ki van zárva az ő gazdálkodási köréből. Igy az érczeket is kemény sziklák 
keblébe rejté el, ugy hogy az ember csak nagy erőfeszitéssel s kitartó munkával birhat 
hozzájutni. Érczek rendesen kopár vidék sziklatalajában jönnek elő, hol földmívelésre kevés 
tér nyilik, mintha a természet ez által a föld felületének mívelhetésétől elzárt embert a föld 
keblének munkálására akarta volna szoritani; a sziklák mívelése pedig mindig bajos, ezért a 
bányász-nép élete önmagában is mindig terhes és fáradságos, mert csak nagy erőfeszitéssel s 
ernyedetlen szorgalommal tudhat munkájának jutalmához jutni. A földmíves lágy porlékony 
földet munkál, s mégis mennyi nehézség- és viszontagsággal kell küzdenie; a bányász 
makacs-kemény sziklát munkál, melynél a leküzdendő nehézségek sokszorozódnak. A 
földmíves kéklő ég alatt, ragyogó napsugaraktól elöntött, gyakran szép kilátással 
gyönyörködtető tájon, tiszta éltető leget éldelve dolgozik, hol a természet mosolya enyhiti 
fáradalmait, hol verejtékét a nap enyhe melege száritja fel, vagy szerető gyöngéd kezek törlik 
le; mig a szegény bányász, sötét földalatti üregekben, egészséges légtől, világosságtól 
elzártan, ezer veszélynek kitéve folytatja terhes munkáját; verejtékét hideg nedves légkör 
fagylalja, s a természet mosolya helyett annak visszadöbbentő harangjával áll szembe. 

Küzdelem a földmívelésnél is van, mert az emberi élet mi más mint küzdelem; de küzdelem a 
bányásznál sokszorozott; mert az ő küzdelme elszigetelt, ő mindig önmagára van hagyatva, 
egyedül minden pillanatban megujuló veszélyekkel szemben; minden perczben az elzuzatás, a 
megsemmisülésnek kitéve; önmagára küzd sötétben, elvontan a természet lelkesitve 
felbátoritó szépségétől, elzárva a világosságtól – mi az életvidorságnak kutforrása – a légtől, 
mely a sziv vérét sebesen lüktetve boldogság érzetével tölti el, a társadalomtól mi az életet 
kedvessé teszi. Az ő néhány ölre terjedő munkaterét csak egy pislogó mécs világitja be, s 
midőn sötét üregeibe bemerül, soha sem tudja, ha vajjon fogja-e a napot, a kéklő eget, a 
zöldelő berkek közt csörtető patakot, s kedves övéit viszontlátni. 

Bátorság az élet mindennemű foglalkozásához kell; de a bányász foglalkozása hősies 
bátorságot igényel, mely a külélettől való elkülönitéssel, a minden perczben előjöhető halállal 
merészen szembe néz. Küzdeni minden pályán kell; de a bányász küzdelme mindig cyclopsi, 
mert mindig a természettel harczol, mit a görög mythosz az ember ég ellen való támadásának 
regéjében eszményitett. 

Hősies bátorsággal folytatott örökös küzdelem a bányász élete; e küzdelem, az embernek a 
veszélyekkel való bátor szembeszállása, Toroczkó bányászainál még nagyobb mérvű, mint 



másutt; de hogy ezt megérthessük, szükséges mindenekelőtt bányáikkal s vasművelési 
modorukkal megismerkednünk. 

Emlitém fennebb, hogy régen Toroczkón nemcsak a vas, hanem a nemes fémek bányászata is 
folyt, ugy ez, mint a vasművelésnek tanyája a Toroczkótól nyugatra eső hegyekben van. 
Fridvalszky az 1670 előtti időkre vonatkozólag Toroczkóról azt mondja*Minerolog. 99. 
lapján. – Több helyt vizmentes cement készitéséhez szükséges föld is fordul elő., hogy 
vaskőben gazdag bányai ezüstben is azok, s határán igen finom márvány és ón is található; de 
a vas mellett mutatkozó erek mellett a nemes fémek önálló bányászata is folyt a hegységnek 
Aranyosra néző oldalán, hol a felhagyott és beomlott bányák torkolatjait még most is 
mutatják. Sőt volt idő, mikor Toroczkó kénesőt is szolgáltatott a zalathnai beváltó hivatalhoz. 
Látók fennebb, hogy a földesurak miként vették ki a nemes fémek bányászatát a toroczkóiak 
kezéből; ez aztán elvette a nép kedvét, a más gazdagitására való dolgozás megszüntette az 
aknászat ingerét, miért lassankint mind hanyatlott, mig végre teljesen felhagytak vele. 
Időnként felujult még egyszer-másszor a nemes fémek kutatása, a mult században az 1600-
ban beomlott Kisfogoly nevű nagyon gazdag ezüst bánya alá új tárnát (istaj) hajtottak, de vizre 
akadván – mit kezdetleges szivattyuikkal kivonni nem tudtak – felhagytak vele. Másik igen 
nevezetes, vas mellett ezüstöt is szolgáltató bánya volt a Mezőségnek nevezett, mely mint öreg 
emberek mondják régi időben igen nagy mennyiségű nemes fémet szolgáltatott; melyet 40 
évvel ezelőtt is egyszer-másszor eredményesen míveltek, sőt 1820 körül ezüst érczkövek 
törésére egy kisebbszerű zuzdát (stomp) is állitott két toroczkói bányász, s éppen mert a 
nemes fémek bányászatának kedve időnként felujult, s mert az Aranyos és mellékpatakjai 
porondjából való aranymosás is folyamatban volt, a kincstár aranyváltó hivatalt állitott 
Toroczkóra, melynél 411 nehezék arany jött be évenkint*Az aranyváltó-hivatal az érczpataki 
kincstári bányák kedveért 1844-ben Toroczkóról A.-Járába tétetett át; de miután emlitett 
bányák eladatva, magánbirtokká lettek, a járai aranyváltó-hivatal is megszüntettetett.. 

A kincstár már többször kutattatta fel Toroczkó vidékén a nemes fémek fekhelyeit, azon 
szándékkal, hogy azok felhagyott aknászatát ujból életbe léptesse; de ennek nem kevés 
akadályául szolgál az, hogy a toroczkói nép a vasmívelésbe annyira beleélte magát, miszerint 
az abból bejövő kevés, de biztos jövedelmet nem igen adja fel a nemes fémek aknázásából 
bejöhető nagyobb, de bizonytalanabb jövedelmért. Én hiszem, hogy a nemes fémészet 
Toroczkón jövővel bir, de hogy az felvirágozhassék s korábbi fejlettségére emelkedhessék, 
mindenesetre szükséges a kincstárnak, ha szükséges áldozatokkal is egybekötött, 
kezdeményezése. De hagyjuk a fényüzés csillogványos nemes fémeit, s forditsuk 
figyelmünket a toroczkóiak vasmívelésére, előbb pár szóval érintvén ezen táj földtani 
viszonyait. Toroczkó völgye az áradmányi és özöncsoporthoz tartozik, azonban a völgyet 
bekeretelő havasok a legválasztékosabb kőzetek csoportositását tárják fel; mert mig a keletről 
elhuzódó Székelykő aljától tetejéig a jura-mészkő roppant sziklafalát mutatja, addig a 
szemben levő hegység alanti részét homokkő és gyülegtömegek veszik körül, melyre szarukő 
(Hornstein) és augit porfir rétegek jőnek, melyet a nemes fémek által kedvelt, csillámpala 
követ; erről mint talapzatról emelkedik fel a Tilalmasnak roppant jura-mészkő tömege. A két 
utóbb emlitett kőzet érintkezési pontjánál fordul elő azon szürke vaskő, melyből a toroczkóiak 
a vasat gyártják*Lásd Hauer Geologie Siebenb. 510. lap.. A vasbányák a Tilalmas alján ennek 
Toroczkó felé lenyuló Nagy- és Kis-Bércz nevű előhegyeiben két ellentétes hegyoldalba 
öblösülnek, ott vannak egymás mellett és egymás fölött azoknak sötétlő torokjai, némely oly 
helyzetben, hogy az odajutásra borzadány nélkül gondolni nem lehet. 

A bányáknak is megvan emelkedő, virágzó és hanyatló korszaka, azok is mint eszmék s 
emberek túlélik magokat, azért a most mívelet alatt vagy csak nyitva levő bányák mellett 



számos más olyan van, mely korábbi századokban zsákmányoltatott ki, virágzása után 
lehanyatlott, kivénült az időből, s most feledve van, de elhagyatottságukban némi vigaszul 
szolgálhat az, hogy utódaikra is oly sors vár. Igy az 1710 körül virágzott Pircze oldalban levő 
Mészáros és Lakatos nevű bányákat 1760 körül már háttérbe szoritotta a Séra, Terő és 
Györgyes, 1800-ban ezek már hanyatlóban vannak, s a Mezőség és Prudentia virágoznak. 
Ujabb időben a Vénbánya*Ez egy felhagyott régi bányának ujbóli kinyitásával és tovább 
mívelésével keletkezett, honnan neve is ered., Német*A Németet a Thoroczkay-család nyitatta 
és miveltette német bányászok által egy ideig, de felhagyván vele, helybeli lakosok tettek kezet 
reá, mivel a bányászati törvények szerint a meghatározott időig jogfentartását jelölő 
munkálatát nem ujitotta meg a család., Pattantyus és Simonak*Ez a Vénbányával függ egybe, 
olyformán, hogy a hegy keleti oldalán a Vénbányába bemenve, a Simonaknak a hegy nyugati 
vagy Aranyosra néző torkolatján lehet kijönni. A ki Toroczkó bányáit ős eredetiségében 
akarja vizsgálni, annak ezen két bánya megtekintését ajánlom. nevüek kaptak fel; s 
mindezeket el fogja homályositani az ujabban nyitott s legtökéletesebb szerkezetű 
Washington*A toroczkóiak bányarészesedésüket minden időben, még a földesuri 
hatalmaskodások korában is szabadon adhatták el, s az e feletti perekben ők itéltek; erre nézve 
bizonyitványul felhozhatok néhány eredeti kötlevelet, melyek a Thoroczkay József elleni 
perhez voltak csatolva. Ezek elseje szerint 1641. jul. 8-án a toroczkói magistratus egy Bórév 
közelében levő félverő felett a Karrakai és Kovács-család közt folyt perben az elsőkre nézve 
kedvező itéletet hoz, az ellenfél ez itéletet a szentgyörgyi tanácshoz (tehát tanácsa volt) mint 
arbitrativum forumhoz felebbezte; de az is helybenhagyta az itéletet. Lásd az okmányt 
Perokmányok trans. 281–283. 1675. aug. 18-án a toroczkói magistratus előtt Ekkárt Ferencz 
Ekkárt Mihálynak ad el egy verőt. Okmány ugyanott 290. Még számos mást is tudnék 
felhozni, de e kettő is elég állitásunk támogatására.. 

E bányák, egypár kivételével, oly nyomorult szerkezetüek, oly kezdetlegesek, minőt másutt 
alig lehetne találni, s e mellett az azokba való behatolás oly veszélyes, hogy a ki 
valamelyiknek megjárására elszánta magát, midőn fenekére ért, bizonnyal jótékonysági 
fogadalmat tesz azon esetre, ha Isten szép egét meglátni megadatik neki. A folyosók oly 
törpék, hogy legtöbb helyt legörnyedve, néhol hason csuszva lehet áthatolni. Egy kopott 
recsegő deszkaszál szolgál járdául, melyről ha le talál lépni a vizsgáló, lábai térdig merülnek 
az alatta hömpölygő piszkos vizbe, vagy ha egyensúlyt vesztve a bányafolyosó egyik vagy 
másik oldalára tántorodik, a bányafolyás undok sarába merül. A vezető pislogó mécsével 
biztos sebes léptekkel halad elől; neked ez alig derengő fényt követned kell, mert különben e 
sötét piszkos Acheron vészes tömkelegében maradsz, honnan a kijuthatásra Ariadne 
vezérfonalát hiába keresnéd; egy-egy fordulatnál elhangzik vezetődnek rémesen tompa 
kiáltása „lábadra vigyázz”, s te remegsz, mert nem tudod mi fenyeget, tudod, hogy veszélyes 
hegyen vagy, de hogy honnan jön, mi alakban mutatkozik, alólról, felülről, vagy oldalról 
fenyeget-e? nem tudod; egy sikamlás a keskeny pallóról, s te vagy egy mellékág örvényébe, 
vagy egy átszelő bánya mélységébe, vagy legjobb esetben egy roppant mélységű, jéghideg 
vizmedenczébe hullasz alá, honnan ha uszni tudsz, talán kivergődöl, mig másként oda veszel; 
de felülről még nagyobb vész fenyeget, hisz ott félelmesen szétrepedezett, csak Isten 
kegyelme által fentartott sziklák fenyegetnek leomlás és elzúzással. Amott egy korhadt 
gerenda tart még korhadtabb deszkafölepet, mely ha az idő, vagy saját romlottságának súlya 
alatt leszakad, vagy talán fejeddel érintve kimozditod helyéből, megindul a te éltedet lejártató 
fövényóra, folyni kezd egy régibb bányából fenn felhalmozott péreg (porhanyó föld), majd 
szakadva omlik, s téged menthetlenül eltemet, vagy örökre elzárja visszajuthatásodnak 
keskeny útját. 



De már szerencsésen áthatoltál mind e veszélyeken, mind e rémes helyeken, s im még 
borzasztóbb pontra értél, fenn széditő magasságban tüzpontokat látsz emelkedni, baljóslatu 
tompa moraj közt megdöbbentő dörgésszerű hangokat hallsz. A lángok lidérczként 
emelkednek, szállnak függélyesen egymás mellett kisértetve sötét árnyaktól, melyek az ürbe 
emelkednek és szállnak. Eleinte nem tudod e jelenetet magadnak megfejteni; elrémitő 
nyögéseket, gyászos hörgések zsibaját hallod, s az elkárhozottak poklában hiszed magadat, 
midőn végre a hogy szemeid a sötétség homályos világitásához szoktak, felismered, hogy ott 
függélyesen falhoz támasztott létrák vannak, melyeknek nedvrothasztotta fogain a szegény 
bányászok másznak és szállnak fel, hátukon zsákokban czipelve a vaskövet, melynek terhe 
alatt görnyednek, s mellükből szánalmas hörgés és nyögésszerű nehéz lélegzés emelkedik. 
Sokszor másztam veszélyes sziklákon, sokszor csüngtem vészes örvények fölött, s mégis 
midőn e függélyes helyzetben felállitott létrákhoz jutottam, midőn azoknak léptek által 
koptatott, lecsurgó viz által sikitott recsegő fogain láttam vezetőmet fölemelkedni, 
megborzadtam, s csak a szégyen, hogy gyávának ne tartassam, ösztönzött vészes 
nyomdokainak követésére. Magasra emelkedtünk ezen ingva reszkető hágcsón, melynek alja 
sziklavésetbe van ugyan illesztve, de teteje felett az isteni gondviselés őrködik. Felérve 
tetejére, másik még meredekebb létra követi, melyre az átlépés borzasztóan veszélyes. De hát 
mit míveljünk most, midőn egy terhe alatt hörgő munkás jön velünk szembe? hisz emberiség, 
felebaráti szeretet s testvériség – mely a válságos pontoknál kell, hogy legerősebben 
nyilatkozzék – ez ember kikerülését ezen terű alatt görnyedező testvéren való könnyitést 
parancsolják. Néztem, hogy vezetőm a terhével megálló mellett az ürbe kihajolva hogyan 
léptet fel, oly közönynyel, mintha széles országúton haladna, mintha nem is tudna arra 
gondolni, hogy ott lesiklani s ezer darabokra törni is lehetne. Követtem példáját s a 40–50 
ölnyi magasságban végbevitt erőműtani gyakorlat meglehetősen sikerült. Akkor nem volt 
időm a helyzet veszélyére gondolni, de midőn végre a létrák hosszú során át felértem a felső 
bányának ismét fekmentessé váló folyosójára, s onnan visszatekinték a roppant mélységbe, 
honnan fölemelkedtünk, s honnan az eltörpülő bányászok tompa zsibongása hallszik fel: 
akkor volt időm egy kissé a félelemre is gondolni, akkor olyféle érzet támadt szivemben, 
minőt az szokott érezni, ki valamely nagy veszélyből menekült. 

Egyszer is borzalmas ott áthatolni, de még borzalmasabb a gondolat, hogy e szegény bányász-
nép élete nagyrészt ott foly le, hogy azok naponta többször járják meg e rémitő üreget, 
hátukon emelve ki a nehéz vaskövet, melynek terhe alatt nehéz lélekzettől zörög mellük s 
egész testükről veriték patakzik le; hogy ott kell vésni azon sötét sziklákat, melyek a csákány 
nyomán vizet izzadnak. 

Pedig az érczkő kihordása a legtöbb bányából igy emberháton történik; csak két bánya van, 
honnan hantnuk-on (fasineken futó kis négykerekű szekér) szállitják ki az érczkövet; 
egynémelyben, hol a kijárat hágós (emelkedő), az egykerekű párt (targoncza) használják. Az 
igy járműven, de leginkább háton kihordott vaskövet a bányák előtt halomba töltik s időnkint 
felosztják, kinek-kinek bányabeli részessége szerint*A részesedési arány egy egész, fél, vagy 
negyed részesség szerint határozódik meg.. A bányarészességben ritkán vannak benne a 
bányászok, ha igen, akkor munkabéröket is érczkőben veszik ki; de legtöbb esetben a 
bányarészesség a hámorosok vagy tehetősebb gazdáké, kik lókő (lóterű) szerint fizetik a 
bányász-legényeket. 

A kőfelosztás (érczkő felosztása) mindig némi ünnepélyességgel történik; nagy tüz lobog 
ilyenkor a karám (bányahajlék) előtt, a nyárson nagyobb darab szalonna pirul, a kulacsok 
telve keringnek a bányásznép munkaedzett kezeiben, hálálkozó felköszöntők hangzanak, s az 
általános vigság közt feledni látszanak mindazon fáradalmakat és veszélyeket, melyekkel e 



nap kényelmét, e nap örömét megvásárolták; vigadnak gyönyörködve Isten szabad egében, 
élvezve a fris éltető léget; nyugodnak, hogy következő napon ujból elkezdjék sysiphusi 
munkájokat, hogy ujból elmerüljenek a föld sötét üregeibe, folytatni a végnélküli harczot a 
természettel, annak féltékenyen elrejtett kincseit kierőszakolva a lekötő bilincsek alól. 

Mig ezek elmerülnek a sziklák félelmes tömkelegébe, addig mások a kimért érczkövet lovak 
hátán kasokban lehordják*A toroczkóiak a bányászat körében minden ujitástól idegenkednek; 
ez annyira megy, hogy a bányákhoz szekérútjok sem igen van, hanem a terüt, miként őseik, 
ők is lóháton hordják. Hiába mondtuk, hogy szekérbe fogva egy ló tizannyi terüt is elvinne, 
ők azt mondták erre: „Apáink is igy hordták s mi is már csak igy hagyjuk.” az 
olvasztókohókba, hol a nagyobb darabokat apróra törve, szénnel vegyesen a mijérbe*A mijér 
törpe falak által elválasztott ágyásokból álló szerkezet. rakják s tüzet adnak, mi által néhány 
nap alatt sok szükségtelen rész kihajtásával az érczkő torhábbá és olvadhatóbbá lesz. Ekkor 
szénrétegekkel vegyitve az olvasztó-kemenczébe helyezik, hol, miután a vizerő által mozgatott 
fuvók által élesztett erős tüz által olvadásba hozatott, a kemencze alsó szádánál alkalmazott 
kis üregen tüzes lávaként fut ki az izzó taraczk (vassalak), mely a meleg mérséke és a léghatás 
különleges behatásához képest mindenfelé képleteket alkotva tömörül. 

A salak kiváltával a vasrészek egy testté tömörülnek, midőn a kibontott kemenczéből a 
kenyérvasnak*Ezen elnevezés életből meritett, mert az ily vastömzs ad nagyon is megszolgált 
kenyeret a szegény toroczkóiaknak. nevezett vastömzset nagy fogók segélyével szénporos 
gödörbe helyezik*A szénpor a vasat huzamosabb ideig izzó állapotban tartja., hol egy műtét 
kezdődik, melynek láttára az ember oknélküli erőlködésén szánakozó bölcsész felkiált: „Oh 
gépészet, jőjön el a te országod.” Igen, mert itt a kenyérvas elszelése még mindig embererővel 
történik. Két félmeztelen ember nagy, nehéz rovó fejszével, minden csapásnál hallható 
kiáltással, vagy inkább mellhörgéssel ketté szeli a tömzset. Igy jut aztán a verőbe, hol ismét 
izzóvá tétetvén, vizhajtotta – nagyon kezdetleges szerkezetű – súlyos kalapácscsal apró 
darabokra szelik, s a szükséglet szerint: sing, kasza- vagy laposvasakká*Ekevas. E három 
alaknál mást Toroczkón nem szoktak idomitani. nyujtják. 

Toroczkón – a mint látható – a vas kivonása épp oly kezdetleges, mint az érczköveknek 
kiaknázása; az ember itt is, ott is roppant fáradalommal, oknélküli önkínzással csak kevés 
eredményt tud felmutatni, minek fő oka a toroczkóiak minden ujitástól való idegenkedésében, 
a régi roszhoz való szivós ragaszkodásban, s főleg a társulati szellem teljes hiányában 
keresendő. Innen van, hogy kohóik, verőik még ma is azon állapotban vannak, mint a 
minőben lehettek azok, melyeket őseik a 13. században az Eisenwürzelbül magokkal hozott 
ismeretek alapján felállitottak. A helyett, hogy társulatokba állva, egyesitett erővel egy 
nagyobbmérvű műkohót szerveznének, apró, kezdetleges kis kohók- és verőkben kínlódnak. 
A vasbányászatnál már rég alkalmazásban van másutt a melegségi hőmérséknek mészkő 
vegyitése általi fokozása, mi által az ércz gyorsabb és teljesebb kiolvasztása eszközöltetik; 
kivitele itt a mészkőgazdag vidéken majd semmibe sem kerülne*Mert a hámorok mellett 
közvetlenül ott hevernek a Székelykő kőzuhanyai által legörditett roppant mészkőtöredék 
halmazai., s daczára annak, hogy annak alkalmazása már 1760-ban kitünő szakemberek által 
ajánltatott, még csak egyetlen próbát sem tettek azzal; innen van aztán, hogy rosz rendszerük 
és még roszabb eszközeikkel az oly bajosan kiaknázott vaskőből az ércznek csak egy részét 
tudják kivonni, s hogy roppant taraczk-hegyeikben ott hever az elpazarlott sok ércz, melyet 
majd, ha észszerűbb vasmívelés honosulhat, ujból fel fognak dolgozni*A mint azt egy 
szakértő behatóbb észlelés után megjósolta.. 



Önhibájuk mellé a fejlődésnek útját álló más természeti akadályok is járulnak; ilyen patakuk 
kicsinsége, mely okból gyakran felakad ugy a kohók, mint verők működése; mikor aztán oly 
sok ember marad kereset nélkül. Ezen is lehetne vizfogókkal, zárzsilipekkel segiteni, s bár 
többször volt ajánlva, megkisértésére eddig még senki sem gondolt, pedig – mivel a hámorok 
és verők mint egymás végtében vannak, s ugyanazon vizmennyiséget következetesen 
mindenik hasznosithatná – egyesitett erővel ily munkálat kivitele egy-egyre nagyon kevésbe 
kerülne. Hanem vannak más komolyabb, s kevésbé elhárintható akadályok is; ilyen az 
erdőknek köröskörül való teljes letarolása, mi miatt a szenet már is a kolozsvári és Aranyos 
felvidéki havasokról kell nagy idő- és pénzpazarlással beszerezniök; de még fenyegetőbb 
veszély az, hogy a vasbányák is kezdik eddigi bőkezüségüket megtagadni. Mind ez okok 
befolynak arra, hogy Toroczkón a vasmívelés már régóta pangásban, s hovatovább aggasztó 
hanyatlásban van. Hanyatlási korszaka a szabad polgároknak erőszakos jobbágygyá tételével 
kezdődik, s az a szolgaságnak terhes századai alatt mind nagyobb mérvüvé lett, miről 
meggyőződhetünk, ha a patak mellett leindulva, látjuk az egymást ért elpusztult verőknek és 
kohóknak fekhelyei mellett emlékjeleül hátrahagyott nagy taraczkdombokat; de igy is 1760-
ban még 19 kohója és 23 verője volt Toroczkónak; 1847-ben már csak 11 kohója és 12 verője 
van, melyek száma mostanig 7 kohóra és 5 verőre (hámor) szállott. 

A vasmívelés ezen rendszeres sülyedése a szaporodó népességgel szemben már is érezteti 
szomoritó utóhatását; mert a keresetében megfogyatkozott nép szegényebb osztálya*Mert a 
vagyonosabb osztály nagy erőfeszitéssel üzött földmívelés s főleg szekereskedéssel igyekszik 
a bajon segiteni. már is megkezdte a kivándorlást. Fontos és nagyon sügős teendő lenne azért, 
ezen jóra való nép megmentésére gondolni, mit a vasipar emelése és a nemes fémek 
mívelésének ujbóli szervezése által lehet csak elérni. E tekintetben a legüdvösebb lendületet 
az által lehetne adni, ha néhány kitünőbb toroczkói ifju bányászati egyetemeken nyerhetne 
oktatást és a magasabb technikai tudományokban való kiképeztetést; ezek aztán ujitásoktól 
idegenkedő földieikkel talán meg tudnák értetni a tudomány kivánalmai, a kor igényei és saját 
érdekeik által is oly sürgősen parancsolt átalakitásnak szükségességét, elkerülhetlenségét; 
talán fel tudnák ébreszteni a társulási szellemet és az erők egyesitésének hatalomérzetét, mi 
lehetségessé tenné a toroczkói vasiparnak felélesztését, ujjáteremtését. Történt is e tekintetben 
némi kezdeményezés magok a toroczkóiak részéről, kik 1835-ben országos segélyt kértek a 
kormánytól a végett, hogy egy ifjut a bányászati szaktudományokban kiképeztessenek; de 
tagadó választ nyertek. A kormánynak e szegény néphez való mostohasága a multban 
megszokott dolog volt; minden jogos kérésének megtagadása bevett szokássá vált volt; de 
nemzeti kormányunknak nem szabad ezen nyomdokokon haladni, sőt kötelessége a mult 
mulasztásait helyrehozni, s vétkes közönye helyett a megmentés erélyes módozatait 
alkalmazásba hozni. – A mentő sajka lebocsátásának igen is eljött ideje, mert különben az 
elseprő hullámok összecsapnak e nép feje felett. A haza érdeke e tekintetben gyors 
intézkedést vár. Mentő eszközök lennének: néhány ifjunak a bányászati szaktudományokban 
való kiképeztetése, egy nemzeti kölcsön, mely a vasiparnak gyökeres átalakitását, s a nemes 
fémek bányászatának ujbóli meginditását lehetővé tegye és végre egy Tordától odáig vezetett 
vasúti szárnyvonal, mely a kőszén odáig szállithatása által a tüzelőanyag hiányait helyreütné. 
De mindezekkel sietni kell, mert különben a keresetmódtól megfosztott nép kénytelen lesz a 
kivándorlásban keresni menedéket, mit megengedni nemzeti bűn lenne. Tekintse a kormány 
irányadóul azon egyetlen kedvezményt, melyet a toroczkóiak 4 és 1/2 századon át az állam 
részéről nyertek, s mely a jogtiprás oly soká tartott korszakán a vigasznak gyenge sugaraként 
szövődik át. E sugárt fejleszsze ki oly éltető kegynappá, mely megvilágítni képes legyen e 
szegény nép borús egét. Emlitett kedvezmény Mária Teréziától jött, ki 1771. máj. 8-án 
Bécsből a többi bányászközségeknek adott kezdvezményeket Toroczkóra is kiterjeszteni 
rendelte, ugy hogy Vajda-Hunyad és Toroczkó lakói fejadóba mit se fizessenek, valamint 



bányászatnál használt lovaikról, ökreikről és saját élelmezésükre tartott egy tehenökről mi 
adót se adjanak, valamint adómentesek a szénégetők, kovácsok, s protectionalis taxát csak a 
szolgák fizetnek. Toroczkó lakói ezen kedvezményeket egészen 1849-ig élvezték, sőt még 
korunkig is lehet, amennyiben a toroczkóiak fejadóban most is 1 pfrtot fizetnek*Minek 
következtében most Toroczkó egyenes adója 2200, jövedelmi adója 200 frtot tesz., s 
bányászatnál alkalmazot clitelaris lovaik útcsinálás és postálkodástól fel vannak mentve. 

Hogy a toroczkói vasmívelés állapotja, terjedelme, s hanyatlása még szembeötlőbben fel 
legyen mutatva, szükségesnek hiszem némely adatoknak összehasonlitólagos ideiktatását. 

A vasmiveléssel foglalkozó egyének ily számarányt mutatak: 

 
1846. 1870. 

Bányatulajdonos 50 40 

Bányász 127 68 

Szénégető, toroczkói 104 92 

Szénégető, idegen 60 – 

Vaskészitő gazda (mester) 52 – 

Segéd 84 110 

Szénhordó – 22 
 

Ezeken kivül vagy 30 vasváltó s vagy 10 szekeres, kik a vasat helyben elárusitották, s az 
ország minden részeibe széthordták; mert a toroczkói vas minőségre nézve Erdély vasai közt 
első helyen áll, s azért régen, de még most is nagyon keresett. 

A tartományi bányásztörvényszékhez beadott hivatalos kimutatás szerint az 
1847-ki vastermelés tett 12,180 mázsát, minek értéke tett 

rftot. 
219240 

A bányászati kiadás tett 121800 rft.  

Lovasok és azok melletti szolgák kerültek 51250 rft.  

Földesurnak napszám fejében, fáért, census és kir. adó összesen tett 29965 
rft. 

203015 

És igy a szegény népnek egyévi roppant erőfeszitéssel folytatott munkájaért 
maradt 

15275 

 
De még ebből is vármegyei rovatalra, kebli szükségletekre, egyházi személyek, tanitók 
fizetésére, útcsinálásra sokat kell forditaniok, ugy hogy életszükségleteikre vajmi kevés 
maradt. 

A fennebbi kimutatás kiegészitésére ide iktatok egy 1846-ban készült részletesebb kimutatást. 
E szerint: 

Bevétel. 

Toroczkón 40 dolgozó hét alatt kiállitnak 11,100 mázsa vasat*A vastermelés 
mennyisége függ leginkább a viz mennyiségétől, mert száraz évben a kohók és 
verők sokat szünetelvén, a vastermelést nagy mértékben csökkentik, ugy hogy 

 rfrt. 
199800 



néha egyik évtől a másikig 1000 m. különbség is van, miért az évi termelés 
mennyisége nagyon variál., mázsáját 18 rfrtba számitva, bejön 

Kiadás közterhekre 

Adóban 2500 
frrt. 

 

Naturában 1000  

Vármegyei tiszturakra*Kik rendszerint innen intézték a szomszéd oláh faluk 
ügyeit s azért sokszor jöttek, későn mentek, s ittlétök alatt tartatták magukat a 
toroczkóiak által, ugy hogy erre külön rovatala volt a városnak. 

500  

Bérlettekkeli útcsinaltatás 500 4500 

Kiadás. Földesuri járadék. 

Háztaxa 9000  

Karácsonyi ajándék – singvas, zab és vadalma ára 3500  

Fonás, lórend*A „lórend” czím alatt fizetett összeg eredete, mint a hagyomány 
tartja, onnan van, hogy régi időkben, midőn a Thoroczkay-család érdeke 
ugyanazonos volt a városéval, s mikor a család tagjai a város érdekében sokat 
jártak-keltek és fáradoztak, úti költségben, lovak tartására a város 
ajándékképpen bizonyos remuneratiót adott, miből később – midőn a város 
érdekei ellen útaztak – rendes tartozást csináltak s erővel felszedték a szegény 
toroczkóiakon. tyuk, tojás értéke 

900  

Uri robot*Egy gazda 12 napot tartozott volna tenni, de azt mindig pénzen 
váltották meg., mely pénzzel váltatott meg 

3200  

A census, mi minden 4 vasmívelő gazdától 120 darab vasat tett, értéke 2160  

530 kalongya dézma buza értéke*Az egész dézma 650 kalongyát (kereszt) 
tett, ebből papi negyedbe ment 120, a földesurnak 530 kalongya. 

2770 21530 

Bányászat és vaskészitésre forditott költség. 

Minden mázsa vasra 2 rfrt értékű szén, az egész vasmennyiségre felmenő 
szénért az erdőbirtokosoknak 

22200  

65 vaskészitő és kereskedő 50–50 véka zabért, vékáját 30 krral számitva, ad 1625  

Ugyanezek mindenike 3 szekér szénáért 15 frttal 2925  

90 cseléd, segéd fizetése, élelme, ruházata 12150 38900 

Élelmi szükségletekre. 

150 házhoz piaczról vett hizott disznóért 3750  

Kenyérre való buza személyenkint 18 véka 2 frt 30 krral, főzelék, majorság s 
más kellékek 

83025 116775 

Egyházi szükségletekre. 

3 egyházi személy fizetésére 200  

Tandij és stola 400 600 

Az egész kiadások összege teszen  182305 

Mit a bevételből levonva, marad  17495 

 
De ezt felemésztik a lovaknak más helyeken pénzen való teleltetése, a terhes munka alatt 
gyakran pusztuló lovak másokkali helyrepótlása, tüzelésre drágán vásárolt fa, városi 
közszükségekre fizetett rovatalok, ugy hogy a tulajdonképi magánszükségletekre a vasmívelés 



nyereményéből misem marad, s azt földmívelés, szekereskedés s másként szerzett pénzzel 
kell fedezniök. 

A jelenlegi vastermelés aligha tesz többet 4000 mázsánál, mi az 1847-ki vastermelésnek is 
már csak harmadát képezi. 

A mi a toroczkóiak földmívelését illeti, az nagyon korlátolt, hisz határa nagy részét kopasz 
mészkőhegyek alkotják, melyeken semmi, még csak cserje sem terem. A hegyek közti 
völgyület, bár talaja termékeny, de oly szűk, hogy alig jut egy-egy gazdára pár holdnyi terület; 
ezt, mert foglalkozásuk lótartásra útalja, leginkább takarmánytermelésre használják s azért 
szántóföldjeik nagyrészt a völgyszegélyző két havas alján vannak. A ki e földeket megtekinti, 
el fog bámulni, hogy miként lehet szorgalommal a kavicsot is termékenyiteni, s a kopár 
sziklákon is tenyészetet fakasztani; hisz ott a talaj főleg a Székelykő oldalában és alján 
levőknél nem más, mint apró, dió és mogyoró-nagyságú kavics*Mert a nagyobbakat minden 
évben kigerebjélik s a földek szélein felhalmozzák, mi által minden föld a távolból 
falszegélylyel körülvettnek látszik., a közt alig észrevehető porladék föld, mit inkább a dús 
trágyázás által termelnek, s mégis e kavics-tenger annyira termékeny, hogy Erdély legszebb, 
legsúlyosabb és legtöbbet eresztő tiszta buzája Toroczkón terem. 

Azonban a toroczkói, szép tiszta buzájához nagyon drágán jut, mert maga bányászat, 
vastermelés és elárusitással levén elfoglalva, földjét pénzen fogadott napszámosokkal 
mívelteti, a szomszéd falusi oláhok és aranyosszékiek szántják meg, vetik be, aratják le, 
hordják be és csépelik ki*Az oláh földmíves rendszerint kevés és frugalis élelemmel beéri; de 
nem igy van ez Toroczkón, hol arra vannak szoktatva, hogy húsos, bő eledellel éljenek., s igy, 
ha a mívelésre forditott készpénzt levonjuk a buza árából, bizonynyal nagyon kevés tiszta 
jövedelem marad fenn. 

De az ily költségesen termelt buza, melyből egy személyre alig jut 6 erdélyi kis véka*Jobb 
években határa egyik fordulójában (a másik ugarban van) teem 6500 kalongya, ebből dézmára 
megy 650; a megmaradt 5850 kalongya, 2 1/2 vékát véve kalongyájára, ad 1425 kis véka 
szemet. Ebből cséplőrész és munkások eledelére felmegy 1687 véka, őrlési vámra 783 v., 
marad 12,155 erdélyi kis véka, mi 2000 lélekre oszlik fel., fele részben sem fedezi a 
toroczkóiak szükségletét, a hiányzó részt pénzen kell beszerezni, s messziről (Enyed vagy 
Tordáról) haza szállitani. 

Törökbuzát (kukoricza) csak 1840-ben kezdett egy gazda csemegeként kertjében termelni, 
azóta kertekbeni mívelése elterjedt, s bár jobb években megérik, mind ez ideig még nem 
honosult meg. 

A toroczkói gazdának azonban legtöbb gondot a nagyszámu lóállomány táplálása okoz; mert 
a szűk határ és kopár hegyeken kevés legelőt talál, a bányászat terheit hordó sok lova 
számára; nyárszakon is nem ritkán vett szénán és zabon élteti, télen pedig csak annyit hagy 
otthon, mennyi tüzifa hordásra szükséges*A fának szállitása itt is egészen kezdetleges 
modorban lóháton történik. A ló két oldalán „kerezs” van alkalmazva, ez egy félköridomú 
kasforma szerkezet, melynek négy „bügelye” (vesszője, kávája) alá szoritják a felaprózott 
tüzifát., a többit Aranyosszékre és Tordavármegye közelebb eső faluiba adja telelni, honnan 
tavaszszal rendszerint „a czigány próbát kiállott” állapotban*A czigány megpróbálta volt, 
hogy sátorhordó lovát nem lehetne-e arra szoktatni, hogy étel nélkül megéljen. kerülnek 
vissza. 



Ember mint állat egyiránt küzd a helyzet nehézségeivel. Föld alatt és annak felületén 
mindenütt nagy akadályokkal, nagy nehézségekkel áll szemben e nép; de lelki ereje, szivós 
önfentartási ösztöne, s fáradalmat nem ismerő méhszorgalma mindeddig megmenté az 
elsatnyulás és közelszegényedéstől, mi ily viszonyok között minden más népnél bekövetkezett 
volna; hogy attól jövőben is megóva legyen, hogy nemzetünk az erős őrszeme továbbra is 
erőteljesen fentartva maradjon, azt egynél több érdek követeli. 

XXII. Toroczkó nevelésügye és népélete. 
Toroczkó ős lakói és későbbi telepitvényesei, gyarmatai. Vallási élete, papjai; innen kikerült 
irói és püspökei az unitáriusoknak. Toroczkói iskola, annak rectorai, tanügy és tanmodor; a 
toroczkóiak honvágya, szokásaik. A toroczkói házak külső és belső berendezése, életrendszer, 
betegségek, fajvegyületlenség. Toroczkó népesedései viszonyai, pecsétje, tanácsa, annak 
hatásköre. 

A ki Endre király fennebb közlött kiváltságlevelét olvasva, látja, hogy Toroczkót alsó-
ausztriai Eisenwürzelből jött bányász-gyarmat népesité, hajlandó lesz hinni, hogy itt egy 
német lakosságu várossal van dolga; pedig csalódik, mert hazánknak oly testestől-lelkestől 
magyar városa egy sincs, mint Toroczkó. 

Német bányász-gyarmat kétségtelenül települt ide, de ennek ide jöttekor e völgy lakva volt, s 
Toroczkó már akkor is, mint magyar ajku bányász nép által megszállott helység 
létezett*Mondják, hogy az ős helység nem a mostani helyén, hanem egy kissé alább, a 
fővölgyek nyugatra nyiló mellékvölgyében, feküdt, a most Egres és Hamvasnak nevezett 
helyen és a Sz.-György felé eső Remetében. A bejött német gyarmat a fővölgyben kezdette 
házait a mostani Toroczkó helyére épiteni, hová az ős lakók is főleg a viz és termékenyebb 
talaj kedveért nemsokára lehuzódtak.. Ezen ős lakók száma mindenesetre tekintélyes kellett, 
hogy legyen*A toroczkóiak a hagyományok alapján még most is meg tudják jelölni az ős 
családok utódait, ezek: Ihob, Thobis, Tobjás, Bozsla, Pozsgi, Pál, Czupor, Kriza (melyből az 
unitáriusok mostani püspöke Kriza János; a család innen ered s csak később származott be 
Nagy-Ajtára), Bartók, Dimény, Székely, Rácz, Török, Lengyel; Szent-Györgyön: Boncza, 
Kőrezs, Székely, Fábián, Blák, Kele, Szőke, Szabó. Mátyás korában megvolt, de most kihalt 
ős magyar családok Toroczkón: Jolna, Hajnal, Ozd, Józsa, Barta. A betelepült német 
gyarmatból jött családoknak ezeket mondják: Ekkárt (régen Eckhardt, ezt a Thoroczkay-
családdal egy eredetünek hiszik), Vernes (réges Werner), Göndöl (régen Gendel), Zsakó 
(régen Sacken). Mátyás király idejében megvolt, de ma már kihalt az Anger és Geubel-
család., mert különben nem a beköltözöttek lettek volna magyarrá, hanem megforditva az ős 
lakók váltak volna németekké. Arra, hogy egy népség a másikba teljesen beleolvadjon, hogy 
nevét, szokásait, erkölcseit elsajátitsa a túlnyomó többség mellett főleg az értelmi fejlettség 
magasabb volta is mulhatlanul megkivántatik, s igy az itteni esetből az ős lakók létszámára s 
műveltségi állapotára csak kedvező következtetést vonhatunk. 

Toroczkó magyar szelleme nemcsak a multban volt hatalmas, hanem az még napjainkban is 
oly erkölcsi túlsúlylyal bir, hogy bárminő nemzetiségű egyén, vagy család telepedjék is 
Toroczkóra, az rövid időn magyarrá lesz, minden rábeszélés vagy rászoritás nélkül, csupán e 
nép megnyerő, vonzó és rokonszenves volta miatt. A toroczkói nép nagyon szép 
magyarsággal beszél, nagyon kevés tájszólási sajátsággal. Ilyen például az r-nek erős 
hangoztatása, az a helyett á használata, s főként az, hogy a mult idő többesének harmadik 
személyében a képző ragot nak- és nek-kel helyettesitik, p. voltanak, jöttenek, csináltanak, 



ettenek, ittanak stb., különben mind ezen nyelvsajátságok az aranyosszéki székelyeknél is 
megvannak. E mellett a toroczkóiaknak meglehetős sok táj- és bányászati műszavuk is van, 
melyekből igen sok ezen leirásom folytán értelmezetten emlittetik fel. Ezek közt igen sok a 
német szavak magyaritásából származott. 

Látók fennebb mindazon viszontagságokat és küzdelmeket, melyek e város emelkedésére és 
kivánt fejlődésére hátrányosan hatottak, sőt annak egykori nagyságát csökkentették; mert a 
hagyományok szerint Toroczkó a nemzeti királyok idejében annyira tekintélyes város volt, 
hogy országgyülésre követett küldött*Mondják, hogy elnyomatásuk előtt rendes tanácsa volt, 
mely a többek közt pallos-joggal is birt, s még most is megvan az „Akasztódomb” elnevezés, 
hol – mint hiszik – a toroczkói tanács a gonosztevőket kivégeztette. és e völgy faluinak nagy 
része innen kapta lakosságát; Szent-György kétségtelenül Toroczkó gyarmata, mit 
beszédmodor, öltözet és szokások azonossága is mutat; de mint mondják, Toroczkó gyarmatai 
voltak: Bórév, Gyertyános, Bedellő és a két Szolcsva is, mely falukat magyarok lakták 
mindaddig, mig a földesurak túlnyomó betelepitések által azokat el nem oláhositották; 
azonban ekkor is a gyarmatok ős lakóiból többen költöztek vissza ugy Toroczkóra, mint 
Szent-Györgyre*Gyertyánosból Szentgyörgyre a Varga-család, Bedellőből Toroczkóra a 
Magyar-család, Felső-Solczváról Toroczkóra az Orosz, Szentgyörgyre a Geurke (Györke), 
Alsó-Solczváról Toroczkóra a Kencz (Koncz) család.. 

Toroczkó magyarrá léte tehát ugyanazon alapon történt, mint a melyen – a vele egykorulag 
keletkezhetett – Torda és Kolozsvár idegen elemei elmagyarosodtak: az ős lakosok szellemi 
túlsúlyán; de hogy Toroczkón, az idegen elem tengerébe helyezett e kies szigetkén, amaz 
sértetlenül fenn is maradt, kétségtelenül a protestantismusnak köszönhetjük, még pedig a 
protestantismus azon ágazatának, mely hivei közt a magyar nemzetiséget általánositotta, 
melynek vezetői magyarul imádkoztak, oktattak és irtak minden időben, még akkor is, midőn 
a többi felekezetek a latinság árjában merültek el. Értem az unitáriusokat, kik nemcsak az 
isteni, hanem a magyar egységet is symbolumokká tették, s mely vallásnak minden egyes hive 
törzsgyökeres magyar. 

Kezdetben Toroczkó katholikus volt s a mint a pápai dézmák regestruma tanusitja, 1332-n 
már tekintélyes egyházközséget alkotott. Hogy a protestantismus mikor tudott elszigeteltsége 
korlátain áttörni, biztosan nem tudjuk; de az unitárius hit itteni elterjedésére már vannak 
adataink, nevezetesen Uzoni Fosztó vallástörténetében mondja*Hist. Unit. Tran. II. k. 342., 
hogy egy toroczkói gazda Peterd táján a Hesdád völgyében legeltetésre adott juhai 
látogatására menvén, egy vasárnapon peterdi gazdája elvitte magával a unitáriusok ott levő 
templomába; az édes anyai nyelven tartott isteni tisztelet és ének, valamint a szertartás 
magasztos egyszerüsége nagy hatással volt lelkületére, elannyira, hogy mikor csak tehette, 
átjárt oda magyarul imádkozni; de nemcsak elment, hanem minden vasárnap egy-egy más 
toroczkóit vitt magával, kikre mind nagy hatással volt a megértett és átérzett istenitisztelet. Át 
kezdték látni, hogy az ő érthetetlen, mysticus szertartásaik az érzékre, de nem lélekre hatnak; 
át azt, hogy Istent öntudatosan imádni mennyivel emelkedettebb, mint a gépies czifra 
ceremoniák látványos szemlélete, s egy szép nagyon a bányákhoz gyülve, egész városul 
elhatározták, hogy áttérnek az unitárius hitre. Rögtön papot kértek magoknak, kinek 
megérkeztével a paternek szépen „valet” mondottak. Uzoni, ki ez esetet – szintén csak a nép 
közt ma is fennlevő – hagyomány nyomán közli, nem jelöli meg az áttérés évét, de annak 
mindenesetre az unitár. hit elterjedtének első korszakában kellett (Tordával egykorulag) 
történni, mert első ismert unitárius papja Patkó Gergely már 1583-ban jelen van a toroczkó-
szent-györgyi visitationál; ezt 1594-n a Toroczkóról származó Toroczkay Máté követte, ki 
1597-ben innen vitetett kolozsvári papnak, hol csakhamar püspökké választatott*Ugyanott 



344.. Toroczkay Máté nemcsak jeles egyházfő, hanem igen kitünő iró is volt, ki 7 magyar 
munkában örökité nevét*Láss többet róla fennebb Várfalva leirásánál., s ki Basta korában 
üldözéseknek és nagy szenvedéseknek volt kitéve, mig János nevű fia 1638-ban a 
felvilágosodás vértanujaként dicsőült*Thoroczkay Jánost Dézsen a Szamos szigetén Rákóczi 
György köveztette meg, nejét pellengérre állitották és száműzték. Anna testvére, Grusz 
András, Cicero Péter, török, Kovács János és Bodis György zsákba öltözve, kétszer követték 
meg az Istent; márkosfalvi Miklóst, Mihály deákot, Csiszár István kolozsvári centumpatert 
megplágázták. Mindezen martyrságot pedig szenvedték azért, mert Krisztus istenségét a 
niceai és constanzi zsinaton megállitottnak mondották. Láss a meggyőződés e nemes 
martyrjairól többet Uzoni Fosztó vallástörténelme II. k. 593. lap.. Toroczkó harmadik papja 
Járay János volt, ki később szintén püspökké választatott. Ezeken kivül Toroczkó még két 
püspököt adott az unitáriusoknak, az innen származó Koncz Boldizsár és Lázár 
Istvánban*Bár Nagyajtáról irta magát, de Toroczkóról származott, hová eldődei régebb 
kitelepedtek., ki az elaggott Agh István helyett 1785-n a tarcsafalvi zsinaton (jul. 11.) mint 
consistorialis főjegyző elnökölt s következő évben püspökké lett, mely tisztet egészen 1811-ben 
történt halálaig viselte oly kiválóan, hogy alig van ember, ki vallás- és nevelésügyben oly 
nagy érdemeket szerzett volna, mint Lázár István; mert ő alatta, leginkább az ő fáradhatlan 
buzgalma alapján, épült az unitáriusok temploma és collegiuma Kolozsvártt. Ezek örökre 
védik emlékét a feledékenységtől s fentartják a nevelésügynek hozott nagyszerű áldozatait; e 
mellett több tudományos művet is hagyott maga után*E munkái: Algebra, Metaphysica, 
Physica, Logika czímüek, mind kéziratban. E jeles emberről láss többet Uzoni Fosztó Hist. 
Unit. Tran. V. 15, 324. lap.. Legyen azért emlékén és művein áldás. 

Toroczkón született az itteni ős családok egyikéből s idősb Brassai Sámuel által neveltetett a 
mostani unitárius püspök Kriza János. Ugyane nevet viselte édes atyja is, a ki a kolozsvári 
főtanodából mint egyike a legjelesb deákoknak a Miklósvár fiuszékben fekvő nagyajtai 
unitárius egyházba rendeltetvén ki lelkésznek 1811-ben, 47 évig folytatta ottan papi hivatalát 
mint általános tisztelet és szeretet tárgya. Püspökké választott fia szintén a regényes Toroczkó 
városában töltötte gyermek éveit, a Sebess Pál rectorsága alatt szép virágzásban volt iskolában 
vetvén meg azon tanultsága alapját, mely nemzeti irodalmunk terén oly szép és nagyrabecsült 
nevet biztositott számára. 

Ennyi jeles nyomdokában elszomoritó jelenségként tűnik fel Toroczkó mostani lelkésze, a 
szebeni conventiculum és reichsrath küszöbét nyomkodott Koronka Antal. 

Toroczkón az unitáriusok kétszer tartottak zsinatot 1760 és 1802-ben*Uzoni Fosztó ugyanott 
IV. 878 és V. 228.. 

Toroczkó temploma mint uj épület mi érdekkel sem bir. A templomot terjedelmes régi 
várkastély környezi, mely régen ellenséges becsapások ellen védhelyül szolgált a lakosoknak; 
most támpontul szolgál a körülte épült boltoknak. E templomkastélyon kivül a város területén 
ugy látszik semmi más erőddel nem birtak a toroczkóiak, legalább ilyennek sem emléke, sem 
maradványa nem látszik; de különben is a közeli hegyektől uralgott Toroczkó, fekvése miatt 
erőditésre nem igen volt alkalmas, s lakóinak védhelye előbb a székelykői, később a 
szentgyörgyi vár volt. 

De a fennebb ismertetett templomkastély nemcsak boltok vagy anyag-áruczikkek támpontja, 
hanem a szellem kincseinek is gazdag raktára, honnan már több század óta lelki és erkölcsi 
nyereményt vonnak Toroczkó lakói. Igen, mert közelében van a város jól szervezett fi- és 
nőiskolája. 



Az unitárius hit követői jókor átértették a szellemi erő hatalmát, jókor átlátták, hogy vallás és 
közerkölcsösségnek alapját leginkább a népnevelés alkotja, hogy a hazának legnagyobb 
szolgálatot akkor és ugy lehet tenni, ha annak értelmes, jóra fogékony polgárokat nevelünk. 
Ez indokból mindenhol láthatjuk e hit elterjedtével egykorulag tanintézetek keletkezését is. 
Ily örvendetes jelenség Toroczkón szintén mutatkozott, hol az unitárius hit elterjedtével 
egykorulag iskola is szerveztetett, mely 1595-ig algymnasiummá nőtte ki magát, nyervén első 
rectorul a kitünő műveltségű Csanádi Pált*Uzoni Fosztó Hist. Unit. Tran. I. 450–462.. 

Uzoni Fosztó vallástörténelme I. k. 450–462-ik lapján egyenként és névszerint elő van 
számlálva azon 38 rector, kik Csanádinak utódai voltak, ezek között igen sok academicus 
volt, kik később a tordai vagy kolozsvári tanintézetekben nagyobb körben terjeszték 
ismeretök kincseit. E munka szűk köre nem engedi meg, hogy ezen üdvösen hatott, s igy 
áldott emlékű szellemi munkások életét, hatáskörét egyenként ismertessem, mindazonáltal 
még sem tehetem, hogy a kiválóbbak közül egypárt ki ne emeljek. – Ilyen a Rákóczi-
mozgalmat megelőzött időkben Toroczkón rectorságot folytatott Vinczi Gy., ki nemcsak jeles 
tanár, hanem kiváló iró és költő is volt, mint arról hátrahagyott számos munkái kezeskednek. 
Felemlitem számos versben irt színdarabjai közül a „Trója historája” és „Ördögök históriája” 
cziműeket. Latinból forditotta az „Angol Salernitana iskola, jó egészség megtartásának 
módjáról” czímű akkor hires munkát. Kolozsvárt – hova innen vitetett – irta a Rákóczi-
forradalom egyik legjelesebb hős költeményét a „Ritkán kelő hives szellő fú tégedet 
Kolozsvár” czíműt, melynek utóversszaka igy végződik: „a ki szerzé, ezt éneklé 1706-ban”. A 
toroczkói iskola legkiválóbb rectora az 1726-ban megválasztott Csukor György volt, kinek 
vezetése alatt ezen tanintézet oly virágzóvá lett, hogy syntaxis, rethorika és poesis classis 
szerveztetett, s nagy számu tanitványai a gazdászattanban is hasznos oktatást nyertek. Csukor 
egészen 1739-ig volt toroczkói rector, mikor némely presbyterekkel összeütközésbe jövén a 
nevelésügy nagy, kipótolhatlan kárára el kellett hagynia Toroczkót, s Kolozsvártt mint kitünő 
ügyvéd 1756-ban halt el. Csukor igen nagy tudományu ember, a többek közt igen 
szenvedélyes csillagász volt, s több csillagászati értekezést is irt. – Uzoni Fosztó István a jeles 
egyháztörténelmi iró 1756–60-ban volt toroczkói rector, utódja Brassai Sámuel volt, ki innen 
Toroczkó-Szent-Györgyre vitetett lelkésznek. Ez egyike volt kora legmíveltebb és 
legemelkedettebb szellemű embereinek, ő tőle nyerte első neveltetését hasonnevű fia; az erd. 
muzeum jelenlegi jeles igazgatója. Az apa oltá magzatjába a tudományszeretetnek azon 
nemes ösztönét, mely most dúsan kamatozik a hazai tudományosság terén; az apa, ki nemzé, 
egyszersmind szelleméletét is megteremté, midőn sokoldalú ismereteit tovább fejlesztésre 
átruházta fiára, kit szellemörökösévé tett, s ki e becses örökséget nem tékozlá el, hanem a 
haza javára gyarapitá. 

Az utóbbi időkben a toroczkói iskola emelésére legtöbbet tett Sebess Pál, ki 1812–1845-ig 
volt ez iskola valódi Mentora, s tapintatos ujrateremtője, mert ő a már azelőtt is megvolt 
kölcsönös tanitási rendszert*A lancasteri tanmód, mely a kölcsönös tanitáson alapszik, a 
szükségtől előidéztetve, Toroczkón Bell Lancaster előtt már egy századdal megvolt 
elemeiben, s igy annak tökéletesitése nagyban könnyitve volt. E tanmodor üdvös hatása 
Toroczkón már azelőtt is gyakorlatilag be volt bizonyitva, mert az unitárius egyházi államban 
számaránylag azokból váltak ki a legjobb tanitók, kik a kölcsönös tanitási rendszeres 
toroczkói iskolából kerültek ki. a lancasteri tanmód szerint tökéletesité, s e tanintézet mindkét 
osztályában honositá. Sebess lelke egész melegségével, élettevékenysége egész 
odaáldozásával csüngött ez iskolán; rendes tantárgyai mellett zene és rajzban is oktatta 
tanitványait, sőt szenvedélyes füvész és minerologus is levén, saját, annyi fáradalommal és 
áldozatokkal egybeállitott, gyüjteményeit az iskolának adta, s azok segélyével oktatta 
tanitványait ezen tudományokban, melyekre – főleg az utóbbira – a toroczkói bányásznépnek 



oly életbevágó szüksége van; ez időben Toroczkón egész a poesisig lehetett tanulni. Sebess 
egész életét ezen tanintézet emelése, kortársai szellem-életének fejlesztésére szentelé; jutalma 
mégis méltatlanság volt, mi az önérzetes férfit visszalépésre birta. De éppen azért, mert kora 
nem hozta meg az érdemnek legalább az elismerés erkölcsi jutalmát, illő, hogy e nemes 
hatáskörben hasznosan működött, az utókorra is áldásosan kiható embernek sirjához egy 
nefelejtsbokrot ültessünk*Sebess Toroczkóról egy, kéziratban nejénél meglevő, ismertetést is 
irt, mely felhasználás végett velem is közöltetett, s annak Toroczkóra vonatkozó nem egy 
érdekes adatot köszönhetek.. Ismerjük már ez iskola szellemi fáklyavivőit, illő, hogy az e fény 
által megvilágitott tért, az iskola beléletét is, szemügyre vegyük. 

Toroczkón az iskolába járó helyi tanulók száma 100 körül van. Ezen egy igazgató és több 
segédtanitó vezetése alatti 6 osztályba (melyből 4 elemi 2 gymnasialis) sorozvák. A tanitó 
rendszerint a kolozsvári főiskolából jön ide, mig a segédtanitók az ez iskolába felvett 16 
szegény székelyfiu idősebbjei és értelmesebbjei közül kerülnek ki, valamint a magántanitók 
is, kik közt a kisebb városi tanonczok kiosztatnak. Az igazgatótanár végezve a felsőbb 
osztályokban való tanitást, az alosztályokat is megjárja az oktatás felügyelete végett. E mellett 
a székely ifjak takaritják – a nekik rendes lakásul szolgáló – iskolát, seprik a templomot, 
végzik a harangozást, s isteni tisztelet folyama alatt őrt állnak az egyház ajtainál. A községnek 
tett ezen csekély szolgálatokért viszont a község gondoskodik élelmök- s egyéb 
szükségleteikről, mert a városi tanonczok naponta egy-egy porzsoló (fazék) főtt ételt visznek 
magokkal, melynek fele magán tanitójukat illeti. Estve ők mennek a városnegyedenként 
sorrendbe vett polgárokhoz vacsorára, a vendéglő-gazdát néhány templomi vagy hazafias dal 
eléneklésével megtisztelni, miért vacsora mellett néhány krajczár ajándék is ki szokott járni. 
A szombati hetivásár alkalmával levágott marhából megszabott mennyiségű húsjárulékot 
kapnak vasárnapra, melynek fele az igazgató tanitót illeti, a többit a székely ifjak közös 
ebédjére dijtalanul szokták a toroczkói gazdasszonyok rendre megkésziteni. Pénzjövedelmük 
abból van, hogy sátorosünnep-napokon nemcsak a városi, hanem a vidéki jobb módú 
gazdákat is köszöntés és énekkel megtisztelik, miért ők is kisebb-nagyobb tiszteletdíjt kapnak. 
A begyült pénz egy része a tanitóé, a többi egyenlően oszlik a székely fiak közt, kik azonban 
illetéköket tartoznak az intézet takarékpénztárába letenni, honnan szükségleteikre 
jegyzőkönyvi számolat mellett részletenkint kapják ki. 

Ily patriarchális egyszerüségben a testvéries önsegélyezés alapján áll fenn ez iskola, 
összeköttetésben egy 1780-ban alapitott, 60–80 tanoncztól látogatott nőneveldével; fennáll 
csaknem minden alapitvány és pénzalap nélkül*Toroczkó leggazdagabb embere, Bosla egy 
alapitványt tett, melynek addig kell kamatozni, mig abból a tanitó fizetése a tanulók minden 
terheltetése nélkül kitelik; ez már is annyira szaporodott, hogy a tanitó évenkint a Borsla-
alapból 40 frtot kap, mivel fizetése felmegy 240 frtra, a leánytanitó 160 frtot kap. Ujabb 
időben b. Kemény György, Tordavármegye főispánja 100 forint alapitványt tett a toroczkói 
iskola számára.. A nép kegyeletében, a tanulás szükségességének érzetében és az önművelés 
vágyában van ez intézet alapja letéve, s éppen azért biztos is. A toroczkói iskolában a tanitás 
három czél elérésére van irányozva: 1-ször, hogy előkészitő legyen a felsőbb iskolába való 
lépésre; 2-szor, hogy a városi tanonczok az életben legszükségesebb ismereteket (mint irás, 
olvasás, általános és hazai történelem, számtan, földirástan) megszerezzék, mihez Sebess óta 
ásványtan, zene és rajz is járul; 3-szor, hogy az egyház erkölcsi és vallásos életének és a 
polgári erénynek legyen kútforrása. Ezért a tanonczok reggel ima, ének, délben bibliai példák 
olvasására vannak szoritva. 

A törekvések elsejének leginkább csak a székely ifjak veszik hasznát, mert Toroczkóról ritkán 
mennek felsőbb tanintézetekre, vagy ha mennek is, hamar oda hagyják azt. Ennek oda, részint 



bányászati foglalkozásaikban, mi a kora megszokást igényli, keresendő, de még inkább a 
toroczkói nép túlságos honvágyában, mert ők annyira ragaszodnak e kopár, de elragadóan 
szép sziklavölgyhöz, ők annyira megszokták e nagyszerű havastájt mindig magok előtt látni, 
hogy attól megválni nem tudnak, vagy ha megváltak, ellentállhatlan vágyat éreznek oda 
visszasietni; ehhez járulhat a toroczkóiak sajátságos életmódja, szokásaik, festői öltözetük, a 
nép összetartó testvérisége, melyek a megszokottság alapján mind vonzerőt gyakorolnak, s 
kifejtik a szülőföldhöz való határtalan ragaszkodás nemes érzetét; ez oly mértékben meg van a 
toroczkói népnél, hogy ismerek ottan embert, ki szerencsés vállalatokból nagy vagyonra tett 
szert, másutt birtokokat szerzett, szép nagy lakházzal, gyönyörű kerttel; de azért toroczkói 
kisded házát, szűk telkét, a másutt kinálkozó kényelem és uraskodhatásért el nem hagyja, ott 
lakik ő ősei szent tüzhelyénél, élve egyszerüen, s öltözködve ugy mint többi szegénysorsú 
polgártársai. 

A szülőföldhöz való ezen túlságos ragaszkodás egyfelől, s a mindig kecsegtető bányász-élet 
előszeretete okozza másfelől azt, hogy a toroczkóiak közül kevesen jutnak bevégzett 
neveléshez, s ritkán emelkednek ki magasabb értelmi körben forgó tudományos férfiak; de 
azért a nép közmíveltsége oly általános, értelmiséggel párosult józan esze oly szembeötlő, 
mint kevés helyt hazánkban; mit legszembeötlőbben tanusit az, hogy Toroczkón nincs oly 
férfi és nő, ki irni, olvasni ne tudna, ki hazája történelmét s a számtalan életszükséges elemeit 
ne ismerné. A toroczkói nép nagyon szereti az olvasást, hirlap is sok jár a községbe és a 
szobák mestergerendáin csaknem mindenütt találhatunk a biblia mellett más hasznos 
olvasókönyveket, melyek a közértelmiség terjedésére üdvösen hatnak. Mindezt jól 
berendezett iskolájának tudhatni fel, valamint ott van alapja e nép kiváló erkölcsisége és 
vallásosságának, mely az iskola falaitól az egész életen át kiséri. Kereskedői összejárják az 
országot, leányai munkaidőben seregestől mennek távol vidékekre dolgozni, az ujabb időben 
szükségtől hajtatva szolgálni (mi régebb szokatlan volt), de rosz szokásokat és megromlot 
erkölcsöket otthonukba nem hoznak, mert azok nagyrészt romlatlanul térnek vissza ősi 
tüzhelyeikhez. 

Egyáltalában a toroczkói népet a tiszta erkölcsökkel párult puritanismus jellemzi; nincs ház, 
melyben biblia ne lenne, s melynek lapjait szabad óráikban szorgalmatosan ne forgatnák. 
Templomba mindenki rendesen eljár; ki vasárnapon és ünnepnapokon kimaradna, az 
közmegvetést vonna magára. Ilyenkor aztán mindenki e czélra különösen készült ünnepélyes 
öltönyét veszi fel. A fiatal legények már első harangszókor felgyülnek a karba, hol a többiek 
beérkeztéig énekelnek. Az elhelyezkedés kor szerinti rendben történik. Az első padokban az 
öregek ülnek, s ugy rendre kor szerint. A nők külön csoportban szintén a korrend 
megtartásával. A leányok ismét külön két csoportra, felnőtt és növendékekre oszolva. 
Szétoszláskor is e rendet tartják. Legelőbb az öregek indulnak rendszerint páronkint, s ugy 
utánna a többi. Urvacsora vételekor legelőbb a 60 éven felüliek, azután az 50 éven felüliek 
járulnak az ur asztalához, s igy rendre a többiek. A zsengéből (uj sütet) való urvacsoravétel 
őszelő 24-én nagy ünnepélyességgel és népvigságokkal van egybekötve. 

De ideje, hogy egyház és tanintézettől búcsút véve, a városban is széttekintsünk s különösen a 
toroczkóiak otthonjával megismerkedni igyekezzünk. 

A fennebb emlitett templom-kastély a város csinos, tiszta piaczának közepén fekszik (1665 
láb tengerszin feletti magasságban), a multat jelképező ódon falaival a jelen uj templomát 
ölelve körül, mintha a mult sérelmeit a jelen joggyőzelmével kibékiteni törekednék; mintha a 
mult vétkeire a keresztényi kiengesztelődés bélyegét törekednék rásütni. Piaczát lakályos – 
leginkább földszinti – házak veszik körül; szögleteiből indulnak ki a város főbb útczái, hol, 



valamint többi sikátoraiban is, a házak sürűn vannak egymás mellé épitve, mert korlátolt 
levén a város fekhelye, fösvénykedni kellett a talajjal. A sürű épitkezésnek az a rosz oldala 
van, hogy Toroczkón gyakori tüzvészek alkalmával néha egész városrészek hamvadnak 
el*1870-ben is 40 gazdának égett el lakháza s minden gazdasági épülete., mit elősegit az is, 
hogy a toroczkói házak nagyrészt összerótt boronafából épülvék*Pedig a kőből való épitkezés 
itt, hol kő nagy bőségben van, mész könnyen előállitható, nagyon kevésbe kerülne, mig 
ellenben az épületfát messziről kell hordani. Különben az ujabb időkben a kőépületek 
czélszerüségét kezdik átlátni s foganatba is venni.. Vannak ugyan piaczán s főbb útczáiban 
szórványosan kőépületek is, de a nagyobb rész fából van épülve, még pedig azon sajátságos 
elrendezéssel, hogy kivülről csakis az ablakok aljáig vannak tapasztva és kimeszelve, mig 
azon felül a rakgerendák szabadon vannak hagyva. Az ablakoknak faragványos kerete van, 
mely a béllettel együtt veresre van festve az 1702. évi vérengzés emlékére. Az ablakok 
belfelének díszletezésére különös gondot forditnak. E végre szitált földből készült finom 
anyagot vesznek s éles szögletekben végződő keretet csinálnak, mit ahhoz értő párkányékitők 
késhegygyel csiszolnak ki s saját modorú díszművezettel czifráznak ki. 

A ház belsejében, mint külsőjén, valamint az egész udvaron felismerhető a rend és tisztaság 
kiváló szeretete. A belbutorzat ősmagyaros, itt-ott német reminiscentiák nyomaival. A szoba 
fődíszét itt is a fal felső felén végig futó fogasok alkotják, melyek porczellán-, üveg-, 
cserépbokályokkal és kancsókkal vannak tele aggatva. A fogasok felett a fölephez erősitett 
rudak nyúlnak el, melyek különböző élénk szinekkel kihímzett rudravalókkal vannak tele 
aggatva. A rudravalók lábnyi széles kelmevégek, melyek a szó teljes értelmében finom 
hímzéssel vannak elboritva, s melyeknek a díszitésnél más czélja nem levén, a gobbelinek 
egyszerű utánzásául veendők. A szoba egyik felén a rudravalók megszünnek, mert itt helyöket 
a fölepig felvetett ágyak foglalják el, melyeknek takarója és févaljai (párna = fejalj) még 
czifrábban vannak kihímezve, mint a Székelyföldön. Alól a fal hosszában padok nyúlnak el, 
melyeknek háttámlája nincsen, de ezt előnyösen helyettesitik a „falravalók”, vagyis az ülő 
feje tetejéig felérő oly falhoz szegzett deszkák, melyek a falat az elsurolástól, a ruházatot az 
elmeszesedéstől védik. Ezen falravalók, valamint a szoba minden butorzata „gyantáros”, azaz 
megvan festve s virágcsokrok és arabesk fonadékokkal ékesitve. Ilyen a padok előtt 
elhelyezett asztal is, mely eszünkbe juttatja, hogy a toroczkóiak étkezési rendszerét is pár 
szóval ismertetnünk kell; előre bocsátva, hogy az asztal és háznál egyáltalában székely 
vendégszeretettel fogadják a vendéget. 

A toroczkói férfiak mint bányászattal, vaskészités, szénégetés, vaselárusitással foglalkozók, a 
hét nagy részét házon kivül töltik; mindnyája terhes, fárasztó munkát végez, mely a tápláló 
eledelek általi erővisszaszerzést igényli; de mivel hétköznapi eledelüket konyhán kivül 
magoknak kell gondozniok, az leginkább rögtönzött tüzeknél megsütött hús és szalonnából 
telik ki, mire a zsirmosó jó bornak nem szabad hiányoznia. A bányászok ezen étkezése 
egészen táborzásszerű jelenetet mutat; a bányák kormos nyilataiban, valamint az azelőtti téren 
mindenfelé tüzek lobognak, körültök vannak letelepülve sárlepte ruhákban az izzadsághoz 
tapadt bányaportól piszkos arczű bányászok, a tüznél piritva nagy szalonna- vagy 
hússzeleteket, melyek csurgó zsirját a parázs fölötti ágas fákra szúrt kenyérszeletekre 
csepegtetik; másutt a kulacsok járják vig dal és felköszöntők közt. A percz gyönyörét gyorsan 
kell élvezni, mert nemsokára jön a munkakezdet jele, mely őket sötét oduikba tereli vissza. 

De mit héten át nélkülöznek, azt kipótolni igyekeznek vasárnapokon, mely nap az ima és 
családi élet örömeinek van szentelve. A szombati hetivásáron a férjeikre váró nők mi jó van, s 
mire telik, egybevásárolják, s már nagyrészt szombaton elkészitik a vasárnapi ebédet, hogy 
akkor ne kelljen azzal bajlódni, s minél többet lehessenek ritkán látható öveik társaságában. – 



A munkanap piszkos ruhái ekkor eltünnek, mindenki lemossa a hét fáradalmainak verejtékét 
és szennyét, s ünnepi tiszta öltönyét veszi fel. Templomozás után elkezdődik az étkezés, s 
azzal egybekötött vig élet és dinom-dánom. Ételeik mind nagyon kövérek, a leves maga is, mi 
az ebédet megnyitja, annyira zsiros, hogy felületét előbb kenyérrel mártják le, s csak azután 
kerül a kanálra a sor. Az ebédet „zsirban pecsenye” fejezi be, mi zsirban úszó rántott hús. Az 
ily kövér eledelekre természetesen jó bort kell inni, mi oly mértékben szokott Toroczkón 
elkelni, hogy a fogyasztás kimutatásán a mérsékletességi egyletek elnökei bizonnyal 
elszomorodnának. De bár mily nagy legyen is e fogyasztás, azért még sem szokták a borivást 
túlságig vinni, sőt ittast is – mi nagy szégyen lenne – nem igen lehet Toroczkón látni. 

A túlságosan zsiros konyha mindenesetre hátrányos befolyással van a toroczkóiak 
egészségére, ez és a bányák rosz levegője, hideg nedves légkörében való izzasztó munka, 
gyakran idéznek elő betegségeket, mint ínlázt, vérhast és oldalhártya-gyuladást; ezen két 
utolsó minden 5-ik évben oly erőteljesen szokott előfordulni, hogy a halottak száma a 
szülöttekét 10–20 százalékkal haladja felül, mi egyik oka annak, hogy a népességi szaporodás 
nem oly nagy, mint azt várni és ohajtani lehetne. Különben erre befolyással lehet az is, hogy a 
toroczkóiak mindig csak egymás közt házasodnak, elannyira, hogy alig van eset még arra is, 
hogy a hasonvallású, eredetű és szokású szomszéd szent-györgyi néppel összeelegyednének; 
már pedig tudjuk, hogy az e tekintetben való zárkozottság a faj degeneratióját szokta 
előidézni*Példák erre a népességben mindig fogyó szász faluk és azon családok, hol a 
rokonok közti házasságok divatoznak., azért nem ártana a toroczkói legényeknek a havastúli 
fürge székely menyecskékhez áttekinteni, valamint a székely legényeknek sem lenne kárára, 
ha Toroczkó nevét méltán viselő, szép neme körül forgolódnának, mi a két egymással élt, s 
egymás támogatására hivatott nép között rokonsági gyöngéd köteléket, s oly vérkeveréket 
hozna létre, mi semmi esetre sem tagadná meg életrevalóságát. 

Toroczkó népességének e lassu emelkedését leginkább megitélhetjük összehasonlitó 
népkimutatásából. 1765-ben volt Toroczkónak 1500, 1847-ben 1800 lakosa, most van 1810 
lélek, miből férfi 865, nő 874, azonban ebből otthon csak 1739 lélek van, a többit katonaság 
és munka távol tartja. Ezen népesség vallásfelekezetek szerint igy oszlik: unitárius 1405, 
nemegyesült görög 115, kath. 61, görög egyesült 29, ref. 25, zsidó 4. 

Toroczkó pecsétje 1590-ből származik, közepén két hosszu és egy lapos ekevas van ezen 
körirattal: „Insignia Toroczko 1590”. 

Toroczkónak hajdani tanácsa megszünvén, jelenleg vármegyei közigazgatás alatt van, 
beligazgatását egy biró, jegyző és esküdtekből álló testület vezeti, szolgabirói felügyelet alatt. 
Bányászati ügyekre nézve van egy bánya megyei bizottmánya, mely elnökből, jegyzőből, 7 
rendes, 2 póttagból áll; van e mellett egy bányamester, kinek hivatása a bányák körül 
felmerülő apróbb ügyek: mint helyszinelés és bányahajtás körüli intézkedések megtétele, van 
egy törzspénztár, péntárnok és ellenőrrel ellátva. Ezen bányahivatal a zalathnai kir. 
bányakapitánysággal van közvetlen érintkezésben, mig a bánya-jogügyi kérdésekben az 
abrudbányai bányatörvényszék itél, melynek jelenlegi referense toroczkói Zsakó István. 
Toroczkó város jelen évben póstaállomást is nyert. 

XXIII. Toroczkói népviselet és népünnepek. 
A toroczkói nép alkotása, jellege, népviseletének sokfélesége, azok leirása. Féltélestvéje. 
Áldozócsütörtöki havasi ünnep. A toroczkóiak lakadalmi ünnepélye. Temetés. 



Toroczkó népe, mint nagyon conservativ természetű*Nem politikai, hanem népéleti 
értelemben véve., egész körömszakadtáig ragaszkodik ősi szokásaihoz, hagyományaihoz s 
egyáltalában ujitás az életmód és egyebekben is bajosan tudja köztük magát megfészkelni. E 
ragaszkodás, ha némely dolgokban (mint a bányászat) hátrányos is, de másrészről üdvös 
hatását sem lehet elvitatni, mert régi szokásai, jó sajátságai s nemzeti öltözékéhez való e 
szivós ragaszkodásnak, a külbefolyások előli e zárkozottságnak tulajdonithatjuk, hogy ezen 
alig 3000 lelket számláló népség*Mert a szentgyörgyieket mint egyeredetű, szokások és 
öltözékben is ugyanazonos népet a toroczkóiakkal egynek veszem. más elemek közepette 
fentartá nemzetiségét, őseinek szebb tulajdonait, jó erkölcseit s festőileg szép nemzeti 
öltözetét. Ez utóbbi századunk mindent egy kaptára vonó törekvései daczára is oly annyira 
tartja magát, hogy azt letenni egyértelmű lenne a polgártársaival való meghasonlással, miért 
akárhány fiatal van, ki tanulási vagy másutt mulatása ideje alatt ujdivatú mezbe buvik, de 
hazatelepültével azt azonnal a toroczkóiak kegyelt öltözékével cseréli fel. Különben a 
toroczkói népviselet ugy a nőknél, mint a férfiaknál nagyon szép s az ős magyar és ős német 
viseletnek vegyületéből áll; de ezen érdekes népviselet ismertetését megelőzőleg pár szóban 
érintenünk kell az abban pompálkodó toroczkói népet. 

A toroczkóiakról első tekintetre is el lehet mondani, hogy szép nép; el főleg a szépnemről, 
mert a nőkre nyelvünknek e költői kifejezése sehol sem alkalmazható jogosabban, mint 
Toroczkón. Ez állitásomat bizonynyal igazolni fogja mindenki, ki egy vasárnapon a 
templomból pároslag kivonuló toroczkói nők és leányok felett szemlét tart; ki, ha esetlegesen 
festő lenne, szemérmes női szépségek és madonnák eszményképéhez kiváló mintákat 
választhatna itten. A toroczkói nép nagyrészt szőke, mi a havaslakóknál leginkább uralgó. 
Vonásaik szabályszerüen szépek, különösen a nőknél a legszebb arczidomot találjuk hófehér 
bőrrel, melyen rózsákat nem mesterkéltség, hanem havasi tiszta lég fakaszt. A nő egyáltalában 
Toroczkón nagyon kimélve van; otthonjukban ugyan kiváló jó gazdasszonyok, foglalkozási 
körükbe tartozván veteménymívelés, főzés, a házkör tisztán tartása mellett fehérnemű és 
ruhakelme szövése, azok megkészitése, mi a divatos hímzések miatt sok pepecselő munkát ad, 
mindazonáltal a terhesebb mezei munkától – mit a toroczkóiak idegen napszámosokkal 
végeztetnek – meg vannak kimélve; ezáltal testük épsége, arczuk üde szépsége védve, s a 
gyenge test túlerőltetéséből eredő kora hervadástól mentesitve vannak. A testalkat a nőknél, 
de főleg a férfiaknál szálas, nyulánk, erős izomzattal, mit folytonos munka edz. A 
termetszépséget leginkább a festői öltözék emeli, melynek leirásához már hozzákezdhetünk, 
mint udvarias emberek mindenesetre ebben is a nőnemnek adva az elsőséget. 

Toroczkón a nők öltözéke kor szerint változik, más a növendék, más a felnőtt leányok, más a 
fiatal, más az idősebb nők öltözete; s mindezeknél ismét más a hétköznapi, más az ünnepi 
öltözék; azért e tekintetben – bár az öltöny a divat szeszélyeinek nincs alávetve, mégis – nagy 
változatosság észlelhető, mi főleg tömegesebb csoportosulásnál a szín és alakzat 
sokszerüségénél fogva nagy festői hatást gyakorol. 

Az ing a toroczkói női öltözetnél nagy szerepet játszik; ha a hétköznapi ing egyszerű házi 
gyolcsból van, s csak a mellen levő sürű apró ránczozata által tér el a máshelyt szokásos oly 
ruhadarabtól, – az ünnepnapi ing, az már nagyon is kaczér valami; kelméje a legfinomabb 
fehér gyolcs s kétféle, egyik a sipujas-ing. Ez a válpálháknál és a kézelő gallérnál, – melybe a 
lobogós ujjak a kézcsuklónál ránczba vannak szedve – veres-fekete fejtővel s gyöngyökkel 
czifrán ki van hímezve. Ily inget a leányok viselnek s rendszerint a kézelő, gallér és 
vállszegély kihímzésében versenyeznek egymással, mi okon azok nagyon díszesek szoktak 
lenni; de ezek mellett éppen nem hátrál a fiatal menyecskék islagos inge, mely himzés helyett 
a keleten is divatos apró ércz-lemezkékkel (islag) van a vállszegély és kézelőnél 



kiczifrázva*Az islagos inget menyegzőjöktől számitott egy évig viselik a fiatal asszonyok, 
azután azok ládában a mézes hónapok emlékére tétetnek el.. A nyakra fekete csipkéből 
készült vállig érő gallér jön. 

 

Toroczkói népviselet. (Rajz. Válentiny János.) 

A szoknya ismét kétféle: fekete kösnyös felsing és veres kösnyös felsing*Felsing = felső 
ingból lett, mivel az a hosszú ingre felül jön. Ebből lett a székelyeknél használt fersing 
elnevezése ezen ruhadarabnak.. Ez nőknél és leányoknál egyaránt fehér, csak a kösnyő színe 
változik. Kösnyőnek hivják pedig azon czifrán selyemmel hímzett felsing tartót, mely a 
tiroliak modorában a mellen kétfelől felmegy és a háton egymást keresztezve le s ugy elől, 
mint hátul a sürű ránczba szedett felsinghez van erősitve. A kösnyőt a mell közepén a füző 
tartja egybe, a füző pedig négyszögű posztó- vagy bőrdarabocska, mely gyöngy és élénk színű 
selyemmel van kihímezve. Az egész női öltözéknél a füzőre van főgond forditva, mint a mely 
a legnemesebbet, az érzelem tanyájaul szolgáló keblet fedi; mindenik abban igyekezik, hogy 
füzője szépségben felülmulja a másét; igy keletkeznek aztán a legfantasticusabb 
ornamentikának oly dús képletei, melyeket nem győztem bámulni, mindezek oly 
változatosságban, hogy a megnéztem 12 füzőből egyik sem hasonlitott a máshoz, de mindenik 
oly szép volt, hogy a festő ecsetét méltán foglalkoztathatta volna. Azonban a kösnyő és ékes 
füzője inkább ékitmény, semmint szükségességi szempontból van alkalmazva, mert a 
felsinget zsinóröv szoritja a derékhoz, mely veres selyemből a régibb huszárövek mintájára 
készült aranyos foglalvány és bojtokkal, némelyek a zsinóröv helyett a szászoknál divatos 
bogláröveket is használják. Mindezt kiegésziti a csipkés ruha vagy czifra előkötény, mely a 
leányoknál zöld, az asszonyoknál fekete posztóból van; szélein és alsó szögleteinél zsinórzás 
és csipkefinomságú hímzésekkel van díszitve, dúsan a fiataloknál, egyszerübben – csak 
zsinórral – az idősebbeknél. A csipkés ruhára jön az övbevaló, vagyis egy viritó színű virágos 
selyemkendő, mely háromszögre fogva, a zsinóröv alá van felső szögével beszúrva. Mindez 
azonban csak az ünnepélyes öltözéknél jön alkalmazásba, mert hétköznap asszony és leány 
egyaránt sürűn redőzött kék perkál felsinget visel, minek muszuly a neve. 

Az asszonyok fejökön sima fekete főkötőt viselnek, melyre nagyon vékony fátyolkendőt 
kötnek, még pedig nagyon festőileg felillesztve. A leányok ünnepek és lakadalmak alkalmával 
arany paszománttal boritott 4 hüvelyknyi széles pártát hordanak fejükön, melyről hátul sürűn 
egymás mellé tűzött arany virágokkal ékes antik szalagcsokrok csüngnek le. Ezek közé 
szokták a mátkacsokrot is illeszteni, melyet az elmátkásodott leány vőlegényétől eljegyzése 
jelvényeül kap, mig ő csinált virágcsokrot ad, mit az – mint a szászoknál divatos – egész a 
menyegző napjáig kalapján visel. Hétköznap a nők fejökre színes kendőt tűznek, mit 
sajátságos modorban tudnak a nyak hátulsó részén egybekötni. Hajadon fővel még a leányok 
sem mennek útczára s azért itt a hajadon elnevezés nem alkalmazható. 

A lábbeli a nőknél mindig piros csizma; a hétköznapi egyszerű, de a szives csizmának 
nevezett ünnepnapi nagyon díszes; szára oly hosszu, hogy a lábtőig érne fel, ha a bokánál sürű 



ránczba nem szednék, sarka nagyon magas és keskeny. Neve onnan ered, hogy fejbőre 
szividomulag van kimetszve, mit egy másik toldalékdarab egészit ki; mely szabás idézi elő 
azt, hogy a talp és a csizma hegyes orra felkunkorodik, mint az a törökpapucsoknál szokásos. 

A női felöltő nagyon sokféle. Nyárban egy rókaprémes ujatlan irha-bundát szoktak panyókára 
nyakukba akasztani; ez veres selyemmel van elől czifrán kihimezve. Ünnepélyes alkalmakra 
és templomba menetelre azonban a díszes mentét használják, mely fekete, vagy szederjes 
posztóból készül, finom fehér birkaprémmel, elől aranyszálakkal vegyitett kék zsinórzattal és 
gombokkal diszitve. E mente egyik szárnyát kezdő ima alatt a nők ajkuk elibe szokták vonni. 
Télen a mente vagy bunda alá posztó mellrevaló jön. Ez világos zöld posztóból készült, fehér 
báránybőrrel prémelt, oldalt gombolódó hosszu mellény. A gyermekes asszonyoknak van egy 
kisdedeik hordozására használt ujatlan mentéje, melyet garáznának neveznek. 

A leányok is felöltönyül viselik az ujjatlan bundát, de ünnepélyes alkalmakkor és templomba 
elmaradhatlan a pártával járó palást; ez egy nagyon sürű redőkbe szedett fekete rásából 
készült gallér-köpeny, mely zöld vagy más színű bársony szegélyzettel van díszitve. Mind ezt 
kiegészitik a gyöngyvarratos karpereczek, melyeket kösöntyűknek neveznek, s mit oly szép 
műszónak találok, hogy a karperecz helyettesitésére ajánlandóknak vélek. 

A férfirend öltözéke szintén igen szép; fehér abaposztó szűk magyar nadrágra – mely oldalt 
veres szegélylyel, elől zöld veres vitézkötéssel van ékitve – jön a magas sarku kordován 
csizma, melynek hegyes orra szintén felkunkorodik, felül pedig kék zsinorba van szegve, mi 
az ifjabbaknál elől lecsüngő bojtban végződik. A lobogós ujjú gyolcsingek kézelői szintén 
selyemmel vannak hímezve, veressel a házasokénál, fehérrel a legényeknél. Az inget veres 
bőr-öv szoritja a derékhoz, mi a fiataloknál hímzett bőrboglárokkal van díszitve. Erre hosszu 
fehér irhamellény, s végre a rókaprémes galléru ködmöny jön; ennek ujjai csak könyökig 
érnek, hogy a kéz szabad mozgását ne gátolják, különben azt csak télen szokták felölteni, 
nyárban mindig panyókára viselik. Ködmöny és mellény egyaránt czifrán ki van selyemmel 
hímezve, még pedig a legényeknél veres, a házasoknál kék selyemmel. Gombjai díszkő 
(carniol, agát stb.), vagy üvegből vannak. Templomba a férfiak ködmöny helyett – vagy télen 
a felett – a panyókára viselt fekete czondrát hordják. Ez az aranyosszéki székely zekék 
mintájára van készitve, csakhogy amazokénál jóval díszesebben van elől és az oldalpálháknál 
(betoldás) kihímezve, sárga veres, de leginkább nemzeti szinű hárászszal. Fejükön nyárban 
széles karimájú, kerek fejű, fekete kalapot, télen fehér birkabőrből készült sapkát viselnek; 
templomba menetelkor azonban hosszu fekete kucsmát, melynek bojtos vége be van türve 
vagy lecsüngesztve; hajukat fülmellé fésülve hosszan viselik. Nyakkendőt csak a legények és 
fiatal házasok hordanak; ez fehér, s lecsüngő része veres vagy fehér selyemmel van 
kivirághímezve. Pödrött bajuszt, szakál nélkül, mindenki hord. 

Mint látható, ezen szép népviselet keveréke az ős magyar és németnek, mert a nők kösnyője, 
fűzője és a hosszu szabású mellények importált dolgok, mig a ruhaneműeknek dús 
zsinórozása és hímezése, szűk nadrág, panyókára viselt felöltők, rókaprémes gallérok stb., 
mind a magyar viselethez tartoznak. 

A mily sajátságos a toroczkóiak öltözéke, oly sok az eredetiség népünnepeikben is. Ez 
ünnepélyeket, mint a népélet legjellemzőbb vonásait, ha csak futólagosan is, érinteni 
szükségesnek látom. Mindenekelőtt a bányászoknak Féltél estvéje nevű ünnepöket fogom itt 
ismertetni. 



A bányászélet sok veszélylyel és nélkülözéssel jár; azért a bányászok is, miként a vészszel 
küzdő hajósok, nagyon vallásosak, s miként azok valahányszor egy hosszu tengeri út után 
partra érnek, hálát adnak Istenöknek, hogy annyi baj között vésztől oltalmazta, arra pedig 
kimulatják magokat, – ugy a bányászok is, midőn a féltél eltölt, Féltél estvéje nevű hálával 
egybekötött ünnepélyt rendeznek, mit velök az egész város meg szokott ülni. E nap délutánján 
minden kürtőből füstoszlop emelkedik, jelölve, hogy a gazdasszonyok valami rendkivülire 
készülnek. Estvére aztán minden háznál nagy lakoma van, az asztalokon párolognak a zsirban 
uszó sültek, de főleg sütemények készitésében tesznek ki az asszonyok; fánk, kürtöskalács 
mellett ott van az ünnepélyek szokásos süteménye, az óriási somodi*A somodi csak 
rendkivüli alkalmakkor szokott előkerülni; nagyra azért csinálják, hogy a maradékot a 
bányászok magokkal szokták vinni a bányákba., mi fűszerben dús strudl-féle tészta, s főleg 
igen jó borkorcsolya. A süteményekből a papnak és tanitóknak is küldenek, mert ők is 
részesei az ünnepélynek, a mennyiben a rákövetkező vasárnapon féltél háláját szokták a 
templomban megülni, hálát rebegve az isteni gondviselésnek, mely védte az év annyi vészei 
közt. 

Másik népünnepe a toroczkóiaknak áldozócsütörtökön van, midőn jól feltarisznyálva 
felmennek a havastetőkre, leginkább a Székelykő várhegyére, hol egész nap és estve is a 
felgyujtott nagy örömtüzek mellett vigadnak, s ottlétük emlékére magas csóvákat szoktak 
feltűzni. Ez ünnepélynek vallásos és történelmi eredetet követelnek; vannak kik azt mondják, 
hogy krisztus olajfák hegyére menésének emlékére szerveztetett, mások pedig a székelyeknek 
mongolok felett a székelykői vár alatt vívott győzelmével hozzák kapcsolatba, s ezen a várba 
szorult toroczkóiakat megmentett győzelem emlékünnepének tartják. A feltűzött csóvákban 
visszaemlékét hiszik azon zászlós kopjáknak, melyeket régen az e csatákban elesett székelyek 
sirja felett minden évben meg szoktak volt ujitani. Minden ünnepeik közt azonban 
megérdekesebb és legjellemzőbb a toroczkóiak lakadalmi ünnepélye. 

A leánykikérés és elmátkásodás háziasan, a rokonok részvéte mellett történik meg. A leány 
ekkor a vőlegény kalapjára csinált virágbokrétát tűz, a legény a leány pártájára szalagcsokrot. 
Mindketten e jelvényt mint hűségük jelképét egész a lakadalom napjáig viselik, mikor a 
legény csinált bokrétáját a leány valódi fris virágcsokorral cseréli fel. Mátkásodáskor már 
előre meghatározzák a lakadalom idejét, a mi leginkább tavaszon, ritkábban nyáron is tartatik, 
s rendszerint szombat estvén kezdődve egész szerdáig elhuzódik. Sőt azt pár héttel előbb 
megelőzi a hirdetési első ünnep, mert első kihirdetés vasárnapján templomozás után az ifjak 
elmennek ugy a menyasszonyi, mint a vőlegényi házhoz szerencsekivánataiknak kifejezésére, 
mikor főtt mézes török buzával (kukoricza, tengeri) vendégeltetnek meg; de viszontszolgálat 
fejében az ifjaknak meg kell törni a lakadalmi vendégséghez szükségelt fűszereket, mikor az 
egybegyüjtött rézmozsarak csengése-pengése messze elhallszik. A harmadik kihirdetés 
vasárnapjának estvéjén a menyasszony szülői búcsúvacsorát adnak, melyet tyúkos vacsorának 
neveznek arról, hogy a meghivott rokonok és vendégek mindenike egy tyúkot és somodit 
szokott a menyasszonynak vinni. Ezen „ingyen-vacsorának” is nevezett estélyt táncz rekeszti 
be, mi a vőlegényi háznál – hol a vigság már azt előzött szombat-estén megkezdődött – 
folytatódik. A vőlegényi ház sarkához magas póznára csóva van feltűzve, már szombat óta a 
kapu tárva van, a konyha az udvarra költözik, hogy az ételek jó illatja hirdesse a vendégséget, 
melyre mindenki szivesen láttatik, enni adnak is, de a bort mindenki magáéból, még pedig 
felemelt áron fizeti; e végett a pinczében elhelyezett hordók mellé csaplárost tesznek, ez 
kivánatra mindenkinek mér; de a bor kiváló jóságáról a gazda felelős, ki, ha a korcsmainál 
jobb bort nem tesz ki, károsodik. A pénzért való bormérés aztán az egész lakadalmi ünnepély 
folyama alatt tart. De az előadottak mind csak előzmények, mert a tulajdonképi lakadalom 
hétfőn kezdődik, mikor a város egész népe hivatalos. Hétfőn reggel a menyasszony és 



vőlegény kölcsönösen elküldik egymásnak nászajándékaikat. A vőlegény ajándéka áll szives 
csizma, selyem csipkés kötény, övbevaló és fejfátyolból; a menyasszony ajándéka nyakkendő, 
selyemvarratos ing és fris virágból készült nászbokréta. Vecsernyei harangszóra megindul a 
templomba a vőlegény násza egyfelől, a menyasszonyé másfelől, kitűzött ponton 
egyesülendők. A menetet pároslag az öreg rendű férfiak nyitják meg; utánuk jönnek 
sorrendben az ifjak, ezeket követik csoportban a nők; a vőlegény a két vőféj, a menyasszony a 
két nyoszolyaleány közt lépdel s ugy ezek, mint az egész gyülekezet legünnepélyesebb 
öltözetében. Esketés után az egyesült násznép ugyanazon renddel indul vissza, a minővel 
ment; de ezt megzavarja a „kalácsos ifju”. Erre a legjobb futó ifjut választják, ki egy nagy 
kalácsot feltartva, mondja: „itt a menyasszony kalácsa, ki el tudja venni, az adja át, azé lesz a 
menyasszony ajándéka s egyéb jutalmát is kapja”. Erre az inában bizó fiatalság közül többen 
kiválnak s üzőbe veszik a sebesen haladót, kit, ha valaki utólér, az – ha pedig beérni nem 
tudják, maga a futásra felhivó viszi el a menyasszonynak díszes kalácsát, váltságul 
nyakkendőt vagy egyéb ajándékot nyerendő. Ezen kis intermezzo után a násznép elkiséri a 
menyasszonyt a szülői házhoz, hol a násznagy a lekötött menyasszony kiadatását sürgeti, mit 
kereken megtagadnak; erre hosszas szóváltás következik, mi az ily alkalmakkal szokásos 
elménczkedés kiséretében mindaddig tart, mig a házi szószóló az érvelésből kifogyva, 
bevehető feleletre nem képes; ekkor aztán a násznagy átveszi a menyasszonyt, a vőlegény 
ünnepélyesen biztositja a búsongó szüléket: „hogy leányuknak atyja helyett atyja, anyja 
helyett anyja, testvérei helyett testvére lesz, s ezen rábizott kincset hűségesen megőrzi és 
gyarapitja”, mire a búcsúztató (versben) kezdődtével a menyasszony is sirva vesz búcsút 
szülőitől, testvéreitől, rokonaitól; de a parafernumot ezalatt kihordott fiatalság résen áll, s a 
menyasszonyt kiragadva a bánat karjaiból, a vőlegényi házhoz röpitik, hol a mellékszobában a 
nyoszolyóasszonyok pártáját kérik; de ő azt sokáig vonakodik átadni, végre hosszas kérésre 
lehull rózsakorának e fényes szép füzére, helyére jön a vőlegényi ajándékkal kapott főkötő és 
fejfátyol, melylyel felkontyozva, asszonyként vezetik a násznép elibe, hol leánysága 
jelvényének elvesztése feletti bánatát a menyasszonyi táncz azonnali megkezdésével 
igyekeznek vigasztalni. Táncz végeztével asztalhoz telepednek. A házasok nejeik mellé, a 
fiatalság keverten, s kezdetét veszi a lakoma, mely fényes és hosszan tartó; az ételnemüek 
túlságos sokasága alatt roskad az asztal, bort is annyit hoznak a vendégek háta megett levő 
borhordó ifjak, a mennyi éppen tetszik, de ennek árát mindenki megfizeti. Asztalbomlás után 
ujból kezdődik a táncz; a leányok csak keveset fordulnak, mert a megjelenő szakács 
hazamenetelre intvén, távoznak s csak a menyecskék maradnak vissza, ezekkel foly a táncz 
éjfélig, midőn rendesen haza oszlanak. Kedden a két részrőli örömszülőket s hivatalos 
rokonokat vendégli meg a vőlegény; ebéd után azonban felgyül a tömegesebb násznép 
tánczolni, mi szerdán reggelig szokott tartani. A toroczkóiak eljárják a fris csárdást is, de van 
németes tánczuk is, mint a landerisch, galopp stb. Különben ezek a magyar falusi népnél is 
egyszer-másszor kivételesen szintén elő szoktak fordulni. 

Az előadottakból látszik, hogy a toroczkóiak lakadalma igen költséges; egy ily lakadalmon 
elkel rendszerint egy vágómarha, 12 véka tiszta buza-liszt kalácsnak, egyannyi kenyérnek, 
számtalan majorság, tojás és főzelék s 100–150 veder bor; de a bornak magas ár rendszerint 
visszaforditja a kiadások egy részét. A nagy tracta magyar eredetű, a bor árának fizettetése 
azonban Ausztriából magokkal hozott szokás lehet, a mennyiben Magyarországon tudtommal 
sehol sincsen divatban. Annak kalmári színezetét azonban némileg szépiti azon körülmény, 
hogy a borból bejövő nyereményből rendszerint egy tehenet vagy lovat szoktak az uj házaspár 
számára venni. Azt már fennebb is emlitém, hogy a toroczkóiak rendszerint maguk közt 
házasodnak, elannyira, hogy a toroczkói leány inkább pártában őszül meg, mintsem más 
helységben menne férjhez. A férfiak szintén ez elvet követik, s nagyon ritka még az az eset is, 
hogy a szomszéd Szent-György rokon népe közül választanának nőt maguknak. 



De ha résztvettünk a toroczkóiak vigadozásaiban, illő, hogy bánatosabb perczeikben se 
vonjuk meg részvétünket; ha életük főbb mozzanatai felett szemlét tartánk, illő, hogy 
elkisérjük végső nyughelyeikre a temetőig, melyet Toroczkón birgejnek neveznek*A 
toroczkóiak, midőn nagyon megharagusznak, káromkodásképpen azt szokták mondani, hogy: 
„Egyen meg a birgej.” A birgej név valószinüleg a német berg-ből származik, mivel a temető 
a város délnyugati oldalán egy dombocskán van.. A temető annyiban sajátságos, hogy igen 
sok családnak van ott sziklába vésett sirboltja minden külső jel vagy felirat nélkül. Halálozás 
esetén sirásót még akkor sem fogadnak, ha a halottas családnak kriptája nincsen, mert a 
sirásást, valamint a sirboltban való koporsóüreg helyét a közelebbi rokonok és szomszédok 
szokták dijtalanul elkésziteni. Ezen atyafiságos vagy felebaráti végszolgálat megtagadása egy 
lenne a közvélemény előtti önmegbélyegzéssel. A sirkészitők a halottas háztól egy kenyeret és 
pálinkát kapnak. 

A halotti szertartás rendszerint a templomban történik; innen a tanulók által megnyitott 
menetet a férfiak követik pároslag, az öregek elől, után a többiek, a nők a koporsó után 
tömegesen mennek. A sir mellett az egyház világi főnöke (gondnok), vagy más arra alkalmas 
egyén rövid emlékbeszédet tart, melyben elősorolja az elhunytnak életét, érdemeit s végül 
köszönetet mond az egyházi személyek és az egész gyülekezetnek ezen végtisztességtételben 
való részvétért, mire rendszerint a pap válaszol, röviden megáldva a sirt. 

A siralmasokat egy-két rokon kiséri csak haza, örökség vagy osztály felett értekezendők; itt 
legfelebb egy kevés bor kerül az asztalra, a másutt szokásos pazar toroknak semmi nyoma; e 
helyett a tanulóknak és a nagyobb szükségben levő szegényeknek szoktak a halottas háztól 
ételt küldeni. 

Az előadottakban, azt hiszem, Toroczkó multja és jelene eléggé ki van fejtve, valamint 
jövőjének biztositására is ki van jelölve a követendő út, s igy búcsút veszünk a kedves 
várostól és rokonszenves népétől, hogy kutatásunkat testvér helységében, a nem kevésbé 
vonzó Toroczkó-Szent-Györgyön tovább folytassuk. 

XXIV. Toroczkó-Szent-György. 
T.-Sz.-György fekvése, környéke; Szilas és Havas patak völgyülete, a vizek vizválasztó 
nélküli kétfelé folyása. Szentgyörgyi nép, a falu néveredete, régi kolostor és kápolnák. 
Remete, régi bányász-falu, gyógyviz. Sz.-György történelme. Feldúlatása a Rákóczi-
mozgalomkor és 1849-ben. A residentia és kath. templom. Thoroczkay István kurucz 
tábornok. Kováts Mózes és Szakáts Miklós kurucz hősök sirjai. Az unitárius templom, 
feliratai, temetője. 

Toroczkón felül negyedóranyira a völgy kiszélesül, mert a Székelykő roppant sziklafala ott 
merészen lemetszve, egyszerre végződik, s a háta mögül kitörtető Geszteg patakának 
völgytorkolata csatlakozik a fővölgyhöz, mig szemben vele versenytársa a Tilalmas is, 
követve az átellenben levő havas példáját, Ordoskőnek nevezett gyönyörű bütüben végződik, 
két patak, a Havas és Szilas patak völgyeinek engedve tért a hegyek közé való behatolásra, s 
alkalmat arra, hogy a fővölgyhöz ez oldalról is térszélesitőleg járuljanak. Nevezett két 
pataknak a fővölgygyel egybeolvadó torkolatjában fekszik Toroczkó-Sz.-György. 

Alig van hazánkban meglepőebben gyönyörű pont, mint az egészen odaérkezésig a 
völgytorkolat előhegye által fedezett, s ennek meghaladtával egyszerre váratlanul feltáruló 



Szent-György. Már maga a rendszeresen épült falu is számos udvarházával, templomaival 
festői képet mutat; de mi azt megragadóan széppé teszi, az tájkörnyezete, melyet néhány 
vonással jellegeznem kell. 

A falu T idomban épült, egyik hosszabb útczája egyenes vonalban huzódik északról délnek, 
mig a másik nyugat-irányban messze felnyúlik a Havas-patak mellett azon nyugat-körirányú 
hegykebelbe, melynek környezetén és hátterében a legszebb idomú havasok vannak 
csoportositva. A Havas-patak völgye fölött mint kövült felhőtömeg emelkedik a roppant 
Ordoskő, hullámzatos fehér sziklaoldalával, s csodás idomzatban kicsipkézett 
sziklagerinczével; előtte – félre helyezve, hogy mit se fedjen el – az óriási gúlát utánzó 
Podmankő emelkedik fel egyedül, önállólag, s oly szabályszerüleg idomitva, mintha 
emberkéz, elfogadott épitészeti terv szerint rakta volna. Azonban a völgy túlfelén letörtető 
Szilas patak sem akar hátvidékével homályba veszni, sőt hogy a tájberendezés egyarányos 
(symmetricus) legyen, ott van a háttérben az Ordoskő alakját utánzó Szilaskő és Ragadozó 
nevű roppant havascsúcs, melynek sziklagerincze épp oly merészen van kimetszve, mint az 
Ordoskőé, s ott van alább a Podmankő ellenpárjaként, az önállólag feltornyosuló, szintén 
gúlaidomú Púposkő. 

A két patak völgye közt a Skhott nevű hosszukás bércz emelkedik, melyből keletre egy a két 
patak közé ékelt merész sziklagerincz nyúlik le. A falu felső végéhez közeleső végpontjánál e 
sziklagerincz minden oldalról függélyesen leszelt sziklacsúcscsá tömörül; ennek ember által 
megközelithetlennek tetsző tetejét koronázzák a tor.-szent-györgyi várnak még most is igen 
tekintélyes és nagyszerű romjai, melyek midőn mult idők nagyszerüen merész épitkezéséről 
tanuskodnak, egyszersmind tájképünknek legfestőibb központját alkotják. Gondoljunk még 
oda egy északra eső hegycsúcson gyönyörűen fekvő ódon kolostort, fehérlő uj templomával, s 
akkor némi képzetünk lehet a toroczkó-szent-györgyi hegykebel szépségéről, s jogosultnak 
fogjuk találni azon lelkesült elragadtatást, melyet kétségtelenül mindenki érezni fog annak 
váratlanul meglepő feltünténél. De festői nagyszerüsége, s oly nagy érdekkel magához vonzó 
büszke vára mellett, mutat e vidék oly tájalakulást, oly csodálatos természeti tüneményt is, 
melynek hasonlóját – tudtommal – sehol feltalálni nem lehet, s mely a természet szeszélyes 
játékának egyedüli unikuma e föld kerekségén. 

Két patak van itten, az emlitett Havas és Szilas patak, melyek ugyanazon hegylánczolatból 
eredve, párhuzamosan futnak nyugatról keletnek. Völgyeiket fenn roppant havasok, lennebb 
azon szikla-gerincz különiti el, melynek végfokát Szentgyörgy vára koronázza. Itt a 
vizválasztó hegység teljesen elenyészik, a két patak az egyen színvonalú völgy két felén fut a 
falu (Szent-György) közepéig; itt a Havas patak északra kanyarodik, s Toroczkói patak néven 
futja végig a gyönyörű toroczkói völgyet, működtetve annak hámorait, kohóit, mig Bórévnál 
az Aranyosba szakad. Ellenben testvér-folyója a Szilas patak szintén Szent-György közt 
megváltoztatja eredeti keleti irányát, délnek fordul, s a Geszteg, s más patakokat felvéve egy 
nagyszerüségben páratlan sziklarepedésen, (melyről alább) átrohanva, egyenesen a Marosba 
ömlik (Enyednél). E szerint két folyamvidékhez tartozó patak van itten, melyeknek semmi 
vizválasztója nincsen, elannyira, hogy Szent-György között minden mesterséges gátlás vagy 
csatorna nélkül a Havas patak vizét a Szilas patakéba, vagy a Szilasét a Havas patakéba át 
lehet venni és át is veszik akárhányszor. Ez által előáll azon rendkivüli körülmény, hogy az 
Aranyos völgyéből Bórévtól elindulva minden legkisebb hegy nélkül el lehet jutni a 
Maroshoz*El lehetne tehát itt egy vasútat is minden átmetszet vagy alagút nélkül vezetni.; elő 
áll azon rendkivüli eset, hogy ugyanazon völgyön egyszerre fel és le is lehet menni, mert a 
Székelykő háta mögül kirohanó Geszteg pataka északról délnek tartva foly a völgy keleti 
oldalán a Maros felé; mig ugyanazon völgy nyugati oldalán az előbbitől csekély közzel foly a 



Havas pataka délről északnak az Aranyos felé, s ekként ugyanazon völgy, ugyanazon 
pontjáról elinduló, s egymással párhuzamosan haladó egyén egyike, ki a Geszteg mellett 
halad, lefelé (folyam mentiben), – a másik, ki a Havas patak mellett halad felfelé (folyammal 
szemben) megyen; vagy pedig, ha két egyén hátát egybevetve ellentétes irányban elindul, 
minden észrevehető vizválasztó átlépése nélkül mindkettő lefelé azaz folyam mentében halad. 
Ily két egy-völgynek létezését legalább én se nem láttam, se róla nem olvastam, s mert igen-
igen nevezetesnek hiszem, e völgy-egybefolyás tanulmányozását szakértő 
természetvizsgálóink becses figyelmébe ajánlom, annál is inkább, mert az földtani 
észleletekre is gazdag talajt nyujt. Partsch állitja, hogy ott régibb időkben űzött ezüst- és 
aranybányászat nyomai mellett talált malachitot, rézfeketét (Kupferschwärze) és rézkéneget 
(Kupferkies), részint mészkő, részint quarczban; továbbá ólomfémlét (Bleiglanz) vas- és 
rézérczet a mészkő és jegeczespala érintkezésénél*Lásd Hauer Geol. Siebenb. 512. lap.. 

Vidékünkről, mely történelmileg, szépészetileg, földtanilag, de főleg természetrajzilag oly 
annyira nevezetes, némi előtájékozottsággal már birunk, s igy hozzáfoghatunk Tor.-Szent-
György vizsgálásához. 

Csak egy tekintetet kell Szent-György népére vetnünk, s azonnal meggyőződhetünk, hogy az 
a toroczkóiakkal egy eredetű: arczjelleg, termet, szokások, jellem és népviselet azonossága, 
mind e mellett bizonyit, s igy igen valószinű azon néphagyomány, mely szerint Szent-
Györgyöt Toroczkónak egy gyarmata népesité. Azonban ezen gyarmatositásnak nagyon régen 
– valószinüleg még a mongoldúlást megelőzőleg, vagy azután csakhamar – kellett történni, 
mert a pápai dézmák regestruma 1332- és 1333-ik évi rovataiban Szent-György már 
tekintélyes egyházközségként szerepel*Az 599. lapon ekként találjuk bejegyezve: „Martinus 
sac. de S. Georgio solv. 41 denar.” Ugyanigy a 634. lapon. Itt a helység előneve ugyan 
nincsen bejegyezve, de mivel az a tordai esperességben az aranyosszéki falukkal együttesen 
fordul elő, alig lehetne más, mint Toroczkó-Szent-György., ilyenné fejlődését pedig legalább 
is egy évszázadi lételnek kellett megelőznie. 

Nevét kétségtelenül temploma védszentjétől nyerte; van olyszerű hagyomány is, miszerint 
Toroczkói Ilyés a székelyek segitsége által a mongolok ostromától megmenekülvén, azon kor 
vallásos szokása szerint e szerencsés menekülés emlékére Szent-Györgyön kolostort alapitott, 
s környékén számtalan imolát emelt; minek következtében Toroczkó-Szent-György hires 
búcsújáró helylyé alakult át, hová a mongolok felett kivívott győzelem emlékére szervezett 
búcsúkra nemcsak e völgy, hanem a szomszéd aranyosszéki székelyek is nagy számmal 
sereglettek át. Kolostor*A régi kolostornak ma már semmi nyoma, mert Szentgyörgy mostani 
kolostora ujabban keletkezett, bár nem lehetetlen, hogy az a réginek helyén épült. és 
emlékkápolnák eltüntek, a búcsúk rég feledékenységbe mentek, de azért még napjainkban is 
feltaláljuk egykori lételüknek, a helyelnevezésekben és némi homályos nyomokban, emlékét. 
Igy Szent-György és Toroczkó között van egy kis mellékvölgyecske, mely a fennebb emlitett 
Podmankő aljához nyúlik fel. A völgyet és onnan lejövő patakot ma is Remetének nevezik. Itt 
kezdetben remete lakott, később falu alakult, mely Remete nevet nyert; lakói bányászok 
voltak, s most is fel lehet több helyen találni azon nagy halomban mutatkozó taraczkot, mi itt 
folyt nagyobb mérvű vasmívelésről kezeskedik. Toroczkó alakultával azonban az itt lakott 
bányásznép is oda huzódott, s a völgy kápolnája mellett annak hű remetéje maradt egyedül 
vissza; ennek elhaltával leomlott a kápolna is, de azért még napjainkban is felkeresik a 
magányos völgyet, mert ott ásványos forrás buzog fel, melyet köszvény és szemfájás ellen 
használnak. Alább a fővölgy közepe táján egy dombozatot alkotó romhalom van, melyet 
Kiskápolnának neveznek, ettől keletre a Székelykő alján Nagykápolnának neveznek egy 
helyet, s hogy a népnél századokon át változatlanul fenmaradó helynév, itt sem csal, azt 



tanusitják az innen közelebbi időben kiásott falmaradványok*Ifj. Thoroczkay Sándor itten 
felásatta a helyet s egy 5 öl 3 láb hosszu, 5 öl és 2 láb széles négyszög idomú épületnek talált 
bonthatlanul szilárd alapfalaira., melyekből egy itten állott tekintélyes szentélyre 
következtethetünk. 

Szent-György ős fészke a Thoroczkay családnak. Ezen család eredete és leszármaztatására 
nincsenek biztos adataink; Mikola*Hist. gen. Tran. p. 33. azt mondja, hogy a család 
Németországból származott be. A toroczkói hagyományok azt követelik, s a családdal 
folytatott perekben is azt állitották, Kállay*Nemz. Társ. 1831. évf. I. 164. szintén ugy 
vélekedik, hogy a Thoroczkay család eldődei az Eisenwürzelből kihozott bányásztelepnek 
voltak főnökei, vagy magisterei. Itt azonban ugy látszik, hogy a Thoroczkay ősök nevével 
előforduló magister czím hibás értelmezése tévvéleményt idézett elő, mert a magister régi 
időben nem jelentett, mint ez esetben vélik, magistratot, hanem oly czím volt, melyet a 
legtekintélyesebb embereknek adtak*Ugy itélem, hogy a magister vagy mester czím olyan 
irás- és törvénytudóformát jelentett, mint a későbbi „deák” czím.. Egy 1321. 
okmányban*Lásd ez okmányt Szeredai Not. Cap. Alb. 29. az Ákus nemből eredő Thoroczkay 
Ilyés erd. vajda nevével találkozunk, miből a családi traditiók azt hozzák le, hogy a 
Thoroczkay család székely eredetű lett volna, s hogy az az Ilyés (Chelleus), kit a mongolok 
Thuruszkó várába szoritottak, székelyek ispánja lett volna, s mint ilyennek jöttek segitségére a 
székelyek. Mind ezek oly feltevések, melyeket az annyiszor elpusztitott családi levéltár 
hiányos volta miatt bajos felderiteni; de annyit tény, hogy a Thoroczkayak legelőbb felötlő 
ősei igen tekintélyes állásu emberek voltak, s igy, ha a bányásztelep vezetői voltak is, 
csakhamar elváltak az egyszerű polgári állapotban levő városi néptől, s az ország zászlósurai 
közé soroztattak. Igy 1249-ben és 1253-ban István a székelykői Turuszkó vára épitése és 
védelmezéseért tekintélyes birtokokkal jutalmaztatik*Lásd fennebb a Székelykő leirásánál 
188–189. l.. Az ennek nyomában megjelenő Ilyés (Chelleus hibáson Elleus helyett), kit a 
székelyek a mongolok ellen védnek, a mentő székelyeknek átengedi Thuruskó várát a 
(székelykőit) minden tartozandóságaival. Ily nagyszerű ajándékot csak hatalmas nagy ur 
adhatott, nem pedig egy kis bányász-városkának polgármestere. Különben, hogy a család már 
ekkor egyike volt a hatalmasabbaknak, mutatja a neveik mellett ott található comes czím, 
valamint az is, hogy nemsokára (1321-ben) Thoroczkay Ilyés mint erd. vajda jelenik meg; az 
erre minősitettnek pedig mulhatatlanul gazdag zászlós urnak kellett lenni*A Thoroczkay-
családból azután is több tekintélyes ember került ki: mint Mihály kolozsi esperes, Ilyés, ki 
Mátyás király ellen lázadott fel. Székely Mózessel Brassónál László fejedelmi tanácsos és 
Mátyás esnek el. András, ki Basta elől Karánsebesre menekül, Zsigmond és Mihály fejedelmi 
tanácsosok és unitáriusok; továbbá István 1693–1707-ben aranyosszéki főkapitány s Rákóczi 
egyik tehetségesebb vezére; János 1707-ben kinevezett főkapitánya Aranyosszéknek, másik 
János (István fia) fogarasi kapitány, kincstárnok és korlátnok, ez báróságot nyert 1744-ben. 
Zsigmond a Rákóczi Józseffel való levelezés miatt elzáratott, de kiszabadultával grófságot 
nyert; ennek fia Pál aranyosszéki főkirálybiró (1812) és Torda vármegyei főispán (1816.), fia 
Miklós szintén Tordavármegye főispánja. Igy a családban van gróf, báró és nemes, van kath., 
ref. és unitárius. Czímerük egy volt Toroczkó város czímerével (keresztbe tett ekevas), mi 
közös eredetre mutatna, ott van a nap és hold, mi székely jelvény. Most a grófi czímer meg 
van bővitve, levén három osztályú paizs, felül nap és holddal, alól buzakalászoktól tetőzött 
két keresztbe fektetett ekevas, végén két galambbal.. 

A Thoroczkay családnak birtokában egy nagy uradalom volt, melyhez e vidék sok faluja 
tartozott*Ezen faluk voltak: Szent-György, Gyertyános, Bedellő, Felső- és Alsó-Solczva, 
Poshága, Ujfalu, Vidaly és Bórév., s mely területre I. Lajos királytól 1373-ban pallos-jogot 
nyert*Ezen okmány kelt Visegrádon 1373. sept. 29-én, mely szerint Ilyés mester és 



Lászlónak, Thoroczkeni Ilyés fiainak, emennek fia István és mostoha testvérük, Ákus fiai, 
György unokáinak András- és Miklósnak összes birtokaikra pallos-jogot enged fiuról fiura, 
utódról utódra, ugy hogy tolvajokat, házak és fedelek rombolóit, más gonosztevőket és rosz 
embereket bárhol levő birtokaikon és azok határain lefoghassanak, elitélhessenek, 
felakasztathassák, lefejeztethessék, szétvághassák, csonkithassák, vagy bármi más módon 
büntethessék. Ezt ugyan Lajos király ez év nov. 2-án Miklós mester kérésére ismét 
megerősiti. Töredékesen közli Fejér Cod. dipl. IX. 4, 49. Egész terjedelmében a toroczkói 
perokm. Trans. 303–308. lapjain.. Ezen uradalom központja Toroczkó-Szent-György volt, 
melynek hatalmas várában mint sasfészekben trónoltak a hatalmas Thoroczkay ősök. Nem 
lehet tudni, hogy a család Szent-Györgyhöz adományczímen jutott-e, vagy az ott lakó szabad 
bányásznépet erőszakkal hajtotta-e jobbágyságra, vagy hogy Toroczkónak e gyarmata a 
család által birt területre önként telepedett-e? tény az, hogy Sz.-György lakói legalább is 
három századdal előbb lettek leigázva, mint Toroczkó lakói; bár abból, hogy a Karakai 
családnak egy pere 1641-ben a toroczkói tanácstól a szent-györgyi tanácshoz 
felebbeztetik*Lásd részletesebben fennebb Toroczkónál 210. lapon és a toroczkói 
perokmányok Trans. 281–283. l., arra következtethetünk, hogy Szent-György is régen több 
volt, mint egyszerű falu. 

A toroczkó-szent-györgyi uradalmat egészen 1467-ig békésen birta a Thoroczkay család, 
ekkor Thoroczkay Ilyés szintén részese levén a Mátyás király elleni összeesküvésnek, minden 
javait elvesztette; mikor a szent-györgyi uradalmat Csupor Miklós erdélyi vajda nyerte el. 
Csupornak 1474-ben bekövetkezett kihaltával buthlini Kis János, Gábor és molchi Klopsitz 
Horváth János nyerik el; nemsokára pedig a dengelegi Pongráczok kezén van*Lásd Kemény 
Józs. App. dipl. Tr. VI. 287., részletesebben fennebb Toroczkó leirásánál a 201. l.. Biztosan 
nem tudjuk, hogy a notázott s Lengyelhonba menekült Thoroczkay Ilyés, mikor nyerte vissza 
elkobzott jószágait, ez valószinüleg 1494 körül történhetett, midőn a szent-györgyi várat és az 
uradalomhoz tartozó javak visszaadását kérelmező Thoroczkay Ilyés előnyére, Ulászló a 
szebeni országgyülésről vizsgálatot rendelt*Lásd ezt részletesebben fennebb Gyéres és 
Toroczkó leirásánál 138. és 201. l.. 

Dózsa kuruczai 1514-ben feldúlták a tor.-szent-györgyi várat, mikor alkalmasint a falu is 
sokat szenvedhetett. Ezen esemény, ha Szent-Györgyre nyomasztó volt, Toroczkóra éppen 
vészthozóvá lett, mert ez esemény ötletéből nyerte 1516-ban Thoroczkay Ferencz a gyermek 
Lajos királytól azon uj adománylevelet, mely nemcsak a szent-györgyi uradalmat biztositá a 
családnak, hanem Toroczkó városát is bevonta a szolgaság jármába*Ezen uj adománylevelet 
és következményeit lásd fennebb Toroczkó leiránál a 201–202. lapon.. 

1605-ben a zsarnokságnak egyik kalandora jött Szent-Györgyre, hogy méltó büntetését el 
vegye; ugyanis, midőn az eltiprott magyar haza felemelésére nagy Bocskai István fegyverre 
kelt, Erdélyben is kezdettek mozogni az idegen iga súlya alatt nyögő hazafiak. Rudolf 
zsákmányterhelt kormányzói közül Krauseneck Pál rablott kincseivel tovább állott, más két 
társa Szebenbe huzódott, honnan Hofkircher Jánost – egyik kalandor várparancsnokukat – 
küldötték a szorongatott Szamosujvár megsegélésére. Ez jan. elején Fehérvárról fegyverre 
szólitá a hazát, eredménye néhány százra menő szász volt, ezekkel Tordára vonult, honnan 
Aranyosszéknek parancsolta a fegyveres felkelést; de midőn parancsa eredménytelenül 
hangzott el, féktelenkedve és dúlva vonult fel az Aranyos mellett, s Rákosra beütve, a 
szomszéd falukat pusztitani kezdette. A székelyeknek rendre utasitására gyülekező sergei elől 
megszökve Toroczkó-Szent-Györgyön Thoroczkay Istvánné udvarába ült be. De nyomában 
voltak a székelyek, kik a szintén fegyvert ragadott toroczkói és szent-györgyi néppel az udvart 
megrohanták, heves ostrom után bevették, s Hofkircher uramat tiszteivel, s szedett-vedett 



rabló népével megkötözve Enyedre kisérték. Mivel pedig a város átvenni nem akarta, 
visszainditották Toroczkó felé, oda azonban nem értek, mert a Kőszorosában a feldúlt 
faluknak elkeseredett népe felkonczolta*Lásd Bethlen Farkas VI. 221, és Kővári Erd. Tört. 
IV. 167.. Ez esemény volt kezdete azon nagyszerű nemzeti mozgalomnak, mely Bocskai útját 
Erdély trónjára előkészité, ez volt a kis gömb, mely a népboszu lavinájává nőve ki magát, 
Rudolfnak Erdélyt oly régóta gyötrő és fosztó hadseregét elseperte. – 1656. máj. 23-án 
Rákóczi György Toroczkó-Sz.-Györgyön van*Lásd aranyosszéki Okmánytár I. 123. lap, és 
fennebb az Örvénykő leirásánál 196. l.. 

A Rákóczi-mozgalom ideje alatt Toroczkó és Szent-György népe egész lelkesedéssel 
csatlakozott a nemzeti ügyhez, annyival inkább, mert földesurok érzelmei és összhangzásban 
voltak a népével; Thoroczkay István lobogtatván elől azon zászlót, melyre „szabadság és 
haza” volt jelszóként feltűzve. Meg is kellett ezen erényeikért lakolniok, mert bár mennyire 
elrejtett távoli völgyben laktak is, a vad Tiege mégis felkereste. 1704-ben Enyed feldúlása 
után rárontott Toroczkó-Szent-Györgyre a várat ostrom alá vette, s hosszabb ideig tartott 
lődöztetés után a benn volt őrizet elszánt védharcza daczára bevette és feldúlta. Ezen harczban 
esett el Kovács Mózes hadnagy, ennek öcscse Szakács Miklós és számtalan más harczos. 
Thoroczkay István maga is megkisértette a vár ostrom alóli felmentését, de csekély erővel 
levén, a nagyszámu ellenség elől kénytelen volt Istvánházára visszahuzódni; Tiege pedig 
nemcsak a daczoló váron állott boszút, hanem elhamvasztotta az egész falut a reformátusok és 
unitáriusok templomával együtt. Midőn romboló dühe itt már mitsem talált, vandal tettét azzal 
koronázta meg, hogy a szomszéd Toroczkó városának bocsátá vad harczosait, kik az elrendelt 
kizsákmánylás után az egész várost elégették*Lásd Bethlen Miklós önéletl. II. k. és Cserey 
Mih. Hist. s főleg a nagyenyedi ref. egyházközség levéltárában levő pium collatum 
inventariuma szerint, melyben fel van emlitve, hogy Thoroczkay Istvánné, Kapi Borbála egy 
harangot ajándékozott a sz.-györgyi vár kápolnája számára, mely ott használtatott mindaddig, 
mig Tiege a várat bevéve, le nem rombolta; ugyanez okmányban elő vannak röviden adva 
ezen harcznak a fennebbiekben előadott esélyei is. Tiege rombolását megelőzőleg valamely 
féktelen kurucz csapat is megfordult ott, kiknek a várat feladták, mikor Sinka Mih., Mezey 
Fer. és Kovács Tamás, mint mondák, Guthi számára sok fegyvert, skofiumos czafrangot (igy), 
aranyos nyerget, mentéket s élelmi szereket vittek el, a mint ez kitűnik egy 1705. jul. 27-én 
Toroczkón Borbély Mih. házánál végrehajtott esketésből. Lásd Aranyosszék levélt. az 
„Árpád” czímű jegyzőkönyvgyűjteményben meglevő eredeti esketést.. 

A dúlónak véres nyomdokain jöttek a szegény kifosztott enyediek, védelmet és menhelyet 
keresni a hason sorsuaknál; véráztatta romok közül jöttek a mindentől megfosztott hasonló 
helyzetű néphez; de azért ugy Szent Györgyön, mint Toroczkón testvéries fogadtatásban 
részesültek, s mi kevese az itteni népnek megmaradt, azt örömest osztá meg szerencsétlen 
vendégeivel. 

A Hora-Kloska-féle lázadás ismét romokat hagyott a korábbi veszteségeit alig kiépült Sz.-
Györgyön 1784. nov. 11-én ütött Sz.-Györgyre az oláhok egy vad csapatja, vezettetve egy 
Járay nevezetű elvetemült embertől, kit Thoroczkay Zsigmond neveltetett, s tett szent-györgyi 
ref. cántorrá, de kit e hivatalából iszákossága és rosz erkölcsei miatt lelkésze elmozdittatott. 
Ezen, a helyi viszonyokkal ismerős szörny vezette saját véreire és jóltevőire a fékvesztett vad 
tömeget; legelőbb az udvarokat rabolták ki, minden ezüstneműt, értékes holmit elvittek, mi 
iromány és könyv volt, elégették, hogy azok tüzével lángba boritsák a kifosztott lakházakat és 
gazdasági épületeket, honnan a lovakat és szarvasmarhákat mind elhajtották. Az udvarok után 
a templomok következtek, a szerzetesek residentiája lángok martalékjává lett, bár magok a 
szerzetesek lovakra kapva elmenekültek; a templomi ékszerek s a kolostor pénztára, bár biztos 



rejtekhelyre volt letéve, Járay útmutatása nyomán felfedeztetve elraboltatott. Legnagyobb 
dühvel azonban saját temploma és lelkésze ellen lépett fel; a kitünő míveltségű, s igen jeles 
könyvtárral rendelkező ref. lelkész Farczádinak minden könyveit, kéziratait halomra rakva 
elégették, magát a lelkészt felkonczolták, lakját és a templomot is feldúlták. Az egyház rejtett 
clenodiumaira, pénzére Járay itt is rávezette a rablókat. De ki Isten és ember ellen támadt, ki 
saját hit- és nemzetfeleinek romlásán működött, csakhamar megkapta érdemlett büntetését; 
mert a Kálnoki huszárok a Toroczkón garázdálkodó oláhok szétszórása és halomra apritása 
után váratlanul rácsaptak Szent-Györgyre is, s Járayt éppen akkor csipték nyakon, midőn a 
ref. templomban a szószék feletti koronát rombolta. – A vad futásnak eredő oláhok közül itt is 
sok veszett el, még több jutott fogságra. Ezek és a rablásban részt vett néhány szent-györgyi 
urbéressel együtt Járay is Enyedre vitetett, hol méltó büntetésüket megkapták*A véderő e 
gyors megérkezte a szentgyörgyi unitárius templomot megmenté a feldúlatástól. Adatokat 
lásd Uzoni Fosztó Hist. unit. Tran. IV. 829. és a tor.-sz.-györgyi szerzetesek házi 
történetében.. 

1849-ben az oláhok még véresebb nyomokat hagytak Szent-Györgyön. 1848. nov. 11-én 
hajnalban egy Moga József vezetése alatt levő 10,000 főt számláló oláh tábor vette körül a 
falut. Menekülésről szó sem lehetett, a sz.-györgyi nép rémülten huzódott a templomokba, 
honnan küldöttség ment a vezérhez, tudatva, hogy az urak közül senki sincs jelen, ők magok 
mind szegény jobbágyok, s készek, mi tőlük kitelik, kivánat szerint kiszolgáltatni. A feltételek 
– mi 16 vágó-marha és a fegyverek kiszolgáltatása volt – teljesittettek, s ezen tábor az 
udvarok kirablása, azok marháinak elhajtása után minden további kártétel nélkül távozott. 

Kegyes, máshelyt gyakorolt eljárásukkal szemben, szelidnek mondható bánásmód és kezdet 
volt ez, melynek végzete annál iszonyatosabbá lett. 1849-ben a nyugati havasokat cernirozó 
magyar hadsereg centruma Toroczkó völgyén nyomult fel*A centrum parancsnoka b. 
Eglofstein Béla őrnagy volt. Az e tájt levő csapatok voltak Lapádtól Nyirmezőig az LV. 
zászlóalj Szathmári százados vezénylete alatt és tordai Velits Károly vadász százada. A 
bedellői havason Kovácsi János vadász, Biró Samu egerbegyi és Zsakó István toroczkói 
nemzetőrszázadai és két szathmári század. A bedellői havastól Lunkáig Egei János és b. 
Jósika Pál által vezetett két aranyosszéki nemzetőrszázad. ezen hadművelet folyama alatt 
kifejlett csaták alatt Gyertyános egy honvéd csapat leölési kisérlete miatt felégettetett. Ezt – 
midőn a muszkák beütésével a magyar sergek innen elhuzódtak – Szent-Györgyön boszulták 
meg az oláhok. 1849. jul. 30-án a bisztrai oláh pap fia Fodor László által vezetett roppant oláh 
tábor közelgett Szent-Györgyhöz, lángtenger jelölte útjokat, mit a mezőn levő szénaboglyák 
felgyujtása idézett elő. A távolabb lakók illumináltak, mig a szomszéd falusiak a mezőn levő 
gabonát az ország útjára hordva csépelték és takaritották haza, hogy igy a kifosztandóknak az 
utolsó falat kenyeret is kivegyék kezeikből. A nép ekkor is békekövetséget küldött a vezérhez, 
de a kiküldött 7 ember azonnal lekonczoltatott. Ezt látva a nép, a havasokra menekült, vagy 
20-at a késedelmezők közül legyilkoltak a falut megrohant oláhok, kik az udvarokból és a falu 
házaiból mindent, mi értékes volt, szekerekre rakva gondosan eltakaritottak, a falu 
mindennemű csordáját elhajtották, s azután a falu négyszögletét meggyujtva, ugy elégették, 
hogy csak 2 félreeső ház maradt épen. Elégett ekkor minden templom, elvolvadt minden 
harang, nem maradt a visszatérő, mindentől fosztott, földalatti gunyhókban étlen nyomorgó 
népnek még ima helye is, hol szerencsétlenségében Istenéhez folyamodhatott volna. Ez nem 
harcz, hanem a tulajdon ellen rendezett rabló hadjárat volt; ez nem a boszu felhevülésében 
végrehajtott meggondolhatlan tény, hanem egész hideg vérrel és vad cynismussal kivitt rablás 
volt, ezt nem önvédelem szükségessége, hanem hideg kegyetlenség idézte elő, annál nagyobb 
felelősséggel és gyalázattal, amennyiben itt nem népet nyomorgatott földesurakat boszultak 



meg, hanem velök azonos sorsú szegény volt jobbágyokat fosztottak ki és tettek 
földönfutókká. 

E rombolás jelei még most sem tüntek el teljesen; a falusiak előbb csinos házai helyett 
többhelyt csak alkalmi szalmás házak épültek, s sok helyt merednek fel a rombadült egykor 
fényes kastélyok és udvarházak magas kürtői, mint ezen rémnapok fájdalmas felkiáltó jelei; 
másutt az elszegényedett tulajdonos a romoknak csak egyik szögletét vette fedél alá, s ott 
szomoruan tölti napjait egykori jóllétének e bús romjai felett. 

Előttünk áll Szent-György multja, de hogy az kiegészitett legyen, szükséges 
vallástörténelmének is rövid átnézetét adnunk. 

Szent-Györgyön Toroczkóval egykorulag, tehát a reformatio után csakhamar elterjedt és 
kizárólagos uralomra jutott az unitárius hitvallás*1583-ban az unitáriusok már generalis 
visitatiót tartanak Toroczkó-Szent-Györgyön. Lásd fennebb Toroczkónál 215. lapon., 
annyival inkább, mert a földesurak is – mint János Zsigmond korában Erdély csaknem 
minden családja – azon hitvallást követték. A mult században azonban a család hitegysége 
meg lett zavarva, s az a sajátságos viszony állott elő, hogy a család három rangú, nevezetesen: 
grófi, bárói és nemesi rangfokozaton levő tagjai, három hitfelekezet között oszoltak meg, s 
mivel mindenik saját hitének jobbágyai közt proselitákat igyekezett csinálni, a falu népének 
hitegysége is ez által meg lett zavarva. A grófi czímet nyert Thoroczkay Ferencz, mint buzgó 
református, fényes templomot épitett, azt alapitványokkal látta el; de mivel dédunokája 
katholizált, a református hivek is lassanként elolvadtak, s ma megvan a templom, van pap is, 
de hivek hiányoznak. 

A katholikusok védnöke Thoroczkay György és neje Pekri Krisztina volt, ezek már nagy 
áldozatkészséggel kezdettek a hittéritéshez, s hogy azt sikeresen folytathassák, szerzeteseket 
hoztak előbb udvarukba, azután pedig elhatározták, hogy azok számára kolostort épitenek. – 
A falutól északra eső dombon volt a család régi sirboltja, azzal egybeköttetésben 1727-ben fel 
is épittették a templomot és a szent Ferencz rendű szerzetesek kényelmes residentiáját. – A 
szerzetesek minden időben szerették a csodás és mysticus dolgokat, ez okon a szentgyörgyi 
templom és residentia keletkezését is a csodaszerűség nymbusába foglaltan igyekeznek 
felmutatni, a mennyiben a residentia házitörténetében leirt ily – komolyan tárgyalt – regével 
hozzák kapcsolatba. Az e residentiát alapitó Thoroczkay Gy. több idő óta veszélyes betegen 
feküdt Somkereken, betegsége mind terhesebbé vált, elannyira, hogy halálát közelegni 
érezvén, egy dézsi ferenczest hivatott magához; ennek tanácsából tette azon fogadást, hogy 
felgyógyulása esetében e csík-somlyai csodatevő szűz Mária szobrához fog járulni. Alig hogy 
e szent fogadalmat tette, már azonnal jobban érezte magát, s nem sokára teljesen felgyógyulva 
jelent meg Csik-Somlyó pünkösti búcsúján. Itt még inkább eltelt a hit malasztjával, elannyira, 
hogy Szent-Györgyre való visszaérkeztével azonnal hozzá kezdett a szent szűz sugallta 
ötletből egy templom és residentia épitéséhez. Eddig megy a szerzetesi élénk fantasia által 
költött hitrege, hanem valóság volt az, hogy a residentiát alapitó Thoroczkay György még e 
mellett 5000 frt alapitványt is tett a szerzetesek s pár ezer forintot szegény tanulók számára. 
Ezen iskolai alapot Thoroczkay János 8000 frtra emelte, b. Thoroczkay István pedig a szent-
györgyi dézma quartaját is Csabánszky József jézsuita segélyével erőszakosan*Akkori tor.-
sz.-györgyi lelkész Uzoni Fosztó István, a legnagyobb erélylyel lépett fel e jogtiprás ellen, de 
ugy az ő védelme, mint az unitárius egyházközség által meginditott per – melyben a százados 
használat által érvényesült jog kétségtelen okmányokkal támogattatott – nem tudták 
megoltalmazni; az igazság és jog lábbal tiportatott, a quárta a barátoknak itéltetett oda, azt 
szedték 1848-ig s váltságát is ők vették el. elvette az unitáriusoktól s a residentiához adta, 



daczára az unitáriusok 2 1/2 százados jogélvezetének, s daczára annak, hogy az unitárius 
hivek 964-en voltak*Az unitáriusok azóta 780-ra olvadtak le, mit részint az 1849-ki 
gyilkosságoknak, részint áttéréseknek lehet feltudni., midőn a neokatholizáltak akkori száma 
alig ment 20 lélekre. 

Elszomorodtam az igazság ily lábbal tiprásán, de a vigasz némi érzete hatott át, midőn az 
elvétel egyik főérvéül a nevelésügyet láttam felhozva; ez, és Thoroczkay János iskolára tett 
8000 frt alapitványa nyomán egy jól berendezett tanintézetet hittem a residentiában találni. 
Fájdalmasan csalódtam, mert ott egyetlen szerzetesnél más nincs. A tágas residentia termeiből 
már rég elköltöztek a muzsák, valamint elköltöztek az alapitványok is, mert hogy azok a 
szegénység alázatos mezébe bujt szerzetesek a kezökön megforduló pénzeket hová tüntetik el, 
azt mi szűk látkörű világi emberek felfogni nem tudjuk*Az ily kisebbszerű s a terjedő 
felvilágosodással hova-tovább korlátoltabb jövedelmű kolostoroknál még értem, ha feleszik 
és iszszák, de Királyhágón túl vannak oly kolostorok, melyeknek százezerekre megy évi 
jövedelmük, s ha betekint az ember, alig talál 4–5 alázatos, rongyos férfiut, kikről semmiként 
fel nem lehet tenni, hogy azon roppant jövedelmet elkölteni tudnák, hacsak pánkó helyett 
bankót nem falatoznak. Hanem ennél még kevésbé értem azt, hogy egy polgárosodott 
államban az ily heréket továbbra is fenn tudják tartani.. 

A residentia a régi, de az 1849-ben feldúlt eredeti templom helyére 1867-ben uj templom 
épült*Leginkább id. és ifj. Thoroczkay Sándor áldozatkészségéből.. A csinos uj épületben 
azonban a réginek is fentartatott némi emléke egy – a sirbolt bejáratául szolgáló folyosó 
falába helyezett – feliratok kőben, melyen ez olvasható: 

„In honorem sanctissime Trinitatis B. V. M. et S. Georgy M. propriis expensis fieri curavit 
Spectabilis Dnus Georgius Thoroczkai de eadem et conjunx ejusdem Cristina Pekri Anno 
1727.” 

De van ennél a templommal egybekötött sirboltban egy sokkal becsesebb oly emlék is, 
melyhez minden hazafi tisztelettel és ihletett kebellel közelithet. Siremléke ez a szabadság 
egyik kiválóbb harczosának, a nemzeti jogvédelem egyik dicső hősének, Thoroczkay 
Istvánnak, Rákóczi Ferencz e vitéz tábornokának. 

Az emléktáblának – mely itnyugvását bizonyitja – felirata ez: 

„Anno Domini 1707. 

Ezt a sirt csináltatta emlékezetre magának feleségk (feleségének) és maradékik (maradékinak) 
T. Nz. Ts. Thoroczkó Szentgyörgyi üdösbik Thoroczkai István a felséges erdélyi fejedelem II. 
Rákolczi Ferencz kglmes Urk egyik tanátsa. Törves (törvényes) Táblajk (táblájának) 
praesidense, Nemes Küküllő vármegyének főispánja.” 

Alább: 

„Első halott legkisebbik Thoroczkai Sámuel holt meg életének 24. esztendejében 1707. 2. 
marty.” 

Ez alatt van a Thoroczkay-család czímere, mellette egyfelől: 

„Anno 1712 die 11. aprilis holt meg maga 63 esztendős korában.” 



Másfelől: 

„Anno 1714 die 28 aprilis holt meg a fia Thoroczkai István 32 esztendő korában.” 

A Rákóczi-forradalomnak még más hősei is nyugosznak e tájt, mert a reformátusok és 
idegenek residentiához közel eső temetőjében*Az unitáriusoknak Szentgyörgyön nincsen 
temetője, mert itt az van szokásban, hogy minden család halottját kertjében temeti el. 
esetlegesen bukkantam rá egy a többinél díszesebb siremlékre, melyen e felirat olvasható: „Itt 
fekszik két igaz atyafiaknak meghidegült tetemek. Kováts Mozes főhadnagy, eötse Szakáts 
Miklós, mindketten kegymes Urunk Rákolczi Ferencz ő Naga mellett, hazánk oltalmazására 
kardot kötvén, diczéretesen egy néhány ellenségh halálával oz… vitézül elestenek… 31 
eszt… 

Oldalán: „Kováts Mozes eözvegyének Bózsla Anna költségén készült.” 

A szomorodott özvegy, midőn e sirkövet kedves övéi sirjára helyezé, nem gondolta, hogy 
azzal egy történelmi hézagot tölt ki; igen, mert e töredezett feliratból nem csak azt tanuljuk, 
hogy Toroczkó és Szent-György egy tábornok mellett más kiváló harczosokat is adott a 
hazának, hanem azt is, hogy Tiege Szent-Györgyöt és Toroczkót feldúlt hadsergével a 
kuruczok szembeszálltak és harczot vívtak, mely alkalommal a siriratban megnevezett két hős 
– s velök bizonynyal mások is – elvérzettek. Azért e domb, melyre az emberek kegyelete 
szentélyt épitett, szent kell hogy legyen a honfi előtt is, mert földjével a haza szent jogait 
védett hősök porai vegyülnek. Ez okból a gyönyörű fekvésű residentia és temploma képét 
melléklem; e kép hátterét a festői idomzatú Ordoskő alkotja, melynek egyik sziklagerincze 
egy élzetben (profil) fekvő emberi arcz alakját utánozza, honnan Emberfő neve. 

De hogy részrehajlással ne vádoltathassunk, melléklem Toroczkó-Szent-Györgynek egy 
másik, délről felvett képét is, melynek hátterét az egész hosszában elnyuló Székelykő alkotja, 
mig az előtérben látszó falu házsorai közül az unitáriusok csinos temploma emelkedik ki. 
(Lásd a 234. lapon.) E templomot, ugy látszik, a Thoroczkay-család valamelyik kegyes eldőde 
épitette. Erre mutat a templom homlokzatán levő Thoroczkay-czímer, mely felett 1643 
évszám látszik; alatta latin versek voltak, de a melyek most olvashatlanok. E templomot Tiege 
felgyujtotta és romba döntötte, a mint az egyház szószékén levő e felirat mondja: „Post 
tristem ac memorabilem combustionem per Germanos factam Anno MDCCIII. denuo erigitur 
sumptu prividi Johannis Varga 1704, existente pastore Johanne Almási rectore Daniele 
Karátsonfalvi.” 

E felirat ismét történeti becscsel bir, mert abból világosan látjuk, hogy Toroczkó-Sz.-
Györgyöt a németek 1703-ban pusztitották el, s igy vagy hibás az évszám (1704), melyre 
Cserei és Bethlen Miklós Toroczkó-Szent-Györgynek Tiege általi felégetését teszik, vagy 
pedig kétszer: 1703- és 1704-ben is részesültek a szegény szentgyörgyiek a labanczok 
látogatásában. 1849-ben ismét lángok martalékja lett az egyház, de a hivek kegyelete és 
áldozatkészsége azt ujból helyreállitotta. E templomban kétszer tartottak zsinatot az 
unitáriusok, nevezetesen 1775. jun. 21-én és 1815-ben*Uzoni Fosztó Hist. Unit. Tr. IV. 879 
és V. 424.. Temetőjében Kénosi Tözsér János és Koncz Boldizsár vannak eltemetve, egy 
derék egyházi iró és erélyes püspök, kiknek, mert életük áldásos volt, emlékük is szent kell 
hogy legyen. 

XXV. A toroczkó-szent-györgyi vár. 



A toroczkó-szent-györgyi vár épitési kora és történelme, fekvése, alkatrészei, épitészete, 
várkertje. Viszhang. Vajda, Máté és Loránd kútja. A Kőlyuk. 

Az egyszerű falu, mely első feltüntével elragadott, a közelebbi vizsgálatnál sem hazudtolta 
meg magát; nem csak külsőleg csillámlott az, hanem valódi belbecscsel is bir, mely főleg az 
előbbi fejezetben tárgyalt eseménydús multjának történetében nyilvánul. Pedig még hátra van 
Szent-György legérdekesebb része, dicső emlékkoronájaként feltünő ódon vára, mely ott a 
büszke sziklacsúcson pompálkodik, oly épnek tetszve a távolból, mintha fedélzete csak 
közelebbről égett volna le, mintha lakói nem rég hagyták volna el. Utoljára hagytam e vár 
ismertetését, miként ínyenczek szokták a utóíz kellemének hosszabbitásaért a legjobb falattal 
tenni. Hisz ínyencz vagyok én is, de nem azon fajtából, kik a test táplálásának izletes falatai 
után kapkodnak, hanem olyan, ki a romokon felnőtt repkény füzér s széthullott babérkoszorúk 
elszórt levelei közt keres oly emlékfalatokat, melyek a történelem nagyobbmérvű abroszán 
terittetnek fel. 

A tor.-szentgyörgyi vár bizonynyal egyike hazánk legérdekesebb, legnagyszerűbb s a mellett 
legépebben fenmaradt épitészeti műemlékeinek, miért figyelmesebb vizsgálatunkat méltán 
kiérdemli; de mielőtt e nagyszerű maradványt észleletünk tárgyává tennők, előbb szükségelt 
előtájékozottságunk végett annak történelmével kell megismerkednünk. Ez azonban 
korántsem oly ép, mint maga a rom, sőt sok helyt igen is csonka, s már alapjában vagy jobban 
mondva, kiindulási pontjában is nagyon hiányos, mert e várnak már épitési korára nézve is 
bizonytalanságban vagyunk s a feltevések csalódhatásnak kitett terére vagyunk útalva. 

Ázsiából kijött őseink mind szabad, harczos nép, legalább maga keblében, nem ismerte a 
szolgaságot; alkotmánya a jogegyenlőség s egyforma hadkötelezettség alapján nyugodott; de 
a hogy a keresztyénség felvételével Európa népeivel kibékülve, szorosabb szövetségre lépett, 
kezdettek az ebből háromló jókkal a középkor némely rosz szokásai is elharapódzni köztünk. 
Ilyen volt a feudalismus, melynek gyökszálai már szent István király alatt kezdettek 
megfogamzani; az ekkor betelepült idegenek, sőt maga a papság is a keresztyénség védelme s 
sikeresebb terjeszthetése indokából magas bérczormokra várakat kezdett épiteni, melyek, 
megengedem, hogy néha ellenség ellen is fedezve a hazát, nem egyszer tettek jó szolgálatot, 
de a melyek nem egyszer lettek a vidék népe zsarolásának s egyes hatalmasok 
önkénykedésének sasfészkeivé; s mert az ilyek nagy előnyöket s hasznot biztositottak, kis 
időn annyira elterjedtek, hogy alig volt valamire való főnemes család, melynek ily védvára ne 
lett volna. Különben igy volt ez akkortájt Európa minden országaiban, s mint ott, ugy nálunk 
is e várak fészkévé váltak azon hatalmas oligarchiának, mely lefelé a népet elnyomta, fölfelé 
pedig akárhányszor makacson daczolt uralkodó s nem egyszer az ország törvényeivel 
szemben is, mig Mátyás király hatalmas vas karjával szét nem zúzta ezen kis zsarnokok 
veszélyes mérveket ölteni kezdett hatalmaskodási ligáját. 

Erdélyben, a kisbirtokosok hazájában ez oly nagy mérvben, mint Magyarországon, soha sem 
fejlődhetett ki; de mégis voltak egyes gazdagabb családok, melyek azt honositották, s 
melyeknek túlhatalmaskodási ligáját szintén Mátyás király ugratta szét. 

Ily hatalmi fészke a hatalmas Thoroczkay-családnak is volt, a Kengürth (Székelykő) büszke 
ormát koronázott azon Castrum Turuskon-ban, melybe a nagy mongol dúláskor Thoroczkay 
Ilyés (Chelleus néven ismert) vajda családjával, rokonaival, kincseivel s Toroczkó népével 
behuzódott. A félországba ellátszó sziklaszálon fekvő e várat a mongolok szeme felfedezte, s 
vad sergeik azt oly dühösen ostromolták, hogy már-már az elbukás szélén állott, midőn a 
kézdi székelyek egy ős csapatja rájok ütvén, szétszórta, megsemmisitette őket. Thoroczkay 



Ilyés a mentő seregnek jutalmul átengedte a megmentett várat az ahhoz tartozó egész 
területtel, s bár az átengedési okmányban a tulajdonosi és vész idején odavonulhatási jogot 
kikötötte s bár e kikötést az uralkodó is az aranyosszéki székelyeknek adott 
szabadalomlevélben biztositá, midőn Turuskou várát oly feltétellel adományozza a 
székelyeknek, hogy a provincialistákkal közösen használják; mindazonáltal a Thoroczkay-
ősök, részint hogy a közös birtoklás lehető kellemetlenségeitől meneküljenek, részint azon vár 
távolsága s bajos megközelithetőségének indokából elhatározták egy családi védvárnak 
épitését, s azt a Szent-Györgynél önként kinálkozó sziklacsúcson – mely arra teremtve van – 
mint hiszik, a mongol ostromot kiállott Thoroczkay Ilyés vajda a másik várnak székelyek 
kezére való bocsátása után csakhamar fel is épitette, minek emléke egészen napjainkig fenn 
van tartva a vár közelében felszökellő dús forrásban, melyet ma is Vajda kútjának 
neveznek*Ezen indokolást a hagyomány mellett Kővári is Erdély Régiségei 194. lapján 
emliti. Azonban a Vajda kútja vonatkozhatnék a mongol korban élt Thoroczkay Ilyés vajda 
azon hasonnevű fiára, kit Ákus-nemből eredettnek és alvajdának mond azon okmány, mely 
szerint nevezett maga és fiai nevében 1321-ben a kolozsmonostori prior előtt megigérte, hogy 
Miklós fehérvári prépost és kézdi esperesnek, valamint az egész erdélyi káptalannak 2 év 
mulva a káptalan Zaadkeu nevű várát vissza fogják bocsátani. Ered. a fehérv. káp. lvt. cista 
cap. fasc. 2 Nr. 4, közli Kemény Józs. App. dipl. Tran. I. Töredékesen Szeredai Not. cap. Alb. 
29. Hogy ez a Zaadken vára hol feküdt, még mindeddig nincs felderitve.. 

 

A toroczkó-szent-györgyi residentia és kath. templom látképe, háttérben az Ordoskő és 
Emberfővel. (Rajz. Bicsérdy.) 

Várunk későbbi történelme Szent-György történelmével füződik egybe, mindig ugyanazon 
kezeken forogván mint a szentgyörgyi uradalom. Mindkettő egészen a 15. század utófeléig a 
Thoroczkay-család által biratott; de ekkor az erdélyi oligarchia Mátyás király ujitásai és 
szabadelvű törekvései ellen véd- és daczszövetséget kötött. Az igazságos, de a jog 
védelmében épp oly erélyes s regeneratori útján feltartóztatást nem türő nagy király, midőn 
nem is vélték, lecsapó sasként rájok ütött s erős kezeivel szaggatá szét a hálót, szigoruan 
lakoltatva a cselszövény vezetőit. Ezek közt volt Thoroczkay Ilyés, ki szentgyörgyi várát és 
uradalmát vesztve, számüzetett; elkobzott javait s azokkal a szentgyörgyi várat és uradalmat is 
Csupor Miklós erdélyi vajda nyerte el*Ugy látszik, hogy Csupor a várban nagyobb mérvű 
ujitásokat tett, mert azon okmányban, melyben Csupor toroczkó-sz.-györgyi birtokai s 
nevezetesen a kir. census egybeiratik, a vár neo aedificatá-nak jelöltetik.. Csupor kihaltával 
1474. márcz. 13-án Mátyás király Lőcséről buthlini Kis János, testvére Gábor és Klopsics 
Horváth Jánosnak adományozza; az elrendelt beiktatásnak, melyet a kolozsmonostori convent 
peterdi Fanchika Pál, király embere jelenlétében hajtott végre, ellene mondott Thoroczkay 
László, Ferencz fia és Zsigmond testvére nevében*A statutionalis okmány kolozsm. conv. 
levélt. XII. 41. Közli Kemény Józs. App. dipl. Tran. VI. 287.; de sem a beiktatottak nem 
birták sokáig, sem az ellentmondók hozzá nem juthattak, mert nem sokára dengelegi Pongrácz 
János, Erdély vajdája kezén találjuk, kiről fiára Mátyásra szállt. Ez időtájt a szentgyörgyi vár 
több várnagyával találkozunk, és pedig egyidejüleg kettővel, mi a vár tekintélyes voltára 
mutat. Igy 1486-ban Járai Pál és Balázs voltak a szentgyörgyi vár parancsnokai*Báthori 



István vajda ez évben bizottságot küld ki az offenbányaiak erőszakoskodása ügyében; a 
bizottság jelenti, hogy vizsgálatukból kitűnt, hogy az offenbányaiak fegyveres kézzel Lupsai 
István, Mátyás és Miklós házára ütvén, azokat kínzásokkal leveleik kiadására szoritották stb. 
A vizsgálat folytán egybehivott tanuk felemlitésénél mondják, hogy meghivták Thoroczkay 
Lászlót „et castellanos castri zenth Gyergh, Paulum et Blasium de Jara”. Ezen érdekes 
okmány megvan Kemény Józs. gyüjt. Codex transumpt. X. k. az erd. muz. irattárában.. 1493-
ban már csak egy várnagyot, ilyefalvi Litterati Benedeket találunk, ki Ulászlónak ez év febr. 
4-én Budáról kiadott rendelete következtében a kolozsmonostori convent által 
kolozsvármegyei Booson (Bozs) azon részjószágba statuáltatik, melyet neki, mint Toroczkó 
várának vagy érdemeket szerzett várnagyának dengelegi Pongrácz János Erdély vajdájának 
özvegye és fia Mátyás adományoztak*A beiktatási okmány kolozsm. conv. levélt. X. 217. 
Közli Kemény Józs. App. dipl. Tran. VII. 195.. Következő évben Thoroczkay Ilyés a király és 
országgyüléshez folyamodik törvényes itélet nélkül önkényileg elkobzott javai visszaadása 
végett*Lásd ez okmányt fennebb Gyéres és Toroczkó leirásánál 138. és 201. l.. A király 
vizsgálatot rendelt, melynek folytán a szentgyörgyi vár és uradalom ujból visszament a 
Thoroczkayak kezére, bár azt, hogy melyik évben, biztosan meghatározni nem tudjuk. A 
felhozott okmányokban a szentgyörgyi vár leginkább Thoroczkó vár név alatt szerepel, de 
hogy ez és nem másról van szó, kétségtelenül kiviláglik már csak abból is, hogy mindenkor a 
szentgyörgyi uradalom és ahhoz tartozott falukkal kapcsolatosan emlittetik. 

1514-ben a török ellen egybetoborzott, de azután a nemesség ellen fordult paraszt-lázadás 
hullámai a szentgyörgyi váron is átcsaptak, mert a fellázadtak egy csapatja azt ostrom alá 
fogván, a várban volt jobbágyok árulása által segittetve, bevették, kizsákmányolták, az 
irományokat elégették, a várat magát feldúlták*A mint ez II. Lajos 1516-ki uj 
adományleveléből kitűnik. Ezt lásd fennebb Toroczkó leirásánál 201. l.. Azonban ezen 
rombolás – ostromszerekkel nem bíró csapat által hajtatván végre – nagy nem lehetett, 
legfelebb a fedelek s más éghető részek felgyujtásáig ment, s igy a dúlást a helyreigazitás 
gyorsan követte. 

Basta rémkora alatt daczolt s feltehető, hogy e vár is szerepelt azon harczokban, melyeket 
1602-ben Lugosi Ferencz, Bastának a toroczkói völgybe beütött hadsergével győzelmesen 
folytatott. A kivívott győzelmet azonban a hős vezér (Lugosi) éltével vásárolta meg*Lásd 
Nagy Szabó Ferencz krónikáját Erd. Tört. adatok II. k. 66. lap.. A szabadság dicső hősének, ki 
e győzelmet önéletével pecsételte, hamvai itt elegyedtek össze a haza szent földjével, sirjának 
hollétét feledékenység fedi, de nekünk szent kötelmünk áldott emlékét megszentelni. A Basta-
kort követett dúlások alatt vagy megkiméltetett*A törököknek egy 1658-ban e völgyre rontó 
sergét a Kőszorosban támadták meg és verték vissza e vidék lakói, a mint azt alább a szoros 
leirásánál elő fogjuk adni., vagy daczolt, mert bevételét sehol emlitve nem látjuk; sőt az, mint 
a Thoroczkay-család által folytonosan lakott ép vár jön le egészen 1703-ig. Thoroczkay 
István, a hős kurucz tábornok még e várat lakja, azért a rá boszus Tiege Guthi féktelenkedő 
kuruczai nyomában meg is jelent alatta, ostromolta, lövette s mint a református temetőben 
levő (fennebb leirt) sirkő felirata sejtetni engedi s Thoroczkay Istvánné pium collatuma 
bizonyitja, a benn voltak hősies védelme után bevette, feldúlta*Hogy Tiege a tor.-sz.-györgyi 
várat lövette, azt Cserey Mihály és Bethlen Miklós is mondják, már pedig csak is védett s 
ostrom alatt levő várat szoktak lövetni., mióta elhagyott, lakatlan rommá változott át; de Tiege 
is csak könnyű, nem pedig nehéz ostromágyukkal dühöngött e vár ellen, s e lövések oly kevés 
kárt tettek a vár hatalmas dimensiójú falain, hogy azok bár 168 év óta állanak fedél nélkül, 
kitéve idő és vihar rombolásainak (ember e kőgazdag vidéken nem bántja), mégis annak falai 
– a csak pár év óta leomlott közép-donjon kivételével – teljes épségben állanak, mintha Tiege 
vandal dühe csak mostanság égette volna el annak fedélzetét. 



Most pedig, multjának ezen bár hiányos, de mégis némi tájékozottságot nyujtó ismeretével 
közelitsük meg az emlékszentesitett romokat, hogy azok épitészeti nagyszerüségével is 
megismerkedhessünk. 

A sziklacsúcs, melyen a vár fekszik, 4–500 lábnyira emelkedhetik a szent-györgyi völgy 
szinvonala fölé, kelet, északról falmeredeken emelkedik, mig délen egy az aljtól tetőig 
felnyuló gyönyörű idomzatú sziklataraj emelkedik, melynek aljából ha feltekintünk a 
közvetlenül oromszélére aggatott falakra, szédülés fog el és megdöbbenünk, mert a vár függni 
tetszik, oly bizonytalanul, hogy lezuhanását minden perczben lehetőnek hinné a szemlélő. 
Pedig csak látérzéke csalódik, csak a feltekintés függélyessége láttatja az ürbe kihajló falakat 
mozogva remegőknek. Szilárdan a sziklával öszeforrva állanak azok, s még fognak sokáig 
állani, diadalmasan daczolva a századokkal, melyeknek már annyiját túlélték. 

Az emlitett három oldalról hiába jártuk körül az ember lépteinek tért nem engedő 
sziklacsúcsot, s igy a negyedik vagy nyugati oldalhoz folyamodtunk, hol a vár sziklája egy 
lankás, de tetőormán vagy 100 lábnyival alább eső hegynyak által függ egybe a messze 
hátrafekvő Shottal. Itt vonul fel a vár sziklába vésett útja, mi is azt követve emelkedtünk a 
magasba. A hogy emelkedtünk, s emelkedésünkkel a várhoz közelitettünk, annak roppant 
dimensiói mindinkább nőttek és bámulatra ragadtak, s midőn végre eljutánk a cyclopsi falak 
aljához, az ámulat és megdöbbenéstől el kelle némulnunk, mert szó, mi azok 
össznagyszerüségéről fogalmat adhatna, az emberi nyelvben nem létezik. A mi alantról nézve 
nagyszerünek tetszett, itt óriásivá vált; nem voltak itt láthatók a hegy sziklái, melyekhez 
mérten az ember művei eltörpültek, itt nem volt semmi, mivel összehasonlithattuk volna; itt a 
roppant falak önmaguk minden más melléklet nélkül álltak előttünk, ugy hogy csak 
önmagokkal mérhettük össze, csak egymáshoz viszonyithattuk, vagy pedig mi rájok nézve 
előnyösebb volt, önparányiságunkat vehettük fel méreti egységnek, s azért ezen ős 
épitkezésnek nagyszerűsége fokozatos arányban fejlődött és nagyobbodott. De miután az 
összbehatás élveit kimeritők, bontakozzunk ki az általános bámulatából, hogy azt egyes 
alkatelemeire osztva, részleteiben vizsgálhassuk. Hogy ezt nagyobb rendszerességgel 
tehessük, szükségesnek itélem mindenekelőtt a vár alaprajzának ide melléklését. 



 

A mint mondók, várunk elhelyezésére talapzatúl magát a hegy sziklaormát választák, de 
mivel az hegyes csúcsban végződik, nem nagy tért engedett az elhelyezkedésre; azonban ez a 
merész ember, ki ide várat tervezett, nem rettenté vissza, sőt egy oly óriásilag nagy gondolatra 
vitte, melynek gyakorlati alkalmazását csak azért hiszszük lehetőnek, mert itt kivíve 
megtestesitve látjuk; t. i. a félelmesen fellövellő sziklacsúcs tetőormozatára fektették azon 
hatalmas zömtornyot A (lásd alaprajzán), mely a vár központjául szolgál. Innen mint 
sarkpontról huzódik északra és délre a várnak két osztálya; de mivel itt, főleg a déli oldalon, 
az alapszikla merészen hanyatlik le, a váralak is annak meredek szökéseit követik nem csak, 
hanem a sziklatarajnak egyenetlen, zigzugosan kimetszett minden emelkedésbe be van épitve 
a falak közé, s éppen a falaknak a sziklákkal való ezen egybeforrasztása adja amazoknak 
bámulatos szilárdságát. 

A hegytető ily alkata kevés terjeszkedési tért engedett, de mi kevés volt, azt eszélyesen s a 
technicai akadályok hatalmas túlszárnyalásával tudták felhasználni. Különben a váron három 
különböző korszaknak hittem kezét felismerni; legelőbb épültnek a vár északi szárnyát 
tartom, s igy a korossági sorrendet – mit Toroczkón annyira tisztelnek – én is meg akarván 
tartani, a várnak ezen legidősebb részén kezdem meg vizsgálatomat. 

E szárny végpontját vagy zársarkát egy roppant négyeg zömtorony B alkotja; ez a várnak 
legóriásibb és legépebben megmaradt része. Ezen donjonnak oldalhossza 14 lépés, tehát 196 
négyszög lépés terjedelmű; ily nagy terjedelem mellett belürege aránylagosan még is csekély 

(64 � lépés, belvilágának egyik oldala csak 8 lépés levén), mit a falaknak 9 láb és 2 hüvelyk 
vastagsága idéz elő. Jelenlegi magassága 8 ölnyi, de mivel tetejéről látszólag egy egész felső 
osztály leomlott, eredeti magassága meghaladhatta a 10 ölet. Belvilága jelenleg 4 emeletre 
oszlik, bár minden arra mutat, hogy még egy legfelső 6-ik osztálya is volt. Bejárata a déli 
oldalon 3 ölnyire van a föld szinétől, azt egy félkörben záródó, alig 6 láb magas ablak alkotja, 
melyhez régen felhuzható hágcsón jutottak, most azonban ennek hiányában, nem minden 
nehézség és veszély nélküli a feljutás. 



De bár mily bajos volt is az, mégis felküzdém magamat oda, hogy a nagyszerű véderődnek 
belszerkezetét is átvizsgálva leirhassam. 

A bejárat a 2-ik osztályba szolgált, ezen alól volt a boltozattal tetőzött – leginkább 
börtönhelyiségül szolgált – földszinti osztály, mely most beomlott boltozata és fa felülről 
lehullott faltöredék romhalmazával van csaknem szinültig feltelve. Az ezen két alsó osztály 
fölött levő három osztály egyike sem volt boltozva, hanem gerendázattal voltak egymástól 
elkülönitve. A falban még most is látszanak a gerendákat tartott üregek. A feljárat sajátszerű, 
s minden osztálynál eltérő volt, igy a 2. osztályból a 3-ikba, a fal vastagságába alkalmazott, 
kanyargólag emelkedő kőgrádics vezetett, melynek nemcsak ürege, de még néhány kőlépdéje 
is megvan. A 3-ikból a 4-be egyszerű létrán történhetett a közlekedés, mert a falban semmi 
nyoma sem látszik valamely egykor létezhetett lépcsőzetnek. A 4-ik osztályból az 5-ikbe 
azonban mesterséges csigagrádics vezetett, melynek fele részben a fal vastagságába mélyülő, 
fele részben kirugólag körülfalazott grádicsháza még most is megvan. Ezen felső emeletet 
kivülről zúzműves ví-folyosó futotta körül, a mint azt a sűrűn egymást követett gerendáknak 
falban való raküregei tanusitják. Ezen felül volt a 6-ik törpe emelet, melyre a fedélzet volt 
fektetve; de a melynek falazata ma már leomladozott. 

A zömtorony világítási rendszere nagyon fösvényen volt kimérve, felismerhető azon, az ily 
erődöknek csaknem teljes elzárkozottságban keresett és talált védképessége. Az alsó és 2-ik 
osztálynak, mint leghozzáférhetőbbeknek, kelet oldalon levő csak pár hüvelyk széles 
hosszúkás nyilata volt, befelé tölcséresedő béllettel. A 3-ik osztálynál már bátrabbak voltak, a 
mennyiben ugyan a legbajosabban megközelithető keleti oldalon két csinos ablakocskája volt; 
a 4-ik osztálynál már a biztonság teljessége mutatkozik, mert mig az északkeleti szögletbe kis 
ablakocskba nyilt, addig a déli oldalon egy öl magas és 5 láb széles ajtóablakon át nyert pazar 
világitást; azonban ezen ablak a világítás mellett védczélokkal is volt egybekötve, a 
mennyiben kijáratul szolgált egy a toronyba való bejáratot fedező zúzműbe (machicouli), 
mely ma ugyan nincs meg, de egykori gyámköveinek helyei még most is felismerhetők. A 
felső 5-ik osztály fala nagyon romladozott levén, annak világítási rendszerét bizton meg nem 
határozhatjuk, de az, mint minden érinthetésen felül álló, még a 4-ik osztálynál is pazarabban 
lehetett világítva. A falak belső felülete szép laposkövekkel van kirakva, s azért vakolva nem 
is volt. Kivételt csak a 2. osztály képez, mely faburkolattal volt ellátva, legalább ilyennek 
látszanak nyomai a falfelület ellapitott ragacsán. A zömtorony külső része a legszebb lapos 
kövekből épült, melyek oly rendszeresen követik egymást, hogy ha felületüknél nem is, de 
összeillesztésüknél mindenesetre kellett a kőfaragó csákányának működni. A fal mindenütt 
függélyesen emelkedik, alulról nem szökell ki, a mint az a 15-ik és 16-ik század ily 
toronyerődjeinél divatos volt, s igy a classicus régiségnek elvitázhatlan bélyegét minden 
ízében magán hordja. 

 

Toroczkó-Szent-György délről felvett látképe, a Székelykővel. (Rajz. Bicsérdy J.) 



Az itt adott mértékarányok, az itt nyujtott száraz körülirás adhat ugyan némi fogalmat ezen 
toronyerőd tekintélyes nagyságáról; de annak csodás nagyszerüségét valójában csak az 
tudhatja felfogni, ki azt önszemeivel látta, ki falainak roppantottságát, s az egésznek 
öszhangzatos épitészeti tökélyét elcsodálta; mit még inkább fokozhat annak tudata, hogy e 
toronyerőd a vár többi részét megelőzőleg épült, s igy annak legrégibb részét alkotja. Mert a 
kezdetleges első vár nem állott egyébből, mint ezen középen feküdt donjonból, melyet egy 
sáncz-övezte védkerités vagy Ballium vett körül, minek nyomait még most is feltaláljuk azon 
5 láb szélességű és ily mélységű sziklametszetben CCC, mely a donjontól 12 lépés távolságra 
vonulva, azt most félköridomban, de korábban egész köridomban övezte körül, s melynek 
belső oromszélén – mint az ott levő porladék mutatja – a Ballium védfala vonult el. Ennyiből 
állhatott az itt épült első erőd, mely nagyobb terjedelmet csak akkor nyert, midőn a hegy 
sziklacsúcsára, hol annak helye nem igen volt, oda erőszakolták a már emlitett közép 
zömtoronyot, s a várnak délre kirugó szárnyát, midőn aztán az ős donjont is két fal által oda 
csatolták a később épült s jóval magasabban fekvő ujabb erőditési művekhez. Hogy ez igy 
történt, azt az oda csatoló két falnak a donjonétól eltérő épitési modora is mutatja; de még 
felötlőbben tanusitja az, hogy ezen falak egyike sincsen szervi egybefüggésben a donjonnal, 
mi, ha egy korban épülnek, mulhatlanul meg kellene hogy legyen. E falak egymástól is 
eltérnek, mert a mig a függélyes sziklára, tehát megközelithetlen helyre fektetett keleti fal 
DDD csak 3 láb 9 hüvelyk vastagságú, addig az inkább megközelithető nyugatoldali fal EEE 
7 láb és 5 hüvelyk széles; e falak donjonnal való egybefüggése, illetőleg ahhoz való 
ragasztása sem egyforma, mert mig a keleti fal küllapja a donjon keleti oldalával egyszintben 
van, addig a nyugat oldali fal vagy 2 lábnyival a donjon ez oldali szintjén kivül szökell. A két 
fal 32 lépésnyi távolra párhuzamosan fut egymással; az ekként befogott tér 3 szobára volt 
felosztva, melyekből a donjonhoz közelebb eső kettő 10 lépés hosszu, 6 lépés széles, mig az 
ezeket követő harmadik 10 lépés széles és ily hosszu volt. Az e szobákat elválasztó közfalak, 
valamint a párhuzamos 2 külső védfal vagy 2 ölnyi magasságban még most is fennáll. És 
éppen ezen szobák ily elhelyezése bizonyitja leginkább e falak későbbi odatoldását, mert nem 
képzelhető, hogy a donjonnak féltett bejárata elibe eredetileg is szobákat épitettek volna a 
donjonba való kényelmes beléphetésre; hanem oda épitették azt akkor, midőn e donjon is 
befoglaltatván a később épült felső erőd védvonalába, annak ugy is a vár belterére néző 
bejáratát nem kellett többé oly féltékenyen elzárni. 

A leirt szobákon túl a keleti fal – mely darab helyt egy nagy sziklacsompó által F 
helyettesittetik – megtartja egyenes irányát s egészen a hegy azon sziklacsúcsáig fut, melyen a 
közép zömtorony A helyezkedett el; a nyugati fal ellenben kifelé hajlik s 24 lépés 
hosszuságban a vár előudvaráig megy. Igy egy tekintélyes és a vár belterének leglapályosabb 
részét tevő előudvar támad, melybe keskeny kis kapu H vezetett. Ugy hogy ezen szárny – 
mely különben is az 5 ölnyivel magasabban fekvő felső résztől függélyes sziklafal III által 
van elkülönitve, – egy egészen önálló, külön bejárattal biró erődöt, mondhatnók alsó várat 
képezett, melynek bevétele esetében is az emlitett sziklafal által elkülönitett felső vár még 
tarthatta volna magát. Ez elkülönités állott ostromolt és ostromlóra, de nem áll ránk 
vizsgálókra nézve, kik, bármily meredek legyen is a sziklafal, felküzdjük magunkat a vár 
felső részébe is. Itt legelőbb a már emlitett közép zömtornyot A találjuk; ez szintén négyeg 
épület volt szabályszerű 11 lépés oldalhoszszal. Zömtornyunk vastag tömör falai daczára 
három évvel ezelőtt összeomlott, csak északkeleti szögleténél maradt meg egy darab fal 
mintegy mutatványul arra nézve, hogy ezen toronyerőd 6 öl magasságát, falainak 8 lábot 
meghaladott vastagságát megitélhessük, s abból annak tekintélyes voltára következtessünk; de 
bármily tekintélyes lett légyen is az az ős donjonnak sem tömörségével, sem magasságával ki 
nem állotta a versenyt, legfelebb magas fekvése által uralogta azt; de bármiként uralta is, 
túlszárnyalni nem tudta, mert amaz még szilárdon daczol s fog még daczolni sok századon át 



idő és vihar hatalmával, mig ez már egyberoskadt azok terhe alatt s maholnap – a csak isteni 
kegyelemből fennálló darab fal leomladtával – csak alapfalairól foghatnak a később itt 
megfordulók egykori lételére következtethetni. 

Véleményen szerint e zömtorony, ha a kezdetleges alsó várnál valamivel később is, de nem 
sokára azután épült azon czélból, hogy vég visszavonulási védhelyül szolgáljon, mire – a 
csaknem megközelithetlen sziklacsúcson való – magas fekvése által oly annyira alkalmas 
volt. Ez és a leirt alsó vár, azaz a két zömtorony és azokat egybekötő védfalak alkották az itt 
keletkezett első várat; ha e zömtornyokat roppant vastag falaikkal, melyek egészen kőből 
forró mészszel épültek, ha azoknak teljes elzárkozottságban keresett védképességét s főleg 
épitészetüket és idomzatukat tekintjük, s ha tudjuk, hogy a négyszög zömtornyok mindig a 
legrégibb középkori váraknál fordulnak elő, s hogy a később keletű köridomú zömtornyok 
csakis a XIII. században váltják fel azokat: akkor ezen várrészeknek nagyon régi korból való 
származásával tisztában lehetünk s okadatolva látjuk azon hagyományt, hogy ezen várat (de 
csak eddig leirt részét) a mongol dúlást követőleg csakhamar épitette Thoroczkay Ilyés a 
végett, hogy az által a székelyeknek átengedett székelykői várat helyettesitse, s hogy egy oly 
családi várat emeljen, melyben ellenség ellen biztonságban legyen s alattvalóit féken 
tarthassa. Hét századot maga előtt elvonulni látott classicus romokkal van tehát itt dolgunk; 
egy nagyszerű épitészeti műemlék áll előttünk azon korból, midőn a mongol áradat által 
csaknem egészen elboritott és megsemmisitett magyar haza ujból kezdett feléledni. 
Ujjászületésünk korszakának egy emléképülete áll tehát itt előttünk, s azért csak keblünknek 
lelkesültségével, szivünknek mély tiszteletével közelithetjük meg e romokat, melyek 
nagyszerüségük némaságában oly ékesen tudnak beszélni azoknak, kik az épitészeti 
műidomok kőbetűiből ki tudják olvasni a multnak titokteljes történelmét. 

A régi kor harczias egyszerüsége, mely inkább a biztonságot, mint a kényelmet kereste, 
sokáig megfért a kis terjedelmű, de roppant zömtornyai miatt bevehetetlenül erős ősvárban; 
akkor egy zömtorony 5–6 egymás feletti szobájával nem csak lakházul szolgált, hanem őrhely 
és börtönhelyiséget is nyujtott. A felső 3 szoba rendszerint a birtokló család lakhelye volt, a 
bejáratul szolgáló 2-ik osztályban a torony védőrsége lakott, mig földszinti helyisége 
rendszerint börtönül használtatott; a várőrizet többi része a várudvaron alkalmi hajlékokban 
volt elhelyezve. Hanem a későbbi elgazdagodással felkapott kényelem-szeretet, s a hadászat 
fejlődése által szükségessé vált nagyobb őrségek tartása, a kezdetlegesen kisebb terjedelmű 
várak megnagyitását is szükségessé tette, ez okból keletkezett várunknak délnyugati szárnya, 
melyet most ismertetni fogunk. 

A sziklacsúcsi közép zömtoronynyal egy délnyugatnak forditott épülettest függ egybe, 
melynek egész hossza 32 lépés, 6 lépés szélesség mellett, mindkét méretnél csak az épület 
belvilágát véve fel. Ezen épületsor a már emlitett szikla-taraj oromszélére van fektetve, annak 
zigzugos gerinczével összeépülve s ez okon keletre a zömtorony szintjén jóval kivül szökellik, 
ugy hogy csak egyik szögletével támaszkodik ahhoz minden szervi összefüggés nélkül, mely 
körülmény annak későbbi odatoldását elég világosan jelöli. E mellett a sziklatalaj hirtelen 
lejtése miatt a talajnak alanti helyzetét falrakattal kellett pótolni, mi által azon eset állt elő, 
hogy épülettestünk, mely fenn a donjon közelében csak egy osztályú, alatt három egymás 
feletti osztályzatot mutat. Ez épülettest belső beosztása – mint a most is részben fennálló 
közfalak mutatják – három szobára történt, legfelül a zömtorony közelében volt egy 6 lépés 
hosszú, ily széles szoba J, ezt követte egy 16 lépés hosszú, 6 lépés széles közép-osztály K, 
mely a vár lovagterme lehetett, s melyből erkélyre lehetett kilépni, oly függő erkélyre, mely a 
falmeredek sziklák széditő örvénye felett csüngött, s melyre kilépni csak nagyon bátor ember 
merhetett. A bátorság e próbaköve le is zuhant a mélységbe, egykori lételéről azonban még 



ma is tanuskodnak megmaradt gyámkövei, melyeknek alól gömbölyitett szép idomzata jelölni 
látszik azt, hogy itt egyike volt azon müvészi faragványokkal ékitett függő erkélyeknek, 
minőknek remek példányai a vajda-hunyadi váron mutatványul fenmaradtak. Ezen nagy 
lovagterem később egy keskeny közfal által két részre osztatott, de e közfal mind csak 
beillesztett és az épülettel szervi egybefüggésben nem levő, el is omlott már s csak alaprakata 
mutatja egykori ott voltát. A lovagtermen alól a végső szoba L következett, mely 10 lépés 
hosszú, 6 lépés széles volt*Mind e méreteket a szobák belvilágára kell érteni. s kissé 
összehuzódó falaival bástyaszerüleg volt idomitva. Ez mint legszélről eső, három egymás 
feletti osztálylyal birt, mig a lovagterem kettő, a legfelső szoba csak egy osztályú volt. 

Ezen épülettest nyugati oldalához egy kajsza vonalban kanyaruló fal keritette 22 lépés hosszú, 
10 lépés széles hely van csatolva, melynek felső zömtoronyhoz támasztott része M kis szobát 
alkotott, alább levő negyedkör idomú része előudvart képezett, hová O-nál levő kapun lehetett 
bejutni; de ez udvar a sziklatalaj meredeksége miatt hasznavehetetlen zug volt s legfelebb 
gyalog lehetett itt a zömtorony és a fenn leirt épülettesthez felhatolni. Mindezt kiegésziti és 
alólról támogatja egy roppant tömegű, 16 lépés hosszu, 7 lépés széles (belvilágát véve) 
kajszán épült nyugatra hajló négyszög bástya P, mely, mivel itt a sziklatalaj még merészebben 
hanyatlik lefelé, alól kidülledő falaival messze lenyúlik a sziklagerinczre, falaiba foglalván 
annak magasan felszökellő oromzatát, mitől szilárdságát nyeri, s honnan ered az is, hogy ezen 
igazán ürben csüngő bástya mind ez ideig egyensúlyt vesztve, a mélységbe le nem zuhant. 

Ezen szögerőd vagy bástyához van ragasztva a várnak nyugatirányba kirugó terjedelmes (25 
lépés hosszú, 18 lépés széles) négyszögidomú előudvara Q, melynek egyenes szögben 
megtört zárfalánál egy – szintén szögletes könyököt alkotó – másik fal R tűnik fel, mely egy 
most már eltünt oly elővédműnek maradványa, mely a várba felvezető útat SSS fedezte és az 
északi szárnyba vezető kaput H is befoglalta az összerőd védkörébe. 

Már most ha mindannak, a mi a központi zömtoronytól délnyugatra esik, épitési jellegét 
észleljük, ha látjuk az alól kidülledő falakban a téglát is előfordulni, ha látjuk a 
kényelemszeretet nyitotta tágas ablakokat és egymást követő egymásra helyezett számos 
szobát, ha látjuk az ablakkeretek csinos faragványát, az egykor ott pompálkodott díszerkély 
díszművezetes gyámköveit: meg fogunk győződni, hogy a vár ezen része a túloldali résznél 
jóval későbben, még pedig Mátyás király idejében épült, s hogy annak hatalmas bár, de némi 
elegantiával készült védművei és lakosztályai Csupor Miklós vagy Pongrácz János vajdák 
birtoklása korából származnak. 

Im előttünk van e vár minden részletiben s most, midőn azt behatóbb vizsgálat alá vettük, 
midőn az egész ösznagyszerüségét a részletek nagyszerüségére osztottuk fel, a távolból költött 
várakozást betöltve, a közelből érzett bámulatot nem hogy lehangolva, hanem még növekedni 
látjuk, s e mellett büszkeséget méltán érezhetünk, mert az ily épitészeti műemlékek nem csak 
az erő, hanem a míveltség hévmérőjeül is szolgálnak, tanusitva azt, hogy őseink azon távol 
korban sem voltak oly barbarok, mint azt elhitetni törekednek azok, kik a polgárosodás és 
míveltség magvainak köztünk való elhintését oly fennelgőleg követelik magoknak, kik a 
civilisatio egyedárusági joggal felruházott kalmárainak tartják magokat. Az igaz, hogy Ackner 
régészeti földabroszában ezt és a székelykői várat is deutsche Burg-ként jelölte meg, de azért 
annak épitési dicsőségére mi is merünk pályázni, igen, még azon esetben is, ha a Thoroczkay-
család német eredete constatirozva lenne is, a mint nincsen, mert ha netalán eldődük onnan 
származott volna is be, akkor, midőn ez és a székelykői vár épült, a család már tökéletesen 
magyar volt, mert különben Erdély vajdaságának tisztét nem viselhette volna. 



Bevégeztük már e várnak történelmi és régészeti ismertetését, még csak némely körébe eső 
dolgot kell felemlitenünk, hogy az teljesen kiegészitve legyen. Ilyen a vár kertje; igy a vár 
háta mögött azzal egy magassági szinvonalon levő szép teres helyet hivnak, hol 12 áldásos 
forrás buzog fel, terjesztve dús tenyészetet most is, de régen még dúsabbat, mert a mint a 
hagyomány tartja, s a mint a hely alakzata is mutatja, itten a várurnak gyönyörű műkertje 
díszlett egykoron. A források vize régen csatornán volt a várba bevezetve, a mint a most is 
többhelyt található csatorna töredékek mutatják; most ezen mesterséges folyása el levén 
romolva, kis csermelyt alkotva, ömlik le a völgybe, hol Várkert pataka néven folyja körül a 
várszikla déli alját. Ezen patak és az út közt levő Kiskőtől, a vár sziklatarajának irányába 
fordulva, nyolcz szótagot tisztán visszamondó viszhang van. 

A Várkert 12 forrása mellett még más nevezetes források is vannak a vár körében; ilyen a 
Szilas patak völgyében levő Vajda kútja, melyet Thoroczkay Ilyés erdélyi vajda és a vár 
épitője emlékével hoznak kapcsolatba. Ilyen a Havas patak mellett levő Máté kútja és Loránd 
kútja, melyeknek nevét ismét ilynevű vajdák emlékével akarnák egybe kötni. 

A várnak, mely annyi élvet nyujta, két oldalról felvett látképét melléklem. Egyik azt kelet 
oldalról mutatja, ugy a hogy a faluból – az enyedi collegium curiájából – látszik, hátterében a 
Skhott magas bérczével (lásd a 239. lapon), mig a másik a vár nyugati látképét tünteti fel, 
hátterében a Székelykő hidasi Geszteg nevű csúcsával. (Lásd a 241. lapon.) 

Mielőtt Szent Györgytől és büszke várától végbúcsút vennénk, meg kell tekintenünk a 
határának szélén eső ritka nevezetességű sziklaüreget, s megtekintése után ismertetnünk annál 
is inkább, mert azt kevés ember méltatta megtekintésre, senki a felemlitésre. 

A Székelykő déli csúcsa, vagy a hidasi Geszteg épp oly függélyesen emelkedik ez oldalról, 
miként a Várhegy Toroczkó felett; kopár, tenyészet nélküli, de festőileg szépen eredzett 
oldalából itt is kőzuhany özöne ömlik le, elboritva az alján levő szántókat, melyek ennek 
daczára mivelet alatt vannak, s bámulatosan termik a legszebb tiszta buza aranykalász 
tengerét. A hegyalji földek e szerint minden látszólagos kopárságuk mellett hasznot hajtók, de 
maga a havas, az már egészen kivül esik az emberi haszonvétel körén, hisz roppant sziklafalai 
megközelithetlenül meredekek; de még ha megközelithetők lennének is, a tenyészetnek mi 
tért sem engednek; nincs ott az egész roppant havasoldalon egyetlen fa vagy csak fűszál is, 
miért az ember oda felhatolni igyekezhetnék, s mégis azon havasoldalnak megvan az ő 
birtokosa, mert annak egyik része Toroczkóhoz, másik része Szent-Györgyhöz tartozik. A két 
sziklabirtok közti határvonalt egy kiszökellő sziklagerincz alkotja, melynek oldalában, a 
hidasi Geszteg közép magassága tájatt, vagy 200 ölnyire a völgy szinvonalától találjuk a 
Kőlyukot, vagyis azon bámulatos szikla-diadalívet, melyért a meredek szirteken s veszélyesen 
mozgékony kőzuhanyokon át felküzdők ide magunkat; de a hol fáradalmaink gazdag 
kárpótlását találjuk azon ritka természeti tüneményben, mely itt feltárja a felfáradott előtt 
bámulatos szépsége kincseit. Mert ez nem barlang, a mint neve feltételezi, hanem egy roppant 
szikladiadalív, mely a sziklagerincz magasan fekvő s nagyon bajosan megközelithető falában 
15 öl magasságú, 10 öl nyilat szélességű oly szabályszerű csúcsíves kaput alkot, mintha azt 
emberkéz véste volna oda. E kapu egy roppant sziklacsarnokba vezet, mely egy nagyszerű 
basilika alakjával bir, s hogy a csalódás teljes legyen, a túloldalon a főportálénak megfelelő 
kisebb mellékkapu sem hiányzik, mely által a kétfelőlről egyaránt nyitott csarnoknak a 
legszebb világitásban tünnek fel roppant sziklaboltozatai. Nem hiányzik a sziklaegyház 
keletezése is, mert hegynek forditott keleti oldalán szentélyszerű bemélyedés van, melynek 
fenekén fénylő aragonit darabokból oltárt emelt a természet szeszélye. Sőt megvan a 
sziklaegyháznak sekrestyéje is egy mellék kis üregben, hová környilatú kapucska vezet. 



Valójában ezen csarnok szépsége megható, annak templomszerüsége áhitatra ragadó, hisz ez 
oly nagyszerű imaház, minőt ember keze soha sem emelt, melynek órási dimensiói mellett az 
épitészet minden nagymérvű alkotása eltörpül. S talán azok a sivitó parányi 
madárkák*Hamuszinű, veres farkú és fekete fejű kolibriszerű kis állatocskák. azért repkednek 
ott a büszke ívezet körül, hogy a környezet nagyszerűségét még inkább felötlővé tegyék, 
avagy talán azért, hogy tudassák a nagyon ritkán ide vetődő emberrel, hogy ezen roppant 
csarnok az ő kizárólagos tulajdonuk, hogy a szikla-egyháznak csak ők dalnokai. 

A Kőlyuk, mint nagyon bajosan megközelithető hely, régi villongós időkben menhelyül is 
szolgált a szentgyörgyi népnek, melynek a várba be nem férő, vagy onnan kizárt része ide 
szokta volt magát meghuzni, s e hely már fekvésénél fogva is olyan volt, hogy oda ellenség 
semmiként nem közelithetett, mert az oda felvezető sziklaárok meredekén csak egyenként 
felhatolni akarókat kővel is agyon zúzhatták volna, már pedig ily projectileket a hegy 
kétoldali sziklazuhanya bőségesen szolgáltatott. Biztosabb volt talán a természet e várának 
védképessége, mint a szemben levő emberkéz emelte várnak oltalma, s a sziklacsarnokban 
nagy mennyiségben szétszórva levő vastag cserépdarabok azt látszanak jelölni, hogy a 
szorongatott ember a legrégibb időktől kezdve gyakran vette igénybe annak a jótékony 
természet ingyen kegyelméből nyert védelmét. Sőt ugy látszik, hogy 1704-ben Enyednek 
Tiege általi feldúlatásakor a Toroczkóra menekült tanulók egy ideig ezen nagyszerű 
sziklacsarnokot is használták tantermül, legalább P. Szathmári Károly ezen főtanoda jeles 
egyediratának*„A Gyulafehérvár-nagyenyedi főtanoda története”. Nagy-Enyed 1868. 8-rét. 
138-ik lapján azt mondja: hogy a tanodának Toroczkóra menekült ifjusága a Székelykő 
barlangjaiban is tartott előadásokat; ha ezen, általa is hagyományként felhozott, állitásnak van 
alapja, akkor alig használhattak volna más barlangot, mint ezt, a mely Toroczkóhoz 
legközelebb esik, s mely emberi zajtól távol eső magányában a muzsáknak a legnagyszerübb 
csarnokot nyujtá. A Szent-György déloldali látképének hátterül szolgáló Székelykő oldalán – 
fennebb mellékelt képünkön is – kivehető e sziklaüreg. 

XXVI. A Kököze vagy Kőszorosa. 
Bedellő, néveredete, fekvése. Gyertyános, régi magyar lakossága. A toroczkói völgy 
népviseletei. A Kő felső torkolatja. Bogza és Kolczu-deakuluj sziklái és ezek barlangjai. A 
szoros általános jellemzése. Alsó torkolatja. Vurfu-Veli, Csetátye és a Retekkő, harcz és vihar 
rombolásai e szorosban. Nyirmező, Rákos pataka völgye. Hosszukő, regéi, barlangja, a 
Malomkőlyuka nevű barlang. Búcsú a toroczkói völgytől és a Székelyföldtől. 

A rövid, alig három mfd hosszuságú toroczkói völgy már régóta lekötve tartja figyelmünket, 
annak rövid vonalán annyi nevezetest és érdekest találunk, s a látványilag szép és 
nagyszerünek annyi megragadó képe merült fel már eddig is előttünk, miszerint önként jön 
azon vallomásunk, hogy ily kis területen ennyi érdekfeszitőnek összehalmozását alig tudnók 
másutt feltalálni. Azonban, hogy völgyismertetésünk kiegészitett és kerekded legyen, a Szent-
Györgynél felfakadó Szilas patakot is el kell odáig kisérnünk, mig e völgy kapuját átlépi. Ezt 
pedig önkéntes készséggel tehetjük, mert ha szerény csermelyünk folyását követjük, egy oly 
nagyszerű hegyszoroshoz fog elvezetni, melynek kevés párja van e földtekén. Volt alkalmunk 
már többször a Székelykő tetejéről, a sz.-györgyi várból s a toroczkói völgy csaknem minden 
pontjáról az e völgy alsó zárlatát alkotó szorosnak roppant sziklagúláiban gyönyörködni; 
valahányszor feltüntek azok, mindannyiszor fokozódott bennünk a vágy azokat közelből is 
megtekinthetni: ez ingernek engedünk most, midőn a toroczkói völgy kapuját illőleg 



behuzandók, elindulunk az itt egyszerüen Kőnek és Kőközinek nevezett szoros 
megtekintésére. 

Feléje vezető útunk még mind tágas, termékeny völgyen halad, s negyedóra alatt Bedellőt 
érinti, mely a nyugatoldali havasok közül letörtető hasonnevű patak mellett az Ordoskőhöz 
idomszépség és elhelyezésre nézve hasonló Pliásza alján igen regényesen fekszik. Azok, kik e 
völgyben zsidó emlékeket kutattak*Benkő József, utána Uzoni Fosztó és Székely Sándor., 
Bedellő nevét Beth oeli-ből (ivóház) származtatják, mint a hol bortermelő és áruló zsidók 
laktak volna; egy régi ház lebontásakor fölfedezett köven volt „Templum Sepnugentis” 
feliratról is emlékeznek. Én mindezeket egy felkapott téveszme erőszakolása körüli alaptalan 
kapkodásnak hiszem, s azért azzal tovább nem is foglalkozva, folytatom útamat, mely a fekvő 
oroszlán alakját utánzó Ökörkő alján regényesen fekvő Gyertyánosba vezet. Ezen falu egy 
1494-ki okmányban*Lásd ez okmányt Toroczkó leirásánál 201. l. Györthjános néven fordul 
elő. Toroczkónál emlitők, hogy ugy Bedellőt, mint Gyertyánost Toroczkóról odaszállt 
gyarmat népesité, s hogy azok lakói magyarok voltak régen: erre nézve Gyertyános lakói 
legfelötlőbb bizonyitékot adnak, mert ott a legtisztább magyar hangzatú családnevek 
fordulnak elő, mint: Kraj (Kirly), Koltor, Sütő, Frencz (Ferencz), Gárna, Kup, Mihácsa, 
Paskó, Raicsa (Rácz), Tollos stb.; de ha e nevek nem lennének is, a lakosok alakja, 
arczjelleme mind e mellett bizonyit, sőt ezt támogatja a lakosok szorgalma, a faluban 
mindenütt feltalálható rend, tisztaság, a házak épitési modora, azok rendszeres sorban való 
elhelyezése, ugy hogy én csak tréfának vettem, midőn vezetőm mondá, hogy oláh faluban 
vagyunk, miről aztán a népviselet látása győzött meg. Különben a mily változékony a 
toroczkói völgy tájszépségben, épp oly nagy választékot mutat a népviseletben is, elannyira, 
hogy e völgy 5 falujában négyféle népviseletet találunk; ugyanis a bóréviak a mezőségi 
oláhok szokásos öltözékét hordják, Toroczkó és Szent-György népe az ős némettel kevert ős 
magyar viseletet, Bedellő lakói a móczok (havasi oláhok), végre a gyertyánosiak az alsó-
fehérmegyei oláhok népviseletét hordják. Az oláh népviseletek közt mindenesetre legszebb az 
utolsó, s főleg igen festőileg néznek ki Gyertyános hires szépségű női a fejökre kötött fátyol 
turbánok és hímzetes katrinczájukkal, mit magyar szabású ködmön egészit ki, egyedüli 
emlékfoszlánya egykori magyar voltuknak. 

Gyertyánoson alól a tért keritő havasok csakhamar egymáshoz kezdenek hajolni, s folyton 
hajolva annyira közelitenek, hogy a völgyet elzárni látszanak. Két óriási szikla közt tűnik fel 
csekély repedésszerű nyilat, melyet inkább a szirtek szeszélyes alakzatának, mint a völgy 
folytatásának lenne hajlandó tartani a szemlélő, ha már előre nem tudná, hogy hegyszoros felé 
irányulnak léptei, mignem Gyertyánostól kis negyedórányira az út egy fordulata közvetlenül a 
Kő felső torkolata elibe vezeti a vizsgálót, ki – a távolból bámult sziklagúlákról vonhatott – 
bármily fokozott követeléssel és várakozással jött légyen is ide, bizonynyal ezen első tekintet 
által kellemesen lesz meglepetve, mert mi itt előtte feltárul, az lehető legmerészebb 
várakozását is felülhaladja, messze túlszárnyalja. Ide melléklem a hegyszoros felső 
torkolatának képét a végett, hogy leirásom megértését könnyitse és hiányait pótolja. 

A szoros kezdeténél mindkét oldalról roppant sziklahegyek emelkednek, melyek nemcsak 
nagyságuk, hanem a mellett főleg alakszépségük által tünnek ki. Jobbról a Bogza emeli fel 
ezer lábnyi sziklafalát*A Kőköz sziklahegyeinek magasságát Hunfalvi „A magy. birod. term. 
visz. leirásában” 300 lábra teszi, de ez tévedés lesz, mert e sziklák nem törpébbek, sőt talán 
magasabbak a tordai hasadék sziklafalainál, melyek az 1000 lábat meghaladják. A Kőköz 
geologiája nagyon érdekes, Hauer szerint előbb hatalmas mészkőhegyek jönnek elő, 
melyekben korallok nyomai mutatkoznak, azután ismét augit-porfir mutatkozik, 
mandolakővel, mely mész-spath (calcit)-, quarz- és opáljaspis-kiválásokkal jelentkezik. Alább 



Nyirmező tájatt a juramészkő ujból előkerül., mely nemcsak hogy függélyes, hanem tetején 
kifelé hajló. Szemben vele a torkolat baloldali előfokaként a Kolczu deákuluj magasul fel, ha 
nem is oly merészen, mint ellenpárja, de azért mégis a legszebb sziklakarimával, mely előtt 
csudás idomzatú csompok (sziklaszálak) sorakoztak, mig tetejét a római harczsisak idomát 
utánzó Pliásza-Cseteczi koronázza; a kettő közt óriási sziklagúlaként a Csetátye emelkedik 
akként, mintha a szoros elzárására lenne oda helyezve; pedig az a szoros baloldalán foglal 
helyet, s csakis annak kanyargása által jut látszólag annak alsó nyilata elibe. 

 

A toroczkó-szentgyörgyi vár keletoldali látképe. (Rajz. Greguss J.) 

Ha ezen mérarányaiban nagyszerű, szépségeiben elragadó sziklakapun átléptünk, oly szűk 
völgyületbe jutunk, hol csak is a zúgva rohanó pataknak van fösvényen kimért mederöble, 
mig az út számára a sziklák oldalába kellett nagy munkával helyet vésni. Mindkét oldalról 
megdöbbentően meredek és félelmesen magas sziklafal emelkedik, a kárpáti mészkőnél 
mindig előforduló szép színezet és gyönyörű erezetekkel, melyeknek festői redőzeteiben 
barangok öblei sötétülnek, azok közt sok olyan, mely ember előtt megközelithetlen; de nem 
ugy a merész reptű királysasok előtt, melyeknek e szoros éppen azért kedvencz mulató-helye, 
mert ama barlangok féltett kicsinyeik kiköltésére és felnövelésére biztositott helyet nyujtanak. 
Az ember oda feljutni nem tud ugyan, de cselszövénye mégis gyakran kijátszsza a sasok 
óvatos rejtőzkedését, mert Gyertyános pásztorai kicsinyeikből nem egyet keritenek kézre azon 
cselfogással, hogy ellesik azon időt, midőn a sasok kicsnyeikkel az első repülési kisérletet 
teszik, mikor a sasok barlangjával szemben levő alanti sziklálat elállják, s midőn a repülésben 
gyakorlatlan sasfiak első szárnypróbálgatásukra kiszállva, amaz önként kinálkozó sziklákra 
igyekeznek; a lesben állók onnan elüzik s mindaddig kergetik, mignem fáradtan a völgybe le 
nem hanyatlanak, hol a résen levő többi pásztorok zekéikkel boritva elfogják. Ilyenkor a nagy 
sasok kétségbeesetten röpkednek veszélyeztetett kicsinyeik körül, rémletes sivitással 
beszéltetve a sziklák viszhangjait, s nem egyszer csapnak le elszántan viaskodni kicsinyeik 
elrablóival, kik ilyenkor kézibaltákkal védik magokat, s nem egyszer ejtik zsákmányul a nagy 
sasokat is. 

A sasok megközelithetlen s mégis kijátszott védbarlangjai mellett vannak a szoros mindkét 
oldali sziklahegyeiben oly alantabb fekvő barlangok is, melyek a szorongatott embereknek 
szolgáltak védhelyül. A Bogza szikláiban két ily barlangot találunk. Egyik a szoros kezdeténél 
egy észak felé kirugó sziklagerincz végkidülledésének redőzetében van vagy 20 ölnyire a 
völgy szintje felett. Ennek nyilata körded idomú, 6 öl magassági, 4 öl szélességi átmérővel. E 
nyilat egészen be volt falazva, ugy hogy csak keskeny ajtó s sürű lőrések szolgáltak kifelé, mi 
által a különben is bajosan megközelithető barlang könnyen oltalmazható és meglehetősen 
biztos védhelylyé változott át. Ezen öl vastagságot meghaladott védfal 1850-ben omlott csak 
le, de töredékei még most is látszanak a barlangszád sziklaélein és az alanti oldalon, hová 
lezuhantak. A barlangnak egy 30 lépés hosszú, 20 lépés széles előterme van, honnan 
nyugatirányban indul ki egy tág folyosó, mely, mint mondják, nagyon messze behatol, ugy 
hogy órákig el lehet most nagy termekké táguló, majd egybeszükülő tekervényes folyosóin 



menni; de én belső részének ohajtott megjárásában gátolva voltam egy függélyesen bemélyülő 
üreg által, mely útunkat elzárta. Ez üreg roppant mély lehet, a mint a beledobott kő hosszas 
eséséből megitélhettük; mondják, hogy az a völgy patakának szinvonaláig hat le s pompás 
vizzel bővelkedik, melyet a barlangba szorult nép hosszu kötelen felhuzva, szokott volt 
használni. 

Ezen felül még más három barlang van, mindhárom oly elhelyezésben, hogy csak sasok által 
használhatónak tetszik, s mégis egyikéhez meg van engedve az ember közelitése is, mert a 
természet csodás szeszélye egy lépcsőzetesen emelkedő sziklaréteget alkalmazott oda, 
melynek tenyérnyi széles oromzatán az, ki szédelgéstől ment, felhatolhat a legalább is 60–80 
öl magasságban tátongó barlangba, mely ily elhelyezésénél fogva védfal nélkül is biztositott 
védhelyül szolgált. Ezen barlang tág előterme három rövid folyosóban végződik, melyeknek 
viszhangja a csendes beszéd hangját is bömbölésszerű tompa morajban adja vissza, 
emlékeztetve a meglepetett vizsgálót Dodoma titokteljes jósbarlangjaira. 

De tekintsünk át a túloldali Kolczu deákulujra is; itt csak egy barlang van, de ez egy aztán 
olyan, hogy a több hiányát gazdagon kárpótolja. A Kolczu deákuluj kezdőpontján, ott, hol ez 
az oda kanyaruló erdős hegylánczolattal összeforr, fenn az ezer lábat megközelithető 
magasságban, egy alólról jelentéktelennek tetsző (képünkben is feltünő) kúpidomú szikla van, 
melynek szépségét s nem is sejtett nagyságát csak akkor bámulhatja a vizsgáló, mikor aljába 
ért; de még inkább el lesz ragadtatva, midőn a szikla nyugati oldalát elfoglaló azon 
sziklacsarnokba lép, mely több ölnyi bemélyedéssel s vagy 100 lépés hosszusággal bir. E 
csarnok felett messze kirugó sziklafedélzet van, oly szabályos, boltozatszerű domborodással, 
mintha azt valamely képzett épitész remekben készitette volna. A sziklacsarnok fenekén 
köröskörül sziklapadok kinálkoznak nem csak arra, hogy a felmászásban kifáradt szemlélőnek 
hűs nyughelyül szolgáljanak, hanem arra is, hogy egy bűvös látványhoz juttassák. Szemben a 
Bogzának innen még roppantabbnak tetsző sziklafala, melyet Geveju rossu-nak nevezett 
vérveres hullámvonal fut végig tetejétől aljáig, mely rege szerint a két szemben levő szikláról 
egymással harczolt óriások egyikének vérétől festődött meg. Lenn széditő mélységben a patak 
kigyózik, partjain hangyáknak tetsző emberek mozognak. Odább a nevető völgy Szent-
György büszke várával, melynek hátterét az Ordoskő hullámzatos sziklái zárják be. 

De sziklacsarnokunk csak előpitvarát alkotja a Pestyera kornyi nevű barlangnak, melynek 
nyomott csúcsívvel alakult kapuzata e csarnokba nyilik. A barlang 100 lépés hosszuságú és 
szélességű nagyszerű sziklatermet alkot, melynek falait a kövült csepegés ragyogó leple vonta 
be, mig fölepéről csilláridomú stalaktitek sokasága csüng le. Ezen barlang szomszédjában egy 
másik kisebb üreg is van, melynek fenekén jéghideg forrás buzog fel. Ideje azonban 
leszállnunk a szoros mélyébe, hogy ott útunkat tovább folytassuk. Minél bennebb hatolunk 
annak tekervényes tömkelegébe, annál szebb és nagyszerübb pontokat érünk; a szoros minden 
fordulatánál egy más, az elhagyottnál szebb, meglepőbb és festőibb tájrészlet merül fel: itt a 
kis patak csevegő zuhataga, ott csodás idomzatú sziklaoldalok, rakva toronyszerüleg fellövelő 
sziklaszálakkal, száz meg száz festői pont, melyeket egy egész képgyüjteményben sem 
lehetne kimeriteni, annál kevésbé lehet azokat leirni. Fél mérföldnyi e szorosnak hossza, s e 
vonalon a meglepőbbnél meglepőbb képletek hosszu lánczolata huzódik át; ily kis területen 
annyi széppel párult nagyszerüséget alig halmozott egybe a természet, mint itten, ugy hogy én 
valójában meghatározni nem tudnám, ha vajjon nem szebb-e ezen eddig ismeretlenül 
rejtőzködött hegyszoros az ünnepelt tordai hasadéknál? Semmi esetre az előtt nem hátrál, s 
midőn az a bűbájos toroczkói völgynek méltó zárpontját képezi, egyszersmind nagyszerű 
sziklakapuját alkotja Tordavármegyének, mely e szoros alsó torkolatjánál végződik. 



Ha átfutánk e szoroson a nélkül, hogy egyes részeit behatóbban tárgyaltuk volna, nem 
tehetjük, hogy alsó torkolatjánál meg ne állapodjunk, mert ez épp oly elragadóan szép, mint a 
felső torkolat; itt a végzet a kezdet nagyszerüségével öszhangzásban van. Jobbról a Vurfu veli 
emeli fel meredeken leszelt sziklafalát, mely nagyság és alakszépségre mitsem enged a 
Bogzának, mig a balról fellövellő büszke Csetátye roppant sziklataraja e szoros minden 
sziklahegyeit alakszépség- és nagyságban felülmulja. Ez óriási kapuzábék (kapuoszlop) közé 
mélyül be a szoros szűk völgye, hol a kis patak még szebb zuhatagokban zobog (zugva 
rohan), még merészebben metszett sziklamederben rohan, mintha ő is a helyzet magaslatának 
érzékével birna. Egy helyt egy óriási retek idomát utánzó szikla alatt siklik el, s hogy a 
csalódás hű legyen, a reteknek zöld sarját is kipótolja egy a szikla tetején kinőtt bokor. 

 

A „Kőköz” alsó torkolatja a Vurfu-Véli és Csétátye szikláival. (Rajz. Greguss János.) 

Ha a szoros belszépségeit feltüntető képeket nem mellékelhettem, azt még sem tehetem, hogy 
már viszonyosság tekintetéből is a szoros alsó torkolatjának képét ide ne tűzzem, a szóbeli 
festés korlátoltságának magyarázatául. 

Azonban azt sehogy sem tudtam magamnak megmagyarázni, hogy miért hivják azt a 
hegyesen végződő roppant sziklagúlát Várnak. (Csetátye oláhul azt teszi), hacsak a sziklahegy 
megközelithetlenségétől nem ered ily neve; e talány megfejtésének vágya tette azt, hogy én 
egy vezetőül ajánlkozott pásztornak nyomdokait követve, a sziklahegy csaknem falmeredek 
oldalán, még gondolatban is borzalmas helyeken, felhatoltam a hozzávetőleg 3000 láb magas 
sziklaóriásnak tetejére. Mily csodás látvány tárul innen fel a szorosra, melynek leirhatlanul 
nagyszerű madártávlati képe tünik fel; a sziklák roppant halmaza közt csak az a szűk 
kanyargó völgy képezi az ember egyedüli útját; a többi mind a természet nagyszerüségének 
oltárát ékiti, azok a megdöbbentő sziklaóriások mind ez oltár szoborékeit alkotják. 

 

A toroczkó-szent-györgyi vár nyugatról nézve. (Rajz. Greguss J.) 

És mily szépnek, mily üdének tetszettek a szoros két végénél feltünő, az ember szolgalmának 
tért engedő, zöld völgyek, melyeknek egy foltocskája ide is felköltözött; mert a Csetátyé vihar 
seperte tetőorma, nemcsak a kilátások egyik nagyszerübbikét, hanem egy ritka természeti 
tüneményt is mutat, mert ott egy kraterszerű bemélyedésben a legbujábban tenyésző fű nő, 



egy valóságos szikla meleg ágyba ültetett tündér kertecske, melyet e fű szegény vidéken a 
kecskepásztorok akként hasznositnak, hogy kötelen felvont és leeresztett kecskéikkel étetik le. 
A hely, hová még kecske sem tud felhatolni, ellenség ellen is biztositva van, s igy nem 
lehetetlen, hogy a környék lakossága vész idején ezen természetileg erős helyet menhelyül 
használta, honnan vár elnevezése is származhatott. Ezen indokolást kell elfogadnom, mert az 
ott követelt várnak mi nyomait sem tudtam felfedezni. De szálljunk le vészesen nagyszerű 
sziklapáholyunkból, hogy pár szóval az e szorossal egybefűződő eseményeket elsősoroljuk. A 
mily ismeretlen volt e szoros idáig, épp oly ismeretlen annak történelme is, pedig mint az 
érczdús nyugati havasoknak egyik fő útja, kétségtelenül kellett, hogy szerepeljen a hadjáratok 
és a honvédelem történetében. Erőditett védbarlangjai, sőt maga a Csetátyé is arra mutatnak, 
hogy ellenség többször fenyegette e tájt, s feltehetjük, hogy ezen hadászatilag fontos 
hegyszorosban nem egyszer vívatott a honvédelemnek elszánt harcza, bár a történelem alig 
hagyta fenn egy-kettőnek emlékét. 

Fennebb T.-Szent-György leirásánál tárgyaltuk, hogy Rudolf császárnak egyik kalandor 
vezére Hofkircher János 1605-ben Aranyosszék feldúlása után, miként ütött T.-Szent-
Györgyre, s kalandor társaival miként bünhödett éppen itt e szoros sziklái közt. E mellett egy 
fényes győzelem emléke is fűződik e szoros szikláihoz, melynél a hont dúló ellen nagy 
számának megsemmisitése és elüzésére önmagok is közreműködtek a harczhoz védfegyverül 
szolgáltatott szikladarabjaikkal. Ugyanis 1658-ban, midőn a II. Rákóczi György letételére 
bejött törökök Fehérvár feldúlása, Enyed felégetése után sept. 11-én Toroczkóra indultak, a 
Kőszorosában az odasereglett magyar és oláh nép kőzáporral fogadta és visszaüzte*Lásd 
Kővári Erd. Tört. V. k. 73. lap.. Egyetlen győzelem, mely a haza át meg át dúlásának 
keservteljes korszakában némi vigaszként felmerül. Ekkor szerepelt a hagyományok szerint a 
Csetátyé is, honnan a magát megrohanás ellen biztosságba helyezett nép nagy szikladarabokat 
görditett le, melyek a roppant magasságból való sebes lezuhanásukban egész csapatjait zúzták 
el a törököknek, kik ezen való rémültökben eszeveszetten menekültek, de nem volt hová, mert 
minden hegy, minden szikla rakva volt harczosokkal, kik mint a haza boszuállói nemtői, 
golyó és kőzáporral teriték le a rémült ozmánlikat, kik közül mind az, mi a szorosba behatolt 
volt, elpusztult, s hadseregüknek csak azon része menekülhetett, a mely künn volt a nyirmezői 
völgyben. 

Ily részleteket beszél e csatáról a néphagyomány, igy egésziti ki a nemzetek élő krónikája a 
történelemnek rövid följegyzését. 1736-n a természet folytatott itt rémletes harczot, mert máj. 
28-án iszonyú vihar keletkezett, a lecsapó villámok egész sziklákat ontottak le, ugy hogy több 
időre a szoroson való közlekedést teljesen elzárták, mig a megáradott patak minden hidat 
elsodort, embereket szekerestől, ökröstől elusztatott*Apor Péter Syn. mutation. Lásd Magyar 
Tört. eml. 11. k. 196. lap.. 

A szoros alsó torkolatán aló a kertek zöldellő keretébe foglalt Nyirmező (oláhul Pojána) tünik 
fel*Az itt teljesen kifejlődő termékeny völgyben van alább Vládháza (oláhul Kákova), 
Muzsina (Marzsina) és Fel-Enyed, melyek gyümölcstenyésztésükről nevezetesek. A Völgy 
pataka Nagy-Enyednél ömlik a Marosba., de miután czélunk – a toroczkói völgynek 
végpontjáig való következetes átkutatásával – el van érve, e pontról megtérünk, legfelebb 
visszaútunkon való változtatás kedveért azon szabadságot veszszük magunknak, hogy a 
Nyirmezőnél beszakadó Rákospatak völgyén folytassuk útunkat. Ezen patak a kőszoros háta 
mögött (keletről) azzal párhuzamosan fut le, s völgye nagyszerű sziklahegyek által van 
bekeretelve, melyek gyönyörű idomzatukkal bár hol másutt bámulatra ragadtak volna, itt 
azonban, főleg a Kő-szoros nagyszerű képletei után, hidegen hagytak, felemlitjük 
mindazonáltal a patakfőnél messze fenn fekvő Hosszukőt, mely a völgy nyugati oldalán 



függélyesen emelkedik, s melyet a néprege óriások egykori lakhelyének tart. Oly nagy volt az 
itt tanyázott óriás, hogy a hegy sziklaormára feküdve, az aljban levő Purkára kútjából ivott; a 
hegyélen két roppant láb idomú bemélyedést mutatnak, mely az óriás lábnyomaként szerepel 
a nép hitében. – A Hosszukő oldalában egy igen szép barlang is van; szűk bejárata csakhamar 
egy nagy egyház terjedelmével biró sziklaterembe juttat, melynek kúpidomzatú szirtboltozata 
gyémántként ragyog a csepegés-jegeczek lerakodásától, mig máshelyt oldalain függönyszerű 
gyüretekben csüng alá. A teremből egy magasabban fekvő folyosó indul ki, melyhez létra 
hiányában nem tudtunk eljutni; ezen folyosó a néphit szerint oly messze elhatol, hogy azon 
haladva innen két óra távolra a sz.-györgyi völgyben levő Malomkőlyuka nevű másik 
barlangnál lehet kijönni. – El is hatoltunk mi egész odáig, nem a néphit szerinti földalatti 
alagútakon, hanem magas hegyeken át; megnéztük a nép fantasiájában oly nagy 
egybeköttetéssel biró barlangot, mely a bedellői malmok felett van, honnan neve is származik; 
azt nevezetesnek is találtuk; főleg sajátságos bejárata miatt, a mennyiben az egy függélyesen 
lemélyülő oly kis üregből áll, melyen csak karcsu ember tudhat leereszkedni, s épp e kisszerű 
lejárat miatt lesz meglepetve az oda bepuffanó, (mert létra hiányában oda csak beesni lehet) 
azon 50 lépés átmérőjű tágas barlang által, melynek lételét korántsem sejtette. E barlangot a 
pásztorok szokták nyájaikkal éji tanya, vagy vihar elleni menhelyül használni; ellenség ellen 
is nyujthatna az védelmet, mert a szántás alatt levő térhelyen ily barlang lételét senki sem 
sejtené, nyilatát pedig egy bokorka odaillesztése által teljesen felismerhetlenné lehetne tenni. 

Ezen igen kevesek előtt ismeretes barlangra nézve, melyet főleg sajátságos elhelyezésénél 
fogva eléggé nevezetesnek hiszek, felemlitem, hogy a néphit szerint távoli egybeköttetése 
volna; és bár mennyire kerestem is, még csak a feltevés valószinüségét okadatolható nyomra 
sem akadhattam, mert annak terjedelmes s robajos viszhangot adó termén kivül semminemű 
folyosója nincsen. 

Barlangászatunk visszavezetett a kedves toroczkói völgybe, melyen midőn csodás 
folyamrendszerénél fogva fel- és leútazva végig vonulunk, tekintetünk, figyelmünk, mind 
felkarolja azon sok szépséget, mit a természet keze itt oly pazarul halmazott egybe; a völgy 
minden hantja, az azt környező havasok minden sziklája ismerős és kedves előttünk; a nép, 
mely itt fáradozva hullámzik, teljes rokonszenvünket birja, s azért, midőn e kedves völgytől 
búcsút veszünk, fájó érzet lepi meg lelkünket, s szivünket a viszontlátás igéretével kell 
megnyugtatnunk. De még másik fájdalmas megválás is vár reánk, mert im a Borévnál 
elhagyott toroczkói völgyből az Aranyos szorosába értünk, melynek arany homokot 
hömpölyögtető hullámait követve eljutunk az emlékszentesitett Keresztesmezőre, hol útunk a 
Székelyföld véghatáraira vezet. Búcsút kell itt vennem azon földtől, mely mint szülőföldem, 
mindenekfelett kedves előttem; el kell válnom azon néptől, melyet, mert nemes tulajdonait 
ismerem, végtelenül szeretek; el kell hagynom azon területet, melynek minden tája, minden 
hantja oly ismerősen mosolyg felém, melyhez éltem minden kedves emléke, létemnek minden 
öröme csatol, miért az elválás elviselhetlen is lenne reám nézve. Nem, kedves szülőföldem, 
kedves székely népem, én tőled megválni nem tudok, ha e lapok végsőjén megszakad is 
köztünk azon lánczszemsorozat, mely 8 évi érted való munkálódásom alatt oly szoros 
szellemi köteléket alkota, ha netalán eszme és munkakör másfelé vinne is, de azért minden 
gondolatom, minden kedves visszemlékem, lelkem minden szeretete, szivem minden 
dobbanása néked lesz szentelve, s igy én tőled távol lenni, tőleg elválni sohasem fogok. 



 

A toroczkóvölgyi Kő vagy kőközi szoros felső torkolatjának látképe. (Rajz. Greguss János.) 

Toldalék a „Székelyföld” V. kötetéhez. 
„Aranyosszék főbb tisztviselőinek sorozata” czímű rovatból a 13. lap első hasábjának felülről 
számitott 6-ik sora után ez illesztendő be: 

1605-ben Aranyosszék főkapitánya aranyosrákosi Turi Ferencz volt, ki ez évben 200 
aranyosszéki harczossal Medgyest foglalta el Bocskai számára; de a szászok által éj idején 
becsempészett Rácz György által meglepetvén, embereinek elvesztésével maga is alig 
menekülhetett meg. (Lásd bővebben ezen kötet 184-ik lapján.) 

Ugyanazon lap és hasáb 14-ik sora után: 

1629-ben harasztosi Litterati Balázs volt Aranyosszék főkirálybirája, kinek Bethlen Gábor 
1620-ban Kassáról adományozta Gálfi János harasztosi jószágát, s ki Balázs deák néven 
1628-ban ugyanezen fejedelem rendes portai követe, 1629-ben pedig Aranyosszék 
főkirálybirája volt. (Lásd részletesebben ezen kötet 81. lapján és a 143. lap 1) jegyzetében.) 

Ugyanazon lap és hasáb 19-ik során alól ez illesztendő: 

Az 1636-ban felemlitett Bándi György még 1639-ben is Aranyosszék főkirálybirája volt, 
főkapitány Csegezi Mih., főhadnagy Várfalvi Gáspár, főjegyző Pattkó János. (Lásd az ezt 
bizonyitó okmányt ezen kötet 160. lapján.) 

Ugyanezen kötet 148–149., 165. és 166-ik lapjain megemlékeztem Csulak Dávidról, mint az 
aranyosszéki székely határőr huszárok hős vezetőjéről; itt életleirásához néhány kiegészitő 
adattal járulok. Csulak Dávid 1812-ben miklósvárszéki Száraz-Ajtán született; tanulmányait 
azon község iskolájában kezdve, 8 éves korában a szebeni katonai intézetbe, onnan 2 év 
mulva a kézdi-vásárhelyibe vitetett, honnan tanulmányai végeztével 1831-ben a székely 
határőr-ezred 2-ik századába lépett. Nagy-Ajtáról – hol irodai szolgálatban volt – hadnagyi 
minőségben az aranyosszéki századhoz tétetett át, hol egyike volt azon tiszteknek, kiknek 
hazafiasságán századosuk b. Jósika János reactionarius ármánykodása megtört, s ki a hős 
Baumgarten és Zonda Lajossal a nemzet szent ügyének védelmére határozottan sikra szállt; az 
Enyed vidéki csatározások alkalmával is, de nevezetesen a szamosujvári csatánál – hol a 
kolozsvári nemzetőrséget egy bátor rohammal megmenté – kitüntette magát. A magyar 
seregnek Csúcsára vonulása, Pócsa visszamaradása és Baumgarten előléptetésével Csulak 
mint százados vette át az aranyosszéki székely huszárok vezényletét, s azokkal nem csak részt 
vett Bem Erdélyt visszahóditó hadjáratának dícsteljes vészeiben, hanem Kolozsvár 
visszafoglalása után azok létszámát egy – kiszolgált aranyosszéki huszárokból alakitott – 
másik félszázaddal szaporitotta; hős huszáraival aztán ott volt Beszterczénél, Dévánál és a 



segesvári csatákban; Szász-Sebesnél a kozákoktól körülvétetve s lovát vesztve, már-már a 
lesujtatás pontján állott, midőn elszánt huszárai észrevevén szeretett századosuk 
veszélyeztetését, bátran bevágtak s a fellegnyi orosz lovasság közül kiszabaditották. Nem 
sokára mint kinevezett őrnagy tette le a fegyvert Dévánál s jutott a szebeni fogságba, hol a 
csaták annyiszori vészeitől megkimélt hős életét egy rohamos ínláz támadta meg; már 
lábbadozó állapotban volt, midőn Chavan osztrák tábornok durva megtámadása miatti 
felhevülése következtében betegségébe visszaesett s 1849. okt. 22-én elhalt. A szebeni 
transament temetőjében testvére, kolozsvári Csulak Dániel által emelt emlékkő jelöli a hős 
sirhantját, melyhez szent ihlet és áldással közelithet minden magyar, mert ott egy nemes sziv 
porladozik s oly hős nyugszik, kinek szabadságharczunk dicsőségével kapcsolatos emléke 
örökre fenn kell hogy maradjon. 

A 149-ik lapon felhozott Fejér Mihály honvéd őrnagy, a derék hazafi és rendületlen hős 1860-
ban Balázstelkén halt el. – A havast cernirozó egerbegyi nemzetőrség parancsnoka Pápai 
József volt. 

A 165–167. lapon Aranyosszék forradalmi szerepét ismertető czikkhez utánpótlólag 
megjegyzem, hogy az 1848. márcziusában alakult aranyosszéki egy zászlóalj (1500 fő) 
nemzetőrség igen díszes zászlaját Zudor Károlyné, Antal Klára készitette. Ezen nemzetőrség 
az Enyed vidéki győzelmes csatározások után Kolozsvárra rendeltetvén, részt vett a 
szamosujvári és szamosfalvi csatákban; a sereg Csúcsára huzódtával egy része szétoszlott, 
más részéből, melyhez Magyari Pál, Szarvadi Lajos századosok és Kovács Károly hadnagy is 
tartoztak, Juhász József alatt egy önkéntes csapat alakult, mely ott volt Bemnek csaknem 
minden csatáiban; Szeben bevétele után pedig a 75-ik honvéd zászlóaljjá alakittatván, 
legtöbbet Fehérvár ostrománál volt, s Dévánál tette le a fegyvert. 

1849 januárjában ujabb 5 század nemzetőrség alakult Aranyosszéken Benő István őrnagy 
vezetése alatt, ki nem sokára egy honvédzászlóaljhoz menvén át, azután Gyarmathi Sámuel 
vezényelte ezen zászlóaljat a havasi oláhok elleni harczokban. Benő forradalom után 
elitéltetett; kiszabadultával 1861-ben a kolozsvári honvédegylet elnöke volt, s 1867-n 
Erzsébetvároson halt el; emlékezete azonban soká fog élni közöttünk. 

BARCZASÁG. 
A honszeretet az, mely nemzetünk történetén egy hatalmas folyóként mindent termékenyitve 

átvonul, melyhez e hazában minden összefoly, melyből egyesek s egész ivadékok egy ezred-éven át 

lelkesedésüket meritik. Eötvös József. 

 

Előismertetés a VI. kötethez. 
 
FEJEZETEK 

A Barczaság őstörténete. 



A Barczaság elnevezés összfogalmát, törzsnevét képezi az Erdély délkeleti szögletét elfoglaló 
szép térségnek, tekintet nélkül a később keletkezett politikai felosztásra, ugy hogy 
Barczaságon lakónak mondja magát nemcsak Brassó vidéke, hanem Felső-Fehérvármegye és 
Fogaras vidék itt levő részének lakosa is. 

A Barczaság, vagy röviden Barcza elnevezés eredetének különböző értelmezése merült fel, s 
főleg a szász irók többnemű oly erőltetett magyarázatot adnak, mely által annak Burzenland 
német nevét deriválni, s annak német származását kierőszakolni akarják* 

Igen sokan Wurztól = gyökértől, a mely Brassó czímerében van, mások festő berénygyökértől, 
mi a Barczán terem. (Lásd Lazius de Rep. Rom. 929 és Bombardust. ) 

Tröster Burcz szótól, mi ó-szász nyelven kaput jelent, mivel Oláhországból a szorosokon mint 
kapun jönnek, Moleri (disert. p 28) és Reicherdorf (p. 574). Buriis vagy Buxis nevű ősgerman 
néptől (láss erre többet Benkő Milk. II. 117, 216–231. lap), de mind ezek oly etymologiai 
túlzások, a miknek komoly alapja nincsen. 

. – A legrégibb latin elnevezések, melyek alatt a legrégibb okmányban előfordul: Terra 
Borza*Endre 1211-ki adománylevelében, melylyel a Barczát a német lovagoknak 
adományozta. Terra Burtza, Terra Burza. 

Véleményem szerint ugy német, mint latin nevei nem mások, mint ős magyar nevének, a 
Barcza vagy Barczaságnak különböző átforditásai és átidomitásai. Ha már most a Barcza és 
Barczaságnak etymologiai származását kutatjuk, az igen messze elágazó föltevések és 
sejtelmek terére vezethetne, melyre én rálépni nem akarok. Azonban nekem ugy tetszik, hogy 
a Barczaság oly fogalom-szó, a melynek jelentését az ujabb nemzedék elfeledte, de a mely 
talán valamely havas környezte nagy térségnek fogalmát akarja kifejezni. 

Erdély ős történelmét oly homály fedi, a melyet a történészek minden erőfeszitései sem tudtak 
mindeddig felderiteni. Mind az, mit e téren felmutathatnak, csak combinatiókon és 
föltevéseken alapul. Az itt egymást követett és rövid ideig tanyát ütött népek nem hogy 
irásbeli okmányokat, de még épitészeti emlékeket is igen kevés számban hagytak hátra; s igy 
a Barczaság magyarok bejövetelete előtti ős történelmére vonatkozólag szintén nagyon 
keveset tudunk. Még a római kor is, – mely már a történelmi korszakba illeszthető be, – itt e 
tájon semmi oly följegyzést vagy bár csak emléktöredéket sem hagyott hátra, a mely annak 
rómaiak által való birása vagy megszállására útmutatást nyujtana*Philippi hivatkozik ugyan 
két Zernyestnél talált római sírkőre, és egy 1847-ben Feketehalomnál talált bronz urnára, az 
Ung. Mag. IV. k. 214-ik lapján a brassói szász gymnasium régiségtárában levő két oly tégla – 
állitólag Zernyestnél talált római tégla – iratik le, a melyeken a Legio XIII gemina bélyege lett 
volna látható. Azonban ezek ma sehol se lévén, nagyon probmatikusok, valamint azon 
vélemény is meg van már napjainkban czáfolva, hogy a rómaiak Colonia Zerma nevű 
telephelye Zernyestnél feküdt volna, mit ugy sem támogatott semmi rommaradvány, s igy 
legfelebb abból lehet következtetnünk, hogy a rómaiak előtt a Barczaság még se volt egészen 
ismeretlen, hogy némely régi mappákon feltaláljuk a tömösi szorost Saltus Themis és a 
törcsvárit Saltus Stenae néven, valamint a kettő közt fekvő Bucsecset Mons Peuce néven; arra 
azonban, hogy az ó-sáncz-szorost római sánczoknak is neveznék – miként Philippi véli – 
sehol semmi emlékére nem akadhattam., pedig alig lehet föltenni, hogy a rómaiak, kik a 
komollói, bereczki (Háromszéken) és veczeli (Baróthnál) castrumok bizonyitásai szerint 
Háromszéket megszállva tartották, a szomszédos Barczaságra ki ne terjesztették volna 
figyelmüket, s az onnan Maesia felé nyiló négy határszéli szoros felett ne őrködtek volna; ezt 



annál inkább fel kell tennünk, mert – a mint már e munka III. kötetében ki volt mutatva, – az 
innen nem nagyon messze eső ojtozi szoroson hadútjok vonult ki, s annak fedezesére 
Komolló és Bereczknél hatalmas castrumaik állottak. – Kellett bizonynyal a Barczaságon is 
az ős Dacia e vég- és hadászatilag is fontos pontján őrhelyeiknek lenni; de az idő romboló 
hatalma azokat ma már nyomtalanúl eltüntette, s mindaddig bizonytalanságban hagy azok 
felől, mig az anyaföld a mult titkainak és kételyeinek földeritésére valamely keblében 
rejtegetett emlékkincset vagy feliratot föl nem tár. 

A hun és avar kor szintén nyomtalanul vonult át e vidéken, bár a tömösi szoros torkolatjánál 
van – egy később ismertetendő – óriási földtöltés, a melyet én hajlandó vagyok avar műnek 
tartani, határozottan azonban azt sem lehet állitani; Földvár (Marienburg) nevét is valamely 
avar ring vagy karingó földerődtől származtatják; mi szintén csak föltevés. Nem ily 
nyomtalan azonban a magyarok megjelenését követett, s nevezetesen a Szent-István alatti 
szervezkedésre következő korszak; e korból sincsenek ugyan okmányi adataink, s a szász irók 
szeretik is a Barczaságot ugy tüntetni fel, mint lakatlan puszta vidéket, melyet legelőbb a 
német lovagok népesitének be és kezdének művelni; azonban alig lehet elhinni, hogy 
Erdélynek e legszebb és legtermékenyebb tere négy századon át kikerülte volna Tuhutum 
honfoglaló utódainak figyelmét. Kétségtelenül birtokba volt az véve. A szász irók a német 
lovagok iránti túlbuzgóságukban messze elvetették a sulykot; leginkább abból tünik az ki, 
hogy épen az 1211-ki adománylevélben, a melylyel Endre király a Barczaság egy részét a 
német lovagoknak adományozta*Lásd ez adománylevelet Fejér Cod. Dipl. III. 1, 106, 118., 
világos kifejezése van annak, hogy e vidék a kunok beütései által néptelenittetett meg; de 
hogy néptelenittethessék valamely vidék, szükséges, hogy az népesitve volt legyen. Különben 
is alig tehető fel, hogy az a vidék a német lovagok bejöttekor egészen lakatlan lett volna, mert 
az okmányban előforduló „deserta et inhabitata” kifejezés gyér népességet jelent, s hogy a 
lovagok betelepültekor laktak itt székelyek, az kitetszik Vilmos erdélyi püspök 1213-ki 
okmányából*Lásd Szeredai Ser. Eppis. Trans. 6. l. Fehér Codex dipl. III. 1, 145., melyben a 
lovagoknak átengedett dézmára nézve kikötötte, hogy az ott lakó székelyek a dézmát ezután is 
az erdélyi püspöknek fizessék. Lakták tehát a Barczát a lovagok odatelepülte előtt és 
településükkor is székelyek, s minden arra mutat, hogy e helyet, mely több századon át azután 
is a Székelyföldhöz tartozott*Egészen a mohácsi vészig, sőt szorosan véve Báthori István 
koráig, a mint alább ki fogom mutatni., első magyar királyaink idejében székely gyarmatok 
szállták meg. Vonatkozást is találunk erre a csiki krónikában, hol az mondatik*Lásd Ns. 
Székely nemz. const. 288 s köv. l., hogy (szent) László király 1077–1095 táján Törcs várát és 
vidékét a csiki Sándor Istvánnak adományozta. Sándor István vagy már várat talált ottan, vagy 
épitett oda, hogy a kunok beütései ellen a határvonalt odatelepitett székelyeivel hatályosabban 
védhesse. Az ellenség, melynek feltartóztatására a székelyek idetelepittettek, csakhamar 
megjelent s ostrom alá vette Törcs-várát, melyet Sándor István embereivel elszántan védett, s 
midőn a hős vezér elesett, akkor neje Erzsébet vette át a parancsnokságot, s a várba tolakodó 
ellenség közül sajátkezüleg ötöt sujtott le, mignem a hatodiknak nyilvesszeje átszegé hős 
amazoni szivét; de ekkor is volt, ki a székelyek zászlaját felragadja, mert a hős apának és 
anyának méltó fia folytatta a küzdelmet tovább, mignem ő is elhulott a honvédelem ez elszánt 
harczában. 

A csíki krónika nem mondja ugyan, hogy mi volt sorsa az ily bámulatos hősiességgel 
védelmezett várnak, csak sejtetni engedi, hogy az bevétetett és leromboltatott, mert alább 
vonatkozás van rá, hogy Törcsvárát Sándor István utódja Rakné János épittette fel ujból. 

A csíki krónika hitelességét némely irók szeretik kétségbevonni, de mióta Szabó Károly, 
pragmatikus történészünk, történeti értékét kétségen kivül helyezte, fontosságot 



tulajdonithatunk annak, annyival inkább, mert a Barczára vonatkozó adatait a legbiztosabb 
kútfők, az ezredévekkel daczoló emléképületek kőbetüi támogatják, a melyek ritkán szoktak 
csalni. 

A hogy a magyar birodalmat Szent-István a keresztyénség alapján consolidálta, s a magyart 
európai néppé átváltoztatta, azonnal elkezdődött nemzetünk küzdelme kelet pogány népeivel, 
s fájdalom, e harcz első sorban vallás miatt meghasonlott véreink közt egymás ellen vívatott. 
Nem emlitve itt az ős hithez ragaszkodó székelyek hosszas időn át folytatott konok 
ellentállását, mindjárt felmerültek a kun és besenyő fajrokonok támadásai és beütései. Szent 
István, ugy látszik, hogy ez összeütközést előre látván, gondoskodott arról, hogy keleti 
határaink fedezve legyenek; ezen ötletből a keleti határszélen csakhamar egy várlánczolat 
keletkezett, a melynek romjai még ma is felismerhetők, s melyek közül a Szentlélekire 
(Háromszéken) vonatkozólag okmányi adataink is vannak. 

Lehetetlen, hogy az eszélyes első király és utódai figyelmét a határszéli vidék hadászatilag e 
legfontosabb pontja, a négy szorosa miatt beütéseknek nagyon kitett Barczaság kikerülte 
volna, s hogy fedezetéről és biztositásáról ne gondoskodtak volna. A szász irók e vidék régi 
dicsőségét a német lovagokon akarván kezdeni, a Barczaság minden várromjáról erőlködnek 
kimutatni, hogy azok a német lovagok épitkezésének maradványai, azonban e föltevések és 
állitásoknak mindjárt első sorban ellentmond az, hogy a német lovagoknak meg volt tiltva 
kővárak épitése, s mihelyt engedélyellenesen ilyeket épiteni megkisérték, azonnal ki is 
üzettek; s különben is rövidebb ideig lakták e földet, hogysem nagyszerű várakat idejük lett 
volna emelni*Mert 1222-ig csak favárakat épithettek. 1222-ben Endre király második 
adománylevelében ugyan megengedte kővárak épitését is; ezt érvényesiteni idejük azonban 
nem maradt, mert két év mulva kiűzettek.; ellentmondanak azonban a barczasági várak 
lovagok általi épitésének magok a várromok, melyeknek kőbetüi a lovagok előtti korra viszik 
vissza a régész figyelmét. E munka folytán, e várromok leirásánál, ezen állitásomat 
tüzetesebben fogom indokolni. Itt csak azon véleményemnek adok kifejezést, hogy a 
Barczaságon feltalálható ős várak nevezetesebbjei Szent-István vagy az őt követett Árpád házi 
első királyaink alatt épültek, s lánczszemeit képezték azon erőd-gyürüzetnek, mely Felcsiktól 
kezdve Erdély, kültámadásnak leginkább kitett, keleti oldalát és déli szögletét fedezték. – E 
korból eredettnek hiszem a Czenktetőt koronázó hatalmas Castrum Brassóbiát; Törcs-várát, 
Feketeholm várát, Höltvén várát és Királykő várát annyival inkább, mert épitészetük mellett 
azon körülmény is e föltevésre jogosit, hogy a lovagok elüzetése és a szászok betelepedése 
után is e várak mindig mint királyi várak (castrum regalék) szerepelnek, s egyenesen az 
erdélyi vajdák alá rendeltetve, ezek által odahelyezett őrizetek által voltak megszállva, a mint 
azt ama várak leirásánál bővebben indokolni fogom. 

De e szétomlott egykori hatalmas erődök romjai mellett van egy másik ritkán csaló jelmutatás 
is, mely a Barczának a lovagok és szászok előtt való székelyek általi lakását bizonyitja, s ez a 
barczasági helynevek magyar volta. Hosszabb észlelet alapján jöttem arra, hogy a mi 
népünknél a helynevek 5–6 századon át sem szoktak változni, találtam én XIV. század 
kezdetéről való határjárásokat, a melyekben előforduló helyneveket még most is feltaláljuk; 
legyen elég itt hivatkoznom e munka I-ső kötete 155. lapján érintett határjárásra*Ezen 
okmány közölve van egész terjedelmében Székely Oklevéltár I. 32. lapján., melynek 
helyneveit egyről egyig feltalálhatjuk még ma is Zsákod és szomszédságában. E tekintetben 
annyira conservativ a mi népünk, hogy oly helyeken, hol 3–4 századdal ezelőtt tó vagy 
erdőség volt, de most már nagyon régóta szántóföldek díszlenek, a régi tavat és erdőt jelölő ős 
név még most is alkalmaztatik. 



Már most, ha a Barczaság helyneveit figyelmesen vizsgáljuk, azt találjuk, hogy ugy a hegyek, 
folyók, mezők, mint a helységek nagy része is magyar néven fordul elő. Vegyük például a 
hegyeket. Mindjárt a Bodza-szorosnál, mely maga is tagadhatlanul magyar elnevezés, s 
melyre a németnek szava sincsen, ott találjuk az e táji havasok királyát a Csukást, a melynek 
más neve ismeretlen, ott van a Királyhegy, Nagy- és Kis-Tatár, ott a Csihános. Az Ó-sánczot 
mindkét oldalról övedző havasok és hegységek egytől egyik mind magyar nevüek. Itt csak az 
Esztere bérczét, Benczét, Arapa Csuklyonját, Csáki bérczit, Ördög bérczit, Vajda havast, 
Ékoldalát, Volason földjét, Lovak havasát, Babics-ot és Tóth Pált emlitem fel. A Barczát 
délről övedző havasok is magyar nevüek. Ilyen: Hétfalu felett a Hegyes, Andórbércz, Rencze, 
Jeremiás és a Nagykőhavas, melynek Pietramaré nevezete csakis e században kezdett divatba 
jönni; ilyen a Keresztyén havas, melynek Schuler-Gebirg német neve azon ujabb időből 
származik, midőn azt a szász gymnasium birta; ilyen a Brassó fölötti Czenk, melynek 
Kapellenberg neve a későbben ott épült kápolnákról ered; ilyen a Brassó feletti Bácsél, 
melynek ma sincs más neve; a hatalmas Bucsecs, melyre német eredetet ráfogni senki sem 
akarand; ilyen maga a Királykő, mely régi okmányokban mindig e néven fordul elő, s 
Königstein neve egészen ujabb keletű átforditás; ilyen Feketehalom, mely hegy és a rajta 
feküdt vár is a legrégibb okmányokban mindig Feketeholm néven szerepel, s az ujabbkori 
Zeident, csak az alatta fekvő ily nevű mezővárosról származtatták nem nagyon régen át. 

A Barczára nyiló négy határszéli szoros neve tagadhatlanul magyar. A Bodza, Ó-sáncz, 
Tömör és Törcsvár magyar eredetét senki elvitatni nem fogja, mert a Bodzauer, Tömöscher, 
Törczburger és Altschanzerpasst, senki egyébnek nem veheti, mint az ős magyar elnevezések 
szolgai átforditásának. 

Igy vagyunk a folyókkal is. A Bodza és minden mellékfolyói (mint a Döblön, Malompataka, 
Ördögpataka, Egres, Leánymezőpataka, Ladoczpataka stb.) határozottan magyar elnevezést 
viselnek. Az Ó-sánczból kitörő Tatrang és minden mellékfolyói (mint a Hegyes, Garcsin, 
Mélypatak, Döjtene, Begyenpatak, Kiság, Nagyág) egyről egyik mind magyar elnevezések; 
azoknak német neve nincsen is. Ez az eset a Tömös és mellékfolyóival is (mint Pozsárvölgy 
pataka, Szabonva, Tatrakonya, Várnya, Drága, Posztóvár, Ördögvölgy pataka, Száraz Tömös, 
Hidlás-völgyevize stb.). 

A Brassót átfolyó pataknak a szászoktól soha más nevét nem tudhattam meg, mint: Bach, mig 
egy vén molnár meg nem mondotta, hogy azt Köszörű pataknak hivják. 

A vidék legtekintélyesebb folyója a Barcza is magyar, mert a Burczen annak csak átforditása, 
a Vidombachot mindenki Tisztaviz néven ismeri, a Homorodnak még mai napság sincsen 
német neve. 

Már most a helységneveket véve, ezek is magyar eredetüek; nem is emlitem itt a magyarok 
által lakott 10 falunak nevét, hanem csakis a szász helységeket, s ezek közt magát Brassót, a 
mely régi oklevelekben mindig Brassobia, Brasovia, Brassu, Barassu stb. néven fordul elő, s 
melynek Corona, s ebből eredő Kronstadt német neve legelőbb 1355-ben keletkezik*Ezelőtti 
okmányokban sehol e Corona név elő nem fordul. Lásd Benko Milk. II. 219. Marienb. Geog. 
330.. Ilyen Földvár, mely minden régi okmányban e néven szerepel. A Marienburg csak 
sokkal később jön elő*Igy Zsigmond király 1427. máj. 9-én innen adja ki Thoryanasara 
(Kézdi-Vásárhely) kiváltságlevelét, mely igy van keltezve: „Datum in Fewldwar” stb. 
Eredetije Kézdi-Vásárhelyt közölve Székely oklevéltár I. 123–124. lap. Egy másik iratába, 
melyet ez év máj. 9-én irt a német lovagrend nagymestere Ruszdorf Pálhoz szintén Datum in 
Fewldvárt találjuk, valamint számos más innen kiadott okmánya ilyen keletezéssel van 



kiadva.. Ilyen Feketeholm néven szerepel*Lásd Zsigmond király 1395-ben kelt 
adománylevelét, melyben Zernyestet eladományozza, s mely igy van keltezve: Datum in 
Fekethehovlm közölve Fejér Cod. Dipl. X. 2, 300. István számos e várból kelt 
adományleveleiben mindig Feketeholm. Lásd Fejér Cod. Dipl. X. 2, 300, 305, 306 és Sieb. 
quartals. VIII. 288., a Zeiden ujabb időben jött forgalomba; ilyen Prázsmár*Lásd Zsigmond 
fennebbi adománylevelét Fejér C. Dipl. X. 2, 300, melyben Til sacerdos de Prásmár jön elő. 
1360-ban Teel Prázsmár Péter fiával találkozunk, (lásd Székely oklevéltár 67–68. lap) miből 
az látszik, hogy Prázsmár család is volt. Prázsmár néven Zápolya 1517-ben kelt rendeletében. 
Lásd Székely oklevéltár I. 331., Szent-Péter, Volkány, Höltövény, Keresztyénfalva, Rosnyó is; 
mert a Tartlau, Petersberg, Volkendorf, Neustadt és Rosenau*Ugyan Zsigmond ezen 
adománylevelében Nikolaus sacerdos de Roznow; ily néven azon engedélyokmányban, 
melyben Zsigmond király e városnak vásárjogot ad. Rosnyóról adományozza Zsigmond 1427. 
jul. 2-án Marothi János macsói bánnak Velika városát, ez adománylevél igy van keletezve: 
„Datum in oppido nostro Rosno vocato.” Lásd Fejér Cod. Dipl. X. 6, 887–892. lapján., mind 
csak később keletkeztek, s egyszerű átforditásai a régi ősmagyar neveknek. 

A mezőkön levő düllők, rétek és dombozatok csaknem kizárólag mind magyar nevet viselnek. 
Vegyük ehez azt, hogy a német lovagokat az adományozott területbe beiktató királyi biztos 
Fekete János és hogy azon 1213-ki okmányt, melyben Vilmos erdélyi püspök a Barcza német 
lakóinak dézsmáját a lovagoknak adta, Barcza ispán (comes Borczy filius de Bortza) is 
aláirja. Ez arra mutat, hogy a német lovagok bejöttekor a Barczának oly tekintélyes magyar 
népessége volt, hogy abból egy királyi biztos és egy ispán is kikerült; sőt még azt is 
következtethetjük, hogy az itt előjövő Barcza, mint azon népességnek legtekintélyesebb ura, 
egyszersmind ispánja, tehát politikai főnöke is volt az ott lakó magyar népnek. 

Ennyi összevágó adat hangosan bizonyitja, hogy e vidéket a német lovagok és szászok bejötte 
előtt magyarok és székelyek lakták. Ha a bessenyő és kun beütések részint meggyériték, 
részint elhúzódásra szoriták is az itt volt magyarságot, sokat koczkáztató feltevés mégis az, 
hogy a Barczát a német lovagok előtt senki sem lakta volna; hogy e termékeny vidéket 
mocsárból és vadon erdőségből, a németek emelték ki és hóditották volna meg a földmívelés 
és polgárosodásnak, mint azt minden német iró elhitetni akarja; pedig ha a történeti 
pragmatismus szabályai szerint jár el irodalmi működésében, bizonyára maga sem hiszi el azt, 
mert a fennebb felhozottak mindarról tanúskodnak, hogy a Barczaságot a német lovagok 
idejötte előtt már jóval birtokába vette, s igy mívelte is a magyar és a székely, s azon 
körülmény, hogy Endre király az 1211-ki első adománylevelében nem az egész Barczaságot 
adományozza, hanem annak keleti határául a prázsmári Feketevizet*Mert az oklevélben 
előforduló Tortilon, nem a Tatrangot teszi, mint vélekednek s mint Szabó Béni is „Az erdélyi 
szászok” czímű munkája 35. lapján tévesen magyarázza, hanem a Tartlau Bachot, melyet 
magyarul Feketeviznek neveznek. és Tömösvizét*Valamint a Timis sem Törcs, hanem a 
Tömös folyót jelöli. E két patak választja el ma is Hétfalu területét a szászok lakta vidéktől. 
tűzte ki, azt látszik jelölni, hogy a Barczának most is magyarok által lakott legkeletibb részét, 
épen azért nem adományozta a német lovagoknak, mert azon tájat már akkor is vidéknek 
megfogyatkozott ős lakói a székelyek (a hétfalusi magyarság eldődei) tartották megszállva. 

Ezeknek előrebocsátása után már menjünk át a lovagok és szászok korszakára. 

Német lovagok a Barczaságon. 



A német lovagok itteni birtoklásáról egy egész kis könyvtárt irtak össze; e korra vonatkozólag 
már az okmányi adatok egész halmaza áll rendelkezésre, mely a kérdésnek alaposabb 
fölfejtését lehetővé teszi. Ez fölment az alól, hogy ezen különben is ismert korszaknak 
tüzetesebb ismertetését adjam*A kik e korra vonatkozólag tüzetesebb tanulmányt kivánnak 
tenni, utalom Fejér Cod. Diplomaticusára, Voigt Gesch. Preus. Alexius Bethlen, Gesch. Darst. 
des Deuts. Ord. in Siebeng., Frid. Philippi Die Deutschen Ritter im Burzenlande. Schuller 
Arch. Marienburg Geogr. und Gesch. stb. czímű munkákra.; mindazonáltal az olvasó 
előtájékozása végett mégis szükségesnek itélem, e korszakot is pár vonással röviden vázolni. 

Elhallgatom én itt ezen félig szerzetes, félig harczos rend keletkezésének történetét, mellőzöm 
azon körülmények elősorolását, melyek ezen előbb a jeruzsálimi szent sirhoz vándorolt német 
betegek ápolására alakult kegyes emberek társagából harczosokat formált, kik nem a fegyver 
okozta sebeket kötözték, hanem magok osztottak ilyeket a harcztéren. 

A jeruzsálemi Szűz Mária-kóroda betegápolói 1187-ben, a midőn Szalla-Eddin Jeruzsálemet 
bevette, kiszorulván a szent városból, Acconba (St. Jean d’Acre) huzódtak; ott a mezőn tanyát 
ütve a legnagyobb nyomorban tengődtek, mignem némely az ottani kikötőben horgonyzó 
lübecki és bremai kereskedők segélyével vászon-sátrakat és egy deszka-bódét épitettek, 
melyben eredeti hivatásuk szellemében ismét betegeket ápoltak. Ily állapotban találta 1190-
ben a keresztes had élén megjelent Frigyes herczeg (Barbarossa fia) a német betegápolókat; ő 
pártfogolása alá vette, s átalakitá lovagrenddé, mely betegápolási kötelmei mellé a pogányok 
elleni harczfolytatást is feladatául tűzte ki; s mint lovagrendet „fratres Theuthonici ecclesiae 
S. Mariae Jerusalemitanae” néven 1191-ben ugy Henrik császár, mint III. Clemens pápa 
megerősitette*Lásd Philippi Die Deuts. Ritter im Burzenlande 11–16.. 

Ezen lovagrendbe csak német nemesek vétettek fel, szegénységi, szűzességi és 
engedelmességi fogadalmat tettek, oly fogadalmakat, a melyek a rend kifejlődését gátolták 
volna; azonban e bajt elháritotta azon intézkedés, hogy a német lovagok három osztálylyal 
birtak. Voltak papok, kik misképesek voltak; léteztek fogadalmat tett tulajdonképi lovagok, s 
voltak féltestvérek, kik a rend öltönyeit viselték félkereszttel*A német lovagok öltönye fehér 
köpeny volt fekete kereszttel, ezalatt az azon korban szokásos vasas lovagfegyverzet. 
Zászlójuk és czímerükön az Egyptomba menekülő szűz Mária volt szamáron, a vezércsillagot 
követve., de a kik előbbi polgári foglalkozásaikat folytatták, nősülhettek, s egyedül csak a 
betegek ápolása és a hitetlenek elleni harczra tettek fogadalmat. A féltestvérek osztálya 
lehetővé tette a rendnek nagyobbmérvű kifejlődését, s midőn a nagyravágyó, eszes és 
vállalkozó szellemű Salza Hermán lett a rend nagymesterévé, ez megszerezte a pápa és Otto 
császár hathatós pártfogását a rendnek, s odatört, hogy e lovagrendet önállóvá, hatalmassá és 
gazdaggá tegye. Az akkoni deszka-bódéból kilépett lovagrenddé vált betegápolóknak 
nemcsak a Szentföldön, hanem Európaszerte voltak rendházai, tagjai és jószágai, melyeket a 
hivők ajándékoztak, mivel az mint Isten előtt kedves tett tüntettetett elő. A rendnek emberei 
mindenfelé városokat, falukat épitettek, nagy kereskedést űztek, s rövid időn, a deszka-
bódéból szegénységi fogadalommal kilépett betegápolók a gazdagság és befolyás azon 
polczára emelkedtek, hogy világhatalomról álmodozhattak; de hogy fölemelkedésük előnyeit 
élvezhessék, szükségesnek látták a távol Palestinát – hol állásuk a szaraczénok győzelmei 
miatt ugy is kétessé vált s hol nagyravágyásuk tért nem nyerhete – elhagyva, Európába tenni 
át székhelyüket. A nagymester Salza Hermán ez okon alkudozásba lépett Endre magyar 
királylyal, ki 1211-ben a kunok beütései által néptelenitett Barczaságra*„Quondam terram 
Borza nomine ultra Silvas, versus cumanos, licet desertam et inhabitatam contulimus pacifice 
inhabitandam, et perpetuum libere possidendam”, mondja a királyi adománylevél; adja azért, 
jegyzi meg tovább, hogy eldődeinek nagylelküségét az idegenek iránt gyakorolja, hogy ezen 



alamizsnája által Isten előtt kedves dolgot tegyen; de adja azért is, hogy az oda telepitett 
lovagok az ország határait ellenség ellen védjék stb. Lásd Fejér Cod. Dipl. III. 1. 106, 370. 
telepité a német lovagokat, s oly jeles szabadalmakkal és kiváltságokkal látta el, melyek a 
lovagrendet némileg önállósitva, csak magától a királytól tették függővé*A nyert előjogok 
lényegesebbjei voltak: a nyert föld minden jövedelmét oda engedte, valamint azt is, hogy saját 
birájukon kivül csak a király itélhetett, a Barczán található minden nemes ércz (arany, ezüst) 
fele a lovagoké, más fele a fiscusé, reájuk ruházta a fegyverjogot, megengedvén, hogy a 
kunok ellen favárakat épitsenek, melyek az ellenség ellen elég oltalmat nyujtanak, de a király 
jól fegyverzett sergeivel nem daczolhatnak. Épithetnek városokat, aknázhatnak nemes érczet, 
de a pénzverési jog csak a királyt illeti stb. 1212-ben a nagy nyereménynyel járó 
pénzbeváltást is a Barczaságon a lovagokra ruházta át, a kincstár nem kis hátrányára. Ezt a 
lovagok Comthurja Dietrich kérésére adja meg, s megrendeli, hogy egy pénzváltó is a lovagok 
területére ne menjen, s az általuk beváltott ezüstért annyi uj pénzt adjon a kincstár, mennyi 
azon vidék forgalmára szükséges. Lásd Philippi Die Deut. Ritter 64.. Hogy a nekik 
adományozott terület határai közt háborgatva ne legyenek, azt határozottan körülirta 
adománylevelébe*A körülhatározás igy történt: „Prima meta vero hujus terrae de indaginibus 
castri Almage et procedit usque ad indagines castri Noisgiant, et inde progreditur usque ad 
indagines Nicolai ubi aqua delfluit que vocatur Alt et sic ascendendo per Alt que ubi Tortillon 
cadit in Alt, et iterum vadit usque ad ortum ejusdem Tortillon et ab ortu aquae, quae Timis 
vocatur progredit usque ad efluxum aquae quae Boza nominatur deinde sicut montes nivium 
complectuntur eandem terram tendit usque Almagium, terra vero haec tota sicut praedicti 
montes et flumina circum eunt vocatur Borza.” Ezen körülhatározás sokféleképen 
magyaráztatott, nevezetesen a szász irók azt magyarázták ki belőle, hogy az a Barczaságnál 
többet foglal magában, nevezetesen nyugatról átcsapott a hegyeken túl Fogaras vidékére is; 
pedig ez hibás értelmezés, mert a Barcza folyó eredetétől e havasok kanyarulatot csinálva 
húzódnak Halmágy határszéléig, a mi a krizbai vagy mint nevezik Persányi hegylánczolat 
tetejéig hathatott fel; tehát eszerint összeesett a mostani nyugati határvonallal, a mely 
Törcsvár Fogaras vidékhez csatolása előtt a Barcza eredetétől, a feketehalmi és vledényi 
vizválasztó helységek kanyarulatait követve, a persányi hegyélen haladt Apácza határszéléig s 
onnan szállt le az Olthoz Miklósvár és Nagyajta határszéléhez s haladt mindenütt az Olt 
mellett a Tortillon beszakadásáig, hol ez és a Timis folyó képezte a határt; de mivel a 
Tortillon nem a Tatrang, a mint hibásan értelmezték, hanem a Tartlani (prázmári) patak és a 
Timis nem Törcsvárpataka, hanem a Tömös folyó, tehát a lovagok által birt terület nem 
foglalta magában a Barczaság délkeleti szögletét, vagyis azon területet, a melyen valószinüleg 
akkor is magyarok által lakott Hétfalu, Bodola és Nyén feküsznek, s e szerint a lovagok nem 
birták az első adománylevél értelmében az egész Barczaságot. Hogy keletről a tartlaui patak 
(Feketeviz) és Tömös folyó volt a határ, leginkább támogatva van az által, hogy a lovagok az 
ezeken túl eső Nyénhez Cruceburg várát akarván épiteni, arra a király külön adománylevél 
által ad engedélyt., s Fekete János nevű királyi biztos által be is iktattatta. 

Endre királyt a lovagok iránti nagylelküségben követte az egyház is, s Vilmos erdélyi püspök 
1213-ban a területükön keletkezendő városok és községek dézmáját, az ott levő s ott 
települhető székelyek és magyarok dézmája kivételével, a lovagoknak engedte át; hogy igy a 
lelkiekben is gyarapodjanak, s papjaik kellő ellátásban részesüljenek. Megengedte továbbá, 
hogy papjaikat magok válaszszák, de megerősitésre az erdélyi püspökhöz terjeszszék fel; 
bűnös papjaik feletti biráskodást szintén magának és utódainak tartá fenn a püspök*Vilmos 
püspök kedvezménylevelét lásd Fejér Cod. Dipl. III. 1, 45 és Teutsch und Firnhaber Urk. zur 
Gesch. Sieb. I. 11.. 



Ily fogadtatást készitett elő a király és püspök a Magyarország vendégszeretetét és oltalmát 
igénybe vevő lovagoknak, kik a nyert kiváltságok és kedvezmények élvezetében csakhamar 
kiépülték szentföldi veszteségeiket; Európa több részeiben tett toborzás kiegészité a 
szaracsénokkal folytatott harczokban meggyérült soraikat, Németországból gyarmatosokat 
szállitottak ide, ezek a termékeny vidék áldásos talaját művelet alá fogták, mások a hegyek 
érczeit kutatták, s nemsokára a vidék megnépesült, városok és faluk keletkeztek, az Ázsiából 
kiszoritott vándorcsapat a nyert uj hazában felgazdagodott, s a Salza által álmadozott nagyság 
és hatalom felé sebes léptekkel haladott. 

A királyi adománylevél megengedte, hogy a határszél védelmére favárakat épitsenek, ezt ugy 
látszik, hogy hamar foganatositák is nem annyira a kunok ellen, kik támadásaikal felhagytak, 
mint inkább saját hatalmuk megalapitására, sőt a nagyság álmaitól elbizakodottakká tétetve, 
csakhamar túllépték az engedély határait, s favárak helyett kőerődök épitéséhez kezdettek 
elein a nyert területen*Minden arra mutat, hogy a német lovagok főszékhelye a Barczaságon 
Földvár volt, melyet már megszállásuk idejében erős védfalakkal vettek körül, s egy arra 
nagyon alkalmas önálló dombon fellegvárt is épitettek. Egy pápai bulla 1231 től öt várról tesz 
emlitést; de megnevezve nem levén, nem lehet biztosan meghatározni, hogy melyikek voltak 
ezek a Barcza nagyszámu várai közül., később azonban az adománylevélben szorosan körülirt 
terület határvonalain kivül is. Ily engedélyellenesen épült kővár volt Kereutzburg a mostani 
Nyén területén. 

A német lovagok a hatalomban és gazdagságban csakhamar túlbizakodottakká levén, nem 
elégedtek meg azzal, hogy ázsiai kivándorlásuk után itten hazát találtak, mely édes 
gyermekeinél is gyöngédebben ápolta, s rövid időn őket a jóllét magas fokára emelte; ők 
világuralmi ábrándokkal eltelve teljes önállóságra, s a magyar birodalomtól való elszakadásra 
törtek; az alamizsnaként – mint a király adománylevele mondja – nyert területből oly 
független országot akartak alakitani, mely egyedül csak a római pápától függjön. A szintén 
világuralom ábrándjainak hódoló római pápának hízelgett ezen a nagyravágyó Salza agyában 
megfogamzott terv s kiviteléhez titkos beleegyezését is adta. Uj szerepkörükbe a lovagok 
csakhamar bele is találták magukat, pénzt kezdtek veretni mint önálló hatalom, határaikon túl 
eső területeket foglaltak el, kővárakat épitettek, s egyházilag is függetleniteni kivánván 
magukat, egy barczasági külön püspökség felállitására tettek lépéseket. Nyilt túlkapásaik, 
valamint titkos machinatiójuk sem maradhata soká titokban az ország előtt, s Béla herczeg 
vezetése alatt hatalmas párt keletkezett, mely az ország e legszebb részének megmentését, s a 
királyi kegyelem és jóindulattal hálátlanul visszaélt lovagok elűzetését követelte. Az erélyes 
föllépésnek a különben túlengedékeny király is kénytelen volt engedni, s 1221-ben 
kimondotta a Barczaságnak a hálátlan német lovagoktól való visszavételét. 

Az erdélyi vajda által vezénylett kir. sergek megindultak a lovagok ellen, már itt-ott egyes 
csaták is vívattak*Ez ki tetszik abból, hogy Endre király második adománylevelében azt 
mondja, hogy midőn haragunk ellenök gerjedett, nem kevés kárt szenvedtek, a mi 
kétségtelenül a harcz dulásaira vonatkozik., midőn III. Honorius pápa, s más külföldi 
tekintélyek befolyása, nevezetesen az ez évben a királynál (apósánál) látogatást tett thüringai 
gróf Lajos közbevetésére a király megkegyelmezett a lovagoknak, visszavonta sergeit, s egy 
1222-ben kiadott uj adománylevelében nem csak biztositotta a lovagokat a Barczaság 
birtokában, hanem a harczok által szenvedett káraik pótlása fejében átadta a területük határán 
kivül eső Kruceburgot (Nyént) tartozandóságaival, s ujból körülhatárolva az első 
adománylevél alapján birtokukat, Erdély határain túl is foglalást engedett a kunok által birt 
területen. Mintha ez által akarta volna elvonni az ország és királylyal való meghasonlást 
előidézett belfoglalások és túlkapásoktól, s mintegy rá akart volna mutatni idetelepitésüknek a 



lovagok által feledettnek látszó czéljára: mi a keresztyénségtől idegenkedő kunok 
megfékezése és áttéritése volt*Itt is a nyert területnek körülhatárolása változatlanul ugy van 
tartva, mint az első adománylevélben igy: „Prima vero terrae hujus meta incipit de 
indaginibus castri Noialt, et inde progreditur usque ad indagines Nicolai ubi aqua defluit que 
vocatur Alt et sic ascenditur per Alt. Addidimus etiam post modum iisdem fratribus 
conferentes castrum quod Crutzeburg nominatur quod fratres predicti de novo constuxerunt 
cum pratis illue adjacentibus, et a fine terrae Crutzeburg terram que vadit usque ad terminos 
productorum, et ab indaginibus Almage in parte altere vadit usque ad ortum aquae que 
vocatur Burtza et inde progreditur usque ad Danubium.” Ezen utolsó tétel arra enged 
következtetni, hogy az akkor Magyarországhoz tartozó, a keresztyén hittől idegenkedő 
Oláhországban is le a Dunáig szabad foglalási tért nyitott a német lovagoknak.. Továbbá 
megengedte, hogy az Olton 6, a Maroson szintén 6 hajót járatassanak, s hogy azokon sót 
kifelé, másféle portékákat, árúczikkeket befelé szabadon és vámmentesen szállithassanak; 
vámmentességet engedett a székelyek és oláhok területén, az erdélyi vajda megvendéglésétől 
mentesité; saját birójuk beállitását, s a királyon kivül minden más biróság alól való kivételt 
engedett; továbbá biztositá számukra a nyereményes pénzbeváltást, a pénzverés jogának a 
király számára való fentartásával; megengedte nemcsak a fa, hanem kővárak épitését, ugy azt 
is, hogy akármely erdélyi lakos lelke üdvéért jószágot ajándékozhasson a lovagoknak, kikérve 
erre a király engedélyét; kikötötte azonban, hogy a Barczára települtek a rend szolgálatára 
ugyan, de különben szabadok legyenek, de megtiltotta az ország más részeiből nevezetesen a 
Királyföld lakói közül odahúzódottak befogadását, kikötvén, hogy az ilyeket tartoznak a 
király vagy megbizottjainak kiadni stb.*Lásd e 2-ik adománylevelet Fejér Cod. Dipl. III. 1, 
370. A király e második adományát a pápa is 1222. dec. 19-én kelt bullájában 
megerősité*Lásd ugyanott III. 1, 422. E bullában a pápa azt mondja, hogy a lovagok 
visszahelyezése „cis ad meritum, nob s ad gandium, et toti populo christiano provenit ad 
profectum.”. 

De a királyi nagylelküség, mely a szakadároknak nemcsak megkegyelmezett, hanem a feledés 
leplét boritva a sötét hálátlanságra, mely kegyelmének és jóindulatának ujabb jeleivel és 
jótéteményeivel árasztá el, nem javitotta meg a német lovagokat; ők a vész elvonultával ujból 
kezdék fondorlataikat, s tovább fűzték a Barczaságnak a magyar koronától való elszakitsára 
vonatkozó terveiket. A király megkegyelmezése után ismét foglalásokat tettek, s még azon 
évben (1222) folyamodtak a pápához, hogy a Barczaságra egy külön s csak a pápától függő 
püspökséget állitson. Honorius pápa következő 1223-ik év január 12-én kiadott bullájában 
meg is rendelte az egri érseknek, hogy miután a Barczán a pápán kivül más főpap hatósággal 
nem bir, s miután ott a papok száma elszaporodott, addig is, mig ott külön püspökséget 
állithatna, a pápa nevében egy a lovagok által bemutatandó egyént nevezzen ki egyházi 
előljárójukul vagy decanokul, ki ott biráskodjék, s egyházi ügyekben az erdélyi püspöktől 
függetlenül intézkedjék stb.*Lásd e bullát Fejér Cod. Dipl. III. 1, 405. 

De az erdélyi püspök Rinold (Reynold) egyházi kerülete integritásának ily megtámadását nem 
tűrte, a mint nem is tűrhette el, az eldőde által tett dézmaadományozást visszavonta, s a 
barczasági papságot egyházi átok terhe alatt a synodus elébe rendelte. A lovagok a püspök e 
jogos föllépése elen a pápához folyamodtak, ki 1223. dec. 12-én Rinold püspököt megintette, 
Barczaságot érdeklő minden itéleteit semmiseknek nyilvánitá, s a lovagok háborgatását 
szigoruan eltiltá, minthogy azok senki mástól, hanem csakis a római pápától függnek*Lásd 
ugyanott III. 1, 420.. Ugyanakkor az esztergomi érsekhez is intézkedik, hogy az erdélyi 
püspök minden eljárását semmisnek nyilvánitsa. Nem sokára megjelent a pápa által Barczára 
kirendelt egyházi előljáró, kit a pápa 1224. april 2-án kelt megerősitő bullája archipresbiter és 
rectornak nevez*Lásd Urkundenb. von Teutsch und Finhaber Nr. XXIV. azon utasitással, 



hogy a kicsapongó papokat egyházi átokkal sujtsa*Ugyanott Nr. XXV.. Egy másik ez év april 
28-án kelt bullájában a Barczaság minden lakóit a kiküldött egyházi főnök iránti 
engedelmességre inti; tudatja tovább, hogy minden egyházi ügyben az ő hatóságát ismerjék el, 
egymás közti villongásokkal felhagyva békében, szeretetben éljenek*Ez arra mutat, hogy a 
lovagrend papjai nem valami példás életet folytattak; egy más bullájában a pápa a lovagokat 
inti egymásközti béke és kölcsönös szeretetre, a mi mutatja, hogy a lovag urak egymás közt is 
szerettek czivakodni. Rinold püspök meg egyszer synodusa elébe citálta a barczasági papokat, 
de a pápa egy 1224-ki 2-ik bullájában szigoruan megfenyitette az erdélyi püspököt, hogy 
többé a lovagok ügyébe, mely egyenesen a pápát illeti, bele ne merjen szólani. Erre aztán a 
püspök elhallgatott.. Ez időtájt a lovagok az Erdélyt környező havasokon egy várat épitvén (a 
Bodzánál mint később látni fogjuk) a kunok által megtámadtattak, de a lovagok a támadókat 
szétverték, minek következtében sokan közülök meghódoltak, s a keresztyén hitre tértek 
át*Lásd e győzelemről IX. Gergely pápa 1232. apr. 26-ki levelében, melyet Endre királyhoz a 
lovagrend érdekében küldött. Közölve ugyanott Nr. L.. E győzelem még elbizakodottabbá 
tette a lovagokat, mit a pápa fennebbi bullái nem kis mértékben fokoztak; hozzájárult ehez, 
hogy a német lovagrend palestinai birtokait ez időben csaknem mind elvezetvén, most már a 
Barczaságnak mindenképen való biztositása életkérdés volt a rendre; de e biztositást nem a 
király és ország visszanyert kegyének és jó indulatának kiérdemlése és megtartásában, hanem 
a Barczaság elidegenitésében, a magyar koronától való elszakitásában keresték, s 
nagymesterük Salza Hermán 1224. márcziusában Rómába menvén, a rend nevében hódolatát 
jelenté ki, a kegyelemből nyert Barczaságot a pápának ajándékozá, s a pápa souverenitása 
jelvényéül két arany marchát igért évenkint fizetni, mire Honorius pápa 1224. apr. 30-án 
kiadta azon végzetteljes bulláját, melyben kijelentette, hogy a lovagok ajándékát elfogadja, a 
Barczaságot és a havas-túli tartományt az egyház birtokai közé sorozta, s azt Isten és ember 
előtt Sz.-Péter örökségének nyilvánitja*Tehát ez nemcsak egyházi elszakadás és a lelkiekben 
való Rómától való közvetlen függés, hanem határozottan terület elajándékozás, s igy 
Magyarország integritásának nyilt megtámadása volt. Lásd a pápa ezt constatirozó bulláját 
Urk. von Teutsch und Firnhaber Nr. XXVI. A pápa használt kifejezései minden kétséget 
kizárnak, a többek közt mondja: „Vestris ergo piis precibus benignius annnuentes prefatam 
terram (Boze et ultra montes nivium) in pes et proprietatem B. Petri scripsimus et eam sub 
speciali apostoli ce sedis protectione ac defencione perpetuis temporibus permanere 
sancimus.”. Nem sokára megdicsérve a lovagokat a neki adományozott föld őrzéseért, még 
biztatta, hogy azt az ő és a nagymester engedelme nélkül birtokukból senkinek ki ne 
eresszék*Lásd Fejér Cod. Dipl. III. 1, 453, 459. és III. 2, 41.. Egy másik bullájában pedig a 
magyar főpapságot tiltja el attól, hogy ezen közvetlenül pápai hatalma alatt álló területen 
valami jogot vagy befolyást gyakoroljon*Lásd e bullát Urk. von Teutsch und Firnhaber Nr. 
XXVII. Ebben mondja, hogy a kinevezett barczasági decan intézkedjék mindenben, s mig oda 
püspököt nevez, addig a csak püspök által teljesithető teendőket, mint pap- és 
templomszentelés, végezze valamelyik püspök, a kit a lovagok erre felkérnek.. 

El volt tehát szakitva minden kötelék, mely e szép vidéket a magyar koronához csatolta, 
elajándékozva s a pápák körmei közé dobva ezen terület, melyet a lovagok lakóhelyül 
kegyelemből nyertek; fel volt mondva a lovagok által minden függés a magyar birodalom 
iránt, tettleg megsértve Magyarország integritása. – Tehette-e az ország, tehette-e a király, 
hogy a statusban statust alkotni akaró ezen vakmerőséget eltűrje? elnézhette-e szótlanul a 
birodalom e legszebb részének elidegenitését? elszivelhette-e a lovagok ily hallatlan 
felfuvalkodását és példátlan hálátlanságát? Nem! ezt az ország legszentebb érdekeinek 
megsértése nélkül eltűrni nem lehete; azért Endre király 1225-ki tavaszán a német lovagoktól, 
kiket rendeletében az ölébe tett tűzhöz, a lábbelibe eresztett egérhez, a kebelébe lopódzott 
kigyóhoz hasonlitott, visszavette adományozását*Lásd ugyanott Nr. XXXIV. és XXXVI., s 



sergeit személyes vezénylete alatt meginditva, legerősebb várukat Cruceburgot bevétette, s 
oly pénzbirságokkal terhelte, hogy mint a lovagok mondják, 1000 marka kárt szenvedtek; 
többeket a lovagokból leöltek, sokakat börtönbe hurczoltatott*Ugyanott Nr. XXXII.. 

A megszeppent lovagok a pápához folyamodtak, ki maga is a Rómában kiütött zavarok miatt 
Tiburba menekült, a pápa 1225. jun. 10-én a lovagokat biztatja, bátoritja, a magyar udvarnál 
levő apostoli követe (a portoi püspök által) szeliden feddő levelet küldött Endre 
királyhoz*Ugyanott XXXI., XXXII. Ebben Jézus nevében kéri, hogy az elvett várat adja 
vissza, a lovagokat veszteségeikért kárpótolja., egy másikat Béla herczeghez*Ugyanott 
XXXIII., s egyszersmind a lovagok által tett határsértések és kihágások megvizsgálására a 
lilienfeldi, kerczi és egresi apátokat küldötte ki. Ezek kiszálltak, az elrendelt vizsgálatot meg 
is tarták, de ez és a szintén e czélból kiküldött aradi őrkanonok Florentini mester jelentése 
nem volt előnyös a lovagokra, mert azokban határozottan ki vannak emelve a lovagok 
visszaélései, erőszakos, fegyveres kézzel való foglalásai, mely foglalásokat még a pápa 
rendeletére is vonakodtak visszabocsátani; elő van tüntetve az oda települtek kínzása, a 
lovagoknak törvényellenes pénzverése és azon kihivó és merész nyilatkozatuk, miszerint 
készebbek inkább harczra kelve mind elvérezni, mintsem a királynak visszabocsássák Sz.-
Péter kezeik közt levő örökségét*Ugyanott XXXIV.. 

Endre király most is engedett, határidőt tűzött ki a meghódolásra, sőt a győri és váradi 
püspököket, kiket a pápa a király és a lovagok közti biráskodással megbizott, leküldötte, hogy 
lelki fegyverekkel igyekezzenek a lovagokat a köteleség útjára tériteni*Lásd Urk. von 
Teutsch und Firnhaber Nr. XXXIV.; nem lehet tudni, hogy mi siettette a catastrófát (talán a 
lovagok valamely támadó föllépése vagy ujabb hatalmaskodása), de a király egyszerre 
megszakitva minden diplomatikai alkudozást, s meg sem várva a Rómába ment Florentini 
mester visszatértét, a váradi és győri püspök megjelenését, 1225. augusztusában rácsapott a 
lovagokra, s azokat rövid időn kiverette a Barczaságról*Ugyanott XXXVII.. 

A kiűzött lovagok ezután – extra dominium – még sokáig perlekedtek a Barcza 
visszaszerzéseért; a pápa sem szünt meg mellettük ügyvédkedni. Még ez év (1225) sept. 
havában irt a győri püspöknek*Lásd Fejér Cod. Dipl. III. 2, 53 és Urk. von Teutsch und 
Firnhaber XXVI., s ugyanez év novemberében a királynak, fenyegetődzve követelvén a 
lovagok visszahivását, területüknek igaz határai közt való visszabocsátását*Fehér ugyanott 
III. 2. 58 és Teutsch Urk. XXXVII.. 1226. márcziusában ismét irt a királynak, s a lovagokkal 
folyt viszályt egész terjedelmében előadva, komolyan inté, hogy a lovagoktól elvett 
tartományt késedelem nélkül adja vissza*Fejér Cod. Dipl. III. 2, 174.. Ugyanekkor irt a 
királynénak*Urk. v. Teutsch und Firnh. Nr. XXXVIII., veszprémi püspöknek, fehérvári 
prépostnak*Ugyanott Nr. XXXVIII. unszolván, hogy a királyt az elvett földnek visszaadására 
birják reá; de mind ez eredménytelen volt, mert az ön- és az ország kárán kétszer okult király 
hajthatatlan maradt, s akaratának érvényt szerezni tudott is, a pápának nem hitte el, hogy 
keresztyéni kötelessége azt hozná magával, hogy országa egy részét odaajándékozza a 
pápának és lovagjainak. 

Ezen alkudozások folyama alatt Konrád masovi herczeg Poroszországba hívta meg a német 
lovagrendet s bár ott szerencsés viszonyok közt éltek s nagy országrészt nyertek, még sem 
tudták az oly sok tekintetben szép, gazdag Barczaságot feledni, s nem szüntek meg annak 
visszaadatását sürgetni, közvetitőjük s védurok a pápa által szorgalmaztatni. A III. Honorius 
után következett IX. Gergely pápa 1231-ben apr. 26. Endre királyhoz*Lásd a pápai bullát, 
Urkund. bei Teutsch und Firnh. Nr. L., 1232-ben Béla ifjabb királyhoz ir, vétkeiktől való 
megszabadulhatás és lelkük üdvére hivatkozva buzditotta arra, hogy a lovagoknak a 



Barczaságot visszaadják; Salza Hermán kétszer (1230 és 31) kereste fel a magyar királyi 
udvart, mindenféle engedelmességi igéretekkel, s a jövő fényes képeinek káprázataival 
igyekezvén az egyszer eljátszott szép birtokot visszaszerezni*Ugyanott Nr. XLV., mind ez 
sikerre nem vezetett, király és ország önkárán elég tapasztalatot szerzett arra, hogy a „kigyót 
keblébe” ismételten be nem fogadja. 

Ez időtájt Endre király alattvalóival és a papsággal meghasonlásba jött, s mivel 1231-ki 
aranybullára tett esküjét nem mindenben teljesitette, az elvett javakat vissza nem bocsátotta, s 
az ország vagyonát és javait zsidók és saraczénusok kezelése alá adta; a papság Rómában 
panaszt emelt. A pápa alkalmasnak látta a perczet arra, hogy az ország panaszaival a német 
lovagok ügyét is egybecsatolja, azért 1232-ben az esztergomi érsek Róbert által a két királyt, 
Dénes nádort és az egész országot egyházi átokkal fenyegette, ha alattvalóinak és a papságnak 
igazságot nem szolgáltatnak, s a lovagoknak a Barczát vissza nem adják*Lásd az ezt 
elrendelő bullát Fejér Cod. Dipl. III. 2, 296.. – Endre király egy engesztelő levelét a pápa jó 
előjelnek vélvén, még ez év augusztusában Jakab pernestei püspököt küldötte egyházi 
követként Magyarországra, kinek utasitásában fősúly volt arra fektetve, hogy a német 
lovagoknak elvett birtokai mulhatatlanul visszaadassanak*IX. Gergely pápa e bulláját lásd 
Urk. bei Teutsch und Firnh. Nr. LI.. 

Hosszabb alkudozások után a pápai követnek sikerült 1233. aug. 12-én a király és alattvalói 
közt egyességet hozni létre; mindkét király a beregi erdőkben megesküdött egymásnak s 
okmányilag törvényes alakban is kiadták nemcsak a maguk, hanem az utódokra is 
kötelezőknek nyilvánitván azt*Lásd az erre vonatkozó okmányokat Fejér Cod. Dipl. III. 2, 
396, 328, 346, 348.; azonban Jakab püspök főmegbizatása tárgyában mit sem tehetett, s a 
Barczaság visszaadása iránt oly ellenzésre talált, hogy azt nyilvánosan szóba sem hozhatta. 
De a mily nehéz és kényes volt a kérdés, Salza Hermán nagymester – talán mert lelkiismerete 
vádolta és méltán vádolhatta a Barcza eljátszásáért – épp oly erősen csüngött a Barcza 
visszaadásának követelésén; 1234. octoberében ismét panaszt emelt a pápánál, a pápa ismét 
kinevezte ez ügyben közbejárókul az aquilejai patriarchát Bertholdot és az esztergomi érseket 
Róbertet, azon utasitással, hogy minden elkövessenek arra, hogy a német lovagok 
visszanyerhessék barczasági birtokaikat s szenvedett káraikért kárpótoltassanak. Ha ezt a 
társkirálynál kivinni nem tudnák, az ügyet behatóan vizsgálják meg, s arról bullája kapásától 9 
hó alatt őt értesitsék, a feleknek pedig határidőt tűzzenek ki a pápai rendelet 
érvényesitésére*Fejér Cod. Dipl. III. 2, 390 és Urk. bei Teutsch und Firnh. Nr. LV.. De ugy 
Salza nagymester tolakodása, mint a pápa következetes beavatkozása az általuk ohajtott 
eredményt előidézni nem tudta, sőt a folytonos zaklatás, melyet ez ügy ország és királynak 
okozott, még inkább meggyőzte ezeket a német lovagok visszafogadásának veszélyességéről 
és hatalmi ábrándaik miatti összeférhetetlenségükről, melyek véres küzdelmek terévé 
változtatták át azon uj telephelyet is (Poroszországot), melyet a Barczáról való elüzetésük 
után nyertek. 

A kérdés egészen elejtetett; a pápa egy uj keresztes háborúval levén elfoglalva, s talán 
meggyőződve Magyarország a lovagok irányába keletkezett ellenszenvének 
legyőzhetlenségéről, felhagyott zaklatásaival; azonban a német lovagok még sem tudtak soha 
egészen lemondani a Barczaságról, a gyönyörű vidéknek emléke elkisérte távol uj hazájukba, 
s annak isméti birvágya hagyományszerüleg átszállott még az utódokra is. Egy egész század 
tölt el, s még egyszer ismét megjelentek kisértetként a lovagok a Barcza virányain: mert 
Zsigmond király uralmát, ez uralkodó fajrokonságát és német rokonszenveit alkalmasnak 
hitték elavult igényeik fölujitására; az ez irányban sugallatot nyert király tervbe vette Erdély 
határainak várakkal való megerősitését, s azoknak német lovagrendbeliekkel való 



megszállatását. E tervét közölte Lépes Lőrincz erdélyi alvajdával 1426. julius 2-án irt 
levelében*Lásd Kurcz Magazin II. 98., 1427-ben máj. 9-én a barczasági Földvárról irt a 
német lovagrend nagymestere Russdorf Pálhoz, tőle hajóépitőket, hajósokat és lovagokat 
kérve, 1428. és 29-ben folyt a levelezés és egyezkedés, 1429. májusában megérkezett a 
közbenjáróul küldött Redvitz lovag 9 rendlovaggal, mint előcsapattal; de nem sokára ezek is 
visszatértek. 

A német lovagrend azonban birtokkövetelési igényeiről ekkor se mondott le, sőt azt egészen 
korunkig lehozta s még a mult század elején is (1708-ban) fölléptek Magyarországon volt 
egykori birtokaik visszaszerzése ügyében*Lásd a nagymester levelét ugyanott 105. lap., de a 
600 évvel azelőtt kétségbe hozott birtokjog most se lett elismerve, s valamint a történelem 
elitélte a német lovagokat, kik visszaélve Magyarország vendégszeretete és nagylelküségével, 
a kegyelemből nyert területet elajándékozni, s a magyar birodalomtól elszakitani igyekeztek, 
ugy bizonynyal el fogná itélni a lovagok utódait is, kik ilyszerű hálátlanság gyakorlására már 
nem egyszer mutattak hajlamot, s valamint a német lovagok bünhödtek a Barczaság 
árulgatásáért, ugy bizonynyal utódaik is ilyszerű törekvéseikért megtalálnák a méltó 
bünhödést; mert valamint őseink, ugy mi sem tűrnők el soha, hogy hazánknak e legszebb 
vidéke, integritásának e drága gyöngye elidegenitessék. Isten keze sziklafalakkal jelölte meg e 
szép haza természetes határvonalát; s ki a tiltott almába akarna harapni, annak mulhatlanul 
beletörne a foga. 

A barczasági szászok és e vidék 
jogtörténelme. 
A német lovagok idejötte és honnan származásáról, viselt dolgaikról, valamint kiüzetésükről 
is biztos okmányi tudomásunk van. Nem vagyunk azonban ily szerencsések az utódaikként 
megjelent szászokkal; mert ezek idejöttének körülményeiről és idejéről semmi adattal se 
birunk. Nem tehetjük fel azt, hogy ezek a többi szászokkal egyidejüleg Géjza alatt jöttek 
volna be, mert ez esetben, mint a szebeni s többi szászok bejöveteléről emlékezet lenne az 
adománylevelekben, s különben is, ha a német lovagokat megelőzőleg lettek volna itt, akkor 
nem mondathatott volna a lovagok adománylevelében, hogy terra inhabitata, hanem 
bizonynyal egy akkor ott levő német telepről legalább is emlités tétetett volna magában ez 
okmányban. Némely irónak azon képzelgés és légből kapott állitásáról, mintha az erdélyi 
németek góthoktól visszamaradt ős lakói lennének Erdélynek*Toppeltin szász iró az erdélyi 
szászokat a góthok, geták stb. utódainak állitotta, s azt etymologiai leszármaztatással 
támogatja, például a Detschen, Deutschen elnevezést Deci, Daci, Daciából eredteti; a Moosert 
a franczai monsieurből; követte őt Tröster, ki Murarából, vagy a németek által hordozott 
lándzsa nevéből származtatja, s mindennek nagy nyomatékot adtak Bonfin azon állitásával, 
hogy Nagy Károly a lázongó szászokat legyőzvén Erdélybe vitte; azonban ezen themának 
tarthatatlanságát az ujabb szász irók magok is átlátták., magok a szász irók is alaposb 
kritikával irt ujabb történelmi irásaikban kezdenek lemondani; s alig tehetünk fel egyebet, 
minthogy a német lovagok mint későbbi telephelyükön Poroszországban is tették, a maguk 
kényelme és szolgálatára hivtak be Németországból, mint hiszik Flandria és Thüringiából*Ezt 
Philippi a barczasági szászok beszédmodora és némely szokásaikból következteti, s abból, 
hogy a lovagok főnöke Salza Hermán maga is thüringiai levén, alkalmasint földieire is 
gondolt a gyarmatositáskor. A Királyföldről Gejza király korábbi gyarmatosai közül nem 
jöhettek, mert Endre adománylevelében határozottan ki volt kötve, hogy onnan jövőket 
befogadniok nem szabad, ezen mondatban: „Ita ut si aliquis de cetero de nostris hominibus vel 



hospitibus terrae nostrae pertinentibus ad ipsos transmigraverint statim cum ad notitiam 
fratrum ex veritate pervenerint eos qui sic intraverint, expellant”. A Királyföldről semmi 
esetre nem jöhettek, mert onnan jövőknek befogadását szigoruan eltiltotta Endre királynak 
egy első mint második adománylevele. német gyarmatosokat, mert a lovagok mint olyan 
harczos büszke nép, az akkor kicsinylett és lenézett földmíveléssel nem foglalkoztak, az ott 
talált székely és bessenyők mint szabad benszülöttek a szolgai szerepre nem vállalkoztak, 
különben is saját területük művelésével elfoglalva levén, minélfogva a lovagok kényszerülve 
voltak szolgálatkész németeket hozni be; a kik ugy látszik, letelepülésük után csakhamar tért 
foglaltak, mert egy 1212-ki okmányban „populus ibidem habitans”, egy 1213-kiban 
„universis populis ibidem presentibus” előforduló kifejezés*Lásd Philippi „Die deutschen 
Ritter” 25. lap. már akkori ott létüket látszik jelölni. Hogy a betelepitett németek meglehetős 
alárendelt és szolgai helyzetben voltak, s hogy a lovag urak az akkori feudalis fogalmak 
szerint bántak el velük, tanúsitja egy 1222-ki okmány*Lásd Philippit u. o. 25. és 35. lap. A 
gyarmatosok alá voltak rendelve a lovagoknak, azoknak adót, dézmát fizettek, tartoztak 
várépités és egyéb munkákban dijtalanul, mikor kirendeltettek, dolgozni, a törvénytételt és 
igazságszolgáltatást a lovagok gyakorolták; a gyarmatosok uraiknak ismerték a rend lovagjait, 
tartoztak harcz idején támogatni. Ezért faluikban bizonyos önkormányzati jogot gyakoroltak, 
a birtokolt föld azonban a lovagoké volt, arról fizettek, s utódaikra csak ugy hagyhatták vagy 
csak ugy adhatták el, ha az utód vagy vevő a lovagok iránti tartozás és szolgálmány 
teljesitését átvállalta. Lásd bővebben Philippi u. ott. 33–38. lap. Szóval bizony csak olyan 
alárendelt jobbágyi helyzetben voltak., melyben „populi eorum” kifejezés fordul elő, mi 
szolgai alárendelt helyzetet jelöl; ugyanezen okmányban a barczasági német települőkre 
vonatkozólag azt találjuk: „Homines num quoque terram inhabitantes predictam ad eorundem 
fratrum servitium ac utilitatem sine requisitione liberos dimissimus”*Lásd Endre király 1222-
ben kelt második adománylevelében, közli Fejér Cod. Dipl. III. 1, 370., tehát a betelepitettek a 
lovagok szolgálatjára voltak rendelve, s csak ezen okmány által szabadittatnak fel némileg 
ezek nyomása alól. Hogy elnyomott helyzetben voltak, mutatja a vizsgálatra kiküldött 
lilienfeldi, kerczi és egeresi apátoknak 1225-ki jelentése, melyben irva van, hogy a lovagok 
alattvalóikkal kegyetlenkedtek, a mi természetes is volt, mert világ teremtése óta a papi 
hatalom mindig és mindenütt türelmetlen és szivtelen volt, s nincs és nem volt a papi 
zsarnokságnál utálatosabb és gyötrőbb az emberiségre nézve; a bráminok, török kadik, arab 
kalifák és római pápák e tekintetben hajszálnyira hasonlitottak egymáshoz, s kegyetlenek csak 
akkor nem voltak, a midőn nem lehettek. 

A mit a német lovagok alatti német gyarmatokról felhozék, mind csak vonatkozások, melyek 
sejtetik a német gyarmatok itt létét; de legelső biztos okmányi tudatunk csak 1252-ből van, 
mely évben Béla király egy adománylevelében Saxones de Barassu néven határozottan 
megemlittetnek*Lásd Philippit u. ott. 25. lap.. 

A lovagok elüzetése után a Barczaság ujból visszament a székely ispánok hatósága alá, a hová 
régen is tartozott, az ott levő királyi várak: Brassobia, Höltvény, Feketeholm, Királyköve 
(Királkeve) és Törcsvár egyenesen az erdélyi vajdáktól függtek, azok őrizetét továbbra is az 
ott lakó székely-bessenyő nép (a tiz falu mostani magyar lakói), milita castrensis néven 
alkotta, s mint ilyen Fehérvármegyében levén beosztva, egyenesen az erdélyi vajda politikai 
és katonai vezetése és administratiója alatt állott. E várakhoz a már keletkezett Brassó és a 
szász gyarmatok tartoztak időnként bizonyos összeggel járulni, igy 1430-ban Heltvén, Törcs 
és Királykeve kir. várak élelmezésére Brassó 100 arany forintot fizet*Lásd Nemere 1871. évf. 
95-ik számát.. Hogy pedig e várak a lovagok kiüzetése után valójában az erdélyi vajdák 
hatósága alatt állott kir. várak voltak, az majd e várak leirásánál tüzetesen be lesz bizonyitva, 
itt átmenetileg csak azon egy bizonyitékot hozom fel, hogy a midőn II. Ulászló 1508-ban 



Törcsvárát 6300 frtért Brassónak elzálogositja, ezen okmányban határozottan felhozza, hogy e 
várat bozyni és szent-györgyi Péter gróf erdélyi vajdától visszavéve adja zálogra a 
brassóiaknak, főleg azért, mert Péter vajda Törcsvárában levő várnagyai és más tisztjei a 
brassóiakat sokféleképpen nyomorgatták, szokatlan vámokkal terhelték, elfogatták, s 
kiváltságdíjakat szedtek, a szászok közé kiszállva előfogatokat rendeltek, ugy hogy évenkint 
legalább 60 frt kárt tettek a brassóiaknak, azért a mi országnagyainkkal egyetértve Törcsvárát 
(Castrum Terch) kivéve az erdélyi vajdák kezéből és hatósága alól, azt Brassónak adjuk 25 
évre zálogra stb.*Lásd ez okmány hiteles másolatát az erd. kormányszék levéltárában. Itt 
határozottan ki van fejezve, hogy Törcsvára addig az erdélyi vajdák alatt állott. 

De hogy nem csak az ott lakó magyarság, hanem a szászok is ez időben, sőt több századon át 
azután is a többi szász székektől, az ugynevezett Királyföldtől külön állva a székely ispánok 
hatósága alá voltak rendelve; hogy a Barczaság egészen a nemzeti fejedelmekig a Székelyföld 
kiegészitő része, annak tartozéka volt, hogy a székely ispánok egyszersmind Brassó és a 
helyhatóságilag ennek alárendelt barczasági szász községek főispánjai, tehát politikai főnökei 
is voltak, s hogy ottan hatalmukat odarendelt alispánok által gyakorolták, arra számtalan 
oklevéli bizonyitékot találhatunk. Én itt csak néhányat fogok felhozni. 

1341-ben Róbert Károly, János és Jakab brassói ispánokhoz egy birói parancsot küld*Lásd 
Fejér Cod. Dipl. VIII. 4, 494.. 

1344-ben András mester székelyek ispánja egy tanulevélben ekként czímezi magát: „Nos 
Andreas comes trium generum siculorum de Brassow et de Bistricia”*Ugyanott IX. 1, 263 és 
Székely oklevéltár I. k. 51. lap.. E czímet használja két más (1349. kelt) itéletben is*Ugyanott 
IX. 1, 734 és 735.. 

1351-ben István erdélyi herczeg (király öcscse) Miklós székely ispánhoz igy ir: „Nicolao filio 
Bricii, comiti de Brasschau, nec non vice comiti suo”*Ugyanott IX. 2, 85 és Benkő Spec. 
Tran. és Székely oklevélt. I. 60.. 

1355-ben Lajos király a székely ispánhoz küldött birói parancsában, ezt ekként czímezi: 
„Magistro Lewkews (Lökös) comiti siculorum et de Brassou nec non Petro filio Dominici 
vice comiti dicti comitatus de Brassou”*Lásd Fejér Cod. Dipl. IX. 3, 223 és Székely 
oklevéltár I. 64.. 

E czímzést ismételten feltaláljuk ugyan Lajos király 1361- és 1370-ben kelt rendeleteiben, ez 
utóbiban igy: „Magistro Stephano comiti syculorum et de Brassou et ejus vicegenti in 
Brassow”*Ugyanott IX. 4, 227. és Székely oklevéltár I. 75.. 

1394-ben Zsigmond király a brassai szászoknak adott védlevele foganatositása iránt a székely 
ispánhoz mint Brassó ispánjához rendelkezik*Ugyanott X. 2, 291., egy más levelében a 
székely ispánt a brassaiak rendes ispánjának (comes ipsorum civium, hospitum ordinarius) 
nevezi*Lásd Szabó Béni „az erdélyi szászok” 51. lapján.. 

1438-ban ugyan Zsigmond király Brassó városát és kerületét biztositja, hogy székely 
ispánokul oly férfiakat küld Erdélybe, a kik jogaikban megtartják, s ellenség ellen 
megvédik*Lásd Székely oklevéltár I. 136–137.. 

Ezután a székely ispánok czímezésében ugyan ritkábban fordul elő a brassai ispánság, de 
hogy a főczím utáni etc.-ban az is fenfoglaltatott, mutatja az, hogy minden Brassót és vidékét 



érdeklő királyi és vajdai intézkedés, szabadalom megtartására és megtartatását tárgyazó 
rendelet, a brassaiak minden kiváltságai és adományaiba való behelyezés, minden a 
brassaiakon és vidékieken történt zsarolás, jogfosztás vagy zaklatás elleni intézkedés 
folytonosan a székely ispánokhoz volt küldve*Az erre vonatkozó okmányok nagy tömegéből 
itten hivatkozom Fejér Cod. Dipl. IX. 4, 499. IX. 4, 227. X. 1, 222, X. 2, 305, 568–569 és 
Székely okevélt. I. 75, 76, 79, 89, 90, 109, 128, 136 és 140.. 

A székely ispánok szedték be az adót; befolytak a biróválasztásra, bünügyi és más nagyobb 
perekben elnököltek, a birságok egy részét vették, harminczad, vám-, és minden királyi 
jövedelmek iránt intézkedtek*Lásd Szabó Béni „az erdélyi szászok” 51, 59., sőt a királynak 
fizetett 150 márka ezüst mellett a brassaiak, a székely ispánnak külön adtak évenkint egy 20 
frtos lovat, egy ebédet és egy vacsorát*Ugyanott 54. lap.. A székely ispán magát egy alispán 
által helyettesitette; ezenkivül volt Brassónak választott birája, ki judex, comes terestris, 
villicus de Brassó néven fordul elő, s ki az esküdtekkel (consules, jurati, seniores) intézte 
előbb Brassó, később az odacsatolt Brassó-vidéki szász községek belügyeit, s képezte az első 
foku biróságot, honnan a székely ispánhoz felebbeztek. Nem csak politikailag függött Brassó 
és vidéke a székely ispántól, hanem törvénykezésileg és hadszervezetileg is, s mig a 
Királyföldbe kebelezett többi szászok katonáskodástól mentesitve voltak, akkor Brassó 
vidékének szász lakói tartoztak 50 lándzsást adni az ország hadához, oly esetekben, midőn a 
király nyugati hadmenetre vezette sergeit, de a midőn a király keletre irányzott hadmenetben 
személyesen vezénylett, akkor a brassai és vidéki szászok tartoztak lovon- és gyalog fejenként 
felülni; mi a székelyföldi általános hadkötelezettség elveinek, tehát a székely hadi 
szerkezetnek alkalmazását jelöli*Ez ugyan később megváltozott, mert Mátyás király átlátva, 
hogy a szászoknak had idején nem sok hasznát lehet venni, a hadi segély pénzbeni 
megváltását rendelte, a mint ezt alább tüzetesebben kifejtendem.. Brassó és vidékének a 
székely ispántól való függésén nem változtatott semmit az, hogy I. Lajos 1377-ben a 
barczasági 13 szász helységet kivéve a székely ispán hatósága alól Brassóhoz csatolta*Lásd 
ez okmányt Sieb. Quartalschr. VIII. 253., mert ez csak Brassó hegemoniáját alapitá meg, 
valamint az sem, hogy Zsigmond királytól szabadalmat nyertek arra, hogy polgári pereiket a 
szebeni birósághoz felebbezhessék, mert ez csak az igazságszolgáltatás egyik ágára nézve 
függetlenité a székely ispánok alól, s idegeneknek szászok elleni pereiben ezután is 
másodbiróságilag a székely ispán biráskodott*Lásd Szabó Béni „az erd. szászok” 59. Mert a 
perek felebbezése nem vonta maga után soha a politikai egyesülést, hisz Hunyadi János is 
megengedte a beszterczeieknek a Szebenbe való felebbezést. Kolozsvár is egy ideig oda 
felebbezett, de azért azok nem tartoztak a Királyföldhöz, ily felebbezést királyaink másutt is 
engedélyeztek, mit Kőszegnek Sopronhoz, a Kis-Szebenieknek Kassához, a nélkül, hogy az a 
külön állást megszüntette volna. Láss erről többet Szabó Béni idézett munkája 117. lapján., 
valamint a brassaiak a székely ispántól való politikai függése is fenmaradt egészen a nemzeti 
fejedelmekig, s Brassó vidék soha a Királyföldhöz csatolva, abba incorporálva nem volt, 
legalább annak törvényeinkben és okmánytárunkban sehol semmi nyomát fölfedezni nem 
tudjuk, sőt Brassó különállása biztos jeléül vehetjük azt, hogy a midőn 1492-ben II. Ulászló és 
Fridrik császár közt a magyar korona öröklése iránti, a magyar nemzet tudta és akarata 
ellenére kötött szerződést, a királyföldi szászok (csak Szeben és a hétszékiek) aláirták, azok 
között sem a beszterczei, se a medgyesi, se a brassai és vidéki szászokat nem találjuk, mivel 
ezek akkor sem tartoztak a Királyföldhöz*Lásd Szabó Béni ugyanott 117–118.. 

Tagadhatlan azonban, hogy az erdélyi szászokban meg volt az egyesülési hajlam, valamint 
elvitázhatlan az is, hogy századok hosszu során át az erdélyi szászok jellemző szivósságuk és 
ismeretes circumspectusságuknál fogva mindent elkövettek arra, hogy a Királyföldtől 
geografiailag teljesen elkülönitett, Erdély ellentétes két szögletében fekvő és a székely 



ispánok alatt álló Beszterczét, valamint Brassó-vidékét magukhoz vonják; azon különös Szt.-
Istvántól öröklött vonzalom és jóindulat, a melylyel az Árpád-házból, s utánok a vegyes 
házakból való királyaink a német települők iránt viseltettek, erélyesen ki lett zsákmányolva; 
minden kiváltság, szabadalom és adománylevél egy-egy lépés volt a kitűzött czél elérésére. A 
hon szerencsétlenségét, az uralkodók gyengeségeit vagy szorultságát mindig hasznukra tudták 
forditani, egy-egy darab föld, terület vagy jog megszerzésére hasznositani*Igy csatolták az 
eredeti hét székhez, később a két széket Medgyes és Selyk (ma Nagy-Sink) széket, a később 
keletkezett Szászváros széket, Szelistye széket, a kerczi apátság és Talmács vár területét.. Igy 
I. Lajos király azon engedélyt, hogy a barczai 13 szász falu törvénykezésileg Brassó alá 
rendeltetett Brassó vidékének kikerekitésére; Zsigmond király azon engedélyét, hogy polgári 
pereiket Szebenbe felebbezzék, a Barczaságnak a Székelyföld politikai kötelékéből való 
kiszakitásáig tudták fokozni, II. Ulászló pénzzavarait pedig akként hasznositák, hogy 
Törcsvárát zálogra adta nekik, mi a Törcsvárához tartozott 10 magyar falunak a magában 
jelentőtlen kiterjedésű Brassó vidékhez való csatolását, és e faluk szabad népének lassankénti 
leigázását és jobbágygyá tételét eredményezte*Ezen procedurát majd Hétfalu leirásánál 
tüzetesen fogom tárgyalni.. Mindezen fokozatos, kiszámitás szerinti térfoglalás – mi ha 
önzetlen hazafiságra nem, de nagy életrevalóságra mutat – közelebb vitte a nemzeti 
egységhez, s a mit parányiságuk a nagy Magyarországon elérni nem tudott, azt meghozta 
nekik a nagy nemzeti vész: a mohácsi véres nap, a mely a nagy Magyarországot három 
darabra szakitván, a kis Erdély különválásának s önálló országgá constituálásának lett 
okozója. Az ekkor kifejlett nagy nemzeti tusában megkisérték ugyan előbb a Ferdinánddal 
való szövetkezést; de legyőzetvén, s átlátván, hogy Zápolya nélkülök is Erdélyben szilárd 
állást foglal el, hogy trónját erős, leghazafiasabb és mindenre kész erős párt támogatja, a 
körülmények kényszerüségével könnyen megalkuvó jellemüknél fogva, a fait accomplit 
elfogadták, sőt a helyzet előnyeit ez alkalommal is ki tudták zsákmányolni. Erdély különállása 
oly helyzetet biztositott e kis országban számukra, mi százados törekvésük főczélját, a szász 
nemzeti egység létrehozatalát nagyon megkönnyitette. A székely ispánok hatósága alatt levő 
Besztercze Medgyes és a Barczaság beolvasztásának procedurája nagyon meg lett könnyitve 
az által, hogy a székely ispánság eltöröltetvén, az a fejedelmekre szállott át, ezek pedig 
országos gondjaik s a trón miatti tusák közepette, nem mindig érkeztek rá a politikai határok 
fentartása felett őrködni, sőt gyakran pénzzavarban levén, az ezt kizsákmányolni tudó 
szászoknak elnézték azok megsértését. Igy volt ez a királyi várokkal és tartozandóságaikkal 
is, melyek az erdélyi vajdák hatósága alól szintén a fejedelmekre szállván, ezek elnegligálták 
annyival inkább, mert a törökökkel – kik ellen e várak leginkább emeltettek volt – Erdély 
szövetség- és baráti viszonyban levén, e várak jelentősége megszünt; s igy a fejedelmek 
jóindulatát vagy pénzzavarait mindig felhasználni tudó, vagy a trón feletti vitáikban a keritett 
városaik miatt jelentékenynyé vált szászok csatlakozását szükséglő fejedelmek elnézését 
könnyű volt kinyerni, s igy a Barczaságnak a Székelyföld kötelékéből való kiszakitása, az 
ottani királyi várak és tartózandóságaiknak elfoglalása és a Királyföldhöz való csempészése 
csak idő kérdésévé vált. 

Erdély nemzeteinek különleges jogviszonyai és hadszervezete alapján, nem volt nehéz azon a 
szászok agyában megfogamzott diplomatikai eszme kivitele, hogy Erdély nemzetiségek vagy 
inkább nemzeti területek szerint szerveztessék. 1542-ben a tordai országgyülésen a szászok 
Erdély harmadik nemzeteként jelennek meg s kötnek szövetséget a magyar és székely 
nemzettel. Az 1545-ki tordai országgyülésen ez nemcsak megujittatott, hanem a közterheknek 
a három nemzet általi egyarányos hordozása is kimondatott, a mi kétségtelenül elein nagy 
pénzbeli áldozatot rótt a csekélyebb számu szászokra – mit különben a hadviselésben való 
csekély részvét nagyon is ellensúlyozott – de megteremté az erdélyi szászok 
egygyéolvadásának, az addig különállott Besztercze és Brassó-vidéke Királyföldhöz való 



csatolásának mulhatlan szükségességét; a mi ekkor ha törvényileg nem is, de tényleg – mint a 
tordai határozat logikai következménye – létre volt hozva, annyival inkább, mert a reformatio 
már megteremté a vallási egységet. 

Szükség volt azonban egy oly testület vagy hivatalnokra, a ki a nemzeti egység központját 
képezze, s erre a szebeni egyetem és királybiró szemeltetett ki. Szeben hegemoniája a hét 
szász szék felett már régóta meg volt alapitva, ezt csak ki kellett a bekebelezendő Besztercze 
és Brassó vidékre terjeszteni, hogy a szász nemzeti egység valóságos ténynyé váljék, s e 
művelet kellő óvatossággal lett végrehajtva. 

Látók fennebb, hogy a szebeni egyetem (universitas) mint másodfoku biróság már létezett, 
ennek hatáskörét kellett bőviteni, mit Báthori István jóindulata alapján ki is eszközöltek, mert 
ezen fejedelem 1583-ban február 18-án egy elébe terjesztett statutumot erősitett meg, a mely a 
szebeni egyetemet a szász nemzeti vagyon kezelésére feljogositotta, s mely a kormányi 
rendeletek kihirdetése és végrehajtására nézve e testületet némi helyhatósági joggal ruházta 
fel, ugy azonban, hogy hozandó szabályzatait és intézkedéseit megerősités végett mindig 
fölterjeszsze a fejedelemhez. 

Ekkor Brassó és Besztercze vidék politikai odacsatolása még nem volt létre hozva, mert 
Báthori statutumában még csak a hét és két székről van emlités, Brassó és Besztercze vidékről 
egyetlen szó sincsen; de a mint a szász egyetem lassanként gazdászati és birósági testületből a 
szász székek önkormányzati jogának confiscatiójával, némileg politikai testületé nőtte ki 
magát, s a mint az egyetem elnöke, szebeni királybiróból idő folytán az egész szász nemzet 
ispánjává lett, azon mértékben létrejött a szász nemzet politikai egysége is, mit Brassó és 
Besztercze vidéknek a Királyföldbe való beolvasztása koronázott meg, midőn az addig 
ismeretlen és szokatlan „naito saxonica” elnevezés is divatba hozatott*Ekkor csinálták a régi 
szász pecsét helyett, melyen: „Sigillum cibiniensis provinciae” volt körirva, a hét város uj 
pecsétét, s oda vésették a hangzatos: „Sigillum nationis saxonicae” köriratot. Lásd Szabó Béni 
„az erdélyi szászok” 114. lap.. A Barczaság szászok által lakott része magában csekély volt, a 
szász nemzet, mely szép menyasszonyát egy gazdag hozománynyal kivánta érdekesebbé 
tenni, a szomszéd Törcsvár és az ahoz tartozó 10 magyar faluban hitte azt feltalálni, s azért a 
körülmények eszélyes felhasználásával, Bethlen Gábor jóindulata és II. Rákóczi György 
pénzzavaraitól segíttetve, kivitték azt, hogy Törcsvára – mely tartozandóságaival Brassó 
vidék területét jóval felül haladta – 1651-ben csekély összegért inscribáltatott Brassónak azon 
kikötéssel, hogy az azután is megyeterület, az ott lakók pedig szabad polgárok maradjanak. 
Ezen törvénybe iktatott kikötések azonban nem sokáig tartattak meg, mert a törcsvári 
területen lakó szabad magyar népet csakhamar leigázták s jobbágyaikká tették, Törcsvár 
területét pedig beolvaszták Brassó vidékébe*Ezt majd a 10 falu és Törcsvár leirásánál 
tüzetesebben és alaposabban kifejtendem., mely igy aztán az annectálásnak méltó tárgyát 
képezte. De valamint az egyetem és a szász ispán jogterjeszkedése csak ugy sutyomba, 
lassanként, a kedvező momentumok felhasználásával jött létre, ugy a két vidék identificatiója 
is csak titokban hajtatott végre, ugy hogy Brassó és Besztercze vidéke mintegy 
becsempésztetett a Királyföldbe, mert tény az, hogy az odacsatolás törvényhozásilag vagy 
fejedelmi beleegyezés által elismerve és szentesitve sohasem volt, valamint tény az is, hogy 
ezen odacsatolás – mely véglegesen az osztrákházi uralkodók alatt jött csak létre – Brassó és 
Besztercze vidék lakóinál sokáig fenmaradt ellenhatást idézett elő, mert mint minden 
centralisatio, ugy a szász összpontositás is létrehozta azon bureaucratiát, melynek elvi és 
gyakorlati hűségtelenségét, a kezelésben felmerült jellemző botrányokat és hatalmi 
túlkapásait, a szabadabb lételhez szokott, és a multban a székely ispánok és fejedelmek 
fensősége alatt szép önkormányzati jogot élvezett Brassó és Besztercze vidéke nem igen tudta 



elszivelni, s mihelyt alkalom nyilt, nem is mulaszták el az ellen remonstrálni. 1690-ben midőn 
a kormányszék kérdést tett, hogy a szebeni királybirót mint a szász nemzet ispánját el akarják-
e ismerni? Brassó, Besztercze és Medgyes is az ellen nyilatkoztak, saját önállóságukat 
követelték, s csak az egyetemi gyülést ohajtották közös érintkezési pontul megtartani*Lásd 
Jakab Elek „Királyföldi viszonyok” 23–24. lap.. 

1691-ben a Lipót-féle, Erdély közjogát szervező oklevél is a szászok önkormányzati jogát 
„jus municipalé”-nak nevezi, s mint ilyet hagyja helyben. 

1698-ban, midőn a szebeni duum viratus (azaz királybiró és ispán) hatáskörét*Hogy a szebeni 
duum viratus hatáskörét megérthessük, szükségesnek itélem a szebeni ispánságnak, miből a 
szász ispán időfolytán kifejlődött, rövid jellemzését adni. II. Endre király idejéig, ugy látszik, 
a több apró törvényhatóságból alakitott Szebenszéknek több apró ispánja volt, ezen uralkodó 
az ezek zsarolása ellen felfolyamodó szászok kérésére eltörölte, s egyet a szebenit 
constituálta, mint a király mondja: „quantenus illos (szeben székieket) nullus judicet nisi nos 
vel comes cibiniensis quem nos eis loco et tempore constituimus”, tehát ezek királyi 
elnevezéstől függő ép oly ispánok voltak, mint a többi megyék ispánjai, s jó sokáig nem is 
szászok, hanem más nagy hivatalokat viselő magyar főurak voltak: igy Apor László és Tamás 
(R. Károly kori) erdélyi vajdák viselték a szebeni ispánságot. V. István idejében Albert 
tárnokmester, 1272-ben Mojzes nádor, ismét Miklós főtárnokmester volt szebeni királybiró. 
(Lásd Fejér Cod. Dipl. V. 1, 138, 152, 180, 183, 185, 186, 192, 199, 204, 241, V. 2, 82, 87, 
774. 492. V. 3, 61, VI. 2, 396. VIII. 2, 589, 599 és Szabó Béni „Az erd. szászok” 76 s köv. 
lapjait.) I. Lajos idejében 1259 tájatt alkalmasint a szászok zendülése miatt a szász székek az 
erdélyi vajdák hatósága alá rendeltettek, s Szebennek csak birói hatáskörrel felruházott és 
királytól kinevezett királybirája (judex regius) maradt meg, kinek hatásköre csak 
Szebenszékre terjedt ki. (Lásd Szabó Bénit ugyanott 91–93. lap) ez megosztá birói teendőjét a 
választott Szeben tartományi ispánnal (comes terestris, comes provincialis); ezen tartományi 
ispánságból fejlődött ki később a szász székek politikai egységének kierőszakolásakor a király 
által kinevezett szász ispán vagy comes nationis saxonicae (mit hibásan neveznek: Graf der 
säschsischen Nation, mert comes magyarul ispán), ki mellett megvolt a választott királybiró. 
Ezek ketten alkották a fennemlitett duum viratust. A szászok tervei kivitelében nagy akadály 
volt az, hogy a szász ispán királyi kinevezéstől függött, azért ezen ugy véltek segiteni, hogy a 
szász ispánságot és szebeni királybiróságot egy személyben egyesiték, s választás által 
töltötték be, mignem II. Lipót 1791-ben ezen visszaélést megszüntetendő, a szebeni 
királybiróságot eltörölte, a szász ispánság betöltését pedig magának hagyta fenn. 1845-ig a 
szász ispánt Szebenszék választotta, ekkor lett megválasztása a 11 szász székre átruházva. Igy 
volt ez 1849-ig, mikor Bach eltörölvén a szász ispánságot, a Királyföldet is Bezirkekre osztva 
kerületi főnökök alá rendelte. 1861. ujból felelevenitette a szász ispánságot, kit az egyetem 
által (az összes szász székek választottjai közül) candidált három egyén közül az uralkodó 
nevez ki. Ezen ispán elnököl az egyetem gyülésein, s napjainkban oly hatáskört kezd magának 
egyetemével vindicálni, minővel sohase birt. Különben Erdély uniója és unificatiója tán se 
ezen szász ispánnak, se az egyetemnek jogalapja és értelme nincsen; mert épp oly joggal 
követelhetnék a székelyek nemzeti ispánjaik és nemzeti gyüléseik, valamint az erdélyi 
megyék is a vajdaság reorganisatióját, mint a minő jogalapon a szász comes és universitas 
fennáll, ennek és annak is alapja a régi kiváltságolt korban van, annak pedig a teljes 
jogegyenlőséget megteremtett 1848 után nincsen és nem lehet értelme, nem, főleg a 
maguknak civilisatori szerepet követelő szászoknál. az egész Szászföldre ki akarták 
terjeszteni, Brassó ez év aug. 1-én az ellen a kormányszékhez egy nagyon erélyesen 
szerkesztett óvást terjesztett fel, melyben a többek közt ez áll: „Nem hogy valami hatósága 
lett volna a szebeni birónak, polgármesternek Brassó város és a Barczaság vidéke felett, 



hanem inkább e szab. kir. város és vidék emberi emlékezetet meghaladó idők óta teljes 
szabadsággal s a szebeni birótól vagy ispántól független hatósággal birt, melyet a maradékra 
is épen és csonkitatlanul akar átadni, és semmit inkább nem ohajt mint azt, hogy minden szász 
város megelégedvén a maga szabadságával, a más buzájába sarlóját ne vágja” stb. Ily értelmű 
felterjesztést tett Besztercze és Medgyes is. Ezek önkormányzatukat azon időben meg is 
tartották, s a szebeni szász ispánnak semmi más beleszólási és beavatkozási joga nem volt, 
mint tisztán birói, azaz, hogy e városok és vidékek is pereiket a szász egyetemhez 
fölebbezték*Lásd részletesebben Jakab Elek „Szászföldi viszonyok” 23–24. lap.. 

Azonban a szász ispán és az egyetem hatalmi terjeszkedése mindinkább absorbeálta a polgári 
szabadságot, a mi nemcsak egyes városok és vidékek panaszait, hanem a fejedelem haragját is 
felkölté, főleg az által, hogy az addig szokásos Királyföld elnevezés mellőzésével a Szászföld 
elnevezést kezdették használni, miért Mária Terézia 1770. aug. 3-án komolyan megfedvén a 
szászokat, a kormányszéknek a többek közt ezt irja: „Kedvetlenül tapasztaljuk, hogy a szász 
nemzet a mi – általa lakott – Királyföldünkhöz tulajdonosi igényt s örökjogot formál. Ezen 
vakmerőség iránti különös roszalásunkat azon nemzetnek a mi nevünkben fejezzétek ki.” 

Azonban a fejedelem haragjának hamar villámháritójává lett Bruchenthal, s a szebeni ispán 
hatalmi terjeszkedése és a szász vidékek önkormányzati jogféltése közt a küzdelem folyt 
mindaddig, mig József császár egyöntetüséget kereső intézkedése, az egész szász autonomiát 
megszüntette s a Barczaságot ismét a Székelyföldhöz csatolta, a mennyiben azt Háromszék 
megyébe beolvasztotta. 

1790-ben a hogy a szászok ismét visszanyerték elvesztett autonomiájukat, azonnal kezdetét 
vette a tusa, ugy hogy az 1791-ik országgyülés szükségesnek látta a szász egyetem 
túlkapásainak határt szabni, s a XIII. törvényczikk annak vagyonkezelő, a szász székek másod 
birósági és a felsőbb rendeletek kihirdetése és végrehajtása feletti őrködésben szabta meg 
hatáskörét. 

Egy 1795-ki szabályzat a felmerülő egyenetlenségek esetében békebirói szerepkört enged az 
egyetemnek, de ugy, hogy ha a kiegyeztetés nem sikerül, az ügy a kormányszék és az 
uralkodóhoz felebbeztessék*Lásd Jakab Elek „Királyföldi viszonyok” 36. l.; de mindez nem 
akadályozta meg a kitűzött czél felé való következetes törekedést, minek következtében egy 
1797-ki (febr. 17.) királyi leirat a szász helyhatósági jogokkal való visszaélést komolyan 
eltiltotta, s elrendelé, hogy az egyetem tagjai csak küldőik irásbeli utasitásában megjelölendő 
ügyekbe avatkozhassanak s jegyzőkönyveiket azonnal küldjék fel a 
kormányszékhez*Ugyanott 40. lap.. 

1848-ban a szász comes és egyetemnek igen nagy része volt abban, hogy a szász nép az 
absolutismus karjaiba veté magát. 

1850-ben aztán a szász egyetem egész a codificatióig ment, s az addig oly féltékenyen védett 
szász autonomiáról önként lemondva, módot talált abban, hogy a Királyföld alkotmányos 
intézményeit az egységes osztrák államszerkezettel összhangzásba hozza, s mint constituált 
hongyülés a választás, közigazgatás és törvénykezésre vonatkozó törvényjavaslatokat alkotott, 
mire Bach, ki a tréfát megsokalta, egyetemet, comest és Királyföldet – mely ekkor 
„Sachsenland” büszke néven pompálkodott – halomra döntve, a Királyföldet is beolvasztá az 
összbirodalomba (1852-ben). 1861 ujból visszahelyezte a Királyföldet alkotmányos jogaiba. 
A provisorium alatt az egyetem ismét törvényhozási ügyekbe elegyedett, minek 
következtében 1866. apr. 21-én egy királyi leirat nagyon megrótta, hogy hatáskörébe nem 



tartozó Erdély közjogi kérdéseivel foglalkozott; határozatait semmisnek nyilvánitá, feliratukat 
visszautasitá, s az udvarhoz meneszteni akart küldöttségtől a fölmehetési engedélyt kereken 
megtagadta. 

A szász egyetem élén a comessel egy az időből kivénült, s a mult előitéleteivel körülsánczolt 
az államban államot alkotni akaró testületté fajult, mely a jogegyenlőség és általános 
szabadság mostani korszakában már azért sem állhat továbbá fenn, mert az a királyföldi 
másajkú népek kizárásával a szászok részére monopolizál minden jogot, azaz hogy nem is a 
szász nemzet, hanem az annak életén és szabadságán élődő bureaucratia számára. E testület, 
mely a korszellemmel kibékülni, megalkudni nem tud, napjainkban lehetlenné tette magát, s 
azért annak eltörlése hazánk egyik legégetőbb szükségévé vált. 

De ha már a szász egyetem politikai szerepkörét itt röviden érintém, képünk kiegészitéseül 
szükséges, hogy vagyonkezelési eljárását is pár szóval jellemezzem. 

Brassó birtokai és a szász nemzeti vagyon. 
A szászok által megszállott terület az Árpád házból való királyok alatt hűbér volt, azaz a 
települők annak csak hasznát élvezték; de a tulajdonosi jog kizárólag a koronáé volt, innen a 
Bonum coronae és a Királyföld elnevezés. 

A szászok első ismeretes kiváltságlevele, az ugynevezett Andreanum*Mert az őket behivó 
Gézától bár követelik, hogy volt kiváltságlevelük, de azt még mindeddig felmutatni nem 
tudták. szerint, a szászok által megszállott terület – mely kezdetben csak Szeben és a hét 
székre szoritkozott – nem csak a szászok, hanem az ott lakó besenyők és oláhokkal közös 
használatra adatott nekik, ezek irányában azonban a szászok rosz szomszédok voltak, mert 
haszon és jogélvezetből kiszoriták őket. 

Fennebb előadtam, hogy a kis Szebenszékből mint nőtte ki magát a mai tekintélyes 
ugynevezett Szászföld, s mint vonta magához a Székelyföldtől az eredeti területét meghaladó 
két széket és két vidéket. 

De a szászok mint a birtokolt területnek haszonbérlői bizonyos hűbéri praestatiókra voltak 
szoritva, minők a Szent-Márton adó, a lucrum camerae; e mellett a királyi várak épitéséhez 
tartoztak munkásokat adni; királyt, vajdát, székely ispánt s más útasokat elszállásolni, 
leveleket hordani*Lásd Benkő Trans. I. 455–458 és Fejér Cod. Dipl. VIII. 2, 333. A 
levélhordástól csak Lipót mentette fel. Hogy a vendéglátás kötelezettsége mily terhes volt, azt 
a szászoknak ez iránt beadott több panaszai és folyamodásai tanusitják.. Kezdetben némi 
csekély hadkötelezettségük is volt, melyet Mátyás király rendeletéből pénzen váltottak meg. 

A midőn Erdély elszakadván Magyarországtól, önálló fejedelemség lett, a szászok helyzete is 
megváltozott, s bár a szász társnemzetté lett, s kicsin volta mellett is a más két nemzettel 
egyenlő politikai állást nyert, a hűbér emléke még ekkor is némileg fenmaradt, mert mig a 
székely és a megyei nemesség eső foglalásu ős földjéről csak katonáskodott, s adót nem 
fizetett (csak a jobbágy adózott), addig a szász mint jövevény és földjének haszonbérlője, 
Szent-Márton adót, tizedet fizetett, ingyen szállást adott stb. A Szászföld mindig peculium 
fiscinek neveztetett, s a fiscus hosszas még most is függőben levő pert kezdett több czímen a 
Királyföld tulajdonjoga iránt*Mihelyt a szász öszpontositás végrehajtásával a Szászföld 
önállósitani törekedett magát, a fiscus azonnal fellépett jogai érvényesitésére. 1754-ben 



követelte a papmegerősitési dijt, melyet a szászok a királynak mindig fizettek. 1759-ben a 
Szentmárton adót, 1765-ben a szász ispán megerősitési díját, 1765-ben a földbért; ugy pert 
kezdett a szászok kezén levő fiscalis uradalmok iránt is; de a szászok e pereket a 
végtelenségig húzni, halasztani tudták, ugy hogy azok ma is függőben vannak.. 

De ha a szászok anyagi áldozattal járultak is az államélet támogatásához, mi gazdagságuk 
mellett sokkal könnyebb volt, mint a többi résznek azon időben pénz-, vér- és anyagi 
áldozatokat követő hadi szolgálata, más részről e téren is kárpótolni tudták magukat. 
Felhasználtak eszélyesen minden emberi gyöngeséget, minden hazai szerencsétlenséget; Nagy 
Lajosnál, ez uralkodó fenkölt lelke s az olygarchiával szembe állitott polgári elem kegyelete. 
Zsigmondnál, V. Lászlónál a vérrokonság, Mátyásnál a keresztyénség és polgárosodás 
érdekében folytatott harczok költségei, II. Ulászlónak és II. Lajosnak pénzzavarai, Izabella, 
Báthori István trónra jutásának könnyitése, Báthori Gábor (ki a dézmát adta) trónon 
maradhatása, Bethlen Gábor nagylelküsége, protestáns volta, II. Rákóczi Györgynek 
nagyravágyása, Lipót német volta, Mária Teréziánál Bruchenthal befolyása mind ki lett 
zsákmányolva; a hon szerencsétlenségei a kún és mongol dúlásoktól le az 1849-ki muszka 
invasióig, mind hasznot hoztak a szász nemzetnek*Az erdélyi szászok bár az 1848/9-ki 
szabadságharczban mi dúlatást se szenvedtek, mert kik dúltak, az oláhok és osztrákok 
szövetségeseik voltak; mégis e czímén 1 1/2 millió kamat nélkül államkölcsönt kaptak, mi 
legnagyobb részben oda lett nekik ajándékozva, mig a magyar javait confiscálták, sőt 
rászoriták, hogy ajándék kölcsönt adjon az államnak.. A székely, magyar, oláh (nemesség) 
ezred éven át katonáskodván, fegyverrel védte e hont, s mégis mint nemzetek egy talpalatnyi 
közös nemzeti birtokot sem szereztek maguknak, ez ős lakók sohasem lesték önhasznukat; 
mig a szászok, e vendégképpen befogadott nép, roppant közös birtokokat szerzett magának. 
Akkor a midőn a székely, magyar, oláh vérzett, midőn lakjait, mezeit az ellen feldúlta, s a 
harcz által megkimélteket rablánczra fűzve hurczolta el; akkor a szász keritett városaiba, 
templomkastélyaiba huzódva, várta a vész elvonultát, mely alig érinté őt, s azután utána 
nézett, hogy a közszorultság, a közveszély közepette valamely előjogot biztositson, valamely 
birtokot megszerezzen magának. Ily módon jutott a szász nemzet Talmács és Szelistye 
székhez, a kerczi apátság és szebeni prépost birtokaihoz, a törcsvári és fogarasi uradalomhoz, 
az elébb fiscus és magánosok által birt dézmához. 1849 után az 1 1/2 millió államkölcsönhöz, 
legujabban a roppant összegeket kitevő urbéri és dézma kárpótlásokhoz. Ezek képezik alapját 
a szász nemzeti vagyonnak, mely jogilag a Királyföldön lakó többi népfajokat is illeti; de a 
melyet a szászok kizárólag magoknak kaparintottak el. E nemzeti vagyon már régibb idők óta 
a szász egyetem kezelése alatt állott és áll ma is. E kezelésnek furcsa módozatát egy kissé 
tárgyalnom kell. Teszem ezt leginkább éppen szász testvéreink, a szegény czitromként 
kifacsart szász nép és polgárság érdekében, kiknek az igazlátás szemüvegére oly annyira 
szükségük van. 

Nem akarok én itt a messzi multra visszatérni, bár az akkori állapotokra is kinálkoznak 
tanuságos adatok, hanem csakis a mult és jelen századra vetek egy futó pillantatot; ez is 
eléggé meg fog győzni arról, hogy a szász egyetem nem mindig kezelte hűségesen a 
gondozására bizott nemzeti vagyont. 

Erdélynek az osztrák házból való fejedelmei uralma alatt a szászok mindig elkényeztetett 
gyermekek voltak, sok minden elnézetett nekik; de már a 17. század végén és a 18-ik század 
első felében is voltak a guberniumnak felszólalásai a szász egyetem kezelése miatt. 1737-ben 
a midőn az országos számvevő hivatal felállittatott, annak hatáskörét, éppen a fennebbi 
okokból és a szász nép egyenes panaszai következtében, a Szászföldre is kiterjesztette, s 
némely előleges vizsgálatok fölterjesztése következtében 1758. febr. 28-án udvari tanácsos b. 



Seebergi Vankel Márton küldetett ki rendkivüli kir. biztosként, hogy a szász nemzet vagyoni 
viszonyait megvizsgálja, a majorsági javak kezelését rendbe hozza és a szász nemzetet az 
adóságoktól mentesitse stb. Seeberg erélyesen és igazságosan járt el tisztjében, s hogy 
jelentése a dolgok állását nem valami előnyös színben tüntethette fel, következtethetjük a 
királyné ez év novemberében kelt leiratából; a melyben a többek közt roszalását fejezi ki a 
nemzeti vagyon hűtelen kezelése felett, s hogy saját lelkiismeretük és királyi rendeletekkel nem 
gondolva járnak el, a népet zsarolják s a felett uzsoráskodnak stb., továbbá minden 
adósságlevél fölterjesztését, a hátralékos kamatoknak a tőkéből való levonását rendelte el; a 
szász hivatalnokoknak fizetéseiken felül törvényellenesen felcsikarni szokott naturalék és 
szolgálmányok kierőszakolását betiltotta, s a szász nemzeti vagyon kezelését kivéve a szász 
egyetem kezéből, azt egy négytagú directoriumra bízta. 

Sötét képét mutatja e rendelet a helyzetnek; de a szász bureaucratia mindig nagy mester volt 
az őt megszoritó törvény és rendeletek kijátszásában, ez egyetem tagjai a kibuvó ajtókat 
mindig jól ismerték; igy történt most is, mert Bruchenthal 1761-ben Bécsbe ment, s ezt hamar 
követte a directorium eltörlése, az igazságos Seeberg elmozditása és disgratiába jutása; az ő 
több kötetet kitevő összeirása és számadási munkálatai örökre eltüntek; pedig azok a 
történelemre, de főleg a szász nemzetre magára oly rendkivüli fontossággal birtak, hogy 
azoknak tendentiosus eltőkitését valódi nemzeti veszteségnek tekinthetjük. 

Seeberg elmozditásával ujból elkezdődött a régi gazdálkodás, nem gátolhatta azt meg gróf 
Bethlen Gábor és később Kornis Mihály kiküldetése, mert az ez alatt nagy befolyásra szert tett 
Bruchenthal folyton az udvarnál őrködött a szász bureaucratia érdekei fölött, s a kiküldött 
biztosoknak az egyetemet compromittáló fölterjesztéseit nem csak egyensúlyozta, hanem a 
szász nemzetnek inscriptióra megszerezte a 31 községet s végtelen erdőséget magába foglaló 
fogarasi uradalmat. 

Ez alatt folyt a szabadkezű gazdálkodás, az egyetem soha számadást, kimutatást nem adott; a 
hivatalnokok – mint egy panasz mondja – nagy fizetéseik mellé a városok és községektől még 
nagyobb mellékjövedelmeket csikartak fel, s a szász nemzetnek adósságai sokasodtak. A 
királyné az activ és passiv vagyon kimutatását elrendelte, de eredménytelenül, a min végre 
haragra gerjedvén, 1773-ban azt irta, hogy ha tovább is huzzák, halasztják számadásaiknak és 
kimutatásaiknak a számvevőséghez való beterjesztését, azt a kir. kincstárra fogja bizni. Ezen 
aztán megszeppentek – mert a kincstár az egész Királyföldet mint fiscalitást perelte – s 
igérték, hogy a számvevőség és kormányszéknek készségesen alávetik magukat; de a hogy a 
veszély elmult, teljesitve mi sem lett. 

József császár, ki erőszakossága és absolutistikus törekvései mellett is mindig igazságszerető 
volt, rég szemmel kisérte ez álnok eljárásokat. Erdélyi útjakor személyes meggyőződést is 
szerzett, s a hogy a kormányt vas kezeibe vette, 1782. apr. 22-én a szász nemzeti vagyont 
kivétel nélkül a fiscus számára lefoglalta, a fogarasi uradalmat haszonbérbe adatta, a szász 
tisztviselők fizetését (a mit addig a szász nemzeti vagyon fedezett) a kincstár által fedeztette. 
Igy maradt ez 1791-ig, mikor a Királyföld visszanyervén önkormányzatát, az egyetem ismét 
kezére kapta a nemzeti vagyont; de a még 1787-ben elrendelt vizsgálat*Melyet Halmágyi, 
Dachhauer és gr. Haller Antal vezettek. furcsa dolgokat deritett fel. Például kitünt, hogy 
Bruchenthal nem éppen érdektelenül működött Bécsben, mert napi díjak fejében a szász 
nemzeti vagyonból 5797 frtot kapott, minek visszafizetése 1791-ben elrendeltetett; kitünt, 
hogy 1759-től 78-ig meg nem engedett czélokra 111,465 frtot róttak ki a szász népre, a minek 
visszafizetése csak azért nem rendeltethetett el, mert a hűtelen hivatalnokok nem voltak 
életben; kitünt, hogy bár a hivatalnokok fizetésüket József császár idejében az államtól 



húzták, mégis 244,465 frt adósságot csináltak. Ennek törlesztésére az udvar sequestráltatta a 
fogarasi uradalom jövedelmét, s a kölcsön felvételt és adósság csinálást ugy az egyetem mint 
a szász ispánnak egyszer mindenkorra betiltotta. 

A mély belátású Ferencz császár meggyőződött, hogy a jóravaló szász népet saját kebeléből 
kiemelkedett elnyomói, e polgári zsarnokocskák ellen védenie kell, s azért 1795. jun. 22-én 
egy 54 pontból álló szabályzatot adott ki, melynek bevezetésében a szász tisztviselők hallatlan 
tetteit és a közvagyon vétkes elfecsérlését constatálja; nevezetesen a szebeni tanácsról 
felhozza, hogy a közhelyeket kegyeltjei közt osztja ki; hogy azokból 4751 forintért – azon 
ürügy alatt, hogy adósságot fizetendnek – egy részt eladtak, adósságot azonban nem fizettek; 
a népre törvénytelen taxákat róttak, a falusi községeket önhasznukra adóztatták, s a tanácsos 
urak 4787 ftra menő adójukat a közpénztárból fizetik ki. (Schöne Gegend.) Ily kihágások 
ellen erélyesen intézkedik, évi költségvetést rendelt el, adósság csinálást, rovatal, taxa kivetést 
szigorúan eltiltott. 

Következő 1796-ban Ferencz császár egy másik ily értelmű rendeletet adott ki, a melyben a 
városok és falusi községeknek hozzáfolyamodott lakóit az egyetem és a tisztviselők 
elnyomása ellen biztositani, s királyi védelme alá venni igérte. Tette is ezt, midőn azon 
rendeletében eltiltott minden sportuálét, törvényszéki birságot, a tisztviselői napidijakat, ezek 
szolgáinak a közjövedelemből való fizetését és a vegyes kiadások rovatába becsempészett 
mindennemű mellékjavadalmakat, miután ezek nélkül is a közjövedelmekből elég nagy 
fizetést húznak. Továbbá meghagyta szigorúan ezen korábbi szabályzatainak pontos 
végrehajtását; ki azt mellőzné, azonnal lecsapandó hivatalából. A kormányszék által kiküldeni 
rendelt biztosoknak kötelességévé tette őrködni ezen szabályzatok teljesitése fölött. Ugy 
látszik, hogy Ferencz király ismerte a talizmánt is, melylyel a szász bureaucratia ki tudta 
játszani a törvényt, mert rendelete végén fölemlité, hogy a szászok eddig minden üdvös ujitást 
meggátoltak, minden törvényt kijátsztak, főleg az által, hogy pénzvesztegetés által fenn az 
udvarnál is tudtak törvényszegéseiknek protectorokat szerezni; az ily vétkes művelet 
meggátlásáért a király rendelte, hogy ha ezután olyan találkoznék, ki ezen kir. szabályzat 
meghiúsitását, felfüggesztését vagy bárcsak alkalmazásának késleltetését is akár nyiltan, akár 
titokban megkisértené, valamint azok is, kik ily czélból ajándékot adnának vagy vennének, az 
ily ügynökök, közbenjárók, pártfogók a legkeményebben fognak büntettetni s hivatalaikból is 
azonnal elcsapatnak*Lásd Jakab Elek „A Királyföld viszonyai” 109–119. lap.. E büntetések 
szigorú alkalmazását Medgyes város több tisztviselőinek elcsapásával meg is kezdette, 
nevezetesen Heydendorf Mih. medgyesi polgármestert zsarolás és a nép elnyomásáért, 
Heydendorf József tanácsost hitszegés, közhelyek eladásáért. Hitsch Gergely pénztárnokot 
sikkasztás és nyugta-hamisitásért csapatta el. Schaffend tanácsost bűnrészességért bűnfenyitő 
kereset alá vetette, mindnyáját a tanácsból kiűzette, s a tett károk megtéritésére itélte az 
uralkodó*Lásd ugyanott 111. lap.. 

A királyi szabályzat megsértéseért s más kiderült vétkeikért*Ez ügyben a nyomozást az 1798-
ban kir. biztosként leküldött Benyowszky Mihály vezette. Bruchenthal Sámuel szász ispán, 
Rosenfeld Lajos szebeni és Fronius Mihály brassai polgármesterek hivatalaikból az uralkodó 
által elmozdittattak. 

1804-ben Ferencz király még egy 3-ik szabályzatot is adott ki, melynek mint az előbbieknek 
is végrehajtása felett őrködő kir. biztosul Gyürki István küldetett le. 

Az uralkodó ezen erélyes és következetes, szigorú, de igazságos föllépése, s az általa kiadott 
és pontosan végrehajtatott szabályzatok, ha nem is szüntették meg egészen a depravatiót, de 



azt és annak szomorú eredményeit nagyban enyhíték, mert hiszen: „E szabályzatok előtt az 
ősi erényekről és erkölcsökről megfeledkezett szász tisztviselők egy külön osztályt képeztek – 
ugymond Jakab Elek*A Királyföldi viszonyok 119-ik lapján., – melynek jellege kapzsiság, 
végczélja a nép feletti korlátlan uralom, a közvagyonból való meggazdagodás volt. Ez osztály 
volt minden, a székek, vidékek, mezővárosok, faluk lakói önczél- és politikai jogok nélküli 
közteherviselő, adófizető és katonáskodó tömeg, teremtve ugyszólva a városok és tisztviselők 
kényelmeért.” 

Ez oly hű jellemzés, melyhez mit sem kell adnom. A szabályzó pontok a szász népnek oly 
nevezetes fejlődési mozzanatát képezik, hogy azok egy ujjászületés időszakának kezdetét 
jelölik; azonak köszönheti a szász nép némi szabadabb mozgását, a közvagyonnak az ezt 
követett 50 év alatti gyümölcsöző kezelését, a szász nép adósságból való kibontakozását, s fél 
millió cselekvő vagyon szerzését. 

Még csak néhány szót az 1848/9-ki szabadságharczot követett korszakról. Ez a régi 
korállapotba való szomorú recidivát mutatja; valamint a szent harcz folyama alatt, ugy az 
1849-et követett önkény korszakában is a szász papság, bureaucratia és értelmiség 
azonositotta magát a zsarnoksággal, önként lemondott a magyarral szemben mindig annyira 
féltett önkormányzatáról; ki csak tehette, hivatalt vállalt, s a becsőditett csehek s 
galicziaiakkal osztakozott a letiprott, vérbe boritott haza zsákmányúl ejtett javain. Ekkor 
minden hivatalt az állam fizetvén, a szász nemzeti vagyon, melyből addig a király földi 
hivatalnokok fizetése fedeztetett, szabadon maradt; de ugy látszik, hogy a régi kezelési modor 
ujból elővétetett, mert 1867-ben 264,250 forint adósság terhelte a szász nemzeti vagyont, a mi 
csak 1877-ben lesz törlesztve*Hallottam, sőt egyik szász lap is irta, hogy sok ment fel az 
1848-ban a magyar állam ellen alakitott Löwen bataillonra; azonban e csapat soha csatába 
nem ment, s minden oroszlán neve mellett is inkább nyul volt; a midőn Bem Szebent bevette, 
az egyiknek leejtett puskája elsülvén, ugy szétfutottak, hogy Oláhországig meg sem álltak. 
Tehát az arra forditott költség kárba ment.; mondják, hogy iskolai czélokra csinálták ez 
adósság egy részét, azonban erről soha semmi kimutatás nyilvánosságra nem jött. A 
nevelésügyre tett költekezést a szabadság minden barátja méltányolja, de az abban való 
egyedáruságot nem, mert a szászok minden saját német iskoláikra forditanak, s a Királyföldön 
levő magyar és oláh iskoláktól minden segélyt megtagadnak, már pedig a közös vagyona a 
szász földet lakók összes polgároknak*Valamint a dézmakárpótlást is, mi 6 1/2 milliót tesz, 
monopolizálták a szász papok részére, pedig ahoz a többi hitfelekezetüek lelkészeinek is 
jogigényei lehetnek és vannak is.; hisz nem is térve vissza a távol multra, hanem csak is a 
mult század végére, midőn Mária Terézia a fogarasi uradalmat 100,000 frtért inscribálta, ez 
összeg kapuszám szerint vettetett ki a Királyföld összes lakóira, s miután minden kapu egy 
forma összeggel járult, a szegény magyar és román lakosság kunyhójáról éppen annyit 
fizetett, mint a gazdag szász palotájáról. Midőn 1791-ben a József által sequestrált fogarasi 
uradalom visszaadatott, kiköttetett azon feltétel, hogy annak jövedelme a királyföldi szász, 
oláh és magyar iskolák és templomokra fordittassék, a mi sohase történt meg; a multban 
elkövetett igazságtalanság tetézve lett azzal, hogy most, midőn az állam a 100,000 frt 
inscriptionalis összeget megadta, azt a szászok maguknak tartották, s a többi nemzetbelieknek 
egy garast sem adtak, pedig azoknak számaránylag kell vala osztályrészt kapni abból; de sőt a 
magyar államnak is van ezen vagyonhoz igénye, mert az régen a királyföldi hivatalnokok 
fizetéseinek fedezésére volt destinálva; most, midőn az állam fizeti tisztviselőit, midőn 
közigazgatás és törvénykezésükre közel egy fél milliót fordit, iskoláira, papjainak 
segélyezésére 71,000 frtot ad évenkint az ország; most, midőn dézma és urbéri kárpótlás 
fejében csaknem 8 milliót kapott a szász nemzet az államtól (mikor a magyar és székely mint 
nemzet mit se kapott e czímen), s mind ez az ország minden egyes adózójának zsebére 



nehézkedik: akkor az államnak nemcsak joga van tudni, hogy a szász nemzeti vagyon hová 
fordittatik, hanem annak elrendelésére is, hogy ezen közvagyon eredeti destinátiójának 
visszaadassék. 

Fennebb előadtam általánosságban a szász egyetem és a szász bureaucratia gazdálkodását, 
nem érintém ott Brassó hivatalnoki karát, nem azért, mintha ezek is jobbak lettek volna a 
Deákné vásznánál, hanem azért, mert ezekre külön kivántam reflectálni. Hogy ide is kihatott a 
közös depravatio, azt könnyű lesz pár példával felderitni. Mellőzöm Seeberg jelentését, mely 
Brassó előljáróira nagyon terhelő, s csak az 1787-ben kir. biztosúl ide küldött Halmágyi 
nyomozásáról tett jelentéséből vonok ki egyetmást. Ő azt mondja ebben, hogy a brassai 
tisztek a centrum viratus tagjainak megtételénél, a helyeket pénzért, ajándékért osztják, a 
város vagyonát a tanács a község kizárásával önkényesen kezeli, azt minden ellenőrzés és 
számadás nélkül eldividálja; továbbá, hogy a brassai tanács a szász ispán Cloosnak 60, 
Honnaman tanácsosnak 6 arany ajándékot küldött*Ekkor az udvar elrendelte, hogy az 
ajándékok visszaadassanak; ki ezután ajándékot fogad el, kétszeresen fizese vissza s hivatalát 
veszitse, a centrum viratus megürült helyére a község 3-at választ, s a tanács ezek közül egyet 
tartozik kiszemelni; ezen utóbbi rendszabály Erdély minden városára kiterjesztetett. Lásd 
Jakab Elek. „A Királyföld viszonyai” 101–102. lap.. Még terhelőbb adatokat találunk egy 
1798-ki királyi leiratban, melyben az uralkodó a brassai tanács többnemű álnokságai 
(iniquitates) kinyomozására Mikes Mihály háromszéki főkirálybirót küldötte ki. Ennek 
jelentéséből kitünt, hogy a brassai tanács a városmajorság birtokait felsőbb rendelet ellenére 
maga tartja haszonbérben s azt eltékozolja. A közigazgatásban nevezetes törvényszegések 
constatáltattak, a mit még terhesebbé tett az, hogy panaszlóul maga a szász nép lépett fel, 
azok közt a rosnyóiak, brassai kereskedők, posztócsinálók, a bolgárszegiek, az oláh ács-czéh 
és a prázsmári oláhok. A vizsgálatból kitünt, hogy Fronius brassai polgármester az uj toháni 
malomból 150 frt, a kórház pénzéből tetemes összeget sajátitott el; miért hivatalából 
elcsapatott, s örökösei a kár megtéritésére itéltettek stb. 

Ha Brassó vagyona ily kezelés mellett nem dividálódott volna el, ma roppant, milliókra menő 
közvagyona lehetne, mert Brassó minden szász városok közt leggazdagabb; van 32,000 holdat 
meghaladó nagy határa, s az odatartozó Keresztyénhavason roppant nagy terjedelmű s igen 
jövedelmező közhelyei; e mellett a Törcsvárhoz tartozott 10 magyar falu szabad harczos népét 
erőszakosan jobbágyává tevén, ezeket és a Törcsvár köri 11 telepitvényes község lakóit 3 
századon át zsarolta, azoktól pénz és naturálékban roppant bevételei voltak; erőszakkal elvette 
tőlük a malom- és korcsma-jogot s más regálékat, melyekért évenként igen sok haszonbért 
kap; emellett a 10 magyar falunak erőhatalommal foglalta el Brassó 60,000 hold erdejét, mi 
ismét nagyon jövedelmező; s végre urbéri s dézmakárpótlás fejében közel egy milliót 
kapott*A barczasági magyarság szomorú helyzetét s gyászos multját majd a maga helyén e 
községek leirásánál tüzetesen fogom ismertetni.. Mégis mindennek nem sok láttatja van, s 
most is a közvagyon oly titokszerüleg kezeltetik, hogy hováforditásáról nem sokat tud a város 
közönsége. 

E rövid vázlat meggyőzhet bárkit is arról, hogy Brassó bureaucratiája sem volt job a többinél; 
azért tartottam szükségesnek a szász egyetem, az egész szász bureaucratia és a helyzet 
általános jellegzését előrebocsátani, hogy Brassó bureaucratiája némileg fedezve legyen, hogy 
ne csak maga sülyedjen el a depravatio sötét örvényében; mert ha magára minden előzmény 
nélkül jellemeztem volna Brassó volt hivatalnokainak eljárását, azok valami szörnyeknek 
tüntek volna fel, mig most a századokon át kifejlődött általános corruptio közös leplével 
fedezhetik némileg emléküket, s vigasztalhatják magukat, hogy a nagy árnyak mellett a 
kisebbek nem oly nagyon felötlők. 



A Barczaság népei és azok jellemzése. 
 
FEJEZETEK 

A szászok.  

Az előbbi czikkben elmondottak nemcsak a szász nemzeti vagyon hűtelen kezelését, hanem 
az erkölcsi sülyedés és corruptio jeleit is hiven ismertetik. Nézetem szerint sehol inkább 
helyén nem lesz a szász nép jellemzését adni, mint itt; hiszen nem lesz az egyéb, mint 
folytatása az előbbi czikknek; azonban csalódnék, a ki a hivatalnok kaszt erkölcsi értéke 
szerint itélné meg a barczasági s általában az erdélyi szász népet. Tagadhatlan, hogy e népnek 
vannak igen szép tulajdonai és érdemei is; megvan benne a műveltségi hajlam, a tanulásvágy, 
minek érvényesitését egy kissé nehézkes felfogása*Egy angol tudós hosszabb észlelet után 
kiszámitotta, hogy az emberi értelmiség az agy nagyságától, illetőleg a koponya agyür 
tágasságától függ; ezen tudós tanulmányozta, kiczirkalmazta különböző népek koponyáinak 
agyürképességét, s ugy találta, hogy az erdélyi szászok koponyája e tekintetben nagyon 
fejletlen, s az agyterjedelem kisebb a székely és a magyarénál; nem akarok én ez elméletre 
nagy súlyt fektetni, bár el kell ismernem, hogy a szász nem bir a keleti fajok s igy a magyar 
élénk esze és gyors felfogásával., lassu vérmérséklete, lelkesedésre nem képes hideg jelleme 
akadályozza; de akadályozza más részről a papság és intelligentia oktalan féltékenykedése is, 
mely a beata simplicitásban hiszi befolyása és hatalma biztositékát feltalálni. Ki kell emelnem 
a szász nép szorgalmát, munkakedvét, a mely bár lassu, de folytonos, következetes 
munkásság által teremti elő az általános jóllétet, s ezt még inkább fokozná az, hogy e nép nem 
lenne annyira conservativ természetű, a mely a földmívelésben – mi a falusi népnek csaknem 
kizárólagos foglalkozása – nem engedi meg sem a kor igényei szerinti ujitások, sem a 
czélszerübb munkaeszközök alkalmazását és honositását; ekéik, szekereik s más 
munkaeszközeik ma is olyanok, mint a minők lehettek a német lovagok alatt bevándorolt 
őseik korában. 

Ki kell emelnem az itteni szász népnek takarékosságát, a mely egészen a fukarságig és az 
önmegtagadásig megy. A szász földész, még ha vagyonra tett szert is, nagyon egyszerüen él, 
élelmére igen keveset ad, fényüző czikkekre mit sem fordit, minden mulatságtól megvonja 
mgát, ugy hogy élete rideg és örömtelen, s mind ez teszi azon nemes ösztönből, hogy 
gyermekeire minél többet hagyhasson, hogy azok jóllétét, jövőjét biztositsa. E miatt a sok 
gyermektől is ovakodik, mi a birtok elaprósodását idézné elő*A két gyermek systema 
általánositva van a szászoknál; némelyek gyanusitják, hogy ha ez másként nem lehet, egy a 
bábaasszonyok által gyakorolt vétkes visszaélés, mondhatnám bűn által is előidéztetik.. Ez 
azonban előidéz egy komolyabb bajt, a szász nép aggályosan kevés szaporaságát, mi ha igy 
marad, idővel ez egész népfaj megkevesedését, sőt kiveszését is eredményezhetné. 

Továbbá a barczai szászok szebb tulajdonai közé tartozik a vallásosság s ezzel karöltve járó 
erkölcsösség, a tulajdon nagy tisztelete, a bűnök kerülése, türelmesség, czivódás, veszekedés, 
verekedéstől való óvakodás, mi hideg és szenvedélytelen jellemének szerencsés kifolyása. Ki 
kell emelnem rend, csinosság és tisztaság szeretetét, a mi városaiban, faluiban és lakjaiban is 
egyiránt felismerhető; ki kell emelnem józanságát, mert bár a szeszes italokat, különösen az 
ujabb időben itt is fogyasztják, de az a szásznál ritkán megy azon végletekig, mely a 
részegségben s az emberi méltóságból való kivetkőzésben nyilvánúl. Ki kell végre emelnem 
bennök a törvénytiszteletet és engedelmességet; ez utóbbi főleg oly nagy mértékben megvan, 



hogy egészen az önelhagyásig és gépies vezethetőség határáig megy, s ez már nem egyszer 
homályositá el e nép szebb tulajdonait, s használtatta fel oly tényekre, a melyek árnyat 
vetettek nem egyszer jellemére. Az itt felhozottak állanak ugy a falusi földész, mint a városi 
iparosra, az ugynevezett középosztályra nézve; de mint mindenütt az életben, a fény mellett az 
árny itt sem maradhat el, mert a szászoknak felhozott szép tulajdonai mellett vannak rosz 
sajátságai is; ezek: a zárkozottság, önzés, mely minden vendégszeretetet, embertársai, 
felebarátai, sőt vérrokonai iránti szivességet és részvétet kizár; a szásznak szive és háza oly 
zárkozott, hogy ahoz férni nem lehet; megvan e mellett a hűtlenség és hálátlanság, meg 
részben az egyénnél is, de meg roppant mértékben a nemzetnél; hisz a szász nemzet egész 
történelme nem más, mint a hálátlanság és hűtlenség egy szakadatlan lánczolata. – E 
nemzettöredék e hazához és a magyarhoz, ki az önhazájukból nyomor, tengerár, inség és 
zsarnokság által elűzött jövevényeket*Mert jóllétben levő nép sohase szokott sehol 
kivándorolni, a kit birtok, vagyon köt ős hazájához, azt elhagyni soha és sehol se szokta; 
hanem kivándorol főleg tömegesen a vagyontalan szegény nép, a melyet otthonához semmi se 
köt, a mely otthon megélni nem tud. nagylelküleg befogadta, országának legtermékenyebb 
részébe telepité, ki békében nagy kiváltságokkal ruházta fel, s ki szive vérével védte ellenség 
ellen, mindig hálátlan volt; midőn e hazát vész, elnyomatás fenyegette, midőn a magyar 
alkotmányáért, a haza biztonságáért, a polgárosodásért küzdött: a szász mindig cserben 
hagyta, s mihelyt az ellentől kevesebb veszélyt, vagy bár csak mulékony előnyt remélhete is, 
mindig a mellé állott, lett légyen az német, török, tatár, oláh, rácz, labancz vagy muszka. 
Másik rosz tulajdona az önzés, türelmetlenség és zsarnoki hajlam, melyet gyakorolt nemcsak 
a társnemzetekkel, hanem még inkább a Királyföldön levő többi nemzetiségbeliekkel 
szemben, azokat minden politikai, egyházi, polgári és társadalmi jogtól megfosztott páriákká 
tette, minden javadalmakból, hasznokból, hivatalokból, ipar- és czéh-társulatokból kizárta, sőt 
még a birtok jogosultságtól is sok részben megfosztotta; a hol pedig együtt lakásra voltak 
kényszeritve, azokkal össze nem elegyedett, s legfölebb a város és faluvégeken tűrte meg 
tisztátalan czigányokként. 

Mind ez tagadhatlan történeti tény; megengedem, hogy ebben a tulajdonképi köznépnek nem 
volt vétke, hanem az eredett a népet teljesen körmei közé szoritott, azt tetszése szerint 
mozgató intelligentia és főleg a bureaucratiától; ez pedig egy sajátságos szokatlan kiadása az 
emberi osztálynak, az énjének és saját érdekeinek rendel alá mindent, az soha sem ismerte a 
hazaszeretetet, a nemes önmegtagadást, s ha kell önfeláldozás magasztos érzetét, nem a nép 
érdekeiért, a szabadságért való lelkesedést; az minden időben és mindenkinek szolgált, a ki jól 
vagy jobban fizette; az csatlakozott bármely absolut kormányhoz egész önodaadással, ha 
abból hasznot remélhetett; az a mongolokat vezető Aristáldtól, a muszkákat behivó és 
vezetőkig mindig az ellenséggel czimborált, ha zsákmányban osztozhatott; az democrata 
mások kiváltságaival szemben, de saját kiváltságait szeretné örökre fentartani; az 
szabadelvüséget szenveleg kifelé, de benn saját népével szemben a legtürelmetlenebb, 
leggőgösebb aristocrata, a patricius zsarnokságnak oly championjai, minőket még Velencze 
dogei és nobilei sem tüntettek elő; szóval e faj a politikai erkölcstelenség valódi ideális 
példányképét állitja előnkbe, annál veszélyesebbet, mert önző czéljait a nemzetiségi törekvés 
leplével fedi el, s nemzeti czélokért látszik küzdeni, midőn csak önhasznát – mit nagy 
befolyás biztosithat – félti. 

Ez osztály vezette annyi századon át a szász népet; ez osztály volt minden, a nemzet semmi; 
ez gondolkodott és cselekedett nevében; vagyon, hivatal, erő, hatalom, minden az ő kezében 
volt öszpontositva; megnyerte, érdektársává tette a papságot is, s igy a nép-mozgató erők és 
tényezők minden szálai kezei közt levén öszpontositva, engedelmes gépként vezette a népet, s 
azért a mi vád, a mi szemrehányás, a mi felelősség érheti a szász népet: az mind 



intelligentiájára háramlik vissza, mert a Királyföldön a városok patriciusi uralma állott fenn, a 
városok kezében volt hivatal, papság, közigazgatás, törvénykezés, törvényhozásba való 
befolyás, ipar, kereskedelem. A közigazgatást, törvénykezést a városok tanácsai testületileg a 
vidékekre is kihatólag gyakorolták, s igy a faluk földmíves népe, ha elvben birt is politikai 
jogokat, gyakorlatilag nem érvényesithette; mert a városok absorbeálták, magukhoz ragadták 
s absorbeálják most is; de mivel a városokat a bureaucratia vezeti mindenható hatalommal, 
tehát sem a városi kisebb osztály, sem a vidéki nép nagy tömege nem érvényesitheti 
törekvéseit; sőt a központokból kiható corruptio megmételyezi a szász iparos osztály és 
népnek nemes irányú jellemét is. 

Az ujabb időben a bureaucratia e veszélyes áramlata ellen ellenzékképpen megalakult az u. n. 
ifju szász párt; de ez csak egy fellobbanó fénysugár volt, mely csak perczre világitá meg a nép 
alárendeltségének és szolgaságának sötét éjjelét, mert ezen reménydús párt, mely szabadelvű 
eszméket, üdvös reformokat hangoztatott, mely a régi slendrián vasbékóinak széttörésére, s a 
szász nemzet regenerátiója és fölszabaditására lett volna hivatva: nem fogta fel hivatásának 
nagyságát, vagy ha igen, nem birt elég erélylyel a nemes küzdelemhez, s mielőtt komoly 
csatát próbált volna, lefegyverezni engedte magát; sokan közülök hivatalt nyerve, 
érdekegységbe jöttek a bureaucratiával s elnémultak; a többiek absorbeáltattak vagy 
szétmentek, s most ujból bekövetkezett a tespedés, nincs ki fölszabaditsa a szász népet a 
bureaucratia rozsdás bilincseiből, melylyel e nép jó tulajdonait s nemesebb ösztöneit lekötve 
tartják, s ezt őszintén kell fájlalnunk, mert ezen abnormis helyzet megalázó magára a népre, s 
aggodalmas a közhazára nézve is. 

A barczasági magyarok.  

Fennebb a Barczaság ős történelménél előadtam a barczasági magyar nép eredetéről való 
sejtelmeimet, arra majd e nép által lakott terület ismertetésénél tüzetesebben fogok reflectálni; 
azért itt mellőzve csak azt emlitem fel, hogy a barczasági magyarokat az ős székely lakók és 
kun-bessenyők keverékének tartom, kiknek számát Nagy Lajos királyunk egy második, 
Bethlen Gábor fejedelmünk egy harmadik székely gyarmatositással növelte. A barczasági 
magyarok, vagy a mint nevezik csángók, sokkal tekintélyesebb számban vannak itt, mint az 
gondolták, mert azok a brassai magyarsággal együtt megközelitik a 22,000-et, tehát a barczai 
szászok létszáma amazokét alig haladja meg 1500-al*Sőt ha a Felső-Fehérvármegyéhez 
tartozó falukban levő mintegy 5000-nyi csángót ehez adjuk, akkor a barczasági szászok 
létszámát jóval túlhaladják.. Ezen magyarság a Barcza délkeleti szögletében tömörült a 
hosszan elnyuló s csaknem összeépült 7 faluban, másik 3 falu a Barcza északnyugati 
szögletében huzódott meg. 

E nép iránti rokonszenv hozott engem leginkább a Barczaságra, annak elnyomatása s végtelen 
szenvedései ébreszték fel bennem az érdeklődés, a vonzódás, a szeretet testvéries érzetét; 
azért e kötetben igen sokat fogok ezen oly régóta elfeledett testvéreinkkel foglalkozni; 
igyekezni fogok fölfejteni történelmüket, előadni szenvedéseiket, ismertetni szokásaikat, 
erkölcseiket, foglalkozásaikat, iparkodni fogok behatolni e nép benső életébe, betekinteni 
lelkületébe, hogy e félredobott drága gyöngyöt odatűzhessem nemzetünk jövő nagyságának 
fényes koronájába, hogy az eddig hozzájuk oly mostoha anya: a haza figyelmét, érdeklődését 
és kötelességérzetét felkölthessem, ide irányozhassam e szegény martyr nép felé, mely a 
szenvedések nagy iskolájában nemesült. 

Itt tehát csak röviden jellemzem e népet, mintegy bemutatandó az olvasónak. 



A barczasági magyarságnál jobb, nemesebb nép alig létezik; valójában bámulnunk lehet, hogy 
a százados szolgaság, melyre a szász patriciusok önkénye hazánk közjoga és törvényei 
ellenére kárhoztatta e szegény népet, oly kevés nyomot hagyott. Valójában bámulnunk kell, 
hogy az erkölcsöket mindenhol megmételyező hosszas jobbágyság vasigája alatt is e nép 
megőrizhette erkölcsei tisztaságát, ős nemzeti erényeit, sőt azt gyarapitá, mert e népnél oly 
szép tulajdonokat észlelehetünk, a melyek nem mindenütt vannak meg fajunknál. Ilyen első 
sorban a magyar nemzetiséghez való szivós ragaszkodás, melynek alapján e nép a szászok 
annyi századokon át következetességgel folytatott beolvasztási törekvéseivel szemben 
megvédte, még pedig teljesen önerején, nemzetiségét és magyar nyelvét. Ez annál nagyobb 
érdem, mert ezen vérrokonaitól elhagyatott, elfeledett és azoktól teljesen elszigetelt 
néptöredék a hatalmaskodó szászoknak ugy politikailag mint egyházilag teljesen alá volt 
rendelve. A brassai tanács mindenhatóságával, kegyetlen provisorai és inspectorai mogyorófa 
pálczájával, a szász papság az egyvallásuság (mert e magyarság leginkább lutheranus) alapján 
hozzájuk küldött szász lelkészei által igyekezett e népet szászszá tenni és az mégis magyar 
maradt, daczára annak, hogy fajrokonai vétkesen elfordultak tőle, s három századon át, az 
1848-ki korszak kivételével, soha csak egy biztató, egy vigasztaló szót se intéztek hozzájuk. 

Megvan a barczai magyarságnál a műveltségi hajlam és tanulásvágy, a mit fájdalom, nem 
mindenütt találhatunk fel népüknél. 

A tiz barczasági magyar falu irni és olvasni tudó 10,000 egyénéből legalább is 8000 az ottani 
magyarságra esik, mihez ha hozzáadjuk a brassai magyarság irni és olvasni tudó részét, akkor 
e szám 11,000-re emelkedik, mi 21,000-nyi népnél, főleg ha tekintetbe veszszük a 
nőnevelésnek általános elhanyagolását hazánkban, igen kedvező arányt mutat, oly arányt, 
minőt hazánkban kevés helyt vagy talán sehol (faluhelyen) feltalálni nem fogunk. Az 1849-
ben itt alakult 126. honvédzászlóaljban egyetlen egy se volt, ki irni, olvasni nem tudott volna. 
A barczasági magyarok legiskolázottabbak, a tanitók itt egész Erdélyben legjobban vannak 
fizetve, a magyar haza legszebb iskolaházai itt találhatók; e nép olvasás szerető, csaknem 
minden falunak megvan olvasóköre, hol a nép ünnep- és vasárnapokon hirlapokat, könyveket 
olvas, s arra örömest áldoz; s mind ezt létrehozta e nép önerején, mert a szászok a nagy 
nemzeti vagyonból, melyből a szász tanintézeteknek oly bőven adtak, a barczai 
magyarságnak, az egyvallásuság daczára is, egy árva fillért se jutattak, sőt mindent elkövettek 
arra, hogy e nép magyar tanitókat ne tartson, iskolákat – hol magyarul tanitnak – ne 
állithasson. A korszellem intő szavát még korunkban is legelőbb e nép értette meg, s ma a 
barczasági 10 magyar falu népe minden iskoláját községivé tette, sőt Hosszufaluban egy 
felsőbb népiskolát is létrehozott. 

Megvan e népben a végtelen szorgalom és páratlan munkásság; hisz e néptől Brassó mindent 
elvett; roppant, 60,000 holdat meghaladó erdőségeit, havasi legelőit erőszakkal lefoglalta, 
minek következtében oly csekély területre van szoritva e nép, hogy a művelhető földből alig 
jut egy-egy családra középszámitásban 3/4 hold, s e nép mégis megél, mert a maga ritka 
szorgalommal művelt csekély földjéhez a szomszéd szász községektől földeket bérel, igen 
sokat meg is vásárol, s igy kiteremti a mindennapi kenyeret; e mellett fával s az erdők más 
terményeivel kereskedik, szekereskedik. Régen, midőn még vasutak nem voltak, a hétfalusiak 
roppant nagy szekerei hordották a kereskedelmi czikkeket Bécsből és a Duna-tartományokból, 
most a vasutak által leszorittatva kelet felé szekereskednek; szekereik, üzéreik és munkásaik 
egészen az aldunáig elhatolnak; mert e népben megvan az üzérkedési hajlam, mert e nép, 
talán éppen azért mert el volt nyomva, mentesült a magyar faj azon régibb álbüszkeségétől, 
hogy az ipart, kereskedést lenézte, s annak üzését és nyereményeit idegeneknek engedte át. A 



barczasági magyar mindenhez hozzányúl, ha egy jövedelmi forrása elapad, másikat fakaszt; 
szóval olyan nép, a melyről mondani szokták, hogy a jég hátán is megél. 

E mellett e nép a szó nemes értelmében vallásos és erkölcsös, ugy hogy bűntény ritkán merül 
fel; s keresztyéni türelemmel is nagy mértékben fel van ruházva, mert bár a szászok és oláhok 
részéről is sok igazságtalanság, elnyomás és boszantásnak volt s van kitéve, mégsem szokott 
czivódni, veszekedni vagy verekedni, pedig hogy fajának bátorságával és hősiességével nagy 
mértékben bir, azt megmutatták 1849-ben az innen kikerült magyar honvédek. 

Megvan e népben a bántalmat megbocsátó és feledő nagylelkűség; 1848-ban a szászok és 
oláhok felégették, felprédálták, sokakat legyilkoltak, börtönbe hurczoltak; e mellett Brassónak 
három százados gyötrésért, leigázásért voltak a megtorlással adósai, s mégis midőn 
felülkerekedtek, midőn lett volna alkalmuk maguknak elégtételt venni s visszatorlást 
gyakorolni, senkinek még csak a haja szála sem görbült meg az ő kezeik által. 

Megvan e népben a közszellem, az áldozatkészség, s mind ezen szép tulajdonok önlelkéből 
fejlődtek ki, mert e népnek fejlettebb értelmisége nem volt s ma sincsen; papjai, jegyzői, 
előljárói idegenek voltak, kiket Brassó helyezett oda; csak a legujabb időben tudott a 
választási joghoz jutva néhány önmaga közül kiemelkedett egyént a lelkészi és jegyzői 
hatáskörbe behelyezni; ezek a Székelyföldről toborzott lelkes tanitókkal állanak e nép élén, s 
a nép nemes hajlamainak felhasználásával vezetik e népet jövő hivatásának nagy és nemes 
czélja felé. 

Szóval e nép szelid erkölcseiben mintaképül tekinthető, s óhajtandó lenne, hogy hazánk 
magyar népe lenne mindenütt olyan, mint a minő a Barczaság magyarsága. 

A barczasági oláhok*Már másutt indokolva kifejtettem, hogy én e munkám folytán miért 

használom az „oláh” elnevezést az ujabb időben felkapott „román” helyett; itt csak 

érintem, hogy a „román” nem egyes népet jelöl, hanem az egész latin fajt magába foglaló 

összitő fogalom szó, s igy totum pro parte hibásan van alkalmazva; de különben is az mint 

épitészeti műszó és a regényes fogalmának kifejezésére is használtatván, könnyen 

fogalomzavart idézhetne elő. Az „oláh” szóban semminemű megalázó, kicsinyitő, 

becsmérlő nincsen, mint azt némelyek felhozták, ellenkezőleg az históriai neve e 

népfajnak, e van használva történelmünkben, törvényeinkben, s már a kegyelet is azt 

kivánja, hogy továbbra is megtartsuk; de különben a magyar nyelvben nincsen is más 

alkalmazható kifejezés erre; s valamint a lengyel nem veheti rosz néven tőlünk, hogy igy 

és nem polszkynak, az olasz, hogy igy és nem „italianonak”, a porosz, hogy igy és nem 

„Preussenak” nevezzük magyarul: ekként az oláhok sem vehetik rosz néven, ha őket 

magyar és nem idegen nevükön szólitjuk és nevezzük, miután nyelvünknek ez az egyedüli 

correct kifejezése..  

A Barczaságon régen is lehettek oláhok, mint az Erdélyben mindenfelé szétszórva fenmaradt 
dák utódok, hisz már Endre arany bullája is a királyföldi erdőségeket az oláhok és 
bessenyőkkel való közös használatra engedi át a szászoknak. Ugy látszik, hogy régen a 
Hétfaluban tömegesen laktak oláhok, kik tán a törökök elől nyomultak ide, mint védettebb 
helyre; de azok vallási türelmetlenség vagy más okból kiűzettek; ez tetszik ki legalább László 
királynak egy 1456-ki rendeletéből, melyben felemliti, hogy az esztergomi érsek és korlátnok 
jelenti, hogy Zentmihalt (Csernátfalu), Nagyfalut (Hosszufalu), Turkestert (Türköst) és 
Bachfalut (Bácsfalut) régen sismaticus oláhok lakták; de ezek elűzésével e faluk ismét 



keresztyén kézre jutottak stb.*Lásd Benkő Milkovia II. 268 és Kemény Józs. Suppl. Dipl. 
Tran. IV. 22.. 

Ezen elűzetés után a Barczán kevés oláh maradhatott, legfölebb azok, kik a szász faluvégeken 
mint zsellérek és pásztorok voltak megtelepedve, és a havasi tanyákon szétszórva. 

A brassai nagy templom (székesegyház) épitésekor az inség által sujtott Bulgáriából sok 
bolgár jött napszámosnak, s azok az épités folyama alatt egyik külvásorsban meghuzódtak, 
idővel ideiglenes lakjaikat állandókká tették, s Brassó Bolgárszeg nevű külvárosát alapiták. 
Később Görögország és Macedoniából is a törökök zsarnoksága elől sokan menekültek 
Brassóba. 

Erdélyben egy nagyon furcsa, az eddigi történeti észleletektől elütő jelenség mutatkozik, az, 
hogy a műveletlen népelem a műveltebbet magához vonja és absorbeálja; igy a minden 
tekintetben hátramaradt, régebben lenézett, s különben is magát kevéssé megkedveltetni tudó 
oláhok egész magyar vidékek lakóit olvasztották be maguk közé. 

Sokat gondolkoztam én ezen jelenségen, s elvégre is arra jöttem, hogy ennek oka a vallásban 
és megtakaritási hajlamban rejlik. Tudjuk, hogy Erdélybe a keresztyénség Byzánczból jött, 
tehát itt a keleti vallás terjedt el, s maradt meg sok helyt még azután is, hogy Szent-István a 
római katholicismust hozta be. Az oly magyarok, kik a kezdetlegesen felvett keleti vallást 
vallották, mind oláhokká lettek, mert e vallás főpapsága oláh volt; továbbá az oláh pap 
minden más lelkésznél olcsóbb lelki atya, s mivel a katholikus papság hiveit zsarolta, s 
mindennemű fizetések s dézmákkal túlterhelte, a hivek közül sokan mentek át az olcsóbb oláh 
paphoz, s mihelyt papot cseréltek, akkor egyszersmind a második embernyomnál (generatio) 
már nemzetiségüket is elcserélték. 

Sokkal könnyebben ment ezen átalakulás a már eredetileg is keleti vallást követő brassai 
bolgár-görögöknél, kik az oláhországi fejedelmektől istápoltatva, és az oláh főpapságtól való 
függésüknél fogva minden felsőbb műveltségük daczára is beolvadtak az oláhok közé, s ez 
vagy 9500 lélekkel szaporitá a barczasági oláhok számát, még pedig igen gazdag és 
intelligens contingenssel járult ahhoz. 

Oláhok még tömegesebben vannak a Hétfaluban és a Törcsvár köri havasi telepitvényes 
községekben*Törcsvár és környéke 3 századon át per abusum Brassó vidékéhez volt csatolva, 
s csak 1863-ban szakadt el és soroztatott Fogaras vidékéhez.. Ezek azonban az ujabb időkben 
húzódtak be a szomszéd Oláhországból; nevezetesen a Hétfaluban a mult század elején 
kezdett Brassó a faluktól elvett közhelyekre oláhokat telepiteni, a mult század végén ott volt 
néhány száz család, ma már 11,580 lélekre szaporodott; de nemcsak megszaporodtak, hanem 
vagyonilag meg is lépesedtek, mert a hétfalusi oláhoknak nagy juhnyájai legelésznek a 
havasokon, benn Oláh- és Törökországban, ugy hogy van elég olyan hétfalusi oláh, kinek 
juhait több százezer forint értéket képviselnek. Tökéletesen ez az eset a törcsvári 
telepitvényesekkel is, II. Ulászló király idejében kevés czigány család lakott ott*Lásd ezen 
uralkodónak 1500. kelt ezt kitüntető rendeletét Kemény József Suppl. ad Appar. Epist. II. s 
tüzetesebben e kötetben Törcsvár leirásánál., a mult században még néhány száz család vonta 
meg magát a havasi irtványok közt, ma már 11 telepitvényes községben vagy 8000-ren 
laknak, ezeknek is nagy nyájaiban van gazdagsága; de minden jóllétük mellett ugy a 
telepitvényesek, mint a hétfalusi oláhok míveltség tekintetében nagyon hátra vannak maradva, 
elannyira, hogy az egyházi személyeken kivül alig lehet köztük olyat találni, ki irni tud, s 
egyáltalában a míveltséghez és polgárosodáshoz hajlamot sem mutatnak, hivatást nem 



éreznek. Van elég nagy juhos gazda, kinek igen is módjában lenne gyermekeinek 
iskoláztatása és kiképeztetése; de ők azokat már kis korukban a havasra küldik fel, hol szilajul 
és vadon nőnek fel, minek elvégre az erkölcsökre is nagyon hátrányos befolyása van, mert az 
örökös társadalmon kivül való lét, őket a társadalomnak mintegy ellenségeivé teszi, s igen sok 
bűnnek szülőjévé lesz. Az ily vadonfi nem ismeri a társadalom korlátait, tilalmait és 
kötelességeit, s minduntalan beleütközik azokba, a pásztoréletnél megszokja a henyességet, a 
munka nélküli elmerengést, a tunyaságot, a mi annyi rosznak, annyi bűnnek lesz kutforrásává; 
s midőn élte legszebb szakának havason való eltöltése után elvégre hazatelepedik, munkátlan 
unalma ráviszi az iszákosságra, s ez aztán verekedésekbe, mit késsel szokván folytatni s 
természetüknél fogva is nagyon boszuállók levén, igen gyakran gyilkossággal végződik. 

Van még az oláhoknak egy harmadik osztálya: a szász községek faluvégein lakó, leginkább 
közhelyekre telepitett zsellérféle nép; ezek nagyon sanyarú, elnyomott állapotban vannak, ők 
a községek valódi igavonói, rajtuk mutatják ki rendesen a faluk durva előljárói hatalmukat, s 
néha ok nélkül is kinozzák, börtönzik, vasra verik, ide-oda kergetik, falu nevében 
dolgoztatják; de azért ezek is nagyon szaporodnak, mig a szászok két gyermek-rendszerükkel 
fogynak, s maholnap igen sok helyt túlszárnyalják a szászok létszámát, s ha a jogegyenlőség 
testté lesz, mint kell hogy legyen, akkor szász uramék sok helyt túl lesznek szárnyalva; ma 
számuk 10,393-ra megy. 

Ebből látható, hogy a Barczaságon nagy az oláhok létszáma, de vadságuk és műveletlen 
voltuknál fogva kevés nyomatékkal birnak, s önerejükön soha fel se tudnának emelkedni, 
azonban szerencséjükre Brassó eloláhosodott görögjei és bolgáraiban egy előretörekvő mívelt 
osztály birnak, mely magát ma már identificálja az oláhok érdekeivel, nemzetiségével, és 
halad a cultura terén. Brassóban nagyszerű gymnasiumot, Hosszufaluban felsőbb népiskolát 
alapitott, hirlapot ad ki és tart fenn, nagy ipar és kereskedelmi tevékenységet fejt ki, s igy 
előbb-utóbb segíteni fog e nép hátramaradottságán s fel fogja azt rázni tunyaságának és 
vadságának lethargieus álmából. 

Brassó görög-bolgár népe minden időben el volt nyomva a szász civisek által, a közügyek 
teréről leszoritva, ipara, kereskedelmében akadályozva, zsarolva, túlterhelve. A nemzeti 
fejedelmek ellenben jeles kiváltságokkal látták el s védték a szászok igazságtalansága és 
boszantásai ellen. Oltalmazta később még a kormányszék is*Majd Brassó leirásánál 
viszontagságos multjokat tüzetesebben fogom tárgyalni., valamint a magyar népben is mindig 
lovagias védőre talált, innen ezekben a magyarság iránt elismerés, előszeretet, hála élt; a 
brassói magyarsághoz – mely vele együtt szintén el volt nyomva és mindenből kiküszöbölve – 
pedig a közös sors, a közös szenvedés és az emancipatio közös vágya és reménye, a testvéri 
együttérzésnek bensőbb köteléke csatolta, s kifejté az érdekegység összetartó ösztönét és 
érzelmét. Ezt ugyan 1848-ban sikerült a szászok ármányának megzavarni, s az oszd meg és 
győzz elv alapján, az oláhokat sikerült a szegény védtelen hétfalusiakra uszitani, vezetni, s 
azokból sokakat legyilkoltatni; de azután ismét bekövetkezett a közös elnyomatás, melynek 
előnyét a szász élvezte, de nyomora, fájdalma oláhot és magyart egyiránt sújtott. A közös 
szenvedés ismét egymáshoz közelité a sanyarú sors részeseit, s midőn Brassó és a 10 falu 
magyarsága látta, hogy a jogegyenlőség nagy elvei itt lábbal tiportatnak, hogy az alkotmányos 
korszak is mindent a réginél hagy, s a szászok omnipotentiáját, korunkba be nem illeszthető 
előjogait fentartja, hogy ők továbbra is jogfosztott politikai páriák: akkor szövetséges után 
nézett; s örömmel fogadta el a brassai román intelligentia által nyujtott testvéri jobbot. 1871-
ben apr. 22-én egy nagyszerű és megható testvéresülési ünnepély tartatott a barczasági 
magyarok, oláhok és németek*Nagyon jellemző az, hogy Brassónak 4000-nyi németje a 
szászoktól elfordult, s azok eljárásáról rosszaló nyilatkozatot adtak ki, melyben kijelenték, 



hogy a szászok igazságtalanságainak felelősségét magukra venni nem akarván, s a szászoknak 
semmi oly jó oldalát és tulajdonait, mi reájuk vonzerővel birna, felfedezni nem tudván, a 
magyarok és románokhoz, kikkel testvéri szeretetben kivánnak élni, csatlakoznak. közt, mikor 
solidaritásba léptek a szászok elnyomási és jogmonopolizálási törekvései ellen; programmot 
állitottak fel, melyben a népek egyenjogusága, a jogok és terhekben való egyenlő osztozás, s 
az e hazában élő népfajok közti egyenetlenség megszüntetésének, s ez által a közös kincs, a 
szabadság biztositásának nagy, üdvhozó elvei kimondattak. 

Lelkemből ohajtom, hogy a testvéresülés e szent szövetsége tartós legyen, s terjedjen szét a 
hazában mindenfelé, mert e hazának jövője csak fiai egyetértő szeretetében van biztositva. 
Kivánom, hogy a szászok is átlássák valahára, hogy a jogegyenlőség e korszakában exclusiv 
politikájukkal s középkori kiváltságaikkal meg nem állhatnak, hogy az a közszabadsággal 
össze nem egyeztethető. A midőn ezt átlátják, akkor ők is igyekezni fognak e szövetséggel 
szemben nem ellenséges állást foglalni, hanem abba belépni; de addig a barczasági magyarok, 
oláhok és németeknek össze kell tartani, egymást szeretettel támogatni, mert csak igy 
érvényesithetik jogaikat, s ha a szászok továbbra is hajthatatlanok maradnának, csak igy 
vehetik kezükbe az ügyek vezetését, mert a 22,000 magyar a 32,660 oláh*Nem értve ide a 
Törcsvár köri Szunyogszeg és Vledényi 18,000 oláhot, kik ma már nem tartoznak Brassó, 
hanem Fogaras vidékéhez, bár tájrajzilag azok is a Barczaságot lakják. és a 4000 német 
szövetsége oly tekintély, a mely a barczasági 23,000 szásznak imponálni fog, s előbb-utóbb 
igazságossá lenni kényszeritik; vagy ha nem, akkor el fog következni reájuk is az a sors, mire 
ők a velük együttélő társnemzeteket oly sok időn át kárhoztatták: a majorizáltatás és háttérbe 
szorittatás. 

Brassó hegemoniája, a Barczaság törénelme, 
vallási és egyházi viszonyai. 
Brassó hegemoniája minden téren érvényesité magát; ennek alapját Nagy Lajos királyunk veté 
meg az által, hogy 1377-ben a barczasági 13 szász községet közigazgtásilag és 
törvénykezésileg Brassó tanácsa alá rendelte; lassanként aztán a szász polgári vagy jobban 
mondva patriciusi osztály uralomvágya mindent magához ragadott, nemcsak a kormányzat, 
igazságszolgáltatás és egyházi, hanem az ipar és kereskedés terén is, ugy hogy a barczasági 
négy mezőváros iparosainak Brassó tanácsa adván czéh-szabályzatokat, ezeket ugy alkotta, 
hogy a vidéki ipar a brassainak alárendeje legyen, és hogy a kereskedelem előnyeit és hasznát 
csak Brassó élvezhesse; például a vidéki iparosok tartoztak árúczikkeiket a brassai czéheknek 
kivánatra átadni, azt a vidékről ki nem vihették, hanem Brassóban kellett elárusitaniok stb. 
Szóval Brassó volt minden, a mezővárosok és faluk lakói pedig mindenben alárendelt, 
engedelmes alattvalói. Természetes tehát, hogy Brassó mindent, még a történelmet is 
egyedárusitotta; Brassó történelme egyszersmind a Barczaság történelme is, s mivel Brassó 
leirásánál majd e város történelmével tüzetesebben foglalkozom, felmentve hiszem magamat 
attól, hogy ez előismertetésben a Barczaság külön történetét adjam, mert a mit Brassónál 
elmondandok, az alkalmazható a Barczaságra is, mivel multjának minden eseményei Brassó 
történelmében tükrözik magukat vissza. 

Áll ez Brassó vidék vallástörténelmére vonatkozólag is, s igy ez is majd Brassó leirásánál 
fogom tüzetesebben tárgyalni, mindazonáltal a helyzet földeritése czéljából szükségesnek 
látom már itt is egy rövid előtájékozást nyujtani. 



Brassó vidékének egyházi függése nagyon sok stadiumon ment át; a legrégibb korban ez is, 
mint Erdély egész keleti része, az akkori Kumániában (Moldva) levő milkoviai püspökség 
egyházi hatósága alá volt rendelve*Lásd Benkő Milkovia I. 85., a 13. században Erdély 
püspöke alatt van, mert különben Vilmos püspök, 1213-ban, nem engedhette volna át a német 
gyarmatosoktól való dézmaszedési és lelkészválasztási jogot (a megerősités fentartásával) a 
német lovagoknak. A midőn a német lovagok Magyarországtól elszakadni, s a telephelyül 
nyert területet függetleniteni akarták, egyházilag is önállóságra törtek, s egy külön barczai 
püspökség felállitása iránt lépéseket tettek Rómában; a pápa ezt későbbre kilátásba helyezve, 
a Barczaságra egy az erdélyi püspöktől független egyházfőnököt küldött. 

A lovagok elüzetése után az egyházi hovátartozandóság iránti viszály tovább folyt; ugy 
látszik, hogy az erdélyi püspök e terület fölötti befolyását elveszitette, az most az egri, majd 
az esztergomi érsekség alatt állott, s ez leginkább a szintén esztergomi érsekség alá tartozó 
milkoviai püspök által képviseltette magát*Lásd Pray Diss. in Cum et Vet. Hung. Av. et 
Hung. 138., bár nem mindig, mert találunk brassai vicariusokat is, mely tisztet majd egyik, 
majd másik püspök töltötte be, igy 1374-ben a csanádi püspök volt brassai vicarius*Lásd 
Szabó Béni „Az erdélyi szászok” 56. lap.. A közvetlen egyházi hatóságot a barczai lelkészek 
által választott brassai decán gyakorolta, mint első foku egyházi biróság; de csak egy részében 
a Barczaságnak, mert Földvár, Sz.-Péter, Hermány és Prázsmár kegyuri jogát és egyházi 
jövedelmeit Béla király 1240-ben a cistercita szerzetnek adományozta; később feltaláljuk a 
barczasági decánt, ki a brassai decánnal veszekedik; nem lehetetlen, hogy a barczasági decán 
a cistercita szerzetnek volt jogutóda. 

A barczai szászok a lelkészválasztási jogot ugyan élvezték a német lovagok idejében; de 
később azt elveszitették, s csak hosszas küzdelem után szerezhették vissza. A mindig 
türelmetlen s önző papság ez összeütköző érdekei a legbotrányosabb harczot idézte elő; az 
erdélyi, a milkoviai püspökök, az egri és esztergomi érsekek folyton versengtek a Barcza 
egyházi hatósága felett; a pápa ezen viszály elenyésztetése tekintetéből tervbe vette a 
milkoviai püspökséget – melynek székhelyét a törökök a 16. század közepén feldúlták – 
Brassóba helyezni át, s annak brassai püspök czímet adni, ez iránt bulláját 1450 tájatt ki is 
adta, annak foganatositását a szászok beleegyezésétől tevén függővé; a szászok azonban – 
alkalmasint, mert magyar volt e püspök – ellenezték, s e miatt az üdvös terv, mely több száz 
ezerre menő kumániai magyar katholikus megmentését eredményezte volna, elmaradt*A pápa 
1453-ban a milkoviai püspökségnek Brassóba való áttételét elrendelő korábbi bulláját az 
esztergomi érsek és szászok ellenzése következtében visszavonja. Lásd Theiner Monumenta 
II. 267. lap.. 

De nem szünt meg a botrányos viszály; a szászok folytonos panaszokkal ostromolták a 
királyt, a pápát az esztergomi érsek jogcsonkitásai miatt, a brassai és barczai decánok pedig 
egymással vitályogtak, mindkettővel a barczai káptalan húzott ujat. A milkoviai püspökség 
ujból való szervezésével ez egyházhatósági joga alá akarta régi dioecesisét és igy a Barczát is 
vonni, mi a viszályt még élesebbé és elágazóbbá tette. A király Brassó előnyére rendelte a 
viszályt megoldatni, de a közbejött nagy események a figyelmet másfelé vonták, s elvégre is a 
mindinkább bonyolultabbá vált kérdést a reformatio oldatta meg, vagy inkább metszette át, 
mert mihelyt Brassó legnagyobb szülöttje Honterus, az Európát átalakitó vallási reformoktól 
áthatva, Luther tanait Brassó és az egész Barczasággal elfogadtatta, megszünt ott 
mindennemű püspök, érseknek egyházi főnöksége, a katholikus decán urak szerzeteseikkel 
csakhamar kiüzettek a Barczaságról, s a nemzeti fejedelmek korszaka alatt nem volt az egész 
Barczaságon a katholikus hiveknek egyetlen példánya sem. A szászok mindenhol a reformált 
uj hitre tértek át, mi által teljesen emancipálták és önállósiták magukat s megteremték a 



vallási egységet, a mi legtöbbet tett arra, hogy ezen más nemzetbeliek sokkal nagyobb 
csoportja közt szétszórt jövevény-csapatka megtarthatta nemzetiségét. A hitegység előkészité 
a politikai egységet, ez pedig a szászokat Erdély 3. rendi nemzetévé tette. 

Brassó ez időben inkább magyar, mint szász város volt, s midőn 1564 tájatt Erdély 
magyarsága a kezdetben bevett Luther hitelveitől Calvinéra tért át, Brassó és a barczai 10 
magyar falu népe is követte vérrokonait. A szászok circumspectussága azonnal észrevette, 
hogy ez egyértelmű a vidék magyarrá lételével, s azért nem is nyugodtak addig, mig 
Brassóból és a barczasági szász községekből az ev.-református papokat el nem zavarták; de ez 
még nem volt elég, mert a szászok e vidéken kevesen, s a Királyföld szászaitól elválasztva 
levén, mindent elkövettek, hogy az itteni magyarság beolvasztása által létszámukat növeljék. 
Kezdetét vette egy szelidebb kiadású lutheránus inquisitio. – Brassóban a vallási kérlelhetlen 
üldözéshez hozzájárult, a politikai és társadalmi is; mert a czéhekbe, hivatalokba, iskolákba 
csak lutheránusok és szászok vétetvén be, a szegény ott lakó magyarság megélhetéseért 
kénytelen volt nevét átváltoztatva lutheránussá és szászszá lenni; a kik magyarok, 
reformátusok vagy unitariusok maradtak, azokat folytonosan zaklatták, papjaikat elűzték, 
templomaikat elvették, a keritett városból kiszoritották; igy 3 század következetes üldözése s 
az áttérteknek nyujtott kedvezmények által annyira beolvasztották, hogy alig maradt meg pár 
száz magyar család, kiknek valódi martyrság volt élete közöttük*Brassó mostani nagyszámu 
magyarsága később, leginkább e században huzódott oda a szomszéd Székelyföldről.. 

Még sanyarubb sorsban részesültek a szegény tizfalusi magyarok, mert a szászok ezeknek 
református magyar papjait bebörtönözve, részint elüldözve, a népet lutheránussá tették; ez e 
népet, mely már közigazgatásilag és törvénykezésileg (törvényellenesen) ugy is hatalmukban 
volt, mely szabad várnépből istentelen módon jobbágyaikká változott át, a reájuk kényszeritett 
vallás által a szász püspök és papok uralma alá hajtatott; ezek három századon át mindent 
elkövettek, hogy a vallást e nép nemzetiségének kiirtására forditsák. Legnagyobb dicsősége e 
népnek, hogy elhagyatva nemzetfeleitől, védtelenül odadobatva a legtürelmetlenebb üldözés 
és nyomásnak, édes anyanyelvének hallásától még templomaiban is megfosztatva, mégis 
minden izében magyar maradt, – s magyar ma is. 

Mihelyt Erdély az osztrák házból való uralkodók alá visszatért, a két századon át kiküszöbölt 
katholicismus ismét tért foglalt Brassóban, még pedig a jezsuiták firmája alatt, s a 
kormányzattól segittetve csakhamar nagy hóditásokat vitt végbe; de megjelentével ismét 
kezdetét vette a reformatio előtti vita; az erdélyi püspök egyházhatósági jogát megtámadta az 
esztergomi érsek, s a reá hallgató jezsuiták a legnagyobb botrányokat idézték elő, mignem 
Stojka erdélyi püspök kérésére az udvar 1756-ban közbe lépvén, megrendelte, hogy Brassó és 
vidékének katholikus egyházai az erdélyi püspöktől függjenek; ezt a pápa is 1769-ben 
helyben hagyta*Az itt röviden előadottak majd Brassó és a Hétfalu leirásánál tüzetesen, 
okmányi támogatással lesznek előadva.. 

Im ez dióhéjba szoritva, a Barczaság egyháztörténelme; ennek kiegészitéséül még csak 
néhány szót a szász papok és dézmájukról. 

Fennebb már jellemeztem, hogy a szászok mily eszélyesen tudták a körülményeket 
önhasznukra kizsákmányolni, e tulajdonnal bőven fel voltak ruházva lelkészeik is, kik a 
túlvilági örömök reményében nem mondottak le az e világi élvezetekre szükséges földi 
javakról. 



Endre arany bullája nem terjedt ugyan ki politikailag a Barczaságra, de az egyházi ügyekben 
mégis bizonyos összefüggést idézett elő az, hogy ugy a Királyföld, mint a Barczaság a 
milkoviai püspökség alatt állott; a reformatio aztán meghozta a teljes vallási egységet, mert a 
szászok mint nemzet fogadván el a lutheránus hitet, egy külön lutheránus püspökség állitását 
nagyon eszélyesen kivitték, s ez alá rendelték nemcsak a Királyföld, hanem a Besztercze és 
Brassó vidéki, valamint a megyékben szétszórt szászokat, sőt a lutheránus hiten megmaradt 
nagyszámu magyart is, ezek aztán a tizfalusiak, s még néhány más község*Mint Zsombor, 
Halmágy, Kobor, Kapus és Zelyik, Besztercze vidékén. kivételével az egy vallás és egy 
pásztor segélyével mind szászokká tétettek. 

Endre király kiváltsága értelmében a szászok papjaikat maguk választották, a király erősitette 
meg*A barczaságiak, mint fennebb emlitém, a papválasztás jogát csak később szerezték meg, 
a papok választásánál rut visszaélések fordulván elő, egy 1803. nov. 10-ki királyi leirat a 
lelkészválasztást oda korlátolta, hogy a szász egyházközségek egyházi előljárói 6 egyént 
jelölnek, kik közül a nép választ egyet. Ezen megszoritó szabályzat 1804-ben és 1832-ben is 
helyben és érvényben hagyatott., a megerősitésért azonban fizették az ugynevezett census 
cathedralist, a mi a papok jövedelmének 10–25 százalékát tette, miből évenkint 5–6000 frt 
jött be a kincstárba. A szász papok az osztrák házból való uralkodók alatt megkisérték ezen 
kötelezettség alól kibujni; de azért többszörösen megdorgáltatva, a fizetésre 
rászorittattak*Mint ez 1753, 1795, 1796- és 1799-ben történt.. Az absolut kormány elengedte, 
az 1861. és 1867-ki alkotmányos szervezéskor megfeledkeztek arról, pedig nagyon is alapos 
jogczímen a szászok dézma kárpótlásából le kell vala vonni az annak megfelelő részt. 

A mi a szász papság dézmáját illeti, ennél nagyon sajátságos eljárási modort észlelhetünk. A 
szász papok dézmájuk egy részét a milkoviai püspöknek, a szebenszékiek a szebeni 
prépostnak fizették, a barczaságiak dézmájuk egy részét a székely ispánok és a kir. várak 
parancsnokainak adták*A várparancsnokok által szedett negyed dézmát Erzsébet királyné I. 
Lajos és Zsigmond adták vissza a barczai szász papoknak. Lásd Szabó Béni „Az erdélyi 
szászok” 56. lap.. 1556-ban a püspöki, conventi, káptalani dézmák secularizáltatásakor és a 
fejedelmi kincstár részére való lefoglaltatásakor, a szászok ki tudták vinni, hogy dézmájuk 
egy részét megmentették, de nem egészen, mert kétségtelen, hogy a szászok dézmájának felét 
a fiscus birta, s azt csak árendába adta át a szász papságnak, e mellett találhatunk több 
eladományozott szászföldi dézmát*Lásd erre adatokat Jakab Elek „A királyföldi viszonyok” 
151–152. lapján.. – 1612-ben a szebeni országgyülés a szászok lefoglalt dézmájának 3/4-dét 
visszabocsátá a szász papoknak, 1/4-dét végkép kormány-javadalomnak nyilvánitá*Lásd 
törvényczikk Erd. Tört. Tára II. 221.. Mindezekből látszik, hogy a szászföldi dézmaviszonyok 
a lehető legbonyolultabbak voltak, a melyet csak hosszas tanulmányozás s mindenesetre 
törvényhozás utján lehet vala méltányosan és igazságosan megoldani. Azonban a szászok 
érezték, hogy egy ily megoldás a dézmának általuk csak bitorolt részeért megtagadná a 
kárpótlást, azért előnyösebbnek itélték a zavarosban való halászást, s midőn észrevették, hogy 
az absolut kormányzat vonaglik, fel tudták ennek végső perczeit is használni. 
Dézmakárpótlási igényeikkel 1860-ban fellépvén, a munkálat oly lázas gyorsasággal hajtatott 
végre, hogy a fiscusnak, több magánosok és magyar egyházközségeknek jogos igényei, s már 
régebb megkezdett perei tekintetbe nem vétetvén, már 1861. ápril 30-án az állam 
számvevőség az összes dézmakárpótlást megállitotta és a szász papságnak azonnal kiutalta és 
ki is fizettette. 

Hogy ezen ily gyorsan lebonyolitott kérdés nem a legpontosabban oldatott meg, azt már abból 
is megitélhetni, hogy egész Erdély és a Partium összes dézmakárpótlása 10.000,000 frtot tett. 
Ebből a szász papságnak jutott 5.349,633 frt tőke és 1.417,500 frt kamat, tehát az összes 



erdélyi és partiumi dézmakárpótlás 3/4-de. – Pedig Erdély 2300 községe közül 260 jut a 
Királyföldre. Az ily modorú osztály eredménye aztán az, hogy egyes szász papoknak 16–
63,000 frt dézmakárpótlás jutott*Hogy a barczai szász egyházközségek mily arányban 
részesültek annak kimutatására csak néhányat jegyzek ide: a prázsmári szász pap 
dézmakárpótlás 5% járadékából kap évenkint 1510 frtot. Más községek szász papjai még 
nagyobb összegekhez jutottak, minek bizonyitására csak néhány példát hozok fel. Jáád 
községe tizedkárpótlásban kapott 50,005 frtot, Stoltzenburg 57,817 frtot, Schellenberg 58,180 
frtot, Berethalom 62,9324 frtot, Keresztyénsziget 63,924 frtot. Persze mindezt csak az azon 
községekbeli szász papok kapták, mert a többi vallásfelekezetű és nemzetiségű papok 
figyelembe nem vétettek. Ebből kitűnik, hogy Magyarországon ugy dotálva, mint a szász 
papság, semmiféle osztály sincs, s a többi felekezetek összes papsága nem kerül annyiba az 
államnak, mint a szász papság, a melynek Magyarország egy második quotát kénytelen 
áldozni. akkor, a midőn a Székelyföld egy árva fillért sem kapott, s papjait ma is a nép kepézi, 
mig a megyei egyházközségek alig kaptak néhány szász forint tizedkárpótlást. 

A telhetetlen szász papságnak még ez sem volt elég, mert 1860-ban az absolut kormánytól, 
már előzetesen kieszközöltek a szász püspök személyzete, a szász esperesek és szegény papok 
számára 16,000 frt évi államsegélyt*Ebből a szász püspök – kinek a dézmakárpótlásból 
63,000 frt jutott – kap évenkint fizetésben 6000, szálláspénzre 1500, helyettese számára 900, 
titkára számára 1400 frot, a 9 esperes kap 2700 frtot, szegény lelkészek fölsegélésére 3500 
frtot., a melyet azóta mindig kapnak és elzsebelnek a nélkül, hogy a valójában szegény 
magyar lutheránus papoknak egy árva fillért is juttatnának. De nemcsak a kegyadományból, 
hanem a nagy dézmakárpótlásból is édes keveset jutattak a szegény barczai magyar 
népnek*Apácza kap 927 frot, Krizba 953, Ujfalu 1162, Csernátfalu és Türkös 444 frtot, ez 
összegből is 1872-ig levonásokat tettek. A többi 7 egyházközség egy árva garast se kapott a 
dézmakárpótlásból., pedig arra tiszta adataink vannak, hogy a hétfalusi magyarok dézmájukat 
saját papjuknak fizették. Ugyanis László király 1456-ban a törcsvári várparancsnoknak 
megrendeli, hogy a Szent-Mihály egyház lefoglalt dézmáját sértetlenül visszaadja ezen 
egyház papjának*Lásd Benkő Milkovia II. 268, és tüzetesebben e kötetben a Hétfalu 
leirásánál.. A Szent-Mihály egyház Csernátfaluban volt, s az alá voltak sorozva a Barczaságon 
levő magyar faluk mind. Később azonban ezek önállósiták magukat, s külön 
egyházközségeket alkottak, mikor a fiscus s nyomába a szász papság e faluk tizedét lefoglalta, 
s ezen szegény nép ma maga fizeti szegényesen papjait, mig a szász papok dőzsölnek a 
roppant dézmakárpótlások kamataiból. 

Az itt előadottakból önként következik, hogy a szászok dézmakárpótlásának ily rögtönzött 
áthajtása rendszeresen nem történhetett, hogy a folyamatban levő pereknek s jogos 
követeléseknek utja önkényesen bevágatott; azért az udvari korlátnokság 1862-ben el is 
rendelte a szászok tizedkárpótlásának revisio alá vételét, azonban a provisorium zavarait fel 
tudták a szászok használni e rendelet félre tételére; de az alkotmányos érzet és az igazság 
szentsége mulhatlanul megkövetelik, hogy ezen ügy revisio alá vétessék; mely, ha 
igazságosan hajtatik végre, mindenesetre furcsa dolgokat fog napvilágra hozni. 

E roppant dézmakárpótlást, a 2.000,000-t meghaladó urbéri kárpótlást és a nekik ajándékozott 
1 1/2 millió állam-kölcsönt, tehát 10 millió frtot, mind 1848 adta a szász nemzetnek; midőn 
székely, magyar, oláh ily czímen mit sem kapott, s valójában nagy hálátlanság volt tőlük, 
hogy ezen reájuk oly jótékony, őket annyira felgazdagitó korszak nagyszerű vívmányai ellen 
rögtön fegyvert ragadtak, külellenséggel szövetkeztek, sőt azután s még most is folyton azon 
kor democraticus alkotmánya ellen törnek, s utját állják azon nagyszerű reformoknak, melyek 
e hon minden polgárainak egyenjoguságát biztositják. A magyar és székely roppant anyagi és 



véráldozatok árán vívta ki az 1848-ki nagy eszmék diadalát, a melyek a szászokra csak nagy 
előnyöket, de semmi áldozatot nem róttak; eljőtt tehát rég az ideje, hogy ők is elismeréssel 
legyenk a reájuk legáldásosabban hatott korszak iránt, s döntsék le azon chinai falakat, 
melyekkel magukat körülsánczolni, s a többi népektől elkülönitni akarják; a nemzeti és egyéni 
kiváltságok kora mindenütt, s igy a Királyföldön is lejárta magát. 

Még röviden reflectálnom kell a Barczaság különböző vallásfelekezetű hiveinek egyházköri 
felosztására. 

A Brassó vidéki ágostai hitvallású szászok és magyarok egy egyházkerületet képeznek, 
melyben van 14 szász, 11 magyar egyházközség. Minden hitközségnek van presbiteriuma, 
melybe minden 1000 lélek 13 tagot választ, és egyházi képviselete ezer lélek után 48 taggal. 
Az utóbbiakat a hivek összege, ezek pedig a presbitereket választják; a két testület együtt 
választja, mindig egyházi személy elnöklete alatt, a községi papot, tanitót, megyebirót stb. 

Az egyházkerületek presbiteriumai fölött az egyházkerületi consistorium áll, melynek 
székhelye Brassó, elnöke mindig a dekán vagy esperes; ezen kivül van 3 egyházi, 3 világi 
tagja, jegyzője és 6 póttagja. Ezek is négyévenkint választatnak; a consistorium és a 
presbiteriumok küldöttjei (egy papi és világi tag) együtt képezik az egyházkerületi 
képviseletet. Mindezek pedig a szebeni főconsistorium és a szász püspöknek vannak 
alárendelve. 

Mint egyházi törényszék vagy szentszék a káptalan szerepelt; ezt 1848-ig csak a szász papok 
összege alkotta, 1848 után a magyar papok is fölvétettek. Itt folytak – még pedig végleges 
lejárattal – a válóperek. 1871-ben azonban a káptalan mint szentszék megszünt, helyébe egy 
papi és világi tagokból álló szükebbkörű választószék állittatott fel, mely itéleteit a szebeni 
főpapi székhez felebbezi. 

A barczasági oláhok legnagyobb része görög nem egyesült valláson van*Görög egyesült 
vallásnak kevesen vannak Brassóban; ezek Ilyefalva leányközségét alkotják. Ó-Tohánt 
csaknem kizárólag görög egyesült vallásuak lakják, számuk a 2000-ret meghaladja., s 
egyházkörileg három esperességre oszlanak. Brassóban két esperesség van, az egyik alatt 
Brassó és Hétfalu van, a másik a szász falukban, valamint Krizban, Ujfaluban és Apáczán 
szórványosan levő hivekre ügyel fel, Rosnyó és Feketehalom kivételével, mivel ezek a 
harmadik esperesség alá tartoznak, melyek székhelye most Zernyest, s melyhez az emlitett két 
helységen kivül Uj-Tohán és a törcsvári 11 telepitvényes község van sorozva. Az oláhok 
egyházi szerkezete az ujabb időben üdvös reformokon ment át; náluk is van minden 
egyházközségnek egyházi képviselete, mely 3 évenkint választja a presbiteriumokat. Az 
egyházi képviselet és presbiterium választja a papot és tanitót, egyházi és világi küldöttjei 
által pedig az espereset. 

A papoknak eddig nem volt állandó fizetése, azok pománából (ajándék) tartották fenn 
magokat, miért a népámitás, mindenféle babona és kuruzslást felhasználtak jövedelmeik 
szaporitására, mi a nép erkölcseire és jellemére is igen hátrányos befolyással volt. S mivel ez 
utóbbi mesterségek az imánál jobban jövedelmeztek, a papok száma annyira elszaporodott 
volt, hogy némely egyházközségben 3–5 pap is volt, többnyire míveletlen dologkerülők, kik a 
népnek nem lelki pásztorai, hanem inkább megmételyezői, elbutitói voltak. 

Átlátta a barczasági egyházkerületi képviselőség ez állapotnak vallás és erkölcsökre egyaránt 
hátrányos voltát, s nehány évvel ezelőtt oly üdvös rendszabályokat hozott be, melyek azt 



gyökeresen meg fogják javitani; mert, hogy jó és művelt lelkészeket nyerhessenek, állandó 
fizetést, még pedig a minősitvényhez mért háromfokozatú fizetést szabtak meg: 400, 600 és 
1000 frttal; miáltal a lelki műveltség és képesültség üdvös versenyterét nyiták meg. Továbbá 
kimondatott a papok számának kevesbitése is, ugy, hogy hol kettő van, marad egy, hol három 
volt, marad kettő stb. 

A nevelésügy is az ujabb időben némi kis lendületet nyert, daszkáljaik ma már nemcsak 
templomi éneket, hanem világi tudományt is tanitanak; iskoláik még mind felekezetiek, a 
közös iskoláktól idegenkednek; minek következtében a tanitók csekély fizetése tandijakból s 
néhol csekély alapitványokból telik ki. – E téren még nagyon sok reformálni való van. 

A barczasági katholikusok aránylagosan kevesen vannak, mert a reformatio még magvukat is 
kiirtotta volt, s csak is az osztrák uralom alatt foglaltak ismét tért; mindössze két 
egyházközségük van, a tekintélyes brassói, mely alá e város számos katholikus vallásu hivei 
és a türkösi, a melyhez a Hétfaluban és Bodolán szórványosan levő hivek tartoznak. Továbbá, 
van meg állami költségen fentartott kath. lelkész a tömösi, bodzai és törcsvári vámnál is, ezek 
azonban kevés hivvel biró pásztorok, bár mindenik külön parochiát képez. Hidvégen szintén 
van egy hivekben szükölködő egyházközség. Mindezek a barczai esperességhez tartoznak. – 
A brassói lelkész szokott rendesen az esperes lenni, ki különben apát (archidiachonus) czímet 
visel. 

Az ev.-reformátusoknak a szorosan vett Brassó vidéken csak egy egyházközségük van: a 
brassói, mely a sepsii egyházkerületbe van beosztva. A tágabb értelemben vett Barczaságon 
van még öt egyházközség, u. m.: a bodolai, nyiéni, erősdi, hidvégi és árapataki, melyek 
szintén a sepsii esperesség alá tartoznak. 

Az izraelitáknak Brassóban van sinagogájuk. 

A Barczaság közoktatási és népnevelési 
viszonyai. 
A Barczaság e tekintetben hazánk szomorú közműveltségi viszonyai között előnyös helyet 
foglal el; Brassóban van három felekezeti jellegű főgymnasium: a gazdagon felszerelt szász 
gymnasium, a szintén jól berendezett keleti vallásuaké és a katholikus főgymnasium. E 
gymnasiumok ketteje nemcsak felekezeti, hanem nemzetiségi is, a mennyiben a szász 
gymnasiumban csak németül, a keleti vallásuakéban csak oláhul tanitanak. Ily 
particularismussal szemben igen természetesen méltányos és óhajtandó lenne, hogy a 
katholikus főgymnasiumban legyen a tannyelv magyar; azonban ennek, fájdalom, csak 
nagyon kis részben van elég téve, s ez nemcsak az intézetre káros: mert a tanulók száma épp 
ez ok miatt nagyon csekély, hanem a barczasági magyarságra is nagyon terhes, mert 
gyermekeiket magyarnak kivánván nevelni, miután azt Brassó egyik gymnasiumában sem 
tehetik, kénytelenek a távoli szent-györgyi vagy udvarhelyi collegiumokba küldeni, vagy 
pedig felsőbb kimívelésüket elhanyagolni, a mi, fájdalom, a leggyakoribb eset. Van még 
Brassóban reál- és ipariskola, keletkezőben egy gazdasági tanintézet, mind ez csakis a szászok 
részére, a tannyelv mindenütt német levén; pedig az alaphoz, miből a szász gymnasium s 
anevezett iskolák fentartatnak, hozzájárult e vidéknek minden ajkú lakosa, s igy igazságos 
lenne, hogy az itt divatozó minden nyelvre, s igy az állami nyelvre is tekintettel legyenek, s 
törvény ellenére ne küszöbölnék azt ki mindenünnen; vagy pedig a közös alapból juttatnák ki 



mindenkinek aránylagosan esedékes részét; mert ha az egyedáruság minden alakban utálatos, 
az a szellemi művelődés és népoktatás terén égbekiáltó bűn, mely első sorban önmagát szokta 
megboszulni, s az utódokban is bünteti az apák vétkét. 

A falusi szász községekben és mezővárosokban mindenütt jól fölszerelt, s tanitókkal kellőleg 
ellátott népiskolák vannak; ezt mondhatjuk a magyar falukról is, hol a legdíszesebb és 
legnagyobb épületek mindenhol az iskolaházak; s ez annál nagyobb érdem, mert ez iskolákat 
e szegény elnyomott nép teljesen önerején a szász papság ellenzése és gáncsoskodása daczára 
hozta létre. Hosszufaluban van két felső népiskola is: egyik – mely pesti Báron Benedek 
nagylelkű adománya alapján jött létre – a magyaroké, a másik az oláhoké. A barczasági 
magyarság közt leghátrább állanak népnevelés tekintetében a brassai magyarok, hol 1000 
tanköteles gyermek nem jár iskolába, mert nincsen hely számukra; de ennek felelőssége nem 
az ottani magyarságot, hanem leginkább a brassai tanács kislelküségét és a kormány vétkes 
elnézését terheli, mert a brassai magyarság már négy év előtt folyamodott községi iskolák 
felállitásaért, s a közoktatási törvény által megszabott minden lépéseket megtett azoknak 
létesitésére; de a brassai tanács pangermanismusi felfuvalkodásában mindent megtett annak 
megakadályozása és a folyamodók – üldözés általi – megfélemlitésére; a kormány pedig ezt 
vétkesen elnézte a rendeleteivel daczolókat, a törvényt kijátszókat megfenyiteni elmulasztotta; 
s igy Brassó 7000-nyi magyarsága, védtelenül odadobatva a szász bureaucratia önkényének, 
fájó szívvel kénytelen elnézni, hogy 1200 tanköteles gyermekéből csak 150 jár iskolába, a 
többi tudatlanul nő fel, csak ugy isten számában. 

Itt tehát a közoktatási törvény üdvös rendeleteinek szigorú végrehajtása hozhatja meg csak a 
közműveltség általánositásának áldásait. Ámde e téren nemcsak Brassóban, hanem vidékén is 
igen sok még a teendő; magának Brassónak 27,766 lakójából irni, olvasni nem tud 15,839. A 
Barczaság 84,090 lakója közül pedig irástudatlan van 47,852, tehát az összes népesség felénél 
jóval több. E számnak több mint fele része az oláhokra esik, kik a nép nevelésére eddig mit 
sem adtak, s csak az ujabb időben kezdenek a közműveltség iránt némi hajlamot mutatni. Itt 
tehát, mint hazánkban mindenütt, csak a közoktatási törvény üdvös rendeleteinek szigorú 
végrehajtása tüntetheti el ezen szégyenletes adatokat, melyek országunk culturviszonyaira 
árnyfoltot vetnek. 

A Barczaság lakóinak régibb kori 
hadkötelezettsége. 
A német lovagok alatt a gyarmatosok is kötelezve volt a fegyverviselésre, a mint arra egy 
okmányban vonatkozást találunk. A lovagok elvonulása után az idetelepült szászok, a székely 
ispánok kormányzata alá esvén ők is, mint a székelyek, főleg a török beütések megkezdésekor 
a fejenkénti fölkelésre voltak szoritva akkor, midőn a király személyesen vezette hadsergét 
egy keleti hadjáratra; de nyugat felé csak 50 lándzsást tartoztak küldeni*Lásd Szabó Béni „Az 
erdélyi szászok” 58. lap.. A fejenkénti fölkelés a királyföldi szászoknál sehol sem volt meg*A 
Királyföld lakói régen az országon belül folyó hadjárathoz 500, az országon kivül folyóhoz 
csak 100 fegyverest tartoztak állitani., s ez leginkább tanusitja, hogy a Barczaság egészen más 
természetű föld volt. Azonban a szászok kevéssé harcziasak levén, őket harczban előnynyel 
használni nem igen lehetett, s azért Mátyás király a hadi segélynek évenkénti 10,000 frttal 
való megváltásába beleegyezett, sőt azt el is rendelte*Lásd Szabó Béni „az erdélyi szászok” 
117. lap., s igy a szászok Magyarország legválságosabb korszakában, a törökkel megkezdett 
nagyszerű küzdelmekben nagyon kevés véráldozattal járultak a hon védelméhez; s mig a haza 



vidékei feldúlattak, mig a többi nemzet a hazát, keresztyénséget és polgárosodást védve 
vérzett a harcztereken, addig ők keritett városaikban és templomkastélyaikban biztonságban 
éltek. 

A hogy Erdély a mohácsi vész után elszakadva Magyarországtól, külön fejedelemséggé lett, a 
szászok mint harmadik nemzet jelentek meg. Arra, hogy a kis Erdély a gyakori, már többé 
nem keletről, hanem nyugotról jövő támadásoknak ellentállhasson, haderejét egybe kellett 
gyüjtenie, s azért egy 1542-ki törvény közvész idején a szászok fejenkénti fölkelését is 
elrendelte; mit 1545-ben ismételten törvényczikkbe iktattak. 1548-ban törvénybe iktattatott, 
hogy Fehérvárra s a várakba őrizetre mindenik nemzet 2000 katonát adjon; 1554-ben 
kimondatott, hogy általános felkeléskor a szászok két harmada szálljon táborba, egy harmada 
maradjon őrizetre otthon; 1556. és 1558-ban törvény rendelkezett arról, hogy vész idején a 
szászok a vármegyékkel együtt, vagy fejenként vagy igazságos araányban keljenek fel stb. 

Ezek és számos ilyértelmű törvényczikkek mutatják, hogy a szász mint 3-dik nemzet ugyan 
élvezte a számarányát túlhaladó nagy befolyást; de a harcz vészeitől ekkor is vonakodott, mert 
a hol egymásután ennyi törvénynyel kellett rászoritani hadkötelezettségük teljesitésére, 
föltehetjük, hogy az önként teljesitve nem volt. Ezen idők hadtörténete azt is mutatja, hogy a 
szászok ily tömeges fölkelése nem volt czélra vezető, mert alig volt vesztett csata, hol a 
harczrendet az idő előtt megfutamodott szászok ne bontották volna meg, sőt mivel legtöbbet 
az Erdélyt folyton meghóditni vágyó, a magyar nemzetiség ez erős fellegvárát, a magyar 
alkotmányos szabadság e végmenhelyét szétrombolni törekvő osztrákokkal kelle harczra 
kelnünk: fájdalom, a szászok legtöbb esetben nem a hont védők, hanem inkább az ellenséggel 
czimborálók közt voltak. ezen kevéssé megbizhatóságuk és kevés harczkedvük 
következtében, ugy látszik, hogy az ország le is mondott a szászok hadban való használatáról, 
s azért az 1575-ki törvény azt rendelte, hogy a szászok 1000 választott gyalog zsoldost 
tartsanak; az 1601-ki törvényczikk a zsoldosok számát 2000-re emelte, ezután aztán a szászok 
megszüntek a harcztudománynyal foglalkozni, hanem mindig bizonyos számú zsoldost (kik 
székelyek, ráczok voltak leginkább) tartoztak hadjutalékként kiállitani. 

A mi már most a Barczaság népének hadkötelezettségét illeti, itt kétféle nép levén, azt 
kétféleképpen teljesitették; az itt levő várnépek (castrenses) nemcsak a határszélt fedező 
királyi váraknak képezték őrizetét, hanem a határszél oltalmára is tartoztak szükség esetében 
tömegesen felkelni; ezek a 10 magyar falu lakói voltak, kik miként a székelyek, fejenkénti 
hadiszolgálatra voltak szoritva, s mint ilyenek adómentesek voltak. Ulászló 1500-ban e népet 
a barczasági szászok erősitésére a szászokkal való együtt katonáskodásra rendelte, s bár ez 
okmányban határozottan kiköté, hogy a szászokkal egyenjoguak, mégis ez okmány vált azon 
vészes fogantyuvá, mely ez egykor szabad harczi népnek sajnos leigázását idézte elő, a mint 
azt majd a maga helyén tüzetesen kifejtendem. 

A mi a barczasági szászok hadkötelezettségét illeti, látók fennebb, hogy kelet felé irányzott 
hadmenetekben, ha a király személyesen vezénylett, tartoztak fejenként fölkelni, más 
esetekben csak 50 harczos kiállitására voltak kötelezve, de Mátyás király ez alól is fölmenté, s 
a hadkötelezettség pénzbeni megváltását rendelte el. 

Mindazonáltal a barczai szászok mégis birtak véderővel, nem ugyan támadó, hanem védelmi 
harczra. 1491-ből birunk egy érdekes hadi szabályzatot, a mely szerint Brassó város iparosai a 
város falainak védelmére fejenként kötelezve voltak, de a falakon kivül való harczolásra 
egyáltalában, sőt még a külvárosok védelmére sem használtathattak. Erre Brassó fogadott 
zsoldosokat tartott, a kik közül a lovasok városlovasinak, a gyalogok drabantoknak 



neveztettek, ezek száma azonban nagyon korlátolt volt, s a 100-at ritkán haladta felül*Majd e 
hadi szabályzattal Brassó leirásánál tüzetesebben foglalkozom.. 

A nemzeti fejedelmek esemény- és harczdús korszakában nem is találunk rá esetet, hogy a 
brassaiak s egyáltalában a barczaságiak a nyilt téren való harczra vállalkoztak volna, a 
várfalak és templomkastélyok védelmében azonban többször fejtettek ki erélyt*Egy 1550-ben 
tartott mustrán, mint állitják, 10,000 lovas és gyalog rukkolt ki a Barczaságról, ezek között 
mulhatlanul ott kellett lenni a 10 falusi magyaroknak is, mert az akkor csak 20,000-nyi 
szászból ennyi harczos ki nem telt volna.. Egyetlen egy időszak volt, a midőn Brassó és a 
Barcza szász népe a nyilt mezőn is szerencsét próbált, s némi sikert mutatott fel, – a mikor 
1612-ben Weis Báthori Gáborral összetűzött; azonban ekkor is nem annyira a szászok mint az 
odamenekült igen sok magyar és székely elégületlenek, a zsoldba fogadott rácz, török és oláh 
hajduk vívták a harczokat, s mihelyt Weis a falak melletti harczhoz szokott brassai polgárokat 
és studenteket kivitte Földvárhoz, azokkal együtt ő maga is elvérzett a harczias székelyek 
csapásai alatt, kiket éjjelenkint vad ráczai által meglepetett faluiknak felégetése a brassaiak 
ellen bőszitett volt. 

A hogy Erdély az osztrák házból való uralkodók alá ment, a nemzet kezéből kivétetett a 
fegyver, s igy Brassó és vidékének népe is feloldoztatott minden hadkötelezettség alól; nem is 
látjuk az itteni szászokat sem Tököli beütése, sem a Rákóczi forradalom alatt szerepelni, sőt 
még azon nevezetes korban is, midőn a pozsonyi országgyülésen a „vitam et sanguinem” 
nagyszerű jelenete felmerült, s midőn Magyarország és Erdély magyarsága, hogy az ő 
segélyéhez folyamodott nő iránt lovagias lehessen, összehordta pénzét s elszántan rohant a 
harczba fél Európával szemben biztositani a trónt: akkor a szász nemzet – melyet vérrokonság 
s hála is köte a segélykiáltóhoz – lelkesülése és harczképességének is aránylagosan nagyon 
csekély jelét adta. 1806-ban a franczia háborúra az erdélyi szászok 2000 főből álló csapatot és 
egy önkéntes zászlóaljat adtak, ez utóbbiban 98 oláh és csak 29 szász volt*A kiállitási költség 
kapuk szerint osztatván ki, ahhoz ugy az oláhok, mint a királyföldi magyarok is járultak.; 
alkalmasint ily arány volt a 2000-res contingensnél is, mert a szászok a lehetőleg kivonták 
magukat a fegyverviselés alól, s ebben hivatalosan is támogatva voltak, a mint mutatja ezt 
Bruchenthal szász ispánnak 1809. máj. 14-én 550 szám alatt kiadott körrendelete, melyben az 
ekkor ismét felszerelt önkéntes zászlóaljra vonatkozólag a többek közt azt irja a 
törvényhatóságok főnökeinek, „miután a szászok a háború iránt ellenszenvvel viseltetnek, s 
azonkivül a szászok száma is megcsökkent, ha az ebből (a harczhoz járulásból) eredő előnyt 
eljátszani nem akarjuk, az önkénteseket annál inkább az oláhok közül kell venni, mivel ezek 
ugy is a szász lobogó alá soroztatnak.” 

1848 a szászokra, mint fennebb érintém, a legtöbb hasznot és áldást hozta, s mégis, mihelyt a 
békésen kivívott szabadságot és democraticus vívmányokat fegyverrel védeni kényszerült a 
haza alkotmányos népe, a szászok multban tanusitott hálátlanságukhoz következetesen 
azonnal az ellenséggel szövetkeztek; azonban ekkor is nagyon kevés harczias hajlamot 
tanusitottak; mindenütt, hol lehete, az oláhokat bujtogatták fel és uszították a hozzájuk mindig 
testvéries, mindig nagylelkű magyarság ellen s bizonynyal az oláhok által védteleneken 
elkövetett kegyetlenségek erkölcsi felelősségének súlya nagy mértékben nehézkedik a 
szászokra, kik ugy Szebenben mint Naszódon és Brassóban is a bujtogatás nem igen szép 
szerepére vállalkoztak. Alakitottak ugyan a szászok is Szebenben egy Löwen-Schaarnak 
nevezett vadászzászlóaljat, melynek a tűzpróbát akkor kellett volna kiálani, midőn Bem 
Puchner kijátszásával Szeben alatt termett, s az elibe kiment muszkákat kezdette a város felé 
visszanyomni. Parancsnokuk, egyik Bruchenthal, föl is állitotta a piaczon a hősöket, kik 
megesküdtek volt, hogy a magyarnak nem kegyelmeznek, s azokhoz lelkesitő beszédet tartott, 



kiemelvén, hogy mily dicső für’s Deutsche Vaterland meghalni stb., azonban a beszédnél 
inkább hatott egyik társuk töltött puskájának leejtés következtében történt elsülése, miből azt 
gondolva, hogy a honvédek hátukban vannak, az oroszlánok nyulakká változtak s oly futást 
vittek végbe Oláhország felé, hogy a verestoronyi szorosnak keskeny sziklaútján eszeveszett 
összetorlódásukkal parancsnokukat is az Oltba ugratták, s ott veszett el az egyedüli nem vér- 
hanem vizáldozat. 

Brassóban is alakitottak a szászok egy önkéntes csapatot, melynek Freischaar nevet adtak; ez 
sem tanusitott nagyobb hősiességet a szebeni oroszlánoknál: mert összes működése 
mindössze is arra szoritkozott, hogy 1848-ban karácson szombatján egy oláh hadsereget 
vezettek a védtelen hétfalusi magyarságra, s csupa elővigyázatból a Tömös folyónál 
hátramaradva, onnan nézték, hogy a szegény, éj idején meglepett magyarokat miként 
gyilkolják; onnan gyönyörködtek a rémletes illuminatióban, melyet a felgyujtott faluk 
lángözöne terjeszte szét a vidéken s mely a magának civilisatori szerepet követelő szászokat 
nem a legszebb világitásban tünteti fel a történelem lapjain*A hétfalusi magyarság 
veszteségeit, szenvedéseit és honvédeinek hősiességét majd azon faluk leirásánál tüzetesen 
fogom tárgyalni.. 

Megbélyegző gyávaság jelét nyomta homlokukra e tény a szászoknak, kik a félmíveletlen és 
vad oláhságot felbujtogatni, s a fanatizált tömeget a védtelenekre rávezetni tudták, de a 
harcztéreken nyilt harczban férfiakkal szembe szállani ne. A brassói Freischaar legényei is 
csak oly hősök voltak mint Szebennek nyulszivű oroszlánai. A legelső alkalom, hol 
kitüntethették vala magokat, a hermányi csata volt, mikor a háromszékiek maroknyi hadereje 
a védelmi harczot támadóra változtatva, egy erős kémszemlét intézett a Barczaságra. Az 
osztrák hadsereg Hermányhoz öszpontosult s magával vitte a brassai szász nemzetőröket az 
emlitett Freischaart is. Hogy ezek mily hatalmas segédsergek voltak, leginkáb tanusitja a 
csapat egyik vitézének (egy brassói keztyűs) az e csatában vezénylő Horváth Ignácz 
honvédhuszár őrnagyhoz irt következő levele: 

„Uram! Midőn már előtökbe indulnánk reggel Hermányból, én magamnak mindig halogató 
ürügyet keresvén, majdnem legutolsó valék az egész ármádiában, mely már szinte az Olt 
hidjánál felállittatott. Ekkor még alig hagytam el a falut, a mint ágyuzást hallék az Olt 
hidjánál, nem sokat gondolkozván, visszafordultam Brassó felé, s mint tőlem telhetett 
mentem; azonban alig hagytam el a falunak Brassó felől való utczáját, midőn egyszerre azon 
vitézekből – kik tőlem éppen az imént mintegy fél mfd távolra valának elől, már hátra 
szaladva találtam és előlkerekedének rajtam ugy, hogy én, bár ép lábakkal áldott vala meg az 
Isten, és sovány testtel, mégis a 2000 brassói nemzetőr közt majdnem a legutolsónak 
maradtam, és mindenike előbb érkezett meg nálamnál haza, aki bizony minden kitelhető 
erőmből szaladtam hazafelé (Brassóba).”*Lásd ezen eredetije után közlött levelet a Nemere 
1871. évf. 29. számában. 

A mig a szászok hadereje csak rémledezni és szaladni tudott, addig a barczasági magyarság ez 
alkalommal is megmutatta, hogy hősöktől származik, s hogy a több százados elnyomatás és 
sanyargatás sem tudta belőlük kiirtani az ősi szép tulajdonokat: a haza szabadságáért való 
lelkesedést és a hősiességet. Midőn Bem 1849-ben Brassót bevette és a 10 magyar falut 
felszabaditotta, ezeknek fegyverképes férfiai önként felajánlották szolgálatukat a hazának s az 
itten Vida Dániel őrnagy által alakitott 126-ik honvédzászlóalj rövid szolgálata alatt ugy a 
tömösi szorosnál és Törcsvárnál, mint Fogaras vidékén oly babérokat szerzett, melyek e nép 
régi dicsőségét a jelenkor dicsőségével kötötték össze. A tizfalusiak nagy véráldozatokkal 
mutatták meg, hogy a haza minden időben számithat reájuk s hogy ők mindig készek a hazát 



védeni, midőn a kegyelt, s az ő rovásukra elkényeztetett szomszédok azt áruba bocsátani, s 
oda idegen ellenséget behozni akarnak. 

A Barcza magyar lakói még korunkban is a katonáskodás terheit nagyobb mérvben hordozzák 
a többieknél, mert a szászok és oláhok a besorozás alól a lehetőleg kivonják magokat; az 
előbbiek tisztviselőik protectiója, az oláh hadkötelezettek Oláhországba és a havasokra való 
meneküléssel és elfizetéssel; s igy a barczasági ujonczilletéket leginkább a szegény magyar 
nép állitja ki, éppen az, a melynek birtokfosztott állapotában munkás kezekre leginkább lenne 
szüksége. 

A Barczaság ipara s kereskedelme. 
Az Erdélyből délre nyiló 8 határszéli szorosból négy a kis Barczára esvén, már ezen 
körülménynél fogva is e tér lakói a világkereskedelem mozgalmaiba való bevonatásra voltak 
utalva. A német lovagok éles szeme már kezdetben fölfedezte a helyzet előnyeit, legalább erre 
kell következtetnünk Endre király 1222-ki második adománylevelének azon engedélyéből, 
hogy a lovagoknak a székelyek és oláhok földén vámmentességet biztosit, s megengedi, hogy 
az Olton és a Maroson 12 hajóval sót szállithassanak ki, s visszajövet árúczikkeket 
vámmentesen hozhassanak befelé. A lovagok kiüzetése után Brassó csakhamar kiemelkedik s 
miként mindenben, ugy az ipar és kereskedelem terén is kivívta hegemoniáját, s azt csaknem 
egyedáruságává tette. Ezt nagyban elősegitette királyaink azon kedvezménye, hogy Brassó 
kereskedőinek vámmentességet s oly előjogokat biztositott, minőkkel Buda kereskedői birtak, 
s némely ipar és kereskedelmi czikknek behozatalát csak Brassóig engedték meg, hol azt a 
brassói kereskedőknek kellett átengedni, valamint a külföldi kereskedők is Havasalföldére 
szánt árúczikkeiket csak Brassóig vihették, s ott tartoztak azokat eladni vagy elcserélni. 
Némely külföldi országok kereskedőitől azért nem vettek uralkodóink vámot, hogy azon 
országokban a brassai kereskedők szintén szabadon és vámmentesen kereskedhessenek. 
Ehhez járult az, hogy a Jóreménység fok fölfedezése előtt a világkereskedelem inkább 
szárazföldi levén, annak fővonala Erdélyen vonult át, s a kelet és nyugat összetalálkozási 
pontján fekvő Brassó, annak egyik nevezetesebb központját képezte, hol nyugat kelettel 
cserélte ki árúczikkeit. Egy középkori utazó feljegyezte, hogy Brassó vásárain nem csak 
Európa kereskedői, hanem a távol kelet arab, persa, török, görög és más üzérei jöttek össze, 
mig Brassó kereskedői egyfelől Spanyolországig másfelől Arábiáig hatoltak el. Azonban e 
kereskedés nagyban csökkent a Jóreménység fokának fölfedezése által, mely a 
világkereskedelemnek más irányt adva, Brassó annak vonalából kiesett. De azért Brassó még 
azután s most is nagy kereskedést űz, s a szomszéd országokat ő látja el igen sok czikkel. A 
kereskedéssel karöltve járt és jár ma is Brassó ipara, mely igen fejlett, s mely szintén a keleti 
fogyasztásra dolgozik. Brassó ma is Erdélynek legnagyobb és legélénkebb kereskedelmi 
városa, s a keleti vasút elkészültével, s annak a szomszéd országok vasútaival való 
csatlakozásával Brassó ismét bele jön a világkereskedelem vonalába, mikor talán 
kereskedelmi jövője épp oly fényes lesz, mint a minő volt multja. E néhány szóval csak 
jellemezni kívántam Brassó kereskedelmét, mert a Barczaság kereskedelme azonos volt 
Brassóéval, majd Brassó leirásánál e kérdéssel tüzetesen és kimeritőbben fogok foglalkozni. 

A Barczaság térnagysága. 
Hogy a Barczaságnak kiterjedése a lovagok előtti korban mekkora volt, arra nincsenek 
adataink, alkalmasint az ezen gyönyörű térségnek természetes határt alkotó hegységek és 



havasok szabták azt meg. A német lovagok birtoklása alatti határvonalokat az adománylevél 
határozottan körvonalozta, e szerint 1211-ben a Barczaság terének csak egy részét birták, 
nevezetesen nem adatott át nekik a Tömösön és Prázsmári patakon túleső, a király várnépeitől 
(a mostani Hétfalu, Bodola) lakott rész, valamint nyugaton szintén ugy látszik, hogy a most 
Barczának határt vonó Krizbai havasokon túl nem terjedett; de az 1222-ki második 
adományozás ehhez hozzácsatolta Nyién és a Bodza vidékét is. 

A lovagok elüzetése után, a Barczaság a székely ispánok hatósága alá visszamenvén, az az 
egész Barczaságot kormányozta. I. Lajos király a 13 szász falut közigazgatásilag és 
törvénykezésileg Brassóhoz csatolván, ekkor már magva tétetett le a jövendő Brassó 
vidéknek, s midőn a XVI-ik században Brassó vidék a Királyföldbe becsempésztetett, az nem 
volt több Brassó és a 13 szász falunál, ellenben a Törcsvártáji 6 falu és az ezen, és a többi 
királyi várakhoz tartozó 9 magyar falu, melyek a Barczaság nyugati és keleti szélén 
terjeszkednek el, továbbra is elszakadva és Fehérvármegyéhez csatolva maradtak. 

De Brassó nagyravágyása sokkal élénkebb volt, hogysem a 13 szász községgel megelégedett 
volna; ő terjeszkedni, a körülte levő vármegyei földet bekebelezni, elnyelni törekedett, s ezt a 
körülmények eszélyes fölhasználásával el is érte, mert Törcsvárát és tartozandóságait előbb 
elzálogositván s később inscribáltatván magának, a törvény határozott kikötése daczára, mely 
szerint a várhoz csatolt faluk azután is a vármegyéhez tartozandnak, s semmi szin alatt a 
Fundus regiushoz nem csatolhatók*Lásd Appr. Const. III. R. 82. T. I. Art., még is Brassó 
azokat vidékéhez kapcsolta; azt tette később a neki inscribált Szúnyogszeg és Vledénynyel is, 
a mely törvényellenes beolvasztással a kezdetben nagyon csekély terjedelmű Brassó vidékét 
háromszorta oly nagygyá tette, aminő az eredetileg volt*Szász irók mondják, hogy régen az 
Olton túleső Terra-szék is, hol most Hidvég, Liget, Erősd, Árapatak és Előpatak fekszik, 
szintén a Barczasághoz tartozott, s azt egyszerüen abból következtetik, hogy az azt Béla 1252-
ki adománylevele (melylyel azt Akadás Vinczének adja) előtt azt Fulkun nevű ember birta, ki 
szász volt. Hogy Fulkun szász lett volna, azt mi se bizonyitja, de ha ugyancsak szász volt is, ő 
nem mint a Barczasághoz, hanem mint megyéhez tartozott földet birta., ekként nőtte ki magát 

Brassó vidék 31 � mfdre; de miután Törcsvár 10 telepitvényes községével Zernyest a két 
Tohán, Szunyogszeg és Vledénynyel 1863-ban Fogaras vidékéhez csatoltatott, Brassó 

vidékének kiterjedése ma csak 253/4 � mfd; s ha a 10 magyar falu területét – mely jogilag 
nem tartozik és nem tartozhatik Brassó vidékéhez – levonjuk, akkor a valóságos törvényes 

Brassó vidék kiterjedése nem több 161/4 � mfdnél. 

A Barcza új felosztása. 
Talán itt van helyén leginkább reflectálni arra, hogy Erdélynek egy más elodázhatlan új 
politikai beosztása alkalmával miként lehetne a czélszerüségnek, a könnyű közigazgatásnak és 
hozzáférhetőségnek megfelelőleg beosztani Erdély délkeleti szögletét. 

Arról, hogy a Királyföldtől teljesen elszigetelt, minden irányban messzefekvő Brassó-vidékét 
per fas et nefas a Szászföldhöz csatoljuk, ma már szó sem lehet; átlátta azt ez ország új 
politikai beosztását megkisérlett minden kormány; át József császár és át a Bachrendszer 
is*József császár Brassó vidékét Háromszékbe olvasztva, Háromszék megyének nevezte, a 
Bach-rendszer is a kettőt egy Bezirkké tette., kik ellen a brassai szász urak, azt hiszem, hogy 
nem fognak roszalásukkal föllépni, mert akkor rokonszenvüket és aspiratiójukat hazudtolnák 
meg. 



Háromszéknek a Barczasággal összeolvadó terét a természet semminemű természetes 
határvonalokkal nem választotta el Brassó vidékétől, e két törvényhatóság geographiai 
fekvése önként jelöli az összeolvasztás szükségességét, elkerülhetlenségét. Háromszéknek két 
völgye olvad be a Barczaságba mint annak függeléke: az Olt-Feketeügy tere keletről; vagyis 
Sepsi, Kézdi és Orbai szék és a visszafolyó Olt völgye, vagyis Erdővidék. A két völgyet 
elválasztó Fekete hegység természetes határvonalát alkotja az itt kikerekitendő két 
törvényhatóságnak. 

Az egyik alakulna Sepsi-, Kézdi-, Orbaiszékből, a felső Fehérmegye itt levő faluiból: Karatna, 
a két Volál, Szárazpatak, Peselnek, Bükszád, Bükszád-Ujfalu, Bodola, Nyién, Markos, a 
Bodza vidéke, Erősd-, Árapatak-, Előpatakból, továbbá magába foglalná Hétfalut, és Brassó 
vidékéből Hermányt, Prázsmárt, Szent-Pétert és Botfalvát; székhelyül a központon fekvő 
Sepsi-Szent-Györgygyel, mely a legtávolabb eső helységtől sincsen 2–4 óra távolra, a 
Barczaság odacsatolandó részéből pedig vasúton 1/2 óta alatt elérhető; e törvényhatóság, mely 
Háromszék nevet viselne, mintegy 130–140 ezer lakossal bírna. 

A másik törvényhatóságot alkotná Miklósvárszék, Bardoczszék, Felső-Fehérmegye itt levő 
két foltja, nevezetesen Alsó-, Felső-Rákos, Bogáth, Dak, Héviz, Ágostonfalva, Ürmös, Liget, 
Hidvég; továbbá Brassó vidékéből: Apácza, Krizba, Újfalu, Földvár, Höltövény, 
Feketehalom, Vidombák, Keresztyénfalva, Rosnyó, Volkány és Fogaras vidék törcsvári 
járása*A mely ugyis csak a legközelebbi időben csatoltatott Fogaras vidékéhez, a melytől 
esetlenül távol esik. a törcsvári 12 telepitvényes községgel, Zernyesttel, a két Tohán, 
Szunyogszeg és Vledénynyel. Ezen igy kikerekitett törvényhatóság Miklósvár-Bardoczszék 
nevet nyerne székhelyel a központon fekvő Bölönnel, mely a legtávolabb eső helységtől is 3–
4 óra alatt elérhető, a vasuttal pedig a végpontján fekvő Héviztől 1 óra alatt megközelithető. 
Ezen igy kikerekitett törvényhatóság körülbelől 100 ezer lakossal birna*Ezen beosztással 
egyik törvényhatóság történelmi hagyománya se lenne sértve, mert Háromszék, 
Miklósvárszék elvesztéseért kárpótolva lenne a Hétfalu, Felső-Fehérmegye, Torja és Bodola 
vidéki faluival, Udvarhelyszék, Bardoczszék elvesztéseért, az odacsatolandó Szász-Zsombor 
(kőhalomszéki magyar falu) a Felső-Fehérhez tartozó Pálos, Petek, Felek, Héjasfalva, 
Szederjes és a Küküllő megyei Sárd, Hidegkut és a két Bun odacsatolása által; a szétszórt és 
tarthatatlan Felső-Fehérmegye és elszigetelt Brassó-vidék ugy se jöhetvén az uj beosztásnál 
tekintetbe.. Brassó maradna önálló belkormányzattal biró törvényhatóság vagy szabad kir. 
város. Vagy pedig lehetne az itt körül határolt két törvényhatóságot egygyé olvasztani, mint 
József császár tette, mikor az egész Barczaság, Háromszék, Bardoczszék és felső Fehérmegye 
esedékes részei egy 230 ezer lakossal biró törvényhatóságot alkotnának, a minden irányból 
központon fekvő S.-Szent-György székhelylyel. 

A Barczaság geografiai fekvése, külső 
alakzata, politikai és természetes határai. 
A Barczaság nem más, mint a háromszéki Szépmezőnek megszélesített folytatása; a Szépmező 
pedig az Olt és Feketeügy közti emelkedett térség, mely a két folyam valamivel mélyebb 
völgyülete által megtoldatva, 3–4 mfd szélességben terjed el az Erdővidéket Sepsiszéktől 
elválasztó Fekete-Erdőségtől a határszéli Kárpátok lábáig. Ezen a székely nép leghősiesebb 
fajától lakott gyönyörű térségnek kiegészitő részét, a Székelyföld e két tekintélyes 
folyamának ragyogóan szép bölcsőjét alkotja a Barczaság, illetőleg csak az egyik 
nagykoruságának díszcsarnokát képezi, mert az Olt éppen a Barczaság felső (északi) 



határpontján ömlik össze szép jegyesével a Feketeügygyel; az ő menyegzőjének szolgál 
díszteréül a Barczaság, hol a déli Kárpátok szülöttjei ragyogó kristálymezben sietnek a 
folyamkirály nászához, hogy őt felgazdagitó hullámadójukat megvigyék. A büszke folyam 
rátartólag megköveteli e hódolatot s mindenütt a Barczaság északi határánál huzódva, 
megvárja, hogy alattvalói odáig fáradjanak; itt őket kiséretébe fölvéve egy darabig nyugat 
irányban halad, azután Hidvégnél északra fordulva, áldásos látogatásával szerencsélteti 
Háromszék negyedik szövetségesét, az általa egyengetett és ékitett Miklósvárszéket, mely 
ismét a Barczaság szép terével ölelkezik össze. Szépek, elragadók az Olt e le- és felfolyásának 
völgyei, melyek a Barczával való egyesülésök által nemcsak a nagyság, hanem az eszményi-
szépnek fogalmát is testesitik, mert e tér, mely Bereczktől Törcsvárig 12 folyó mfd hosszú, s 
Zágontól Vledényig 8 mfd széles, nemcsak legnagyobb, de egyszersmind legszebb tere is 
Erdélynek. Nem egyhangúságában unalmas puszta az, mocsárokkal, míveletlenül heverő 
gulyatapodta talajjal, az unalomig egymástól messze eső, rozzant, sártenger övezte tanyákkal; 
hanem gondosan ápolt kert, melynek minden hantja mívelet alatt van, hol 200 virágzó 
helység, s azoknak szorgalmas népe tűnik fel minden lépten, hol annyi ős rom beszél a mult 
emlékeiről, a letünt kor nagyságáról. 

És minő keretbe van foglalva e szép tér. Minden oldalról a legphantastikusabb idomú havasok 
futják körül, melyeknek első lépcsőzetén az erdők zöld vonala fon lombkoszorút, mig hátuk 
mögött csupán a nagyszerű kopár sziklacsúcsok merednek fel oly roppant magasan, hogy az 
ég felhőivel látszanak csókolódzni, s a nap sugaraitól mint arany diadém ragyognak. Másutt e 
havasok lépcsőleges lonkákban tornyosulnak egymás fölé, mintha a teremtő lépcsőül alkotta 
volna, melyen át emberi gyarlóságunk az ő határtalan nagyságának fogalmát fokozatosan 
felérni tanulja; vagy mintha angyalainak alkotta volna lajtorjáúl a mennyből, ezen földi 
paradicsomnak kies virányaira. 

De lelkesült szépészekből legyünk hideg geograficusok, s lássuk a Barczaságnak kiterjedési 
arányait; és pedig nem a képzelt politikai, hanem természetes határai közt. 

A szorosan vett Barczaságnak térfogatja Törcsvártól Apáczáig 6 1/2 mértföld hosszú*E nagy 
hosszuságot az által nyeri, hogy a Veresmart, Magyaros és Apácza által elfoglalt keskeny 
terület szarvszerüleg beszögelik Miklósvárszékbe., Nyiéntől Szunyogszegig 4 1/2 mfd széles; 
ha havas keretét is hozzáveszszük, akkor a törcsvári szorosban legszélről eső Vurfu 
Lukutujtól*A déli határszél nagyon egyenetlen, ugy hogy az itt legszélső pontul felvett V.-
Lukutuj 2 1/2 mfddel esik künnebb a felső-tömösi Prediálnál, hol az oláhországi határszél V 
alakban nyomul be az Erdélyhez tartozó havasok közé; ily bár csekélyebb beszögelések 
vannak: a törcsvári szorosban La Crucsánál, az ó-sánczi Predelucznál, a bretocsai vámnál és a 
Bodza folyó kifolyásánál. A határt e vonalon mindenütt a vizválasztók határozták meg, 
melyek a hegy- és havas-lánczolatok alakzata szerint, most bennebb, majd künnebb esvén, e 
miatt a határvonal is nagy szabálytalanságoknak van alávetve. Apácza felső hatászéléig 9 
folyó mfd hosszu, és az Erdély délkeleti szögletében fekvő Csilyánostól Vledényig 11 mfd 
széles. A tulajdonképi Brassó vidékre eső rész*Nem számitva oda a nem rég tőle elszakadt 
törcsvári járást. a felső-tömösi Prediáltól Apáczáig 6 mfd hosszú és az ó-sáncznál levő 
bretocsai vámtól Feketehalom nyugoti határszéléig 7 mfd széles. 

Az egész Barczaság kiterjedése mintegy 411/4 � mfd, melyből a legszorosabb értelemben vett 

Brassó-vidékre, vagyis Brassó, a négy mezőváros és 9 szász községre esik 161/4 � mfd 

A tiz magyar falu területére 9 1/2 � mfd 



Törcsvári járásra 93/4 � mfd 

F.-Fehérvármegye hidvégi járása és a Bodzára 6 � mfd. 

A Barczaság illetőleg Brassó vidék politikai határa északról Sepsiszék, Felső-Fehérvármegye, 
hidvégi járáshoz tartozó azon foltja, mely régen Terra Szék nevet viselt, s melyen Erősd, 
Árapatak, Előpatak, Hidvég és Liget fekszik, odább Miklósvárszék alsó szöglete és ismét F.-
Fehérmegye pálosi járásához tartozó Ürmös. Azonban északról a tulajdonképi határvonalt 
kezdetben a Prázsmárnál eredő Feketeviz régibb medre egy darabig, azután maga a Feketeviz 
egészen azon pontig, hol az aldobolyi hidnál az Oltba ömlik, innen kezdve pedig mindenütt az 
Olt határolja, mert ezen folyam annyira látszik ragaszkodni szülőföldjéhez a Székelyföldhöz, 
hogy mihelyt Al-Dobolynál a Barczának idegen faj által lakott terére ér – mintha roszalását 
akarná kifejezni a felett, hogy azon tér lakói a német lovagoktól fogva minduntalan el akarták 
hazánk e szép szögletét idegeniteni – azonnal nyugatnak fordul s Brassó vidékének mindenütt 
határán foly el a Barczaság északi oldalán elhúzódó Erősd-árapataki hegyek alján, s a hogy a 
Barczaság Földvárnál Erdő-vidék felé beszögeleni kezd, a Székelyföld iránt oly féltékeny, azt 
zajgó hullámaival szeretetteljesen körülölelő folyam is azonnal északnak fordul s nem engedi 
meg, hogy Brassó vidék átnyomuljon az ő jobb partjára, hol ismét az ő kedves székelyei 
laknak. Olyan az Oltnak e székely határokat fedező folyása, mintha érzéketlen voltával is 
szemrehányást akarna tenni a balpartján lakó szászoknak gyakori hűtlenségükért, s meg 
akarná tanitani az e hazához való ragaszkodásra. 

Nyugatról Brassó vidékét határolják a krizbai havasok és a Királykő északi kifutványai vagyis 
a Kotla, továbbá Kőhalomszék egyik szöglete és Fogaras vidék. 

Délről Brassó vidék határa egybe esik a haza határvonalával, vagyis azon roppant 
havasgerinczekkel, melyek Erdély és Oláhország közt határt vetnek. Keletről Brassó vidék 
ismét Felső-Fehérvármegye azon ideszoritott foltjával érintkezik, melyen Bodola, Nyién és 
Markos feküsznek, s mely a Bodza vidékének legjelentékenyebb részét is magában foglalja. 
Alább az ó-sáncznl vékony keskenyen Brassó-vidéke kirug egészen az oláhországi hatászélig. 

Prázsmár és Brassónak van a Bodza vidékén is birtoka, mely Sepsi- és Orbaiszék területével 
érintkezik; de ez teljesen elszigetelt foltocska levén, szorosan véve nem vehető Brassó 
vidéknek, hanem Prázsmár és Brassó Fehérmegyében levő magán birtokának. 

A Barczaság orografi és hydrografi viszonyai; 
hatászéli szorosai és havasai. 
A Barczaság az északi szélesség 45° 25´0˝ – 46° 0´ 30˝ és a keleti hosszaság 42° 44´ 30˝ – 43° 
33´ 40˝ közt fekszik, és pedig meglehetős magasságban, mert a Barcza terének Törcsvárnál 
levő legemelkedettebb része 2355 láb a tengerszín fölött; legalantosabb része Apáczánál (az 
Olt tér) 1500.77 láb, tehát a Barczaság tengerszin fölötti közép magassága 1900 láb. Ha ezt 
Erdély déli területével és a szomszéd Oláhország 4–500 lábnyi térmagasságával 
egybehasonlitjuk, akkor a Barczaságot határozottan láznak (fensík) kell tekintenünk, ha pedig 
a tért környező havasokat vesszük fel, akkor azt havasvidéknek kell mondanunk, mert a 
Barczát kifelé néző keleti és déli oldalán oly hatalmas és meredeken leszelt havaslánczolat 
öleli körül, hogy azok Erdély sziklafellegvásárnak leghatalmasabb szögerődét képezik. De 



miként az ember épitette várakon is szoktak kirohanást lehetővé tevő réseket, kapukat s más 
nyilatokat hagyni, ugy a természet ez erődén is gondoskodva van ily ki- és bejutást engedő 
nyilatokról: ezek a határszéli havasok közt nyiló szorosok, melyeket majd mind megútazni és 
részletesen ismertetni fogok, itt előtájékozás végett csak megjelölöm azokat. 

A Barcza terére négy határszéli szoros nyilik: 

1. A bodzai szoros, mely a keleti oldalon van. Itt a határszélen egy hatalmas havaslánczolat 
vonul el, melynek főbb csúcsai a Csilyános a Szilon, Nagy- és Kis-Tatár, a Királytető és a 
Zenogával összefüggő hatalmas Csukás. E havasoknak nyugatra, be az ország felé hatalmas, a 
két Bodza folyó által megszaggatott kifutványai vannak, melyek egészen a Barcza teréig 
előnyomulnak, hol a Nyién háta mögötti Piliske és a Zajzon mögötti Szászbércznél a 4000 láb 
magasságot elérik. Ezen hatalmas előhegyek nem engedik meg az előbb befelé indult Bodza 
folyónak a hazába való befolyást, hanem az Oláhországba való kifolyásra kényszeritik. 
Különben a Bodza folyó az egyedüli, mely a Barczáról kifolyik idegen földre. A bodzai 
szoroshoz a Barczaságról két úton Nyién és Zajzon felől lehet eljutni. 

2. Az Ó-sáncz szoros, ez éppen a Barczaság délkeleti szögletében nyilik, a Hétfaluhoz tartozó 
Hosszufalu felső végénél, s a szilaj Tatrang folyó nyargal rajta keresztül. Mellőzve itt ennek 
számos kisebb mellékfolyóit, csak azt emlitem, hogy a Tatrang három főpatakból egyesül; 
egyik a délirányból letörtető Döjtene, mely a határszéli Predeluczon ered, hol szintén ki lehet 
Oláhországba jutni. Fennebb a Nagy-Tatrang két ágra a Kecske-Tatrang és Kiságra oszlik, 
mindkettő a határszéli havasokból ered. Ezeknek Ó-sáncz vidékére eső nevezetesebb csúcsai a 
Tezla, Csukás, Zenoga (déli oldala) Bretocsa, Pajor havas, Lovak havasa, Babics, a Döjtöne 
melletti Tot-Pál (Paltin), Vajda havas stb. – Megjegyzem, hogy az ó-sánczi, valamint a bodzai 
szoros is egészen magyar területen van. Az Ó-sáncz 2-ik mellékszorosa a Garcsin vagy Kis-
Tatrang szorosa. 

3. A tömösi szoros. Hétfalu négy teljesen összeépült faluja a Barczaságot délről bekeretelő 
havaslánczolat egyik hatalmas csúcsának az oldalán gyönyörű fenyves erdőkkel övezett, 
tetején pedig meglepően szép sziklacsompokban (szálak) végződő Nagy-Kőhavas alján 
hosszan nyulik el. E négy összeölelkezett község keleti vége benyulik az Ó-sáncz torkolatába, 
mig nyugati vége már a tömösi szoros torkolatát érinti. Itt van a nagy Kőhavas és a Brassó 
háta mögötti Keresztyén-havas (Schullergebirg) közt egy szük völgynyilat, melynek 
hátterében a Bucsecs roppant sziklaóriásai tünnek fel. E völgynyilat a tömösi szoros, melyen a 
völgyfőben levő Prediál hegynél eredő Tömös folyó nyargal át, s mely keletre és délre nyiló 
határszéli szorosaink közt a legjártabb, mivel az itt kivezető országútat Oláhország tovább 
folytatta. Ez az egyedüli biztosan járható út, mely hazánkat a szomszéd fejedelemséggel 
egybeköti, s melyen át Bukarestbe és a dunai főkikötőkbe (Galacz, Braila) el lehet jutni. A 
tömösi szoros a négy közt a legrövidebb, mert Oláhország itt beékelődik, ugy hogy Brassóból 
3 óra alatt a határszélre lehet jutni; de azért annyira szép vidéken huzódik át, hogy aesthetikai 
tekintetben nem sokat enged a többinek. 

4. A törcsvári szoros. E szoros volt régen nemcsak a Barczaság és Erdélynek, hanem a 
világkereskedelemnek is fő útja Kelet felé*A törcsvári szoros volt e század elejéig a 
főközlekedő vonal kelet felé, csak ekkor kezd épülni a tömösi út, melynek elkészülte 
lassanként háttérbe szoritotta a törcsvári szorost.. Itt vonult át nemcsak a békés kereskedelem, 
hanem itt törtek ki és be a hadsergek, s ott áll torkolatánál még most is egy épen megmaradt 
ódon vár, hogy rovátkos falaival a mult dicsőségének emlékeit fenntartsa. E szoros nagy 
multjához mérten, legdíszesebb a Barcza minden szorosai közt, mert nemcsak a szoros maga 



van fölékítve, hanem annak egy oly gyönyörű előcsarnoka is van, mely már egymagában elég 
arra, hogy az útast elragadja: ez a rosnyói völgy. 

A tömösi szoros torkolatától alig félmértföld távolra van az a gyönyörű hegykebel, melybe a 
Barczaság szép koronája: Brassó fészkelte be magát; e hegykebel térbe kiszökellő előhegyein 
túl, egy másfél mfd hosszú, s egy mfdnél szélesebb völgy: a rosnyói völgy nyomul be a 
határszéli havasok közé, mint a Barcza terének toldaléka. E völgyet egyfelől a hosszan 
elnyuló Keresztyén havas sziklagerincze, másfelől (nyugatról) a Feketehalmi Kotla és 
kifutványai keretelik be, mig hátterében a Barczát környező havasok királypárja, az alak, 
szépség és roppantottságban egymással versenyző Bucsecs és Királykő tünik fel; a völgy szép 
virányain pedig a havas-királyok ragyogó szülöttjei: az egész vidéknek nevet adott Barcza és 
Vidombák vagy más néven Tisztaviz hömpölyögnek végig. A két havas-király között a 
Barczának egyik mellékfolyója a Törcspataka törtet ki. Hol e patak havasi pályája szűk 
sziklakeretéből a völgy virányaira ki ér, ott fekszik, egy torkolatát csaknem elzáró büszke 
sziklaszálon, Törcsvára s ott kezdődik, vagy másfél mfddel künnebb, mint a hol a tömösi 
szoros végződik, a tulajdonképi törcsvári szoros, mely a határszélen levő La Crucsáig, még 
mintegy két folyó mfdet tart. Oly szép e völgy s az abba beolvadó szoros, hogy annak párját 
még Svájczban is alig lehetne feltalálni. 

Ezek a Barczaságnak kifelé nyiló határszéli szorosai; de szorosan véve még nyugat felé is van 
egy 5-ik szorosa, mert a Barcza terét ez oldalról is hatalmas hegylánczolat zárja el, a már 
emlitett feketehalmi Kotla és a persányi, vagy helyesebben krizbai havas. Ezek közé nyomúl 
be a Homorod szűk völgye (hol Szunyogszeg és Vledény feküsznek) s hol a Fogaras és 
Szeben felé menő országút a magas sárkányi hegy szorosán huzódik át. 

E szerint a Barczaságot három oldalról magas havasok zárják el, s csak egy oldalról (északról) 
van nyitva; s ez megfejti a Barczaság hadászati fontosságát is. 

Itt rövid vázlatban nemcsak a Barczára nyiló határszéli szorosokkal, hanem az azt 
körülkeretelő havasokkal, és az azt átszelő folyókkal is megismerkedtünk, majd lesz 
alkalmunk azokkal, ugy a havasok, mint folyókkal közelebbről és bővebben megismerkedni, 
itt még csak azt jegyzem meg, hogy az itteni havasok egészen alpesi jelleget öltenek, mert a 
Bucsecs Erdély összes havasai közt a harmadik helyet foglalja el, s 9000 láb magas lévén, a 
legmagasabb Negoinak sem sokat enged, mig a 8000 lábat meghaladó Királykő, és a 6000-et 
túlhaladó Csukás annak méltó ellenpárját képezik. A barczai folyók csaknem mindenike 
délirányból folyik északnak az ott elhömpölygő Olthoz, csakik némely mellékfolyók, mint a 
Zajzon, Nyién pataka folynak keletről nyugatnak, és a Homorod nyugatról keletnek; de ezek 
is később másokkal egyesülvén a hivatásukhoz (Olthoz) elvezető északi irányt veszik fel. De 
hogy vázlatunk kiégészitve legyen, szükséges a Barcza havasainak belalkatát is kissé 
figyelembe venni, s azok keble titkaiba is bele tekintenünk. 

A Barczaság geologiai viszonyai. 
A Barczát két oldalról körülölelő havasok, melyek befelé az Olt, kifelé a Dunába siető folyók 
hatalmas vizválasztóját képezik, nemcsak külidomuk nagyszerüsége, hanem elhelyezésük s 
főleg belalkatuk sokfélesége által is kitünők. E havasok, mély szakadásokkal eredzett, 
sziklacsúcsai nagy magasságra lövelnek föl, néhol közvetlen a térségből, másutt zöld 
erdőséggel benőtt alantibb előhegyek szolgálnak azoknak talapzatul. Alja mindeniknek a 
legszebb bükk, középmagasságuk rengeteg fenyvesekkel van boritva, tetőcsúcsaik kopár 



sziklatömegeket tüntetnek föl, de tetejüknek teres lázait (fensík) gazdag tenyészetű fű- és futó 
fenyő telepek nőtték be, melyek a nyájaknak gazdag legelőket nyujtanak; ez alól még a 
legmagasabb Bucsecs sem képez kivételt, s legfölebb a Királykő, melynek teteje élesen 
végződik, nélkülözi azt. 

E havasok egyik sajátsága és szépsége az, hogy azok nem képeznek egy egyenes összefüggő 
lánczolatot, mint a fogarasi és hunyadi havasok, hanem festői görbületekkel alakulvák, 
melyek közé hatalmas és páratlanul szép völgyületek fészkelték be magukat; a már fönnebb 
körvonalazott hatászéli szorosok ezek, melyek minden irányba elágazó 
mellékvölgyületeikkel, s azokból letörtető kristály csermelyeikkel egészen behálózzák a 
havasok e nagyszerű tömbét. E völgy-hálózatok hosszabbak vagy rövidebbek, ezekhez szabva 
a havasok künnebb vagy bennebb feküsznek, s minden irányú lánczolatokat képeznek. Innen 
ered a barczai havasoknak változékonyan festői szépsége, mi nemcsak az erdélyi havasok, 
hanem talán a Tátra kivételével az összes Kárpátok közt a legmeghatóbb és elragadóbb 
behatást idézi elő. 

Ily gazdag és változékony e havasok belalkata is. A háttéri nagyobb csúcsok fő alkatrésze az 
eocengyüleg (conglomerat), mely most szilárdabb majd porlékonyabb, durvább és finomabb 
alkatú. Ezen fő kőzet közé juramészkő van, nem kis tömegekben, hanem egész 
hegylánczolatok alkotólag befészkelve, ugy, hogy az egészen gyülegből álló Bucsecs és 
Csukás kivételével a többi főcsúcsok legnagyobb része jura-mészkőből alakult. Ezekhez 
mérten kisebb tömegekben jegeczedett pala is mutatkozik. Fundata és Guczánnál 
liaszmészkő; homokkő, csillámpala, szüreg (Rauhwacke) Volkány és Holbachnál; késői 
krétához tartozó homokkő Ó-Tohánnál, mig alább Törcsvárnál miocen homokkő nagy 
mennyiségben mutatkozik. Volkánytól délirányban bazált és gumóskő (kropfstein) is 
jelentkezik. Neocen a túloldalon Rosnyó és Keresztyénfalvánál, hol a jura-mészkő és liasz-
mészkő ismét felszinre jön. A neocen még Brassóban is feltünik, a lovagösvény és Ördög-
völgyében, valamint a Bucsecs előhegyein is. A Feketehalom feletti Kotla főalkatrésze a 
világos jura-mészkő, melynek talapzatát gneis és szarukő (Hornstein) képezi; itt kisebb 
adagban Dolomit is mutatkozik. Az ezzel szemben levő Krizbai (persányi) havasok gyüleg és 
jura-mészkőből alkotvák, mely kőzet odább a héviz-bogáthi nagy bazalt-fekvettel érintkezik. 

A tömösi szoros földtani tekintetben nagyon érdekes, mert a mig két oldali havasai a 
Keresztyénhavas és Nagykőhavas legnagyobb részben jura-mészkőből idomulvák, addig a 
völgy fejét képező Prediál homokkő, a völgyben magában az eocengyüleg uralkodik, mig 
torkolatánál (Bácsfalu felett) a jura-mészkőben érdekes trachyt-telep fordul elő. 

Az Ó-Sáncz torkolatánál levő Garcsin képez határvonalt az eocen és a kárpáti homokkő 
között, válvonalukon quarz mutatkozik, melyben marmarosi gyémánt is fordul elő. Innen 
kezdve az Ó-Sáncz főkőzete mindenütt a kárpáti homokkő, a magasabb csúcsoknál azonban 
ezt áttöri több helyen a jura-mészkő, mig a Csukás Zenoga és Bretocsa ismét az eocen gyüleg 
roppant tömegét állitja elő, a Bodzának tartó Delbi völgyben pedig nagymennyiségű szarukő-
telep fészkelte be magát. 

A Bodza előhegyei igen dús változatot mutatnak, itt oly gyüleg fordul elő, a mely sötét 
mészkő-, csillámpala- és quarz-darabokból van összealkotva, s mely a Barcza más gyülegeitől 
eltérő (ilyen Hosszufalu felett is mutatkozik). Zajzon irányában sötét kékes-szinű 
krétakorszaki mészkő jelentkezik, ezeken hátul a Nyiéni hegyekben már a kárpáti homokkő 
jut uralomra, mely az egész Bodza vidékének főkőzete, egészen a határszéli havassorig, hol a 



Szilon, nagy és kis Tatár és Királyhegynél a jura-mészkő és az eocen-gyüleg ismét uralomra 
vergődik. 

Ilyen a Barcza hegyeinek dus változatú geologiai képe. Az itt előforduló kőzetek egyáltalán 
kevés nemes érczet tartalmaznak, ugy hogy bányászat nem foly itten; legfölebb azt 
emlithetem meg, hogy a Nagy-Barczapatak völgyében Valye Csorágulujban vasbányászat 
már többszörösen volt megkisértve, de mindig felhagytak vele. A feketehalmi Kotla déloldali 
csillámpala-telepében aranyerekre is akadtak, de további kutatása és művelete folyamatba 
nem tétetett. 

Kőszén Zernyest vidékén mutatkozik; de művelet alá véve még nincsen*Ezen rövid geologiai 
vázlathoz leginkább Hauer Geol. Siebenb. czímű nagybecsű művét használtam.. 

A Barczaság tere legnagyobb részben termékeny aluvialis talaj, mely fölött észak-nyugaton 
egy magasabban fekvő özönvizi emelvény (diluvial terrasse) a krizbai láz (fensík) terül el 
Földvártól egészen Szunyogszegig; a Homorod folyja körül ennek 20–30 láb lépcsőzetét, 
melyen alól kezdetét veszi a Barczának számos folyó által áthömpölygött lapálya, melynek 
sima termékeny térségéből Szent-Péter mellett az eocen-gyülegből alakult Lempesch 
emelkedik ki önállóan, minden más hegységtől elkülönzötten; ez és a háta mögötti csekély 
Ökörszarv (Kuhhorn) nevű dombocska alkotják a Barcza terének egyedül álló közép 
hegységét, melyek látszólag egy a folyamok által átszaggatott régi hegylánczolat jelentéktelen 
maradványait képezik. 

A Barczaság éghajlati és meteorologiai 
viszonyai. 
A Barcza terének magas fekvése, havas környezete, s főleg az, hogy délről roppant havasok 
zárják el a melegebb déli szelektől, okozzák azt, hogy a déli Magyarország és északi 
Olaszországgal egy szélességi vonalon fekvő Barczaságnak éghajlata aránylagosan zord és 
hideg, ugy hogy például Brassóban az év közép mérséke + 6.27° R. vagyis télben – 3.33° R. 
Tavasszal + 5.54° R. Nyárban + 14.09° R. Őszszel + 5.98° R. Nyárban gyakran vannak nagy 
melegek, ugy, hogy néha 24° R. fokra emelkedik a hévmérő, mig nagy teleken (mint 1850, 
1858) – 21.3° R. mutatott a hévmérő. 

A környező hegyek nagysága, sokasága és a Feketetenger közelsége okozhatja, hogy a 
Barczaság hidegebb Erdély többi vidékeinél, azért a tél kezdete is korábbi, ugy hogy rendesen 
novemberben, néha még septemberben (1857 sept. 13-án) leesik az első hó s tavaszszal is 
későn megy el, elannyira, hogy rendesen ápril végével, sőt volt eset (1857-ben máj. 2-án, 
1850-ben máj. 4-én), hogy csak májusban szabadult meg a vidék a hótól, mig a Bucsecs, 
Királykő és Csukás rendesen még junius végével is hófedetten pompálkodnak. 

Viharok is nagyon uralognak, ugy hogy a Barczaságon évenkint közép számitásban 24 vihar 
tör ki, gyakran jéggel, mig Erdély többi részeiben közép számitás szerint csak 12–15-ször 
dühöng évenkint vihar. E viharok leginkább dél és nyugatról jönnek, ritkábban észak és 
keletről. 



A havasok közti szűk sikátorok okozzák, hogy a szél is nagyon járja a Barczaságot; főleg 
három szél uralgó itt. A tömösi (déli) szél, a mely gyakran elolvasztja vonalán a havat, mig 
másutt vastagon áll. 

A nyugati szél, mely a szunyogszegi völgynyilaton tör át Fogaras vidékéről, és végre a 
legfélelmesebb Nemere (a szászok Krivácsnak nevezik), mely észak-kelet irányból 
Háromszék felől jön, s a déli Kárpátokba megütődve gyakran romboló, főleg a Barczaság 
leginkább kitett délkeleti részén, sőt néha magában az előhegyek által körülölelt Brassóban is, 
hová ha belopódzhatik házfedeleket, kürtőket rombol; de e szél mégis több áldást hoz mint 
kárt teszen, mert az az év, melyben a Nemere uralg, nagyon termékeny szokott lenni. 

A Barczaság emelkedése, földminősége, környező hegyei, és az azokon elterülő rengeteg 
erdőségek okozhatják, hogy az nagyon vizenyős, nedves, ugy hogy az évi csapadék a 24 
hüvelyket is túlhaladja. A sok eső és erdők kigőzölgései okozzák, hogy a Barczaság nagyon 
ködös, elannyira, hogy tél, tavasz és nyáron ritkán lehet a Barcza körhavasainak nagyszerű 
panorámájában, vagy az e havas csúcsokról feltáruló, elragadó körlátványokban 
gyönyörködni. Átlagosan csak 67–80 szép, derült napja van a Barczaságnak, a többi 
rendszerint esős, havazó, ködös és borus, mert a rideg telet követő tavasz s még a nyár egy 
része is esős szokott lenni; de az ősz ellenben igen szép, gyakran hosszasan tartó; mintha 
kárpótolni akarná a többi évszakok ridegségét és komorságát. 

Még megjegyzendő az is, hogy a Barczának havasok alján fekvő déli része jóval hidegebb az 
északi résznél, mit leginkább magasági különbözete idézhet elő, mert a Barczaság legalantabb 
fekvő részét és északi oldalán elfolyó Olt tere alkotja; de még szembeötlőbb az 
égaljkülönbözet a Barczaság és a közvetlen szomszédos Háromszék között, elannyira, hogy a 
Barczasággal csaknem egyenlő magasságban fekvő s szintén havas környezte Háromszék 
terén rendszerint 2–3 héttel hamarább aratnak mint a Barczaságon, a minek okát leginkább a 
Barczaságon uralgó sok eső és ködökben kell keresnünk. 

A Barczaság termelési viszonyai. 
Ha később is, de azért a Barczaság dús aratásokat ad, mert talaja nagyon termékeny humussal 
bir, s ha a tenyésztést késleltetik is az esők, ködök, másrészről azt fokozzák. 

Az ipar s kereskedés a városokba vonta magát. Brassó e tekintetben oly önző volt, hogy a 
falusi népnek az ipar üzését el is tiltotta*Lásd Philippi „die Deuts. Ritter,” 131.; a 
mezővárosoknak is csak ugy engedte meg, ha gyártmányaikat Brassóban adják el. A falusi 
nép tehát helyzeténél és e megszoritó rendszabálynál fogva is kizárólag a földmívelés és 
marhatenyésztésre volt útalva. Meg kell vallanunk, hogy a szász falusi nép a földmívelést 
ritka szorgalommal üzi, elannyira, hogy még a nők is leginkább a mezei munkával vannak 
elfoglalva, sőt ezek itt éppen a férfiakkal cserélnek szerepet: ők levén a lovagok; mert a 
szászok leginkább lóval dolgoznak, azokat nyeregből egy szál gyeplővel szokták hajtani, ezt 
pedig mindig a nők teljesitik, s a folytonos lovon ülés által oly gyakorolt lovasokká válnak, 
hogy a férfiak korántsem versenyezhetnek velök; természetesen itt a nők huszárosan ülnek, s 
huszáros bátorsággal lovagolnak is, mert egy egy nyeregre termett szász leány oly vágtatást 
viszen végbe, hogy akármelyik huszárnak becsületére válnék. Csodálkozom, hogy a harcztól 
idegenkedő szász férfiaknak még eszükbe nem jutott egy amazon legio alakitása; ezek ha nem 
is legyőzhetlen s meghódithatlan, de mindenesetre veszélyesebb s talán bátrabb ellenfelek 



lettek volna és lennének a szász férfiaknál. De térjünk vissza e kecses földmívelőktől az 
actusra: a földmívelésre. 

A szászok a földmívelést kitartó szorgalommal, de kevés eszélylyel űzik, egész primitiv 
modorban; munkaeszközeik most is ugyanazok lehetnek, mint a minőket eldődeik magukkal 
hoztak; tagositás, váltó gazdaság, uj növényfajok meghonositásáról szó sincsen. Mindenki 
szalag keskeny néha félmfd hosszu földjét külön-külön míveli; ilyen keskeny földje a 
nagyterjedelmű határokon 50–60 darab is van egy-egy gazdának minden irányban szétszórva, 
s e miatt azokat czélszerüen, nagy idővesztés nélkül kezelni lehetetlen. Ehez járul az, hogy a 
határ egy része ugarban levén, mindig csak kisebb része van művelet alatt. 

Valóban csodálkoznunk kell azon, hogy a szászok, kik erővel is országunk civilizátorainak 
tartják magukat, e téren annyira hátramaradtak, tapasztalat igazolta javitásokat, reformokat 
nem honositnak a földmívelés terén, s e tekintetben példát adólag nem haladnak előre, hanem 
a mozdulatlanság stagnatiójába merültek el. Itt e téren kellene követniök németországi 
vérrokonaik példáját, nem pedig a talaj odajátszási törekvésben, melynek ugy is 500 mfd 
széles Magyarország állja útját s teszi azt lehetetlenné. 

A barczai szászok primitiv, időpazarló földmívelésük mellett roppant terjedelmű határaikat 
megmívelni nem tudják; de eljönnek bár mily távolról a földfosztott szegény barczasági 
magyarok; részibe megmívelik azt, vagy a hol csak lehet, bármi áron megveszik, s nem 
engedik, hogy a Barcza áldott termékeny terének egy hantja is míveletlenül maradjon. 

A Barcza talaja nagyon termékeny; tiszta buza, rozs és kukoricza mindenütt a legjobb 
minőségű terem; nagyon sok tavaszbuzát, árpát, kölest vetnek, a mi rendszerint sikerülni 
szokott; a lent, kendert és krumplit is nagy erőszeretettel és sikeresen mívelik, takarmányfélét 
keveset vetnek, s leginkább réti szénát használnak. 

A kertészet már rendszeresebb és értelmesebb módon üzetik a földmívelésnél. A szász 
községek végében mindenütt bekeritett kertek vannak, hol az asszonyok ritka szorgalommal 
űzik a vetemény-tenyésztést, mi a szászok fő élelmi czikkét alkotja. 

A gyümölcstenyésztés is honos, azt legszorgalmatosabban a magyar faluk űzik, hol majd 
tüzetesebben ismertetni fogom az itt honosult gyümölcsfajokat. 

Régen Brassó szőlőt is tenyésztett, de mert ritkán ért meg, felhagytak vele s csak néhány 
verőfényes kertben, s a napnak kitett lugasokban fordul még elő. 

A Barczaság fatermelése nagyon gazdag; mert bár a magasabb havascsúcsok kopárok, az 
alantibb hegyek és a hegyek közé bemélyülő völgyek zárhegyei végtelen erdőségekkel, 
leginkább bükk- és fenyvesekkel vannak elboritva, s mivel rendszeresen mívelik, s az 
erdőpusztitó deszkagyártás e tájon nem igen van divatban, az erdők nemcsak irtást nem 
szenvednek, hanem kilátást nyujtanak arra, hogy ha az Olt hajókázhatóvá tétetik egykor, a fa 
nyereményes kiviteli kereskedési czikké fog válni. 

A Barczaság vadai, halai, marhatenyésztése. 
A Barcza havasaiban medve, vaddisznó, (kevés) szarvas, sok őz, farkas, róka nagy 
mennyiségben fordul elő, a Bucsecs és Királykő sziklaormain zergék is vannak, s mivel ritkán 



vadászszák, elszaporodásuk valószinű. Kőszáli sasok, keselyük oly mennyiségben jönnek itt 
elő, mint talán sehol. 

Folyamai nagyon haldúsak; az Oltban ritka nagyra fejlődő harcsák, csukák, a havasi 
patakokban pisztráng, menyhal nagy bőségben terem, s Brassó halpiacza – hol a halakat élve 
szokták árulni – a kiválóbbak közé tartozik; Prázsmáron és Krizbán mesterséges 
haltenyészdék is vannak. 

A marhatenyésztés a Barczaságon a legnagyobb mérvben üzetik, a szászok és magyarok is 
igen sok lovat, bivalyt és szarvasmarhát tenyésztenek, ugy hogy a Brassó vidéki 
szarvasmarhák létszáma 23,927, a bivalyoké 4544, a lovaké 17,764. A hétfalusi és Törcsvár 
vidéki oláhok leginkább juhtenyésztéssel foglalkoznak, melyek számára a terjedelmes 
havasok dús legelőket nyujtanak; de bármily terjedelmesek legyenek is e legelők, nem 
elégségesek az itt levő roppant nyájak eltartására, s azért az itteni juhos gazdák felkeresik a 
székely határszéli havasokat és bemennek az oláh fejedelemségbe a Dunáig, sőt a Dunán túl 
Törökországba is. – A barczasági juhátalány számát nem lehet biztosan meghatározni, a 
legujabb statisztika 19,422-re teszi; azonban alig hiszem, hogy ez adatok megbizhatók 
lennének, mert bizonyos kimagyarázhatlan félelem miatt a juhos gazdák eltagadták a juhok 
valódi létszámát. 

A méhtenyésztés is nagy szorgalommal üzetik, nemcsak a brassaiak számos méhes kertjeiben, 
hanem a falukban és havasi tanyákon is; az ujabb statisztika 3960 kast mutat ki. 

A Barczaság ásványvizei, s más forrásai. 
A Barczaság ásványos savanyuvizekben korántsem oly gazdag, mint a szomszédos 
Székelyföld, minek a kevéssé ásványtartalmú kőzetekben kell okát keresnünk. Én mindössze 
öt ásványos forrást ismerek a Barczaságon, ebből csak egy van felhasználva, az ugynevezett 
Zajzoni fürdő, mely a Hétfalu hasonnevű községében falusi közhelyen fakad fel; de a mint e 
szegény népnek mindenét, ugy az ottani gyógyforrásokat s a talajt, melyen felfakadnak, 
erőhatalommal lefoglalta Brassó, oda igen csinos fürdőházakat, sétányokat, lakhelyiségeket és 
vendéglőket épitettek Brassó gazdagabb polgárai. A zajzoni fürdő nemcsak a brassaiak 
kedvencz fürdője és kirándulási helye, hanem a szomszéd fejedelemségekből, sőt még 
távolabbról is jönnek oda betegek. Zajzonban két ivókut és egy fürdőmedencze van, melyeket 
majd e község leirásakor tüzetesen fogok ismertetni. 

A Zajzonnal szomszédos Tatrangon szintén van egy ásványos forrás, a mely a zajzoni 
források közelében levén, ugyan azaonos lehet. 

Hosszufalu felső végénél törtet le a Garcsin pataka, a Tatrangnak egyik tekintélyes 
mellékfolyama. A Garcsin egyik baloldali mellékpatakának a Detre patakának völgyében 
fakad fel ismeretlenül, az ugynevezett Büdösviz forrás; már messziről kénes illatjukról 
felismerhető ásványos források ezek, melyek vegybontva soha, sőt még megemlitve sem 
voltak. Ki tudja, a természet nagy gyógyszertárának minő kincse vár itt a jövő általi 
hasznositásra. Ily kénes források az ó-sánczi f. Hideg völgyben is roppant mennyiségben 
törnek elő. 

A Barcza ötödik ásványos forrása a Bodza-szorosban van; ezek a bodzai vámon felül levő 
Malom vagy Sugópatak völgyébe rejtőzködő rakodó források, melyek a legcsodásabb 



mésztuff-lerakodásokat képezik s a legbámulatosabb természeti tünemények egyikét tárják a 
vizsgálódó elébe. Majd a Bodza leirásánál ezt is tüzetesebben fogom ismertetni. 

Édesviz forrásokban a Barczaság nagyon gazdag, itt csak felemlitem, mint nevezetesebbeket, 
a prázsmári csodás bőségű forrásokat, melyeknek lefolyása rögtön malmot működtető 
tekintélyes folyamot alkot. Ily bő forrás, vagy vizokádó a zernyesti Riu forrás feje is. 
Megemlitendőnek vélem még a brassai- és a rosnyói Geschrengeket, vagy időszaki forrásokat, 
melyek szintén mint ritka természeti tünemények majd alkalomszerüleg bővebben lesznek 
ismertetve. 

Magyarosnál egy tó van, melyet tengerszemnek tartanak. Szent-Péter határán pedig egy 
salétromtartalmú mocsár érdemel megemlitést. 

A Barczaság városai és községei. 
A szorosan vett Brassó vidékén van egy szabad kir. város: Brassó (Kronstadt), mely a 
Barczaság déli oldalán a Czenk és Bácsél (Rauperberg) által körülölelt és a fellegvár hegye 
által fedezett hegykebelben fekszik. 

Van négy mezővárosa: Rosnyó, Feketehalom, Földvár és Prázsmár. 

Rosnyó (Rosenau) fekszik a fennebb körvonalazott Törcsvárig nyuló rosnyói-völgy keleti 
szélén, a Keresztyén havas nyugati aljában, a Bucsecsről lerohanó Vidombák patak jobb 
partján. 

Feketehalom (Zeiden) a rosnyói völgy torkolatjának baloldali előhegyét képező magas Kotla 
északkeleti aljának egy magaslatán, a Fogarasba menő országut mellett. 

Földvár (Marienburg) az Olt balpartján ez és a belesiető Homorod által körül kanyargott 
hegynyakon, a Fehérmegyéhez tartozó Hidvéggel szemben, a Brassóból Erdővidék és 
Udvarhelyszékre vezető főútvonal mellett. 

Prázsmár (Tartlau) Brassó vidéknek a Fehérvármegyéhez tartozó Bodolával határos keleti 
szélén, a Fekete-viz forás fejénél. 

Van Brassó vidékének 9 szász faluja, ezek közül Hermány (Honigberg) fekszik a Garcsinból 
kiszakitott Dirbák vagy Malomárok és a Brassóból Szent-Györgyre vezető főút mellett, a 
Barczaság északi határa közelében. 

Botfalva (Brenndorf) a Barcza északi határánál a Vidombák mellett nem messze e folyó Oltba 
szakadásától, a Brassó-előpataki útvonal mellett. 

Szent-Péter (Petersberg) ugyanez útvonal mentében és a Vidombák mellett, ott, hol azzal a 
Tömös egybeömlik. 

Vidombák (Weidenbach) a hasonnevű folyó mellett, a Brassóból Feketehalomba menő 
országúton, éppen a rosnyói völgy torkolata előtt. 



Keresztyénfalva (Neustadt) a rosnyói völgy keleti oldalán a Vidombák balpartján, Rosnyó 
közelében, a törcsvári útvonal mellett. 

Volkány (Wolkendorf) a rosnyói völgy nyugati szélén a Barcza folyóból kivett Ujárok mellett. 

Höltövény (Helsdorf) ugyan az Ujárok mellett, közel ennek Homorodba szakadásához. 

Veresmart (Rothbach) az Olt balpartján, Földváron alól, a Brassó-hévizi országút mellett. 

Magyaros (Nussbach) az Olt balpartján, Veresmarton alól, szintén a brassó-hévizi főút 
mellett. 

Ennyiből áll a tulajdonképi Brassó vidék, mert az ezeken kivül e vidékhez sorozott 10 magyar 
falu Felső-Fehérvármegyéhez tartozott, jogilag oda tartozik most is s csak visszaélésképpen, 
minden törvényes módok mellőzésével, sőt törvények ellenére olvasztatott be Brassó vidékbe. 
Az oda csempészett 10 magyar falu két főcsoportban helyezkedett el; e csoportok Hétfalu és 
Háromfalu összitő néven ismeretesek, az első csoportozat a Barczaság délkeleti, a második 
északnyugati szögletében helyezkedett el. 

A Hétfalu össznév ismét két alcsoportra oszlik: a Négyfalu és Háromfalura. A Négyfalu a 
tömösi és ó-sánczi szorosok közt a Nagykőhavas alján másfél mfd. hosszuságban elnyuló 
teljesen összeépült négy faluból áll. Ezek: Bácsfalu, Türkös, Csernátfalu és Hosszufalu. 

A Háromfalu ezekhez közel egy kissé alább (északra) a Bodza előhegyeinek aljában oly közel 
feküsznek egymáshoz, hogy rövid időn teljesen össze fognak épülni. Ezek: Tatrang, mely 
künn a térség szélén az Ó-Sánczból kitörtető Tatrang folyó jobb partján fekszik. Zajzon egy 
délkelet irányu, Tatrang háta mögé felnyuló s a Bodza előhegyei közül letörtető hasonnevű 
folyó által átömlegett völgyben, s végre Pürkerecz a Bodza előhegyei közül letörtető Igaz 
patak völgye- és torkolatában fekszik, oly közel Zajzonhoz, hogy azzal már is egybe van 
forrasztva. 

A Barczaság északnyugati oldalán fekvő három magyar falu közül Ujfalu a Homorod 
balpartján fekszik, a krizbai láz déli szélének alján. Krizba az emlitett láz nyugati szélén, a 
Barczaságot nyugatról határoló krizbai vagy persányi havasok lábánál, az e havasokról 
letörtető Rákos vagy Krizba patak mellett; s végre Apácza, a Barczaság Erdővidékhez 
felnyúló részének végcsúcsában az Olt balpartján. 

Az oláhoknak nincsenek külön községei a mai Brassó vidék keretében, hanem ugy Brassóban, 
mint a négy mezővárosban, ugy a kilencz szász, mint a tiz magyar faluban, rendesen 
elkülönitett negyedekben laknak, még pedig (az ujabb betelepülések által fokozott) feles 
számmal. 

Brassó vidék e szerint magába foglal egy szabad királyi várost, négy mezővárost, 9 szász és 
10 magyar falut: tehát összesen 24 helységet; ezek azonban a Barcza szép terének s havas 
keretének csak fele részét foglalják el, s mivel e kötet nem csak Brassó vidékével, hanem az 
egész Barczasággal foglalkozik, szükségesnek tartom már itt ez előtájékozás-nyujtásra 
hivatott előismertetésben a Barcza Brassó vidéken kivül eső részét is tájfektezni. 

A Barczaságon fekszik a rövid idővel ezelőtt Brassó vidékhez tartozott Törcsvár vidéke, mely 
1863. óta Fogaras vidék törcsvári járását képezi. Itt van künn a törcsvári szorosban és 



szomszédos hegyein, völgyein szétszórva a 11 telepitvényes községből álló Törcsvár; ezen 
telepitvényes községek a következők: Fundata, Magura, Felső-Mojecs, Alsó-Mojecs, 
Pestyere, Poarta, Prediál, Simonpataka, Sirnea, Szohodol, Pojána Meruluj és a törcsvári vám 
s veszteglő intézet kis telepe. 

Ezenkivül e járáshoz tartozik a Királykő alján fekvő Zernyest; a Barcza folyó jobb partján 
levő Ó-Tohán és a Törcsvár pataka mellett elhelyezkedett Uj-Tohán. E három, csaknem 
kizárólag oláhok által lakott község a rosnyói völgyben fekszik. 

A törcsvári járásnak még két községe esik a Barczaságra, illetőleg annak egyik nyugat irányú 
toldalék-völgyébe, melyen a sárkányi erdőkben eredő Homorod törtet le; ez Szunyogszeg és 
Vledény, melyek régebb nemcsak Brassó vidékhez tartoztak, hanem Brassó tulajdonát is 
képezték. 

Még a Barczaság terén találjuk Felső-Fehérvármegye két foltját, az egyik a tér északi szélén, 
hol Erősd, Árapatak, Előpatak, Hidvég és Liget községek feküsznek és egy másik folt a 
Barcza terének keleti oldalán, hol Bodola, Nyién, Márkos terülnek el s mely a bodzai szorosra 
is behatva az ottani 3 telepitvényes községnek is egy részét*Ezek csak részben feküsznek 
Fehérvármegyében, mert nagyobb részük Kézdi és Orbai-székhez tartozó területen 
helyezkedett el. magában öleli. Ezek Bodza, Bodzaforduló és Szita-Bodza. 

E szerint a Barczaság és az odanyiló s földrajzilag odatartozó határszéli szorosokban van: 

Brassó vidékhez sorozott szab. kir. város 1 
Brassó vidékhez sorozott mezőváros 4 
Brassó vidékhez sorozott szász község 9 
Brassó vidékhez sorozott magyar község 10 
Fogarasvidék törcsvári járásához sorozott község 5 
Fogarasvidék törcsvári járásához sorozott telepitvényes község 11 
F.-Fehérm. hidvégi jár. sorozott község 8 
F.-Fehérm. hidvégi jár. sorozott telep. község 3 
Összesen 51 

Ezen 51 község lakosainak száma 115,454 lélekre megy, miből Brassó vidékre esik (odaértve 
a magyar falukat is) 84,090 lélek; hogy ez Brassó vidék járásai, városai, községei közt és 
vallásfelekezetek szerint miként oszlik fel, azt a következő táblázat tüntető elő: 



 

Nagy hiba volt, hogy a legujabb népszámlálás összeirása alkalmával a nemzetiségek számára 
külön rovatokat nem vezettek, minek következtében ha a lakosságot nemzetiségek szerint 
akarjuk egybeállitani, vidékenként nagy tanulmányokat kell tennünk. Én e tanulmányt a 
Barczaságon megtettem, mert tudtam, hogy az ottani nagyszámú magyarságot az 
egyvallásuság (nagyrészt lutheránusok levén) alapján a szászok minden kimutatásaikban a 
szászok közé számitották, s az által a királyföldi szászok létszámát 20,261 lélekkel 
szaporitván, annyival fogyasztották az erdélyi magyarság létszámát. Nagyon szükséges tehát, 
hogy ezen statisztikai hibát rectificáljuk. Én azt a Barczaságra vonatkozólag itt 
megteszem*Majd alább Hétfalu leirásánál az egész Királyföldre nézve fogom megtenni.. 

A Brassó vidéki magyarok 
létszáma: 

 

Hétfaluban, Ujfaluban, 
Krizbán, Apáczán és 
Brassóban van magyar 
nemzetiségű lutheránus 

14,914 lélek 

Az egész Barczaságon van 
katholikus 8539 lélek, ebből 
legjobb esetben 1539 szász, a 
többi magyar 

7,000 lélek 

Helvét hitű mind magyar a 
Barczaságon 

2,068 lélek 

Unitárius mind magyar a 
Barczaságon 

156 lélek 

Izraelita mind magyar a 
Barczaságon 

285 lélek 

Örmény nem egyesült 20 lélek 
Brassó vidékén összesen 
magyar van 

24,443 lélek*Felső-Fehérvármegye 
Barczaságra eső részében a magyarok 

létszáma 5054 lélek. A törcsvári járásban 
263 és igy az egész Barczaságon van 29,760 

magyar. 
 

A Brassó vidéki 
szászok létszáma: 

 

Rosnyói járásban 
szász van 

3,981 lélek 



Prázsmári járásban 
szász van 

5,580 lélek 

Feketehalmi járásban 
szász van 

5,092 lélek 

Földvári járásban 
szász van 

2,189 lélek 

Brassóban 
lutheránus szász 

7,546 lélek*8446-ra van téve az ujabb statisztikai 
összeirásban, csak hogy abba belecsempészték a 

brassai magyar lutheránusokat is, kiket én 
elkülönitek és levonok azon létszámból. 

Brassó és vidékén 
kath. szász 

1,539 lélek 

Brassó vidékén 
összesen szász van 

25,927 lélek 

 
A Brassó vidéki oláhok létszáma:  
A szász községekben oláh van 10,379 lélek 
A 10 magyar faluban oláh van 12,656 lélek 
Brassóban oláh van 9,616 lélek 
Brassó vidékén összesen oláh van 32,611 lélek 

 
Ebből kitetszik, hogy Brassó vidékén a szászok mily roppant minoritásban vannak, szemben a 
más két nemzetiséggel, s még is azokon uralkodni kivánnak, azoktól minden befolyást, 
minden önkormányzati jogot megtagadnak s a német nyelvet oly mereven akarják reájuk 
erőszakolni, hogy a magyar kormánytól magyarul leküldött rendeleteket németre forditva 
küldik meg ezen németül nem tudó s tudni nem is akaró népeknek; pedig ha Brassó vidékén 
az egyaránt elnyomott magyar és oláh kezet talál fogni, akkor könnyen hasonló módon 
foghatják a kölcsönt szász uraméknak visszaadni. Még kedvezőtlenebb viszonyt tüntet elő a 
szászokra nézve, ha az egész Barczaság nemzetiségi viszonyait szellőztetjük, mert a Barczán 
levő törcsvári járásban van 18626, Felső-Fehérvármegye Barczára eső részében és a Bodzán 
8410 oláh; e szerint a 25927 szász szemben áll 29760 magyar, 59687 oláh, tehát 89447 
magyar-oláhval és igy e népességnek csak negyedrészénél tesz valamivel többet a szászok 
létszáma. Éppen azért, hogy a Barczaságon a szászok féktelen uralomvágya által 
meghasonlott kedélyek nyugalma, és a nemzetiségi egyensúly helyreállhasson, hogy a culturai 
érdekek megóva legyenek, elkerülhetlenül szükséges, hogy Erdélynek egy uj politikai 
felosztásakor a Barczaság Háromszékkel egyesitessék s a Székelyföldhöz – melyhez jogilag, 
történelmileg és tájrajzilag is tartozik – visszakebeleztessék. Ennek meg kell történnie a 
szászok érdekében leginkább, mert az erdélyi szászok külön államosdisága, s nagy 
Németország felé rajongó utopiájuk legelső sorban veszélyes önmagukra a szászokra, de még 
veszélyesebb a közös hazára. A szászok büszkén emlegetik culturai missiójukat, civilizátori 
szerepüket; de ezt csak ugy tudhatják betölteni, ha e hazát – mely hét századon át nekik édes 
anyjuk volt, mely annyi áldásaival áraszta el – nem tekintik ideiglenes tanyának, hanem 
minden utógondolat nélkül akarnak e haza valódi állampolgárai lenni, ha szivöket nem távoli 
ábrándok hevitik, hanem e haza őszinte szeretete dobogtatja. Civilizatori szerepük csak ugy 
betölthető, ha egyszer valahára megszünik a hozzájuk mindig jó, mindig nagylelkű magyar 
iránti hálátlanságuk, s nem abban erőlködnek, hogy minket a nagyvilág előtt barbaroknak 
tüntessenek fel (mit már ugy se hisznek el), hanem velünk őszintén kezet fognak a cultura és 
szabadság vívmányainak biztositása és tovább terjesztésére, mert szent meggyőződésem 
szerint, a Kárpátok övedzte hazának bármelyik nemzetisége, a mely a magyarral szemben 
ellenséges állást foglal el, nemcsak cultura- és szabadságellenes álláspontra helyezkedik, 



hanem egyenesen öngyilkosságot követ el; áll ez leginkább a kis számban szétszórt erdélyi 
szászokra, kiknek élete s jövője csak a magyarral való őszinte barátság és testvéries 
együttérzés által van és lehet biztositva. 

Ezekben előrajzát, az olvasó tájékozására szükséges előismertetését adván a Barczaságnak, 
ideje, hogy e még kevésbbé ismert részét hazánk földe és népének közelebbről 
megismerendők: a részletes leiráshoz kezdjünk. 

 

Classicus irónk Kölcsey magasztos Paraenesisében a világpolgárságról szólva, többek közt 
mondja: „Soha sem tudtam megérteni, kik azok, kik magukat világpolgároknak nevezik? Az 
emberi tehetség parányi lámpa, mely egyszerre keskeny kört tölthet meg fényével, s ha egy 
helyről más helyre hurczoltatik, sötétséget hagy maga után. Bizonyos helyhez kell azért 
kapcsoltatnunk. Minden mi szerfeletti sok részre osztatik, ön kicsinségében enyészik el. Igy a 
szeretet. Hol az ember, ki magát a föld minden országainak szentelni akarván, forró 
szenvedelmet hordozhatna irántuk keblében? Leonidás csak egy Spartáért, Regulus csak egy 
Rómáért, Zrinyi csak egy Magyarországért halhatott meg.” 

A midőn a Székelyföldet ismertető munkámat e kötettel bevégezve, annak irányát, rendszerét 
és szellemét még egyszer birálat alá vettem – nem tagadhatom – hogy mint itész találtam 
nagy, igen nagy hiányokat is, de legkevésbé sem láttam át azon vélemény igazságát és 
jogosultságát, melyet némely stoicus ellenfelem világpolgárságot negélyező kicsinléssel sok 
munka és fáradsággal összeállitott művem felől itt-ott elmondani jónak látott, mintha én 
szülőföldem, bérczes-völgyes szép hazánknak e legszebb része ismertetésében túlságos 
előszeretetet, tán részrehajlást tanusitottam volna. Igaz, én világpolgár lenni nem tudok, 
szeretetemet az egész világ népe s földe között felosztani nem birom; én hazámként kiválólag 
azon földet szeretem, melyről a lángkeblű költő irva hagyta, hogy: 

„A nagy világon e kivül 

Nincsen számodra hely; 

S áldjon vagy verjen sors keze 

Itt élned, halnod kell!” 

Azért idéztem épen Kölcseynk Paraenesisének fennebbi gyönyörű helyét, mely a túlságos 
előszeretet vádja alóli fölmentetésemre erős védveket nyujt nekem, a világpolgárság mezébe 
bujt néhány ellenvéleményüvel szembe. Én a hazaszeretetet erénynek tartom és nem hibának, 
s ha vannak oly egyének, kik hazájukhoz rendkivüli és határtalan szeretettel ragaszkodnak – 
mit minden igaz magyartól méltán megvárunk, – s ha az ilyek tán részrehajlók is némileg a 
haza egyes vidékei, tájszépségei, emlékei ecsetelése és megitélésében, az lehet gyöngeség, de 
hiba nem. Mint az ábrándos ifju, ki választottjának csak jó és szép tulajdonait látva, azt földi 
salaktól mentesült kivételes lénynek – szóval angyalnak – képzeli, akként a hazájához 
ragaszkodó magyar iró is talán élénkebb színekben festi, szebbeknek, kiesebbeknek, 
elvarázslóbbaknak találja hazája tájait, mint a minők azok a valóságban. Ugy lehet, hogy 
végtelen honszerelmétől elvakíttatva talán csak fénypontokat lát, az árnyat észre sem veszi. 
Ámde elvégre is ez oly gyöngeség, a mely eredményében jót idéz elő; mert fokozza a 
hazaszeretetet; s ez soha eléggé nagy, eléggé túlzott nem lehet, különösen nálunk 
magyaroknál, kiknek vészhánykodtatta hazánk állapota mindeddig olyan volt, hogy fiaitól a 



legnagyobb ragaszkodást s olyan önfeláldozást igényelt, a minőre csak a honszeretet 
végtelensége képesitheti az embert. 

Megengedem, hogy ez érzet bennem is – ki a hazát minden fölé helyezem – talán fokozott 
mérvben van kifejlődve; lehet, hogy részrehajlónak látszom itéletemben akkor is, midőn épen 
a hazánk délkeleti szögletét elfoglaló Barczaságot hazánk vidékei egyik legszebbikének 
mondom, midőn azt a reám tett nagyszerű benyomások folytán emlékemben élő fényében 
tüntetem elő, különösen emelvén ki minden olyan pontját, mely nézetem szerint hazánk és 
más országok bármely vidékével szépségben versenyezhet. 

Elkalauzolom a t. olvasót e tájra, hogy itéljen önmaga az én föltevésem horderejéről; de 
kérem, hogy még azon esetben is, ha itélete nem lenne az enyémmel öszhangzó, ha 
állitásaimat túlzottaknak találná is: azért ne itéljen el engem, hisz részrehajlásom kútforrása 
tagadhatlanúl nemes eredetű. Gondolja meg, hogy a midőn testi szemeim az egyes vidékek 
természeti szépségein merengtetém: szív érzelmeim és lelki szemeim azon nagyszerű történeti 
emlékeket idézték fel előttem, melyek e tájhoz füződnek; azon nagyszerű küzdelmeket, 
melyeket nemzetünk hősiessége itt a haza határainak elszánt oltalmánál századok hosszu 
során át megharczolt, s melyek által nagyszerű véráldozataiban szentté és dicsővé tevé e 
vidéknek minden göröngyét, minden hantját! Ismétlem tehát, hogy még hazánkban is alig van 
oly vidék, melyet annyiszor és annyi honfivér öntözött volna, mint ezen, az ellenség 
támadásainak leginkább kitett határszéli vidék, hol minden hóditó, minden ellenség lábát 
megvetni törekedett, hol bármily nagy hadseregnek előnyös megállapodási hely és csatatér 
kinálkozott. Erdélynek ezen Háromszék rónájával összefolyó legnagyobb térsége, 
legalkalmasabb levén a hadsergek összetűzésére: e minősége csatatérré választatásának 
gyakran volt döntő indoka. Valahányszor ellenség törte át a Kárpátok sziklavárának e térre 
nyiló kapuit (a szorosokat), a hon határai fölött éberen őrködő székelység mindannyiszor itt 
termett, hogy kebléből alkossa a haza biztonságának belső védfalát, hogy fegyvereinek élével 
riassza vissza e szép hazának birtokára vágyakodó ellenségeit. 

Én a háborút végtelen csapásnak tartom, midőn azt hóditás, bírvány, nagyravágyás, irigység 
vagy bosszú idézi elő undorodom tőle, s az emberiség aranykorszakát csak akkor hiszem 
eljöttnek, midőn a közszabadság biztositásával a népek az örök béke nyugalmát élvezhetik, s 
midőn minden fegyver ekévé változik át; de mind a mellett volt és van egy háború, mely 
szent, melynek áldozatai tiszteltek előttem, s bámulatomat érdemlik ki, és a mely harczban 
kiontott vér szentesiti a földet, melyen szétömlött: ez a hon védelmében vívott harcz. 
Leginkább ily harczok viharzottak át a Barcza szép terein. Ne csodálkozzék azért kedves 
olvasóm, ha e térhez ihletett kebellel közelitek, és nem stoicus nyugalommal. Kunok-, 
besenyők-, mongolok-, német lovagok-, törökök-, tatárok-, oláhok-, semények-, vallonokkal, 
németekkel, szászokkal és muszkákkal küzdött a magyar és a székely itt, védve a hazát, annak 
integritását, szabadságát, a polgárosodást és keresztyénséget, melyeknek oltalmazására volt 
végzetszerüleg e pontra állitva, hol Európa míveltsége kelet és észak vadságával érintkezett. 
A magyar, a székely e szép térnek előnyeit nem élvezé; arany kalász tengerének kincseit 
mások buvárolták ki, ő csak áldozatainak nagyságával járult ahoz, csak vérével termékenyité; 
nem birta, csak védte azt, hogy mások békében és jóllétben élhessenek e földön. 

Tehetném-e, hogy keblemet ihlet ne szállja meg, midőn e tájhoz közelitek, tehetném-e, hogy 
annak minden tájat szépnek, elragadónak, mnden hantját szentnek ne tekintsem? Hisz e 
vidéket, melyet a teremtő természetileg oly remekül idomita: multunk dicsősége s emlékei 
még inkább fölékiték, s abba mintegy lelket lehellének. 



A kellemes és elragadó összbehatás után, melyet e szép térségen való széttekintés bennünk 
költe, közelitsük meg s lépjünk rá a szent földre, hogy annak részletszépségeit egyenként 
méltó figyelemmel szemügyre vehessük. De mivel egy bármily szép vidéknek is főérdekét, 
mondhatnám belbecsét az azt lakó népek tettei, az ott lefolyt események ismerete, szóval 
annak történelme alkotja, mindenek előtt lássuk a Barczaság történelmének rövid vázlatát. 

I. A kökösi hidtól Bodoláig. 
 
FEJEZETEK 

A kökösi- aldobolyi hid és az Olt. 
A kökösi hidon túl szép térség terül el, hol gyakran mérkőzött a székelyek fegyvere 1848/9-ben 
az osztrák és muszka sergekkel, s hol minden hant, melyet hősek vére öntöze, ősi dicsőségről 
beszél. E hid és tér a szabadság egyik legdicsőbb harcztere, s azért annak mint kiindulásunk 
dicskoszorúzta helyének képét melléklem*Láss az itt vívott harczokról e munka III. kötetének 
végén.. (Lásd a 47. lapon.) 

E tér nemcsak emlékei által székely, hanem területileg is Háromszékhez tartozik, mert 
Háromszék határát a prázsmári Feketeviz képezi*Nem ugyan a Feketeviz jelenlegi, hanem 
egy régibb felhagyott medre képezi a határt Háromszék és a Barczaság között; odább maga a 
Feketeviz alkotja a határvonalt egészen az aldobolyi hidig, hol e patak az Olttal egybeszakad.; 
a Feketeügytől e patakig terjedő szép térségen a Farkasvágó nevet viselő gyönyörü térségi 
erdő terül el, mely a Kálnoky család tulajdona, s szétszórt telepitvényesek lakcsoportjai által 
van élénkitve. A Farkasvágóval egybefüggő, de már a határt képező Feketeviz déli partján 
levő tölgyerdő ellentétes két végénél tünik fel a Barczaság két helysége: keleti végénél 
Prázsmár, nyugati végénél Hermány. Ez utóbbi a Szent-György-brassói útvonal mellett; az 
első Kézdi-Vásárhelyről Brassónak irányuló útvonaltól egy kissé félre esik; a két útvonal 
Hermányon felül egybefolyva huzódik egyenesen Brassónak. Ez utak egyike Kézdi-
Vásárhelyről Uzonon át huzódik, s a Feketeviz hidján megy át a Barczára. A másik Szent-
Györgyről, Szemerián, Ilyefalván és Aldobolyon át irányul a Barczaságra, melynek határát az 
aldobolyi hidnál éri el. Ezen Olton átivesülő hid szintén egyszerű alkotmány; az útas, ki a 
multnak eseményeit nem ismeri, közönyösen, figyelem nélkül hajtat át azon; de nem ugy mi, 
kik tudjuk, hogy e romlékony hid nem rég a szabadság egyik hatalmas, bevehetetlen védvára 
volt. Itt álltak őrt Háromszéknek 1848-ki dicső önvédelmi harczában honvédeink, a 
szabadságnak e félistenei, élő keblük alkotta itt e nyilt téren azon bevehetetlen, azon 
megtörhetlen védfalat, a melyet a szászok és oláhokkal egyesült osztrák hadseregnek ismételt 
támadásai és kartácszápora áttörni soha se tudott; e hidra vérével irta fel a székely, hogy ne 
tovább, s e merész jelszónak érvényt is tudott szerezni, mert itteni hadállását nemcsak 
megtartá mindvégig, hanem nem egyszer űzte vissza véres fővel a támadó ellent, s elvégre is 
csak a muszkáknak 30,000-nyi főhadserege tudta itt az útat megnyitni akkor, a midőn 
Háromszék hősei más csataterekre szólittatva, e hid védelméről nem gondoskodhattak. 

E hid alatt nyargalnak át az Oltnak már Feketeügygyel egyesült hullámai, itt hagyja el a hű 
folyó eddig követett déli irányát, s nyugatnak fordul, hogy az egykor várkoszorúzta Veczer és 
a Barcza teréből zöld gulaként önállóan kiemelkedő Lempesch (hegy) között útat törjön 
magának. Elfordul a szép Barczától, hová csak bepillantott, hogy a Székelyföldhöz, 



anyaföldjéhez továbbra is hű maradhasson. Ott simul el a Barczát északról keretelő székely 
bérczek alján, s fölszedve a Barczáról lerohanó kristály folyamok vizadóját, ismét 
visszafordul Erdővidék felé, hogy a Székelyföldet minél későbben hagyja el, hogy annak 
határait minél hosszabb vonalon fedezze. De mi most nem követjük e hű székely folyó rohanó 
hullámait, hanem az aldobolyi hidon átkelve haladunk a brassói országúton, mignem negyed 
óra alatt ezen út által átszelt Hermányba érünk. 

Hermány. 
A merészen lemetszett Veczer és a (tőle bizonyosan az Olt által természeti erővel elválasztott) 
Lempesch közötti hegynyilás előtt fekszik Szász-Hermány, (Honigsberg, régi okiratokban: 
Mons-melis, oláhul Hermana) a Barczának első nagy szász községe. Benkő szerint (Spec. 
Trania) régen Fehérvármegyéhez tartozott, s magyar nevét nem a német lovagok e falut 
alapitó Hermann nevű magisterétől vette, mint azt Schlötzer*Sammlung 317. állitja, hanem 
Er, vagy Érmánytól (mi a régieknél forrást jelentett*Benkő Spec. Trania. Különben a Hermán 
nem volt a székelyeknél; igy 1339-ben előfordul a Hermán nemből (de genere Hermán) való 
László Dénes fia, mint a háromrendű székelyek ispánja. (Lásd Nemz. Társ. 1832. II. 9.). 
Német és latin nevét a Lempesch és Ökörszarv közti azon sziklahegytől származtatja a nép 
hite, mely még ma is Honigsbergnek hivatik, s hol a hagyományok szerint régen vadméhek 
tanyáztak, melyeknek mézével a hosszú útazásukban elfáradt s megéhezett német települők 
jól ellaktak. Megtetszvén pedig ezen izletes étket nyujtó vidék, oda meg is települtek, s a 
természet által ingyen nyujtott ez első étkezésök emlékére, telephelyöknek is Honigsberg 
nevet adtak*Czímere egy rög, melyen egy T és F betű van egymással összeforditott 
helyzetben.. 

Nem akarom itt kutatni, hogy melyik leszármaztatás valószinübb: mindkettő csak feltevésen 
alapuló kétes eredetű szájhagyomány. 1240-ben IV. Béla király e falu egyházi főnökségét a 
cistercita atyákra ruházta át*Fehér Cod. Dipl. IV. 3, 550. Ez okmányról láss bővebben 
Földvár leirásánál.. 

 

A kökösi hid, hátterében a Farkasvágó berkei és a déli Kárpátok lánczolatával (Rajz. 
Greguss Ján.) 

László király 1377-ben Brassónak akként rendelé alá, hogy évenként két hetet dolgozzanak, s 
harcz idején tartozzanak e város oltalmára harczosokat küldeni; mit Zsigmond király is 1433-
ban – midőn a hermányi papi lakban volt szállva – helybenhagyott. 1443-ban a 
kolozsmonostori abbás Antal, az Apafi Miklós és szebeni Valter Anna közt felmerült perben 
itélőbiróul Antal brassai decánt és hermányi (de monte Melis) lelkészt delegálta*Ez okmányt 
közli Kemény Józs. Dipl. Trans. III. 125.. 1455-ben jan. 7-én Hunyadi János Hermányban 
volt, innen adományozván a hermányi három kövű malom hasznát Kőfaragó (Lapicida) 



Konrádnak*Erd. brassai levélt. Nr. 134, közli Kemény Józs. Dipl. Tran. supl. IV. 3.. – 1462-
ben Mátyás király is megerősitette nevezett Kőfaragó Konrádnak Erzsébet nevű leányát azon 
malomrész birtokában, melyet atyja a szonyori és tövisi várak épitéseért nyert Hunyadi 
Jánostól, mely hermányi malomrészét Kőfaragó Erzsébet és balonyai (Brassó külvárosa) 
ecclesia káplányának hagyta, és ezen ecclesiának ma is birtokában van*Ered. brassai levélt. 
Nr. 156.. Egy 1484-ki okmányban (lásd alább Prázsmárnál) Hermányt villa regalis Herman 
néven találjuk fölemlitve. 

E községet is, mint az ellenség beütéseinek kitett Barcza minden faluját, igen sok 
viszontagság érte. Krónikaszerüleg felsorolva, ezek a következők voltak: 

1236-ban mongolok, 1421-ben törökök dúlták fel. 

1552-ben július 14-én István moldovai vajda fosztotta ki és égette el. 

1593-ban apr. 21-én a templom és az egész falu porrá égett, 22 emberrel együtt. 

1599-ben és 1600-ban Mihály vajda garázdálkodott ott az ő szokott modorában, s három 
évvel később Básta serege dúlta fel. 

1612-ben Báthori Gábor a Barczaságnak elpártolt lakóit megfenyitendő, apr. 6-án Törcsvár 
alól ide jött, hogy a néki hűséget esküdött, de később elpártolt hermányiakat meghódoltassa; 
ezek azonban egy János nevű cseh festő vezetése alatt templomkastélyukba vonulva, 
elszántan oltalmazták magukat, mignem Báthorinak lőkészlete elfogyván, miután a falut 
feldúlta, apr. 20-án elvonult*Chron. Fuchsio. Kiadta Trausch. A rege ezen Böhmen János 
ügyes cselfogásairól emlékezik, a többek közt mondják, hogy röppenytyükkel telt kenyeret 
dobatott az ostromlók közé. Lásd Kővári Erd. Tört. IV. k. 205. Báthori apr. 9-én a hermányi 
táborból engedélyez Rosnyónak két országos vásárt. Gub. levélt. Priv. Civ. 928., 3374/783.. 

1658-ban augusztus havában 6 napig tartá magát Hermány kastélya a moldovaiak ellen, kik 
azt bevenni nem tudván, a falu feldúlása után eltávoztak. Tököli beütésekor, ugy tetszik, hogy 
Hermány lakói ezen szabadsághőssel rokonszenveltek, erre látszik mutatni azon körülmény, 
hogy a zernyesti csatából sebesülten oda menekült Magni osztrák tábornokot agyonverték, 
miért a még ellenségeihez is nagylelkű Tököli élénk roszalását, később pedig a németek 
szigorúan kegyetlen visszatorlását érdemelték ki. 

A Rákóczi-mozgalom alatt a kuruczoktól sokat szenvedett; egy alkalommal a 
templomkastélyt ostromló kuruczokra éj idején rácsapván a brassai őrizet, többeket, azok közt 
Szentiványi Gábor deákot is levágtak, Kálnoky Péter nyeregnélküli lován menekült el; de a 
kuruczok csakhamar összeszedték magokat, s a támadókat vitézül visszanyomva, Szapanyos 
Mihály vezetése alatt Brassót is ostrom alá vették, s Rosnyónál egy a németek részére jövő 
nagy borszállitmányt ejtettek zsákmányul*Lásd Cserei Mihály. (Uj nemz. könyvt. 345. l.). 

1718-ban csaknem egészen leégett Hermány*Lásd Benkő Specialis Tran. Terra Sax.. 

1848-ban is játszott némi szerepet Hermány templomvára; lássuk röviden a háromszékiek 
önvédelmi harczában fordulópontot alkotó hermányi csatát. A midőn egész Erdély elesett, 
Háromszék egyedül vette fel a feltétlen alávetés gőgös követelésével odadobott keztyüjét a 
zsarnokságnak; s fegyver, lőkészlet és pénz nélkül elkezdette azon csodás harczokat, a melyek 
a székely történelem legnagyobb dicsőségét tüntetik fel, mert azon maroknyi lelkes nép, nyilt 



és semmi természeti védvonalt nem nyujtó területen két rendes osztrák hadsereggel és 
nagyszámú felkelt szász és oláh néppel szemben nem csak megvédte területének 
sérthetetlenségét, hanem a rikai, árapataki és hidvégi győzelmek után elhatározta a brassói 
osztrák hadsereg ellen támadólag fellépni. A támadás négy ponton Hidvégnél, a Hermányra 
vezető aldobolyi hidnál, a kökösi hidnál és Bikfalvánál történt. A nagyobb erő, mely a székely 
sereg centrumát képezte, Sombori ezredes vezénylete alatt Hermánynak irányult; de ezen 
nagyobb erő is csekély volt, mert az mindössze 2390 főből állott, ebből is 1000 csak 
lándzsával fegyverezve. Lovassága (Szentkereszti Zsig. és Mádai vezénylete alatt) 290 ujoncz 
lovasból; tüzérsége 2 hat fontosból (Semsey vezénylete alatt) állott. Az ezzel szembeállitott 
osztrák erő állott egy ezred rendes gyalogság 1000 fő, két zászlóalj jól fegyverzett brassai 
nemzetőr 2000 fő, két század szász vadász 400 fő, szász és oláh felkelt nép 5000 fő, rendes 
lovasság 120 fő, tehát 8560 fő és három 6 fontos ágyúból. A csatát (decz. 5-én 1848.) a 
dobolyi hidnál az osztrák tüzérség kezdette meg, jól irányzott golyói néhány székely huszárt 
ejtettek el; de csakhamar feleltek nekik Semsey ágyúi is, s az első golyó az osztrák 
lőszerkocsit rombolta el; erre a székelység a hidon áttörve megrohanta az osztrákokat, kik 
csakhamar eszeveszetten futottak Hermánynak, s kevésbe mult, hogy a székely lovasság az 
osztrák ágyúkat zsákmányul nem ejtette, amit csak a süppedékes talaj gátolt meg, melyben 
már az ágyúk közelébe ért huszárok fennakadtak. A futó osztrákok egy része a hermányi 
templomerődbe behuzódva, megkisértette annak védelmét; de a székelyek az eltorlaszolt 
kaput betörve, a bennvoltak nagy részét részint lelőtték, részint foglyúl ejtették; a Hermány 
közti csata alkalmával a falu meggyulván, egy része leégett. A megfélemlitett osztrákok, 
nevezetesen a szász nemzetőrök és a vadászok oly eszeveszetten száguldottak Brassónak, 
hogy lóháton se lehetett utólérni. Hogy e futás minő szégyenletes volt, azt egy jelenvolt szász 
nemzetőr igen jellemzőleg irta le egy levélben, a melyet e kötet előismertetésében egész 
terjedelmében közöltem. 

A miként a hermányi, épp oly győzelmesen sikerült a hidvégi és kökösi hidnál való támadás 
is; az osztrákok és szövetségeseik mindenünnen eszeveszetten futottak be Brassóig, s ha ekkor 
a székely seregek főparancsnoka a sereg kivánságának engedve, rögtön Brassóra tört volna, az 
bizonyosan a székelyek kezébe esik; de ő több napig tétovázott, Brassóig benyomult 
előcsapatját nem követte, s midőn végre a néptől fenyegettetve előnyomult, az azalatt 
megerőditett s uj védsergeket nyert várost bevenni nem tudta*Lásd e csatát részletesebben 
Horváth Ignácz naplójában. Közölve van a „Magyar Polgár” 1870. évi nagy naptára 50–53. 
lapján.. 

Az ennyi vészt és rombolást látott Hermány kiépülte a mult sebeit s ma a Barczaság egyik 
szebb és virágzóbb községei közé tartozik. A község központján fekszik az annyi harczot 
átélt, az annyi ostrommal és az idő romboló hatalmával daczolt templomerőd, védfalaival 
körülölelve a középen lévő igen érdekes ódon egyházat, a mely magas tornyával oly festőileg 
néz ki, hogy annak képét ide csatolom, (lásd az 50. lapon) s egyszersmind az épitészeti 
tekintetben szintén műbecscsel biró emléképületet röviden ismertetni megkisértem. 

Ez egyház egyike az átmeneti korszak jelentékenyebb műmaradványának, mely minden 
átidomitása daczára is megtartott oly műidomokat, melyek a régésznek tájékozást nyujtanak; 
szentélye belülről félkör apsissal, kivülről azonban sokszögüleg záródik; de figyelmesebb 
észlelés mellett azonnal felismerhetni, hogy azt későbbi esetlen átalakitás hozta létre, s hogy a 
félkört kivülről három lapra osztó szöglettörések csak felületesen vannak odaragasztva. Hol 
az apsis szelvénye a hosszszentélylyel összeér, a talaj két lépcsővel száll alább, s hol a (17 
lépés hosszu, 9 lépés széles) szentély a közép hajóval összeütközik, ott merész metszetű 
csúcsíves diadalív emelkedik, melynek válíve korinthizáló féloszlopokra van nyugasztva. E 



diadalív egyedüli képviselője e szentélyben a kora gót épitészetnek; más különben minden a 
körives épitészet idomait mutatja; ezt jelöli az egyetlen eredetiségében megtartott ablak is, 
mely kettős körívvel záródik, bár egyik nyilata ennek is át van alakitva. 

A hajók viszonyitva vannak a szentély terjedelméhez, mert a szentélynél csak valamivel 
szélesebb középhajó 28, sőt ha a folytatását képező toronycsarnokot is oda vesszük, 38 lépés 
hosszu*És igy az egész épület hossza 55 lépés; 21 lépés széles belvilágát értve., a csak 5 lépés 
széles mellékhajók ép ily hosszuak, mert ezek a magyarországi műépitészet szabályait 
követve, a toronycsarnok mellett is folytatva vannak, s azzal csúcsíves válívek (arcaden) által 
függnek össze, mig a középhajóval (mindenik oldalon) két köríves és egy keskenyebb 
csúcsíves válív által vannak egybefüggésbe hozva. E válívek testes (négyszög) pillérjeihez 
ugy a közép, mint mellékhajókban faltők vannak illesztve, melyekre a boltozat gerinczei és 
hevederei levezetvék. E boltozat körtetagozatú gerinczeivel megmaradt a mellékhajókban, de 
ujabb szerkezetű törpitett boltozattal helyettesittetett a középhajóban; mert hogy ennek eredeti 
boltozata a mostaninál jóval magasabb volt, azt kétségtelenné teszi az oldalfalaknak a mostani 
boltozaton jóval felül emelkedő magassága, és a déli falon levő körablak (radfenster, rose) 
sor, mely most a padlásra nyilik; de egykor kétségtelenül a középhajót világitá. Ezek 
némelyikének négy levéllel alakult díszművezete (Masserk) még most is megvan, tanuskodva 
a hajó és szentély egykoruságáról. 

Ez egyház teljes épségükben megtartott kapuzatai az egymással küzdő két épitészetnek 
képviselőiként tünnek fel, mert mig a déli oldalajtó három levélívvel záródik, két henger és 
két körtetagozatú béllettel, addig a nyugati főkapuzat csúcsíves. Ennek kifelé szélesedő 
béllete igen szépen és erőteljesen van tagozva, öt mély, arasznyi széles horony, öt erőteljes 
tagot választ el, melyek felváltva körte és hengerek, s melyek minden fejezetszerű odaillesztés 
vagy megszakadás nélkül fokozatosan emelkedve, csúcsívben zárulnak. Hogy maga az 
ajtónyilat milyen volt, nem lehet tudni; mert az most megnagyitva egyenes záródásuvá 
idomittatott. Az ívtér (tympanum) megmaradt részén régi falfestmények nyomai láthatók. 

Az egészen faragott kővel burkolt torony legmagasabb a Barczaság minden tornyai között. – 
Hat osztályának ablakrendszere – mely ablakrózsák és kettős köríves ablakokkal váltakozik – 
meggyőzhet, hogy e torony egykorú a templommal, s bár elég tisztes régiség, de még sem 
olyan, mint azt az oldalára felirt 1117 évszám követelni látszik. Nem, mert miként ezen 
rövidre vont ismertetésem a szakértő előtt első tekintetre felötlővé teszi: ez egyház az 
átmeneti korszak műemléke lévén, legfölebb a XIII-ik században épülhetett. De 
meghazudtolja a felirat önmagát, mert arab számjegyekkel van irva, az arab számjegyek 
pedig, miként már másutt is emlitém, a feliratoknál csakis a XIV-ik században, nálunk még 
későbben jőnek divatba*E toronyban egy 1422-ben készült, de néhány év óta ujra öntött 
harang van.. A díszes egyház külsője a mellékhajók fölé épitett és oldalaihoz támasztott 
éléskamarák által egészen el van idomtalanitva. 

Az e templomot körülövező köridomú terjedelmes várkastély még teljes épségben áll fenn, 8 
védtornya közül csak egyik hatszögű, a többi mind négyszög idomú. A 6 öl magas falak külső 
oldalain lőrések és kiszökellő zuzművek (assomoir, pechnase) váltakoznak. 

E falakat mély, széles sáncz veszi körül, mely vizzel levén megtölthető, közelitési akadályul 
szolgált. E sánczon át, a déli oldal felől lévő főkapuhoz eredetileg felvonó hid vezetett, melyet 
most, egy később épülhetett, oszlopsoros fedett folyosó helyettesit. E folyosón át, a most 
tanácsházzá átalakitott kapubástya alatti hosszú, szűk folyosóra lehet jutni, hol még most is 
meg van a középkori váraknál divatos, felülről leereszthető védrács, (rostélyajtó, perse, grille) 



mely gyakran veszélyes kelepczéül szolgált az ostromlóknak; mert ha az ellenség a külső 
védbástyákon áthatolva, ezen folyosókra benyomult, akkor az ily védrácsot leeresztették, s 
ekként a benyomultak a külsőktől és a menekülhetéstől elzáratva: ott könyörtelenül 
elzuzattak, az erre szolgáló nyilásokon át lenyilaztattak és lelövettek. 

Hermányból egyenes út vezet a termékeny és jól mívelt térségen át az alig egy órányira innen 
keletre fekvő Prázsmárra. Hermányon túl már felötlik a Barcza, ezen nagyszerű havasok 
keretébe foglalt gyönyörű, két mfd széles, három mfd hosszú térség. A termékeny rónán 
mindenütt magas tornyok jelölik a falukat; rgényesen fekvő várromok, templom-kastélyok 
nyujtanak a szemnek kedves nyugpontokat; a havasok kebléből szép, tiszta csermelykék 
sietnek az Olt felé, s ezektől ragyog a tájék, mintha tükördarabokkal lenne kirakva. Szemben, 
a fenn kopáron nagyszerű, alant kiesen zöld havasok lábainál Hétfalu nyúlik el, mely 15 
templomával egy nagy város képét mutatja, és csaknem össze ér vele a gulalakú Czenk alján 
oly regényesen fekvő Brassó, melynek sötét, füstös épületcsoportjai közül oly kirivólag 
emelkedik ki a fellegvár, kaczéron fehér falával. A Brassó és a pompálkodó Hétfalu által 
alkotott látképben egy szép hegynyilás tűnik fel: a tömösi szoros torkolatja, s kétfelől mellette 
mint roppant sziklabástyák, a Nagykőhavas (Piatra mare) és Keresztyén havas 
(Schullergebirg) sziklacsúcsai nyulnak ég felé, a kettő közt mint varázsdísztől csillámló 
ezüstbércz átragyog az év nagy részén át hóval fedett Bucsecs, mely – az egész felett 
uralogván – méltán nevezhető a Barcza havasi ősatyjának. És ha visszatekintünk a már 
elhagyott Háromszék felé, a tölgyerdők hullámzatos vonalán túl, felötlenek búcsut intőleg Al-
Doboly, Ilyefalva, Sz.-György és Úzon templomkastélyai s fölöttük a távol kék homályba 
burkolt bükszádi havasok. Elragadó szép a Barczának feltárult látképe; ki e bűvös látványon 
elmereng, nem fogja csodálni, hogy e szép, a természettől oly dúsan megáldott vidéktől 
nehezen tudtak megválni egykor a magukat ide befészkelt német lovagok. De im, mig 
szemeinket kápráztatják a táj ragyogó képei, azalatt megérkeztünk a Hermánynyal 
szomszédos Prázsmárra. 

 

Hermány templomerődének déloldaláról fölvett látképe. (Rajz. Bicsérdy J.) 
Prázsmár. 

 

Prázsmárt németül Tartlaunak nevezik, oláhul Presmer-nek, mi nem más, magyar neve elferditésénél. 

Régi okmányokban leginkább magyar és német nevének különböző változataival találkozunk. Igy Béla 

királynak 1240-ben kiadott azon rendeletében, melylyel a Barczaság némely faluinak egyházi 

főnökségét a cistercita szerzetre ruházta át, Prázsmárt is, mind odasorozott községet, Tartilleri néven 

találhatjuk föl.*Közli Fejér Cod. Dipl. IV. 3, 530, lásd ez okmányt bővebben ezen kötetben Földvár 

leirásánál. Lajos király 1377-ki adománylevelében Tortaleu néven fordul elő*Teutch valamely régi dák 

szótól, Benkő Tortel folyótól származtatja nevét. Magyar nevének eredetéről mi adatunk sincsen.. 

Zsigmond 1395-ki okmányában Prásmár néven. Prázsmárnak első nagy birtokosaként Teel Pétert 



ismerjük, ki bodolai Claudus fiaival, László és Miklóssal perlekedvén, 1360-ban febr. 18-án Dénes 

erdélyi vajda a fehérvári káptalant rendeli ki, hogy a feleket maga elébe hivatva, az ügyet igazságosan 

ellássa*Lásd Kemény App. Dipl. Trans. II., 1449. decz. 8-án pedig Jakab vajda rendeli el a prázsmáriak 

határának kijáratását, minek megtörténtéről a brassai birák és esküdtek bizonyitványt adtak ki*Ezt 

átirta II. Lajos 1525-ben Budán, Bethlen Gábor 1628. febr. 15-én Fogarasban, ennek a prázsmári 

levéltárban levő eredetijéről vett hiteles másolata meg van az erd. gub. levélt. 5326/785.. Hogy 

Prázsmár mikor emeltetett városi rangra, nem tudjuk, de hogy 1454-ben már mint ilyen szerepel, 

kitünik tarkői Rikalf György és Bonislaus erdélyi alvajdák ez év május hó végével a kápolnai 

országgyülésről kiadott rendeletéből, melyben előadják, hogy nyiéni (de Neen) Miklósnak fia, 

Thilman fiai György, Péter, János és László, és leányai Erzsébet és Katalin nevében egyfelől, Nagy 

János és Krispus Lőrincz Prázsmár királyi város (oppidum regale) lakói az egész község nevében 

másfelől, előttük megjelenvén kijelenték, hogy a prázsmáriak a Thartula folyónál töltéseket emelvén, 

azok miatt a viz a Thilman által birtokolt nyiéni területre csapott át, mi miatt egy, egészen a vajdákig 

felhatolt hosszas per keletkezett; most azonban mint jó szomszédok azon egyezmény által 

enyésztették el a perpatvart, hogy a prázsmáriak Thilmannak kártérités fejében 100 aranyfrtot 

fizetnek, s mig rendszeres határjeleket emelhetnek, a folyam jeleni medre fogja a határt jelölni, 

szabad lévén a prázsmáriaknak határuk védelmére ezután is bárminemű védgátokat és töltéseket 

emelni. Köték ez egyességet 50 ezüst márka kötpénz terhe alatt, melyet az ujból pert kezdőn a másik 

fél azonnal felránthat stb.*Ezt László király is 1457-ben megerősiti, valamint II. Lajos 1525. II. János 

(Medgyesről) 1361. márcz. 15-én. Eredetije a prázsmári levélt., másolat az erd. gub. levélt. Priv. civit. 

G. 28. 5326/785. Közli Kemény Józs. App. Dipl. Tr. VI. 54. 

 

Város (oppidum) néven jön elő Prázsmár Mátyás királynak 1471. márcz. 10-én Budáról prázsmári, 

akkor azonban Medgyesen lakott, Kovács Márton közbenjárására kiadott azon adománylevelében is, 

mely szerint a Barcza szélén az erdélyi havasok közt levő Bosau szigetet*Ez alkalmasint a két Bodza 

folyása közti félszigetszerű terület lehet, hol a prázsmáriak, a mint Bodza leirásánál előadandjuk most 

is birnak., melyet nevezett város már régi időktől fogva birt ugyan, de aziránti birtokjogukat támogató 

okmányaik elégvén a székelyek, oláhok és bolgárok juh- és ökörnyájaikkal önhatalmilag erőszakkal 

legeltetik, miért nevezett Bosau szigetet, azon uj adománylevél erejénél fogva, minden királyi joggal, 

hasznaival, erdeivel, vizeivel, kaszálóival stb. Prázsmár városának adományozta örökre és 

visszavonhatlanul. Azért a székelyek fő és alispánja, valamint Eczeli Thabiási seyki (de scheuki) 

királybirónak és Pethky Jánosnak megrendelte, hogy Prázsmár városát nevezett birtokban 

megtartsák, s mindenki ellen védjék*Ezt átirja 1509-ben Tordán a vajda és II. János király 1561. jun. 

16-án a szentmihálykövi kolostorból kiadott átiratában. Ered. prázsmári levélt., másolat erd. gub. 

levélt. 5336/785. Közli Kemény Józs. App. Dipl. Tr. VI. 245.. 

 

1484-ben egy per támadt Prázsmár és Tatrang közt, mely végmegoldást az ez évben Brassóban több 

nemesekkel vajdai széket tartott Báthori István Erdély akkori vajdája előtt nyert. Az erre vonatkozó 

vajdai itéletben sok oly érdekes foglaltatik, miszerint a hosszadalmas itéletet legalább rövid 

kivonatban ismertetnem kell. A per igaz elitélése a helyszinelést szükségessé tevén, nevezett vajda a 

brassai birák, több esküdttel, nemesekkel, előkelő székelyekkel, valamint a prázsmári biró és 

esküdtekkel kiszállt a helyszinére. Itt a prázsmáriak a tatrangi lakosok jelenlétében előmutatták 



Kussalyi Jaksz, Mihály és János székelyek ispánjainak 1427-ben kiadott okmányát, melyben átiratott 

Zsigmond király azon engedélye, melynek értelmében prázsmári Kőmives Fülöpnek megengedtetett, 

hogy a Tatrangnak bármely Prázsmár határát érintő részén maga és utódai részére malmot 

épithessen. Másfelől a tatrangiak, mint Törcsvár jobbágyai szintén felmutatták Fahidi János és Locz 

Demeter törcsvári várnagyok, valamint magának Báthori Istvánnak 1480-ban febr. 29-én Brassóból 

kiadott engedélyokmányát és örök adománylevelét, melyben tatrangi Nagy Balázs és utódainak 

megengedtetik a Tatrang folyón való malomépités. A helyszinre történt kiszállás azonban azon 

eredményt deritette fel, hogy Hermány királyi falunál (villa regalis) a Tatrang most is régi medrében 

folyik; de fennebb a tatrangiak a patakot régi medréből malmukhoz vezetvén, ez által azt nemcsak a 

prázsmáriak malmától, hanem a városba való folyástól is elfogták, miért itéletileg kimondatott, hogy 

a tatrangiak malmukat akkori helyéről a Tatrang régi medréhez vigyék vissza, s ugy állitsák fel, hogy a 

prázsmáriak malmának kárt ne tegyenek. Ez által a folyó régi medrébe tereltetve, ujból Prázsmárnak 

veendi útját; azonban a tatrangiaknak is megengedtetik, hogy falujokba oly kisebb vizeret 

vezessenek, a mely barmaik itatására elégséges vizet adhat*Ezt átirta Ulászló 1490-ben oct. 21-én és 

János Zsigmond Brassóban 1568. febr. 12-én. Ennek eredetije a prázsmári levélt., másol. erd. gub. 

levélt. 5326/785. Közli Kemény Józs. App. Dipl. Tran. VII. 106. és Székely oklevéltár 244–249. lap.. Ez 

okmányból nemcsak az tünik ki, hogy Prázsmár már akkortájt város számban volt, hanem az is, hogy a 

most is nagyon szeszélyes s medrét gyakran valtoztató Tatrang azon időben egészen más irányban 

folyt, nevezetesen Prázsmáron és Hermányon átfutva szakadt az Oltba, mig most egészen más 

irányban foly, s Dobolló táján szakad a Feketeügybe. 

 

A prázsmáriaknak még egy másik nevezetes pere is volt a bikfalvi községgel a Doborló (igy) vagy 

Fekete erdő felett, melyben Zápolya János vajda a 1519. jul. 4-én Tordán „per non venit” a 

prázsmáriaknak igen előnyös itéletet mondott*Átirta és helybenhagyta II. Lajos Budán 1521. (feria 4 

pr. a. f b. Thomae apost.) valamint Bethlen Gáb. Fogarasból 1628. febr. 25. Ered. a prázs. levélt., más. 

erd. gub. levélt. Priv. civit. G. 28 5326/785., mit János Zsigmond 1561. márczius 15-én Medgyesről 

kiadott adománylevelében nemcsak hogy helyben hagyott, hanem a Doborló erdőben lehető minden 

királyi jogot a prázsmáriaknak engedett át, sőt azok tényleges birtokába az évi pünkösd utáni 

hatodnapon Geréb Kelemen fejéregyházi tiszt és Sárpataki Márton által be is iktattatta*Ered. 

ugyanott, más. ugyanott 5326/785.. – A beiktatást vezetőknek a fejedelemhez intézett jelentésében 

több érdekes részlet fordulván elő, azt itt röviden érinteni szükségesnek hiszem. Nevezett kiküldöttek 

mondják ugyanis, hogy egybehiván a szomszédokat, nevezetesen Luka Pál hermányi birót, Schmid 

István, Schelling Farkas, Kliátz Márton esküdteket, Barthalamei Gy. szt-péteri birót, Osanne Lőrincz és 

Klein Kristián esküdteket, továbbá Dos Mártont bácsfalvi esküdtet, Gyorkó András türkösi birót és 

Laczkó Mihály türkösi jegyzőt, Jánossi Mih. szt-mihályfalvi (csernátfalvi) birót, Brethalmi Jakab 

esküdtet, Gubás Bertalan hosszufalvi birót és Thumus János esküdtet, tatrangi biró Vajda Györgyöt, 

Székely Pál, Jankó Balázs esküdteket, pürkeréczi biró Czirmes Balázst; Paizs Bálint és György István 

esküdteket a Máthé János, Török Jakab zajzoni esküdteket, mind ő felsége Barczán lakó szolgáit 

(jobbagyiones suae Mattis), kiknek jelenlétében minden ellenmondás nélkül nevezett doborlói 

erdőbe beiktattuk Prázsmár városának közönségét. 1561. (fer. 6, pr. a. fest pentec) mit János Zs. 

Szent-Mihály hegyén ez év jun. 29-én helybenhagy és megerősit*Ugyanott egész terj.. 

 



1525-ben dec. 5-én Jakab erdélyi vajda Prázsmár város és Brassó közt határjárást tartott, mit 

következő év máj. 8-án Budáról kiadott confirmationalisa által Lajos király is helyben hagyott*Ezt 

átirja Bethlen Gábor 1628. febr. 25-én Fogarasban, ered. a prázsmári levélt., hiteles más gubern. 

levélt. Priv. Civ. G. 28. 5326/785.. 

 

Prázsmár e szerint már a 15. században jelentékeny város volt, de sem azt, hogy mikor lett várossá, 

sem azt, hogy vásárait mikor nyerte, biztosan meghatározni nem tudom, csak sejtem, hogy ezen 

kedvezményeit, a polgári elem fejlődését elősegitő, a Barczaságon sokat mulatott, sőt Prázsmáron is 

megfordult Zsigmond királytól nyerte. Benkő mondja*Spec. Tran. Terra Sax., hogy Prázsmár már a 15. 

században 5 senátor és 10 esküdtből álló tanácscsal birt, mely élet-halál felett is itélt, csak hogy ily 

esetben a brassai magistratusból mindenkor jelen kellett, mintegy ellenőrként, valakinek lenni. 

Prázsmár nemcsak felhozott előjogai, hanem művelődési előhaladottsága által is kitünt, mert a XV. 

században már virágzó iskolája volt*Toldi Ferencz „Magy. nemz. irodalmi Tört.” 21. lap.. 

 

Prázsmárnak, mint a szászok minden városainak, volt régi helyi alkotmánya s az önkormányzat 

határait és módozatait megszabó rendszabálya. Régibb ily Domestica constitutiojit nem ismerem, de 

II. József uralma idejéből, a midőn minden kiváltságolt helység ily kiváltságai és rendszabályainak 

fölterjesztésére szigoruan reá szorittatott, Prázsmár is bemutatta helyi alkotmányát. Ez Prázsmár 

belkormányzatára nézve oly sok érdekest tartalmaz, hogy azt, ha csak kivonatilag is, ismertetni 

kötelességemnek tartom. – 1785-ről a háromszéki continua táblának találjuk egy érdekes 

munkálatát*Megvan ezen Ennyeter András a háromszéki cont. tábla elnöke által aláirt és pecsétje 

alatt kiadott munkálat eredetiben a gub. levélt. Priv. Civ. G. 28. 5574/785, persze latinul, melyből 

kivonatozva adom., mely a barczasági négy mezőváros Prázsmár, Rozsnyó, Feketehalom és Földvár 

belkormányzatának jogkörét irja körül s melyben a többek közt ez áll: A politikai szervezést illetőleg 

nevezett négy mezőváros legrégibb időktől fogva ugy a polgári mint bűnügyi kérdésekben 

jurisdictióval volt felruházva; de a bűnügyek tárgyalásánál a brassai törvényszék két tagja mindig 

jelen kellett hogy legyen, kik végrehajtás előtt az ügyet revidiálták. Földvár és Rosnyó az uj rendszer 

(József császár prov.) előtt előbb 3, később 2 község polgári ügyeit vizsgálta felül, nevezett két 

városét pedig a brassai magistratus. Az uj átalakitás következtében az egész Barczaság Háromszékbe 

olvadván be, az ottani városok és faluknak ugy polgári, mint bűnügyei a háromszéki tábla hatósága 

alá mentek át. Földváron 6, Rosnyón, Feketehalomban, Prázsmáron 10–10 esküdt állt az ügyek élén; 

ezek az uj rendezéskor is meghagyattak, a birókat minden évben választák a falu öregei, az 

esküdteket éltükre a közönség (communitás); fizetésüket a községek allodialis pénztárából vették és 

veszik most is, miután ez intézményt a felség is meghagyatni rendelte. Minden kisebb horderejű 

polgári ügy a községek előljárosága által itéltetett el és a háromszéki táblára történt a felebbezés. A 

felsőbb rendeletek kihirdetése, a naturalék behajtása, mit addig a községi előljárók gondoztak, a 

Józsefi uj szervezéskor a nemesek alkirálybirájának jutott teendői közé. Minden polgári ügyek 

sommás uton a községi törvények, hol ilyenek nincsenek, a szász forumok szabványai szerint láttattak 

el s minden kifogások és menedékek kizárásával gyorsan hajtattak végre. Mindenik mezővárosnak 

saját allodialis pénztárából kellett előljáróinak fizetését s minden belszükségleteit fedezni, a mely 

pénztár betételei és kiadásairól minden évben számadás volt vezetendő. Az economiát érdeklő 

kérdésekben az öregek tanácsa határozott, az adót a biró és jegyző szedte be Rosnyón és 



Feketehalomban, Prázsmáron hat erre kirendelt esküdt. Ezen mezővárosokban a brassói tanács által 

engedélyezett czéhek állottak fenn, takács czéh mind a négyben, Rosnyón asztalos és esztergályos, 

Prázsmáron kovács, Feketehalomban asztalos, kádár és kovács czéh, ezek szabadon gyárthattak és 

kereskedhettek. 

 

A szilárd kőépületek emelése czéljából a Seebergiana constitutió értelmében azon czélszerű 

intézkedés állott fenn, hogy minden épittető az allodialis cassából 15 mftot kapott segélyképen, a 

mely intézkedést József császár azutánra is érvényben hagyott. Ez volt a község autonomiájának 

kerete, önkormányzata határainak kiterjedése. 

 

Volt még Prázsmárnak ezen kivül egy 1790-ben fölterjesztett községi szabályzata*Meg van a gub. 

levélt. Priv. Civ. G. 25 189/790. Keletezése Prázsmár 8. nov. 1789, aláirva Joh. Jüngling Stuhlrichter., 

mely szintén sok érdekest tartalmaz e mezőváros beléletére vonatkozólag s minthogy 

jogtörténelmünk az ily szabályzatok egybegyüjtésére még nem igen látszik gondot fordítni, jónak 

látom ezt is pár vonásban ismertetni. 

 

Az István király (Báthori) által megerősitett ős szász községi törvények*Ezen itt hivatolt községi 

törvénynek sehol se tudtam nyomába akadni, ez alkalmasint a Báthori István által 1585-ben 

megerősitett szász statutum lesz. képezik alapját és főbb körvonalait az összes szász helyhatósági 

statutumok és jogi szokásoknak. A mi eltérés itt-ott felmerült, az a helyi specialis körülményekben leli 

indokát. Az 1790-ik évi szabályzat szerint Prázsmáron a lakosok beosztását, alkalmazását illetőleg 

emlékezetet haladó időktől fogva következő szabályzat volt használatban. 

 

1. A szász lakosok 4 negyedre oszolnak, ezek mindenikének élén, az esküdtek közül választott 

negyedpolgár (quartalsburger) áll, kinek kötelessége a rovatalokat s más hasonlókat felgyüjteni, a 

rendeleteket közzétenni és naturalékat felhajtani, prestatiót, adót fölszedni, az utczák, kürtők 

tisztaságára felügyelni. A negyedlakók temetéseknél tömegesen egybegyülnek, ugy tüzeseteknél is 

tartoznak oltószereikkel gyorsan ott lenni; valamint út- és hidcsinálást, vagy a malomhoz vezető 

patak kitisztitása s más közmunkákra megjelenni. 

 

2. Prázsmáron van 4 takács, 2 szabó, ezek czéhesek s több század óta a brassai tanácstól nyert 

czéhszabálylyal élnek. 

 

3. Prázsmáron a főéletmód és foglalkozás a mezei gazdaságban van, a határ őrzését a hadnagy (hann) 

határpásztorokra bizza, kik a vetésekre ügyelnek s kártékony marha behajtásáért 1 kr. hajtópénzt 

kapnak. Aratás alkalmával a fiscalis tizedesek ügyelnek. Itt a marhatenyésztés kis mérvben üzetik. 

 



4. Az előljáróság, az ugynevezett altschaft, 50 tagból áll, melynek elnöke a szószóló (orator), régen a 

biró jelölte, de mivel ez állás most nagyobb felelősséggel jár, az előljáróság ajánl 3 tagot a 

communitásból a tanácsnak. Az előljáróság kötelessége a hivatalnokok, nevezetesen a biró, hann és 

szószóló számadásait vizsgálni, kéményeket, utakat felügyelni. 

 

5. A helyi tanács 12 tagból áll; a tanács itél minden perekben, kivéve a bünügyi kereseteket, melyek a 

helybeli hivatalnokok és esküdtek által, de a brassai tanács két küldöttjének jelenlétében itéltetnek 

el. A tanács kötelessége: a) A biró az adóbehajtással foglalkozik, e mellett hatásköréhez tartozik a 

pásztor, különösen a botospásztor (igy) fogadása, adószedők kinevezése, a hann választás és tanács 

kiegészitése, a rendeletek kihirdetése és végrehajtására való felügyelet és a rendőrség. b) A hann és 

orator kötelesége az előfogat és szállásolás, raktári fa behajtása, a határkeritések és sánczok 

felügyelése. c) Az esküdtek közül választanak egy gazdát, ki ügyel az allodiális cassára, a kiadás és 

bevételekről számol, szintén az esküdtek közül nevez a biró négy adógyüjtőt; a többiek a naturalék 

behajtására s egyéb községi teendőkre használtatnak; a fiatalabb esküdtek a biró és a hann 

segédeiként működnek. 

 

Ezek az 1790-ki szabályzat röviden összefogott határozatai. Különben Prázsmárnak most is meg van 

tanácsa körülbelül mult századi szerkezetében és hatáskörével, azon különbséggel, hogy a 

törvénykezési reformok által az igazságszolgáltatás a tanács hatásköre alól ki lőn véve, s ma csak 

közigazgatási tekintetben bir valami fontossággal. 

 

Prázsmárnak igen szépen berendezett felsőbb népiskolája van, a templom közelében levő igen szép 

két épülettel, melyek piaczának fő díszét alkotják, s a lakosok tudományszeretetének és 

áldozatkészségének dicséretére válnak. Prázsmár egyike a Barczaság legrendezettebb és legnépesebb 

községeinek; széles, csergedező patakok által átfolyt utczáit rendszeresen sorakozott kőházak 

szegélyezik, melyek annak városias külsőt adnak, bár lakói a többi szász faluk népétől semmiben sem 

különböznek. 

 

Czímere hantba vagy gömbbe tüzött kereszt; ezt találjuk 1698-beli pecsétjén is e körirattal: Sigillvm 

Prásmárensi, mi szintén mutatja, hogy régen e városnak leginkább magyar nevét használták. 

 

E helységet szintén sok viszontagság érte: igy 1351-ben Majláth István bevette templomvárát, azt 

azonban bizonyos váltságdij lefizetése után ismét visszabocsátotta. Amurát hadjárata s az ezt 

gyakrabban követett török és tatár beütések ugy látszik gyakran érinték Prázsmárnak erős s határszéli 

fekvésénél fogva fontos templomvárát, s azt meg is rongálták, minek következtében 1515 táján 

Zápolya János, Erdély akkori hatalmas vajdája azt kiigazittatta s mint a Barczaság egyik 

leghatalmasabb védvárát megszállva tartotta, részint azért, hogy a török beütések ellen fedezze az 

országot, részint azért, hogy a szászokat szemmel tartsa. Ugy látszik, hogy a szászok ez ellen nyiltan 



felszólalni nem mertek; de alattomos titkos utakon mindent elkövettek az udvarnál, hogy Zápolya 

hadait onnan eltávolitassák. Ily valamit enged sejtetni László, váradi püspök és udvari korlátnoknak 

egy 1515. márcz. 2-án Budáról a prázsmáriakhoz intézett levele, melyben a többek közt irja, hogy 

Szígyártó (Zwgyartó) Kelemen küldöttjük megjelent s minden lehetőt megtett arra, hogy a 

romladozott prázsmári várkastély kiigazitására királyi segélyt nyerjen; de erre az idő most kedvező 

nem lévén, elnapolandó; azonban figyelmezteti őket, hogy rövid időn ujból küldjék fel emberüket, s ő 

mindent megtesz arra, hogy azon erőd, vagy legalább annak része kezeikbe menjen át. A felmerült 

nehézségeket – ugy mond – nektek is másokkal együtt kell viselnetek, de a viharra jobb napok is 

következnek. Nevezett Kelemenen mi sem mult s igy a sikertelenséget nem neki, hanem a mostoha 

körülményeknek kell feltudnotok. Miként Kelementől megérthettétek, Törcsvárra (Castrum Thörch) 

nézve is a nagyobb veszélyt alig tudtuk elháritani*Ezen igen érdekes okmány eredetije a brassai 

levélt., kiadta Marienburg Magazin z. Gesch. I. 4, 423. Közli egész terjedelmében Kemény Józs. App 

Dipl. Tran. IX. 32.. 

 

E vár a Zápolya és Ferdinánd közti harczokban is szerepel, igy 1529-ben István vajda ostromolja, a 

midőn a körülte lévő város leégett. 

 

1529-ben Péter, moldovai vajda vette ostrom alá, s a Ferdinándhoz szító várost felégette*Benkő 

Special. Trans. Terra Sax.. 

 

1552-ben a mig a moldovai vajda Háromszéken pusztitott, német katonaság szállta meg Prázsmárt, 

de a vajda közeledtére Brassóba huzódott; a vajda ugy Prázsmárt, mint Hermányt ostrom alá vette, 

de a várkastélyba vonult lakosok oly jól védték magukat, hogy azokat bevenni nem tudta; e feletti 

haragjában jul. 12-én Prázsmárt, 14-én Hermányt felégetve, zsákmányával elvonult*Lásd Fundgub. 

Kiadja Kemény Józs. I. kötet.. 

 

1556. máj. 14-én és ismét jun. 14-én a bodzai szoroson Izabella segitségére berendelt oláh vajda 

Petrovich, Prázsmárnál táborozott, s itt fogadta a brassaiak hódolatát. Izabella trónra helyezése után, 

ez év novemberében a Bodzán kivonuló két oláh vajda ismét Prázsmárnál táborzott s bár barátként 

jöttek, mégis féktelen népük sok kárt okozott*Lásd Fundgr. II. kötet és Bethlen Farkas I. 594–97. lap.. 

 

1599. oct. 20-án a Barczára váratlanul betört Mihály vajda Prázsmár mellett ütötte föl táborát; ide 

hivta hódolatra Brassó tanácsát, a mely megjelenvén, győzelme esetére igérte azt. Hogy ezen 

kalandor miként bánt még a jó baráttal is, mutatja az, hogy bár a prázsmáriak Ferdinánd pártiak 

voltak, s táborát élelemmel s más szükségesekkel ellátták, mégis ugy szétrombolták e várost, hogy 

egyetlen ház se maradott épen, gabonát, marhát, s minden megfogható értékesebb holmit elvittek 

magukkal Mihály vajda oláhai*Lásd „Blätter für Geist, Gemüth und Vateri.” 1846. évf. 387. lap.. 

 



1602. jul. 21-én a másik jó barát, Basta dulta fel Prázsmárt*Lásd Benkőt u. ott.. 

 

1612-ben Prázsmár mellett verték szét a székelyek a brassaiaknak Géczi András által vezényelt 

zsoldos hadát, s nagy részüknek levágása után elszedték tőlük a Háromszék alsó faluinak kirablásánál 

szerzett gazdag zsákmányt*Fuchs Chronolog. 262.. 

 

1655-ben midőn Rákóczi György a fellázadt semények ellen indult, jun. 18-án Prázsmárra érkezett 

62,000 emberből álló táborával, s a prázsmári mezőkön táborzott egészen jun. 29-ig, midőn a Bodzán 

át ütött be Oláhországba, ama kalandornép szétszórására*Lásd „Blätter für Geist, Gemüth und 

Vateri” 1840. évf. 214. lap. A Simények egy Simeon nevű rácz kalandortól nyerték nevüket, 

mindenféle nemzet söpredékéből egybetoborzott kalandorok voltak, az oláh vajda szolgálatában; de 

fellázadván a vajdákat egymásra ölték le, s tettek másokat, mig Rákóczi szét nem szórta őket.. 

 

1661-ben Ali pasa garázdálkodott ott, midőn 80 prázsmári lakost hurczolt el fogságra. 

 

1678-ban jun. 21-én az Apafi támogatására bejött Achmed pasa Prázsmáron táboroz, s innen ir a 

székelyekhez*Lásd az erdélyi nyelvmívelő társulat Bethlen Lászlónétól kapott levelei közt.. Ez év 

Boldogasszonyhava 22-én, hihetőleg a Béldi Pál catastropháját megelőzőleg, Prázsmáron gyülnek 

össze Háromszék rendei, s innen pátenslevelet bocsátnak ki*Mely közölve volt a Nemzeti Társ. 1836. 

évf. 151–154. lapján.. 

 

1690-ben augusztus végén a Zernyestnél fényes győzelmet vívott Tököli Imre több ideig táborzott 

Prázsmáron, innen küldötte aug. 26-án kiáltványait Csík és a többi székely székek lakóihoz, fölhiván 

azokat a hozzá való csatlakozásra*Kemény Józs. kéziratgy. Suppl. App. Epist. II. k. 2. lapján meg van a 

csíkiakhoz intézett kiáltvány, mely annyira érdekes, hogy itt egész terjedelmében közlöm: Emericus 

Tököli Dei gratis a fulq. Porta Ottomanica declaratus Regni Transilvaniae Princeps, part R. Hung. Dom. 

et Siculorum comes. Ez előtt is egy néhány rendbeli Kmes parancsolatunk és patensünk által 

admoneáltuk Kgket, ogy viritim insurgálván mellénk jönni, hűséget prestálni el ne mulassza, és ez 

nemes hazának az elviselhetlen iga alól való felszabaditásában velünk együtt cooperáljon. Eddig való 

késedelmeskedésének okát nem tudhatjuk. Itorato is azért et ex superabondanti Kket Cserei János 

urunk által kegyelmesen intjük, vevén ezen parancsolatunkat, minden késedelem nélkül viritim 

iusurgeáljon mellénk jönni el ne mulassza stb. Datum ex castris nostris ad Prázsmár positis die 26 

aug. 1690. E Tököly mp.. 

 

Ekkor a brassai fellegvárban egy Guttenstein nevű német tiszt parancsnokolt; ez mindenféle hős 

tettekre tüzelte a népet, a melyek rendesen nagy kudarczban végződtek, igy a midőn a badeni 

herczeg serge elől Tököli visszahuzódva, oct. 12-én ismét Prázsmárnál táborozna, Guttenstein 



Brassóban nagy ajándékok és szabad préda igéretével egy szabadcsapatot toborzott szászok- és 

oláhokból s ezekkel oct. 14-én ráütött Tököli táborára; de ott oly fogadásban részesült, hogy két 

szekér halottal, s nagyszámú sebesülttel csak alig tudott Brassóba visszajutni*Lásd Fundgruben II. 

238–279.. 

 

1704-ben a kuruczok pusztitották el Prázsmár templomkastélyát, mikor 60 lakost vittek el 

magukkal*Lásd Benkő Józs. Spec. Tran. Terra Sax.. 

 

A holdvilági csata után a császáriak Háromszékre ütnek, s az aldobolyi hidnál a háromszékiek 

ellentállását egy véres csatában megtörve, Háromszék sok faluját, azok közt Maksát is felégették; 

visszautjokban a prázsmári várkastélynak estek, s a magyar és székely nemességnek oda betett 

drágaságait s mindennemű értékes holmit elrabolták*Lásd Apor Pet. Synopsis Mutat. 137., s még ez 

se volt elég, hanem a Rákóczi forradalom után Mikes Mihály és Imecs Tamásnak azon 2000 frtját, 

melyet a prázsmáriaknak kölcsönöztek volt, a fiscus mint lázadók követelményét lefoglalta*Lásd 

Kemény Józs. Misc. Them. 34, 1714.. 

 

Tüzvész többször, legnagyobb mérvben 1767. febr. 23-án dult Prázsmáron, mikor 200 ház hamvadt 

el. 

 

Hogy Prázsmáron a Béldi-család birtokos volt, kitetszik abból, miszerint Apafi 1678-ban Béldi Pálnak 

prázsmári birtokait és javadalmait, ennek notáztatásával, eladományozta*1678. jul. 6-án Fehérvártt 

kiadott adománylevelében brassai Hermán Mihály és örököseinek inscribálja 600 tallérért Apafi 

fejedelem mindazon szántókat, kaszálókat, erdőket és azok tizedét, melyek Prázsmár városában és 

Fejérmegyében Béldi Pál notáztatásával a fiscusra szálltak. Lásd Kemény József gyűjt. Libr. 2° Reg. 

Apaf. p. 43. kolozsvári muzeumban. Ezen dézmára nézve 1764-ben a brassaiak folyamodnak, hogy 

nevezett Hermán-család a brassai harminczadról vehesse ki; de a kincstárnok ezt azon alapon tagadja 

meg, hogy a dézmák mind be vannak peresitve. Fisc. levélt. 391. T. Kemény Józs. Tran. Poss.. 1848-

ban a szabadságharcz esélyei kevéssé érinték Prázsmárt, mert annak lakói eszélyesebbek voltak, s 

igyekeztek a szomszéd székelyekkel jó viszonyban lenni. Akkor a midőn 1848 végén (decz. 5-én) a 

háromszéki véderő támadólag lépett fel, Prázsmárt is osztrák sergek tartották megszállva. A támadás 

két oldalról történt, a kökösi hidtól Nagy Imre vezénylete alatt, 1200 gyalog (azok közt 600 lándzsás), 

83 lovas, és két ágyú. Bikfalvától Sárosi vezénylete alatt 900 gyalog, (ezekből 500 lándzsás) és 112 

lovas nyomult előre. A kökösi hidtól az osztrák tüzérség rövid tüzelés után valamint a gyalogság is 

visszahuzódott Prázsmárra, melyhez a midőn a székely sergek közelitenének, két polgár jelent meg 

azon kijelentéssel, hogy Prázsmár capitulál. A Horváth Ignácz által vezénylett lovasság sebesen 

vágtatott be Prázsmárra, ugyanakkor a túloldalról Sárosi lovasai is odaértek; de a még sebesebben 

menekülő osztrákokból csak néhányat tudtak elejteni s vagy 8-at elfogni; az ágyúk egy kis mellékúton 

észrevétlenül elmenekültek Brassóba. A székely tábor nem is jött be a városba, hanem a mezőn ütött 

tanyát, a bevonult lovasság őrködött a város biztonsága felett s igy senkinek egy hajszála sem görbült 

meg, senki javaiban meg nem károsult*Lásd e hadműveletet részletesebben Horváth Ignácz 



naplójában. A „Magyar Polgár” 1870-ik évi nagy naptára 51–54. lapján.. Ily lovagias, ily nagylelkű volt 

a székely, még győzelmében is szemben azon néppel, mely hazaárulólag az ellenséggel czimborált s 

mely az osztrákkal nem tarthatván magát, nem sokára a muszkákat hivta be, a hozzája oly kiméletes 

székelyek nyakára. 

 

Ennyi, mit Prázsmár multjára vonatkozólag följegyezhetek; ezt örömest egészitettem volna ki gazdag 

levéltárának átkutatása által, de e levéltár átvizsgálhatásához nem juthatván, még arra sem 

nyerhettem fölvilágositást, hogy Prázsmár mikor lett várossá, s hogy mikor nyerte vásárjogát. A 

történet kutforrásai el lévén buvárlatom elől zárva, lássuk a természet fakasztotta forrásokat, 

melyeknek izlelésétől és bámulatától a szükkeblűség eltiltani nem tud; mert azok éppen a falu között 

oly nagy mennyiségben és oly rohamosan törnek fel a föld kebléből, hogy mederbe gyüjtött vizök 50 

lépéssel alább már malmot hajt s még alább más, a falu közelében lévő források kifolyása által 

növekedve, a jelentékeny Feketeviz nevű folyóvá növi ki magát*E források oly melegek, hogy télen 

sohase fagynak be, s valójában meglepő tünemény, télben a midőn a hideg minden tenyészéletet 

megdermeszt s mindent megfagylal, ezen folyó, a mely nem csak hogy be nem fagy, hanem pár 

lábnyira partjain a fű a legszebben zöldel a hólepel mellett; a lefolyásuk által alkotott Feketeviz mély, 

keskeny medrét mindig színig töltik meg; de bármily esős időben is azt túl nem hágják; több lisztelő- 

és egy papiros-malmot működtetve, rövid pályafutás után a Feketeügybe szakadnak. A források 

egyike haltenyészdévé van átalakitva, ez szép hasznot hajtván, mindeniknek ily módon való 

hasznositása bizonynyal be fog következni.. Ezen forrásokat, a természetnek ezen dús adományát, – 

melyeket ha öntözésre használnának fel, még áldásosabbak lennének – méltán megbámulhatjuk, 

mint a hazánkbeli források királyát, mert azok minden eddig ismert forrásainkat, még a hévizit is 

fölülmulják viztartalomra nézve, s kétségtelenül a rövid pályájú Feketeviz eredete olyan, minővel 

honunk egyik folyama sem büszkélkedhetik. E folyam régi okmányokban Tortillon néven fordul elő, 

mint ilyen 1211-ben a német lovagok birtokának határvonalául jelöltetik ki András király 

adománylevelében*Lásd Fejér Codex Dipl. III. 1, 107. lap, hol e folyó a Timissel (Tömös) alkotja a 

lovagok birtokának északkeleti határvonalát, mely később Kreutzburg (Nyén) és a Bodza vidéke 

odaengedése által nagyobbodott.; most pedig határvonalt huz Brassó vidék és Háromszék között, s 

mély medrével 1848-ban leginkább fedezte ellenség ellen Háromszéknek szent területét; ezt előzőleg 

s ekkor is nem egy csatában vegyült össze hullámaival a területük sérthetlenségét és a szabadságot 

védő székelyek hősi vére. E folyam tehát inkább székely mint szász, mert bár eredete szász területen 

van, de folyásában csaknem mindenütt székely területet mos és fedez, s azért a lelkesedés, a melylyel 

a csodás források e jótékony szülöttjéhez közelitünk, indokolhatónak tekinthető. 

 

A források jótékonysága az emberiségnek mindig hálás elismerésével találkozott; a pogányok áldozati 

helyül használták, a keresztyénség nem egyszer szentesitette az eldődök kegyeletét, s szent forrásnak 

nyilvánitá azokat, hol az ősöknek áldozati tüzei lobogtak egykoron. Ilyen szent forrás volt ez a 

prázsmári is, mely a reformatio előtt Heilige Leichnam nevet viselt, s mivel annak csódás gyógyerőt 

tulajdonitottak, egy a bodolai várhoz tartozó kápolna épült fölibe, hol évenkint háromszor a vidék 

népét egybegyüjtő búcsuk tartattak. A reformatio terjedtével e búcsuk megszakadtak, a kápolna 

leszedetvén, köveiből házakat épitettek a prázsmáriak, de miként Kunits és Bzensky*Lásd e 

forrásokról és a kápolna történetéről Bzenszky Rudolf Syllogis maea. Trans. Ecclesiae L. V. §. 15. 



kéziratban a fehérvári Battyáni könyvtárban. Bzenszky e szent forrást Prázsmár és Hermány közé 

helyezi; de mivel ott semmi jelentékenyebb forrás nincsen, tehát vagy a Prázsmár közti, vagy a falun 

alól való valamelyik forrásnak kellett lenni a heilige Leichnamnak; mely nevét onnan kaphatta, hogy 

kápolnája annak lehetett szentelve. elhitetni akarják, e házakban lakni nem tudtak, mert lakóit 

láthatlan szellemek nyugtalaniták az éjfél rémes óráiban. 

 

Ha e páratlan forrásokban megbámultuk a természetnek csodás és áldásos működését, ne mellőzzük 

el az emberek műveinek is a méltányosság adóját meghozni, s nézzük meg Prázsmárnak mellékelt 

képünkben bemutatott templomát (lásd az 59. lapon), mely oly épitészeti műemlék, minőt keveset 

találhatunk hazánkban; mert ez egy keresztidomú egyház, melynek közép négyzete fölé, a byzanczi 

főkupot helyettesitő közép-torony van épülve; oly műidom, mely régészeink eddigi észleletei szerint 

hazánkban nem fordul elő*Lásd Ipolyi Műrégészeti kalauz II. k. 25. lap.. Azért ezen templomot – mely 

a román basilikáknál szokásos alakot a gót korba is átvitte, s mely az ily műalkotások ritkább 

példányai közé tartozik – ismertetni nem lesz fölösleges, annál inkább, mert az többszörös kiigazitásai 

daczára is meglehetősen megtartá eredeti műalakját. Az egyház közepét a négyzet (vierung, croisée) 

foglalja el, melynek négy szögletén van azon hatalmas négy pillér, melyre a nyolczszögidomú közép 

torony nehézkedik. Ezen pillérek egyszerűen négyszög idomúak, csakis a négyzetnek forditott 

szögletei vannak épszögben kivájva. Ezen közép 8 lépés (belvilág) oldalhoszszal biró négyzetből a 

pillérekkel, egybefolyó négy csúcsíves diadalív nyilik. És pedig egy a keleti hoszszentélybe, másik a 

nyugoti hosszhajóba, a más kettő a kereszt- vagy áthajókba (querschiffarm, croisillon). A szentély 8 

lépés szélességnél 14 lépés hosszú s polygon záródással bir; ilyen az áthajók nagysága és záródása is, 

sőt igen egy szerkezetű boltozata és ablak berendezése is. 

 

Magasan fellövelő keresztboltozatának épszög tagozatú gerinczei idomtalan gyámkövekre 

nyugasztvák. A szentély záródáson ott találjuk a symbolitikus három csúcsíves ablakot; egy halhólyag 

ékitményes nagyobb, és két rövidebb ablakot, s ezek fölött, a román kor visszemlékeit fölelevenitő 

ablakrózsákat, a boltsüvegek fennfekvő csúcsában. Ily ablakrózsák (kettő mindenik oldalon) voltak a 

hoszszentély odalfalának felső felén is, ezek azonban most befalaztattak. Tökéletesen ilyen a 

kereszthajók ablakrendszere is, hol a záródáson szintén nagy csúcsíves ablakot s fenn a boltsüveg 

alján ablakrózsákat (radfenster, rosace) találunk. A két négyegből alkotott hajó megtartja a szentély 

szélességét és magasságát, attól csakis 26 lépés hosszasága és egyenes záródása által tér el; ez 

eredetileg csakis egyhajós volt, mert a most déli oldalán lévő mellékhajó későbbi odatoldás, valamint 

lapos gyámkövekre nyugasztott szövedék boltozata is későbbi átalakitás műve. Világosságát e hajó 

két csúcsíves és ugyanennyi kerek ablakon át nyerte. 

 

Kapuja kettő van: a nyugati főkapuzat, mely csúcsíves, két mély horony közé foglalt henger tagozatú 

bélettel. Mellékkapuja az éjszaki kereszthajó záródásának közép lapján van, mely átszelt lóherívvel 

záródik, a főportaléhoz hasonlóan tagozott bélettel. 

 



A templom belbutorzata közt figyelmet érdemel egy régi 16-ik századbeli szárnyoltár (Flügelaltar), 

melynek felső része most kép gyanánt van az északi kereszthajóban felfüggesztve, s melynek közepén 

müvészi ecset által festve a megfeszitett Krisztus; nyitható és zárható oldalszárnyain pedig a 

szenvedés jelenetei vannak képekben ábrázolva. Van továbbá a hosszentélyben egy 8 ülésre szánt 

fából faragott papiszék leereszthető pretellákkal, díszes metszéssel ékitett kartámmal és diszfödéllel 

ellátva. Régiségét a rajta felfedeztem 1526. évszám mutatja, műbecsét pedig a faragás szabályos és 

izléses voltáról a szakértő azonnal megismeri. A sekrestyében több még a katholikus korból 

hátramaradt papi díszöltözet van, némelyiknek dombor varratú alakjai a XIV-ik századra útalnak. Az 

oltár háta mögött dombor művekkel ékes sirkő van befalazva; közepén czímer paizson patkót tartó 

kakas, körülötte ékitményül csinos faragású növénydísz közt mindenféle madarak, emberi alakok, s 

többek közt két szakállas angyal (mi nagyon ritka jelenség) közt a szentlelket képező galamb. A rajta 

volt körirat lekopott, de a czímer alatti táblán még olvasható a következő tájékoztató felirat-töredék: 

„Obiit hicq jacet pulv. Rever. D. Jakob. Jekelius pastor pras. Ao 1692. D. 1. may Aetat suo 56.” E 

sirkőről azt hitték, hogy az a templom épitőjének sirköve volna; azonban ez alaptalannak bizonyul be, 

mert ez egyház, miként ablakainak halhólyag díszművezete és átszelt lóherívvel záródó oldalkapuja 

mutatja, a késő gót korban: tehát a XV-ik század első felében épült; alaptalan Philippi*„Die deutschen 

Ritter im Burzenlande” czímű műve 60–63. l. azon állitása is, hogy e templomot még a német lovagok 

kezdték épiteni, mi az épitészeti műidomok nem ismeréséből származott téves vélemény, mit nem 

támogathat a kastély egyik ajtajának vas lemezén levő s tévedésből 1244-nek olvasott évszám, mert 

az helyes olvasással 1544-et mutat, a második szám az akkortájt szokásos hetes idomú 5-ös helyett 

olvastatván 2-nek; nem támogathatja a harangon levő képpaizskákból vont következtetés sem, mert 

éppen ily képpaizskák vannak a földvári harangon is (lásd Földvárnál), mely a XV-ik század végén 

öntetett. 

 

Ismerjük már ez egyháznak műidomát, de nem ismerjük még jeles szerkezetű tornyát, mely bár 

meglehetős magasságú és tömör falakkal bir, azért mégis csak négy pilléren nyugszik, s áll 

rendületlen szilárdul már több évszázadok óta. E torony eredeti feljárata a templom belsejében volt, 

a déli kereszthajó pillérje mellett a falvastagságba alkalmazott csigagrádicson. E feljárat most be 

levén falazva, a fedélzet alá csináltak helyette meglehetős alkalmatlan új feljáratot. A torony – miként 

az a középtornyoknál leginkább az eset – nyolczczögű; első osztályán kerek ablakok vannak négy 

levélből alakult díszművezettel, felső osztályán csúcsíves ablakok; tető süvegét a nyolcz oldalu 

gulacsúcs szelvénye alkotja. 

 

Figyelmet érdemelnek harangjai is, melyek közül a második azon régibb harangok közé sorozható, 

melyeken felirat helyett domborművü képek vannak alkalmazva. Felső karimáján 6 képpaizs van, 

ezek közt csak is kettőn van szt. Veronikának Krisztus képét tartó domborműve megtestesitve; a 

többin ellenben mindenféle griffek, sárkányok s más szörnyállatok alakjai mutatkoznak, olyak, minők 

a földvári régi harangon is előfordulnak. 

 

A kisebbik harangon ferde latin betükkel e körirat olvasható: „Jerge Pavl 1562.” A templomot 

befoglaló köridomú templomvár még teljes épségében áll; magas lőréses és zuzműves (pechnase) 



falainak azon sajátsága van, hogy ezeknél a XV-ik század erőditési műveivel ellentétesen nem a fal 

alsó része van kitolva, hanem ellenkezőleg, a megmászhatlanság és könnyebb védelmezhetés 

czéljából a védfalak felső része, az ugynevezett cordon vonal, van kifelé hajlítva, minek az az előnye 

volt, hogy e kiterhelő falak sürű lőrései és zuzműveiből a közelgő ellent teljesen uralogták. 

 

A várkastély bejárata a déli oldalon volt, ez egy kiszökellő sokszögüleg idomitott, tornyos és 

fogrovatkos elővédmű által volt fedezve, melyhez csak felvonó hidon át lehetett jutni, mint azt a 

most is meglevő dobogó csigák tanusitják. A várkastélyt falszegélyezte mély sáncz vette körül, melybe 

a közeli források vize bevehető volt. A felvonóhid ma már eltünt, helyét oszlopcsarnokos folyosó 

foglalja el, de megvan a testes kapubástya alatt azon alagútszerű sötét folyosó (fedett gang), megvan 

még most is a folyosó közepe táján a felülről leereszthető védrács (rostélykapu, herse, grilles), mely a 

régi váraknál oly nagy szerepet játszott, s melynek veszélyes és álnok kelepczébe juttató 

rendeltetéséről már tettem emlitést. Ezen várkastély jóval régibb korból származhatik az általa védett 

templomnál, mert a bejáratot fedező védművek polygon oldalán több sorban elhelyezett 

vakalakitású köríves bemélyedéseket találunk, tökéletesen olyakat, minők a törcsvári váron 

előfordulnak. ezen tisztán a román épitészet műidomaihoz tartozó díszitmények igazolni látszanak az 

ott található 1343 évszám által jelölt korszakot, bár maga a felirat falsificatum, mivel az a még ezen 

korban ismeretlen, vagy a feliratoknál nem használt arab számjegyekkel van oda irva és nem vésve. A 

mostani várfalakon kivül még egy külső védfal is állott, a melyet alapfalairól most is nyomozni lehet. E 

kettős védfal tette oly erőssé e templomvárat, hogy az, miként fennebb látók a 15-ik században 

országos szerepet is játszott; de nem csak ama távol korban birt az fekvésénél és védműveinél fogva 

kiváló hadászati fontossággal, hanem még a mult században is ugy tekintették Prázsmár 

templomvárát mint egyikét a jelentékenyebb erődöknek. 1750-ben az Erdélyben parancsnokoló gr. 

Brown tábornok azt mondotta, hogy Prázsmár várában sokkal biztosabban oltalmazná magát, mint 

Brassóban. Ekkor azonban még állottak a külső védfalak is, s e mellett maga a város is egy öt kapuval 

ellátott védfallal volt körülövezve s igy a templomvár belső várát vagy végvisszavonulási helyét 

képezte a külső nagyobb várnak, a melyet leginkább az tett erőssé, hogy széles sánczaiba a források 

vize be volt véve. Gondoskodva volt arról is, hogy a belső vár ostrom idején vizben hiányt ne 

szenvedjen, mely okból a források vize földalatti mesterséges csöveken volt a templomvárba 

bevezetve oly módon, hogy azt az ellenség föl nem fedezhette. Volt ott egy lóerőre alkalmazott 

malom is. A várvédelemben kiváló szerep jutott a prázsmári kovács és takács czéhnek, melyeknek 

külön bástyáik voltak, ezeket ők tartoztak fölfegyverezni s harcz idején oltalmazni*Lásd Unterhalt. Bl. 

für Gem. und Public. 1837. évf. 158. lap.. Természetes, hogy akkor, midőn Prázsmárt védfal vette 

körül, az nem birt jelenlegi nagy terjedelmével, hanem összeszorult a templom közelébe már csak 

azért is, hogy lakói vész idején hamar behuzódhassanak a várba. A várkastélyt körülvevő teres 

piaczon, főleg felülről a toronyból nézve, még most is föl lehet ismerni a régi lakházak alapfalzatát, fel 

különösen azt, hogy azok a köridomú várkastélylyal egyenközűleg szintén körbe voltak épülve, s 

önmagukban is ugyszólva egy külső védvonalát képezték a templomerődnek. De a régi zárkózottságot 

ma már feleslegessé tette a béke áldása, a város körfalai lebontattak, az azok közé szoritott régi kis 

házak helyett nagy, kényelmes lakok emelkedtek; a város kibontakozva az eredeti köridom szűk 

keretéből, minden irányba széles utczákban nyulik el, hol terjedelmes telkek és kertek váltakoznak, 

szóval mindenütt a béke kényelme mutatkozik, s ama régi korból, mely csak zárkozottságban találta 

fel biztonságát, nem maradt más mint az ódon templomvár, mely az utódok előtt kőbe vésve tünteti 



fel a mult idők emlékeit, s azon viszontagságokat, melyeket az ősök átéltek. Tiszteljük és védjük ez 

emlék-épületeket, mert azok őseink tiszteletére, s ős erényeik elsajátitására tanitanak bennünket. 

 

A Barczaság mint a Székelyföld kiegészitő része. A kökösi hid mint határszél és csatatér. 
Farkasvágó, aldobolyi hid és az Olt. Hermány, néveredete, története, egyháza és 
templomerőde. A Barczaság képlete. Prázsmár története. Forrásai, templomerőde. 

Sokan csodálkozni fognak, hogy én a Székelyföld leirását adván, miként foglalhatom annak 
keretébe a Barczaságot is. – Féltékeny szász atyánkfiai ezt alkalmasint érzékeny 
jogsérelemnek fogják tekinteni s kigyót-békát kiáltani, hogy én ugy „mir nichts dir nichts” 
egy szép darabot kikerekitve az általuk előszeretettel „Szászországnak” (Sachsenland) 
nevezett Királyföldből, azt a Székelyföldhöz kebelezem. Balvélemények, netán védetlen 
oldalról jöhető támadások, s csak képzelt határsértés ellen fedezve hiszem magamat azok 
által, a miket erre vonatkozólag e kötet előismertetésében már elmondottam. Kifejtém ott, 
hogy a Barczaság régen a Székelyföldhöz tartozott, és székely gyarmatok által népesittetett; 
előadtam, hogy bár 1211-ben II. Endre királyunk oda német lovagokat telepitett, de azoknak 
14 év mulva történt kiüzetése után a Barczaság ismét visszacsatoltatott a Székelyföldhöz, s 
székely ispánok alatt állott egészen a nemzeti fejedelmek koráig, mikor visszaélésképen csak 
ugy oda csempésztetett a Királyföldhöz, a nélkül, hogy azt az ország törvényhozása valaha 
elismerte, hegybenhagyta és szentesitette volna. Jogilag tehát a Barczaság még most is a 
Székelyföld kiegészitő részét képezi; e jogigénynek, ha rövid időre is, elégtételt szerzett II. 
József császár, ki Erdélynek uj politikai beosztásakor a Barczaságot Háromszékhez csatolva 
visszakebelezte a Székelyföldbe. 

De a Barczaság ethnografiailag is inkább tartozik a Székely- mint a Szászföldhöz, a 
mennyiben ott csak 11 szász és 15 magyar község van, s székvárosában is a magyarság 
létszáma túlhaladja a szászokét. De még inkább oda tartozik fekrajzi tekintetben, mert a 
Barczaság nem más, mint Háromszék szép terének folytatása, annak kiegészitő része. Ez okon 
én azt ismertetésem terén szintén visszacsatolom a Székelyföldhöz, meg levén győződve, 
hogy Erdélynek egy már soká el nem odázható uj politikai felosztásakor, az ugy mulhatlanul 
egybe fog olvasztatni Háromszékkel, mert ezt kivánja a történeti jog, ezt a természeti fekvés, 
a közigazgatás józan elve, s ama föld magyar-oláh lakosságának önszivében fogamzott, s 
hosszú idők által megérlelt közvéleménye, közakarata. Ez e népnek elégtételt fog szolgáltatni 
a százados elnyomatások-, zsarolásokért, s gyógyirt nyujtand az ország részéről osztályokul 
jutott vétkes közöny okozta sebek behegesztésére. Ezzel tartozik az ország és a nemzet 
törvényhozása. 

Én előzetesen most csak az eszmék terén, képzeletben teszem e foglalást, melylyel a szászok 
alapjogait nem hiszem megsérteni; hisz a szászok az osztrák össz-állam előnyére ugy is 
önként lemondottak azon territorialis alkotmányukról, melyet királyaink az önfeledés 
perczeiben, a magyar érdekek mellőzésével, adtak volt nekik. Mi igéret és szótartó nép levén, 
nemzeti érdekeink háttérbe szoritásával is annyi századokon át tiszteletben tartottuk a 
szászoknak hallatlan előjogait, mert hisz törvény biztositá azt. A magyar nemzet e 
hagyományos törvénytiszteletének köszönhették az erdélyi szászok, hogy ily távol ős 
hazájuktól, elszigetelt kis csoportokban fenntarthatták nemzetiségüket, melyhez, a mint 
tapasztalat bizonyitja, a német faj egyáltalában nem ragaszkodik valami nagy szivóssággal, s 
könnyen és hamar beolvad más nemzetiségekbe. 



Az Erdélybe települt szászok kedvezőbb viszonyok közt éltek; a magyar nemzet által 
tiszteletben tartott s mások által is respectáltatott Andreanum sánczai között gyarapodtak, 
fejlődtek, s uj bevándorlások által folyton szaporodva, a kezdetben csak Szeben vidékének 
adott előjogokat a körülményeknek előrelátó okossággal való fölhasználásával lassankint 
kiterjeszték tiz akkora területre. A magyar, a vendégjog túlvitt tiszteletben tartásának paizsa 
alatt engedte azt tenni, s igy e nálunk menhelyet keresett néptöredékből nemzetet alkotánk; a 
szerencsétlen, zsarnokság és nyomor űzte vándorokból szabad népet teremtének, megosztók 
velük alkotmányunk áldásait, átengedők nekik területünk legtermékenyebb, legszebb részét, s 
hogy helyet csináljunk a jövevényeknek, magunk kopár, terméketlen hegyvidékre huzódtunk 
vissza. 

Még is e nép, melyet annyi nagylelküséggel, oly nemes önzetlenséggel karoltunk fel 
magunkhoz, melyet testvérileg szerettünk, szivünkön neveltünk: hányszor lett – miként Endre 
király eldődeikről a német lovagokról mondá – a keblünkben melengetett viperához hasonló; 
hányszor támadott fel érdekeink ellen, hányszor czimborált a haza ellenségeivel? Csak az alig 
mult időkben is mit tett a szász? A muszkát nyakunkra hozta, s midőn a vérbefojtott magyar 
leigáztatott, a vad ellennel osztozott zsákmánya fölött, s azután leszakitván magát a haza, az 
őket annyi századokon át éltető édes anya kebléről, elkobozta azon alkotmányt, melynek 
védpaizsa alatt ő is szabadon és boldogul élt. Elváltoztatták még területüknek is régi történeti 
nevét, s kiméletlen kezekkel tépték szét azon szent köteléket, mely őket e haza szivéhez 
csatolta. Kimondák egy önfeledett perczben, hogy ők többé nem tagjai a magyar 
birodalomnak, hogy területük nem a magyar korona alá tartozó Királyföld (Fundus regius), 
hanem az osztrák monarchiába bekebelezett Sachsenland. Ezt háromszor tették csak a 
legujabb időben: 1848-ban*1848. oct. 2-án emlékiratot terjesztettek volt az osztrák 
császárhoz, kérve, hogy területüket Erdélyből kiszakitva markgrófsággá tegye. E terv 
kivételére aztán behívták a muszkát., 1850. és 1863-ban, midőn örömrivalgások között 
olvadtak be az absolut osztrák államba, elfogava annak törvényeit, igazságszolgáltatását, s 
lemondva a Lipót-kötlevél és az 1791-ki XIII. t. cz.-nek alkotmányos és egyedüli 
garantiájáról, miáltal municipalis alkotmányuk jogfolytonosságát és történeti alapját 
szüntették meg. 

Ez nem volt circumspectus cselekedet tőlük; nem gondolták meg, hogy ezáltal önállóságuk, 
sőt lételük épületét renditék meg; nem vették észre, hogy amidőn ily erőszakosan akartak 
németek lenni, éppen akkor szüntek meg azok lenni, hogy amidőn az ábrándos wo ist das 
deutsche Vaterland-ot énekelve, messze 500 mfd távolban keresték azt, akkor az itthonit 
elvesztették. Mert éppen azon előjogokat adták fel a távoli ábrándképekért, a melyeknek 
védelme alatt fenn tudták magukat és suprematiájukat tartani a területükön lakó, s őket 
számban kétszeresen fölülmuló oláhok és magyarokkal szemben. Önként mondottak le 
helyzetük előnyeiről és előjogaikról; már pedig a jogokat, a szabadságokat, melyekről 
valamely nemzet önként mond le, vajmi bajos visszaszerezni. Önakaratuk folytán jutottak 
erdélyi szászaink azon visszás helyzetbe, hogy ha mi elnéznők és elnézhetnők, vajmi hamar 
eliszapolná a barbarismus árja, s sirjuk felett tombolna a felettük urrá lett nyers tömeg. 

Átlépjük most minden tétovázás nélkül a Háromszék és Brassóvidék közt határvonalt huzó 
Feketevizet; átkelünk az annyi emlék szentesitette, annyi hős küzdelem dicsőitette kökösi 
hidon a Barczaság szép terére, mely a szászok elszakadási viszketege daczára is a mi 
szemeinkben, a mi meggyőződésünkben édes hazánknak földje; mi a tévelygők ellen sohasem 
esküszünk bosszut. Az a kar, mely annyiszor védte e terület lakóit ellenség ellen, most is 
testvérileg nyul feléjök. 



Mi feledjük a mult hálátlanságait, mert hinni akarjuk, hogy a keserű csalódások kiábránditák 
őket is; hinni akarjuk, hogy átlátták ők is „hogy a nagy világon e kivül nincs számukra is más 
hely”. Mi a német lovagok példájára a szászok által áruba bocsátott szép Barczaságot 
visszakebelezzük ősi hovatartozása határainak körébe, honnan természetellenesen lett 
kiszakitva: a Székelyföldhöz. 

Mint érdekeiknek hű őrei, mint e politikailag kiskorú s mégis országosdit játszó népnek 
természetes gyámjai, érvényen kivül helyezzük azon, hazánk e részét elidegenitő szerződést, 
mely a mi beleegyezésünk nélkül ugy se birhat a törvényes erővel; mert mi is osztozó atyafiak 
lennénk ám, s mint legközelebbi rokonok csak meg nem engedhetjük, hogy a családi szép 
birtok idegen kézre menjen át; mert e téren fenn kivánjuk tartani az ősi székely örökösödés 
rendjét, mely szerint a nota infidelitatis czímén vesztett birtok a szomszédot: tehát a székelyt 
illeti, mert a Barczaság Székelyföld volt régen, s Székelyföld lesz a jövőben is. 

Ez által nem akarjuk mi beolvasztani a barczasági szászokat, hanem azt kivánjuk, hogy 
miként Erdély minden szásza beszél oláhul, ne ignorálják a magyar nyelv lételét, ne zárják azt 
ki iskoláik, közigazgatásuk teréről; demonstratioszerüleg ne mellőzzék a magyar birodalom 
államnyelvét. Ne feledjék, hogy a magyar, ki befogadta, századokon át védte, nem gyülöletük, 
hanem szeretetük és tiszteletükre méltó. Kövessék magyarországi többi vérrokonaikat, kik 
mindenütt és mindenkor őszintén kezet fogtak a magyarral az alkotmányos szabadság 
védelmére s közös culturai küldetésük teljesitésére. 

A székely ősidőktől kezdve mostanáig mindig védte őket ellenség ellen, s midőn vész 
fenyegette a haza e táját, Brassó és vidékének szászai mégis leginkább az ellennel 
czimboráltak. Ha ily hűtlenségükért rendreutasitattak is, azt mindig szelid modorban tette a 
magyar; igy Zápolya a tőle való elpártolásért, Báthori Gábor az ellene való fellázadásért nem 
állottak boszut; Tököli Brassót érintetlenül hagyta, nehogy törökjei feldúlják, a Rákóczi-
mozgalom alatt a székely gyakran nyomult győzelmesen Brassó alá; de mindig 
megkegyelmezett annak. 1848/9-ben a háromszéki székelyeknek kétszer volt Brassó kezében, 
egyszer a hermányi győzelem után, másodszor Gedeon elvonulásakor; de mindkét 
alkalommal a vezérség – saját veszélyeztetésével – visszatartá népét a támadástól, s midőn 
Erdély kitisztitásakor Bem Brassóba bevonult, nagyon könnyű lett volna a visszatorlást, a 
boszuállást gyakorolni, de senkinek egy hajaszála sem görbült meg azon városban, mely a 
székelyekre uszita vad ellenséget s a muszkát privát passióból behivta. Ezen félrehuzási 
hajlamaiknál nem az ő hűtlenségök és lázongások volt a baj – mert ők kevés harcziasságuk 
mellett, nem sokat ártottak, – hanem a baj abban volt, hogy mindig a kül ellenséget hivták 
nyakunkra, melynek kiüzése mindig nagy véráldozatokba, gyakran szabadságunk 
megrontásába került s ezért a történeti felelősség őket illeti. Nem szolgálhat mentségül, hogy 
a behivott ellenség néha fajrokon volt*Raduj-vajda, kit háromszor, a muszkák, kiket kétszer 
hoztak nyakunkra, nem voltak fajrokonaik, a Weis által toborzott rácz, oláh, török, kalandorok 
szintén nem tartoztak vérrokonaik közé., mert ha ezt elfogadhatnók, akkor nekünk 
magyaroknak sem kell vala ellentállani kun, besenyő, török, tatárnak, hanem mint rokon fajta 
népekkel kezet fogva kell vala Európa vallását, polgárosodását és népeit kiirtanunk. Az 
ellenség, melylyel a szász czimborált, mindig a zsarnokságot akarta az alkotmányos 
szabadság helyibe behozni; az mindig a polgárosodás ellen tört, s igy magyar, székely és 
szásznak egyiránt közös ellensége volt. Nincs azért hűtlenségüknek elfogadható semminemű 
mentsége; s haza- és szabadságellenes vétkük megbocsátását – minden magyar 
nagylelküségünk mellett is – csak a teljes megtérés és megjavulás föltétele alatt adhatjuk meg. 



És most térjünk útleirásunk változatos képeinek ecseteléséhez. Ha elbeszélő tehetségem a 
tapasztalt benyomásokat elég hűséggel; leirásom a látottak szépségét eléggé élénk szinekkel 
visszaadni képes nem lenne: jó olvasóm legyen elnézéssel ez emberi gyarlóságom iránt. 

II. Felső-Fehérvármegye egy foltocskája és 
Béldi Pál emléke. 
 
FEJEZETEK 

Bodola. 
Ama német herczegségek egynémelyikénél jóval nagyobb Felső-Fehérvármegye egyik kis 
foltocskája a Barczasági Brassóvidéke és Háromszék közé ékelte be magát. Ezt három 
falucska, Bodola, Nyién és Márkos alkotja. E faluk egyikét, Bodolát keressük fel most a 
végett, hogy történelmünk egyik fénycsillagát, a magyar nemzet egyik eddig eléggé nem 
méltatott classicus, magasztos jellemét előtérbe hozzuk; de mivel szükséges, hogy a talajt, 
melyen kutatni elindulunk, ismerjük, azért szükségesnek hiszem Bodolának szerény multját 
pár sorban megismertetni. 

 

Prázsmár templomerődének déloldalról felvett látképe. (Rajz. Bicsérdy Ján.) 

Az Erdély délkeleti szögletében levő Barczaságra, vagyis Erdély e legszebb, legnagyobb 
terére, az azt büvkeretként körülölelő havasok közül számtalan kristálytiszta patak rohan le; 
ezek a havasok közé bemélyülő, elragadóan szép, több helyt páratlanul nagyszerű szorosokból 
törtetnek le. Ezen szorosok ismertebbjei a tömösi és törcsvári szoros, melyeket ha valaki 
egyszer beútazott, feledni soha sem fog, mert mindkettő egyaránt szép és csodásan nagyszerű. 
De van az emlitetteknél is szebb, harmadik szorosa is a Barczaságnak, mely daczára e 
kiválóságának, teljesen ismeretlen, s alig emlitik még csak nevét is. Ez a Barczaság délkeleti 
szögletéből kifelé nyomuló s a havasok tömkelegébe messze fölágazó Ó-sáncz szorosa, 
vagyis a tekintélyes, sőt gyakran veszélyesen is nagyra dagadó Tatrang folyónak 5 
mértföldnél hosszabb havasok közé vájt völgye. E szorosnak szépségét más alkalommal 
fogom ecsetelni, most fölemlitése azért volt szükséges, mert Bodola ezen folyamnak jobb 
partján épen azon ponton fekszik, hol a Zajzon patak a Tatranggal egybeömlik, már egészen 
künn a térségen, hol a Tatrang havasi pályája után kiérve, kényekedve szerint tétováz 50 ölnél 
is szélesebb medrében, rakonczátlanul majd a meder egyik, majd másik felén tünedezve, a 
havasokról legörditett roppant kavicshalom közt; de midőn megárad, akkor nemcsak megtölti 
e széles medert, hanem gyakran azt át is hágja s kiöntéseivel veszélyezteti a partjain levő 



falukat, földeket és útast is, mert a havasok e szilaj szülöttje hidat nem tűr, azon egyetlent is, 
melyet Tatrang falunál csináltak, s mely 400 lépésnél hosszabb, aláásta és megkerülte. 

Bodola a Bodza előhegyei közül letörtető Malom pataka, a szintén onnan lerohanó Pap 
pataka és a Zajzon vizének Tatrangba szakadásánál ezen utóbbinak balpartján fekszik. Bodola 
mint térhelyen fekvő falu, daczára számos és fényes udvarházainak, a távolból keveset igér; a 
Tatrang berkeinek magas nagy fái azt egészen a megérkezésig elrejtik az útas szemei elől, 
pedig történeti szereplése sokkal távolabb felhat, mert 1211-ben mint a Barczára telepitett 
német lovagok számára kiszakitott terület határhelysége emlittetik. 1242-ben IV. Béla király 
prázsmári Demeter ispánnak adományozta*Benkő Spec. Trans. és Bethlen Elek „Die deutsch. 
Ord. in Sieb.” 21–22. lap.; 1332-ben mint önálló egyházközség Buduli néven fordul elő, még 
pedig mint a sepsii esperesség alá sorozott helység*A pápai dézmák ez évi regestruma 440. 
lapján. Eredet. a Vatikán levéltárában, másol. gyula-fehérvári Battyáni levélt. N. 5 V 15. Bár a 
következő század közepe tájatt, már a brassai decánság alá volt sorozva, mert 1443-ban Péter 
bodolai lelkész a barczasági szász papok nevében kéri a fehérvári káptalant, hogy Lajos király 
1344-ki Brassónak vásárt engedélyező okmányát átirja. Lásd Benkő Milk. I. 149., sőt Benkő 
még azt is mondja, hogy régen Bodola nemcsak egyházhatóságilag, hanem politikailag is 
Háromszékhez volt sorozva. Egy későbbi okmányban még arra látunk vonatkozást, hogy 
Bodola mint Dietrich gróf birtoka a törcsvári várhoz is tartozott*Szentgyörgyi és Bozyni Péter 
gr. erdélyi vajda 1509-ben kiadott itéletéből. Lásd Albrich Pallad. Coron. p. 285–298., 
azonban ezen várhoz való tartozása rövid ideig tarthatott, mert 1360-ban már mint ottani 
birtokos Bodolai Sánta László tulajdona fordul elő*1360. február 18-án Dénes erdélyi vajda a 
fehérvári kápt. rendeli, hogy Bodolai Sánta Lászlót és fiát Miklóst a prázsmári Teel Péterreli 
perben kihallgatás végett idézze maga elibe. Lásd Kemény József. Append diplomat. Trans. 
II. k. Erd. muzeum irattárában és Székely oklevéltár 67–68. lap.. Egy 1405-ki osztálylevél 
szerint Bodola zánthoi Laczk Jakab erdélyi vajdának ment kezére. Ez 
osztálylevélben*Osztálylevél gyula-fehérvári kápt. levélt. ex ms Bathianis Nr. 2 p. 3. az is 
emlittetik, hogy a Bodolán levő sz. Mihálynak szentelt kőegyház, harangok és lelkészi lak 
osztatlan maradnak. 

1420-ban Bodolai, Gidófalvi, Sarvarádi és Forró család bir Bodolán, a mint ez kitetszik 
Varaskeozy Lépes Loránd erd. vajdának ez évi márc. 9-én a kolozsmonostori conventhez 
küldött rendeletéből, melyben mondja, hogy Fábián Benedek és István, Gidófalvi Domokos, 
Bodolai László, Antal, István és János, és Sárwáradi Ágoston bodolai birtokosok jobbágyaira 
Angylusi (Angyalos Háromszéken) Forró László szintén bodolai birtokos erőszakkal 
rámenvén, azok vetéseit leétette, malmaikat szétrombolta, marhájukat, holmikukat felprédálta 
stb. miért a conventnek Szent-Imréről rendeli, hogy emberét kiküldve, a dolgot 
investigáltassa. A convent jelenti, hogy Tamás presbiter bácsi lelkész a vajda egyik megjelölt 
emberével Zusak Jánossal kiszállván, a szorgalommal folytatott nyomozásból kitünt, hogy a 
felemlitett hatalmaskodás valójában megtörtént*A nagyon hosszú okmányt egész 
terjedelmében közli gróf Kemény József Append. Dipl. Trans. IV. 202.. 

1478-ban meg háportoni Forró Osváld*Ez a fennebieknek fia lesz, a két okmány 
egybevetéséből kitünik az Angyalosi és Háportoni Forró család ugyanazonossága., Béldi 
Albert, Márton és Péter bodolai birtokosok ottani jobbágyaira vetett adót és taxát, mely 
hatalmaskodása ellen Kendi Antal alvajda ez év decz. 13-án Kolozsvárról intézkedik*Közli 
gróf Kemény József App. Dipl. Trans. VII. 48.. Ekkor tehát már a Béldiek kezén volt Bodola, 
bár arra, hogy miként és mikor nyerték, adatot találni nem tudtam. Ugyanezen okmányban 
emlités van téve a bodolai porkolábról is, mi arra mutat, hogy ezen időben a Béldieknek már 
vára volt Bodolán. 



1519-ben Lajos király Bodolát Béldiéktől a kézdi-szentléleki kastélylyal és tartozandóságaival 
megcserélvén, Brassónak adományozta*Albrich Pall. Coron. Nr. 3 p. 130., s bár 1539-ben 
János király Béldi Pált ujból megerősiti a brassaiaknak átengedett Bodoláért kapott Szent-
Lélek tartozandóságaiban*Albrich. Ugyanott Nr. 11, p. 153., mégis Brassó azt vagy nem 
vehette kezéhez, vagy csak rövid ideig birta, mert az azután is a Béldiek kezén volt. 

A Béldiek régibb várát feldulta Mihály vajda, ez volt az első, melylyel ezen, hazánkat romba 
döntő vad kalandor gyászos működését megkezdette. 1612-ben oct. 12-én a Báthori Gábor 
ellen fegyvert fogott Weis és Géczi ostromolta, vette be és dulta fel*Lásd Kővári Erd. Tört. 
IV. 208., de az romjaiból ujból még fényesebben emelkedett ki s lakásul és hatalomfészkeül 
szolgált a nagy Béldi Pálnak, ki innen e várból menekült el visszafelé vasalt lovakkal az 
ellene küldött seregek elől, mig Mikes Kelemen efeletti haragjában földig romboltatta Béldi 
erős várát pedig e dühével magának ártott, mert Béldi elkobzott javainak ő lett 
örökösévé*Bodolát most is utódai a gróf Mikesek és a Béldiek birják. Lakói felerészben 
magyarok, felerészben oláhok. A magyarok nagyrészt helvét hitüek, s önálló egyházközséget 
alkotnak. Van néhány katholikus család is, ezeknek kis kápolnája Béldi Tivadar udvarán van.. 

A mi rokonszenvünk nem az elhelyezkedővel marad, hanem az elmenekültet kiséri, mert mit 
kereshetnénk Bodolán mi mást mint a nagy Béldi Pálnak – történelmünk e colossalis 
jellemének, ezen tragikus nagyságában megragadó hősnek – emlékét; igen, ez emlék vonz 
szent tisztelettel ide, hisz az ő szép jelleme, példányszerű alakja nemcsak kortársai közt, 
hanem a világtörténelemben is tiszteletre méltó helyet foglal el. Soha önfeláldozóbb, 
önérdekét feledőbb honfi nem létezett, mint Béldi; soha talán ember végletek között oly dicső 
nem volt, hogy trón vagy örökös börtön közt választhatván, az utóbbit válassza csak azért, 
hogy hazáját a polgárháború és idegen beavatkozás dulásaitól megmentse; mert Béldi a 
legnagyobb győzelmet akkor vívta, midőn hatalmának tetőpontjáról börtönbe lépett, s a 
védelmére fegyvert fogott harczkész székelységet maga küldte haza, csakhogy a testvérvérnek 
folyását megakadályozza. Mindez azonban kislelkű irigyeit lefegyverezni nem tudta, s ő, ki 
oly könnyen eltiporhatta volna elleneit, a portára menekült, hol midőn koronával kinálták, mi 
több: börtön vagy trón közti választást engedének, ő az utóbbit választá, mert inkább szerette 
hazáját és nemzetét, mint önmagát, mert trónra lépni, melynek zsámolyát előbb testvér vérbe 
kell vala fürösztenie, nem akart. Pedig mennyi boszura ingerlő volt az ő esetében, egy báb 
fejedelem, ki országának legnagyobb hősét, legjelesebb emberét, vétektelent, trón és törvény 
tisztelőt megfoszt mindenétől egy birvágyó tanácsosának fondorlatai következtében, őt 
földönfutóvá teszi, ártatlan szép nejét, gyermekeit börtönben halálra gyötri, s hazafias 
érdemekkel szerzett birtokait elkobozza, őseinek emlékszentesitett kastélyát földig 
romboltatja. És egy ország, mely fejedelmének e galád tettét nemcsak elnézi, hanem azt 
országgyülésileg szentesiti is. 

Emberileg ily fejedelem ily ország kiméletet nem érdemel vala, ily iszonyokkal szemben 
minden ember megragadta volna a visszatorlás és boszunak felajánlott fegyverét. Béldi 
azonban krisztusi önmegtagadással, kenyérrel dobra azt, ki őtet kővel hajitotta, s 
megváltóként halt el honfitársainak vétkeiért, azok megmentéseért. Az a Jedikula 
börtönfalába bevésett „Béldi Pál”, melyet magok a törökök is tisztelettel mutatnak az 
idegennek, és ez a földszinéről eltörölt bodolai vár, mily sokat mondanak az észlelőnek, mily 
erkölcsi világosságot, mily dicsfényt vetnek e kiszenvedett nagy honfi életére, ezen, annyi 
erényért töviskoszorút viselt hazafi szent emlékére. 

Azt hiszem, nincs szükség arra, hogy Béldi Pál élettörténetét részletezzem, nincs miért az ő 
kibujdosását, török fogságban való szenvedéseit, gyászos halálát itt leirni, mert nincsen 



olvasni tudó magyar, ki azt nem ismerén, nincs honfi: ki történelmünk e megragadó episodját 
ne tudná, ki a jobb sorsra méltó hős nagyszerű önfeláldozását észlelve, emlékének könyet és 
áldást ne szentelt volna. 

Valójában nem tudom kifejezni a fájdalom, a harag és büszkeség azon elegyérzetét, mely 
keblemet szorongatá akkor, midőn Béldi Pál kastélyának dudvával benőtt helyére léptem. 
Fájlaltam e nemes lélek szenvedéseit, szégyeneltem történetünkben azon szennyfoltot, melyet 
ott a diplomaták legármányosabbika, Teleki Mihálynak átkos alakja alkota. Harag tölté el 
lelkemet, midőn az egykor szabad, alkotmányos népet egy ember lélektelen eszközévé láttam 
lealjasodni, s oly nyomorult zsoldos néppé törpülni, mely a gyilkosságok legiszonyatosbikát 
nem csak elnézte, hanem végre is hajtotta, nem látva át, hogy midőn Béld ellen emelt 
fegyvert, akkor szabadsága és függetlenségének egyetlen utolsó gyámolát dönté le, 
Caraffának egyengeté útait, s kaput nyitott a rég résen levő idegen zsarnokságnak. Ennyi árny 
mellett a fénypont még felötlőbbé lett, s a büszkeség érzete méltán szállott meg, midőn e 
nemes lelket, ezen Coriolán, Mucius Scevola és Regulussal párhuzamositható nagy jellemet, 
ezen történelmi fénycsillagot, a mi egünkön láttam tündökölni, azt nem csak miénknek, 
hanem egyszersmind székely vérből eredettnek mondhatván. 

Ha valahol, ugy bizonynyal e szent romok felett dicső emléknek kellene állani, egy 
halicarnassusi mauzoleum illetné meg Béldi Pál emlékét, és mégis puszta, elhagyott e hely; 
nincsen a nagy férfitól hátramaradt más látható emlék, mint azon nehéz bilincs, melyet Béldi 
Pál fogarasi börtönében hordott*Ez Béldi Albertnél volt, ki a kolozsvári muzeumnak 
ajándékozta.. Ezen rozsdás lánczot, s egykori arczképét tudják csak utódai egyedüli szent 
ereklyeként felmutatni*Ez Béldi István birtokában van.. 

Bilincs és rom az, mi nagy multunk hanyatlási korszakából egyedüli emlékként fennmaradt. 

Ott van a rozsdás bilincs mellett az egykor fényes várnak puszta fekhelye, alig maradt ezen – 
nem ellenség, hanem önkezünk rombolta – legerősebb várunkból annyi maradvány, hogy 
annak legalább hajdani alakját meghatározhassuk. E vár*Béldi Pál vár a falu közepén a gr. 
Béldiek curiájával szemben térhelyen, és nem sziklacsúcson feküdt, mint azt egy regényben 
olvastam., mint földtemette alapfalaiból megitélhetjük, négyszög idomú volt, 120 lépés 
hoszszal, 70 lépés szélességgel. Ily kiterjedésű azonban csak maga a belső vár, vagy 
lakosztály volt, ezen kivül vonult el a kettős védfal és azon falszegte széles védsáncz, melybe 
a Malompatak vize bevihető volt. Mutatnak egy összeomlott alagútat, vagy földalatti csatornát 
is, mely Béldi Pálnak az elmenekülhetésre útat nyitott. A vár udvarán, hol egykor hősök 
fegyverei csörtettek, s melyet a férj és atya szenvedéseiben osztályrészes Béldiné s a bájos 
Béldi Aranka léptei érintének, most dudva és csalán nőtt fel, mintha jelképezni akarná csipős 
gúnyját a sors szeszélyének. A vársánczok mélyületeiben a falu szegényeinek rozzant gunyhói 
vonják meg magokat szerényen, s a hajdani dicsőség e romjai, a hajdani fény e bús töredékei 
közt a falu rongyos gyermekei játszanak katonásdit, nem tudva, hogy szent port érintnek 
lábaik. A várfok útrarugó szélén egy vak koldusnő rebeg imát, mintha a hazának tépetrruhájú 
bús nemtője siránkozna az itteni eset és a nép felett, mely ennyi s oly gyakori csalódás árán 
sem tudott okulni, melyet ily nagyszerű önfeláldozások intő példája sem tud teljes önérzetére 
serkentni, mely a multjából rámaradt bilincsek lánczait, bár letörvék, még sem akarja kezéből 
kibocsátani. 

Ennyi, mi a hálátlan haza által országgyülésileg lerombolni rendelt várból fennmaradt, néma s 
mégis oly sokat beszélő emlékéül ez eseményben dicsőült Béldi Pálnak. Én meglátogattam a 
hét toronynak azon sötét börtönét, melynek falaiban ragyogóan tündöklik Béldi Pálnak 



önkeze véste neve, mintegy megvilágitva, a dicsőség fényárjával árasztva el azon szük üreget, 
melybe ő élve temette el önmagát azért, hogy nemzete élhessen. Én kerestem és kutattam ott a 
nagy halott sirját, de eredménytelenül; most eljöttem ide, hol bölcsőjét ringaták, de itt sem 
találtam mást, mint földtemette romot és bilincset. A haza elfeledte nagy fiának emlékét 
látható jellel megszentelni; én e sarokban oda helyezem a vértanut illető babérkoszorút; bár 
csak e szerény hangok szolgálnának figyelmeztetésül arra, hogy itt is egy kegyeletes szent 
kötelesség elmulasztása várja a helyrehozás napját, mert Bodolán Béldi Pálnak egy hozzá 
méltó emlékjele nem hiányozhatik sokáig. Ez emlékjel helyét most a jövőnek megtestesült 
szebb reménye foglalja el, mert én nemzetünk jövőjének erős talapzatát népnevelésünk 
kifejtésében vélem legbiztosabban feltalálhatni, s azért öröm tölté el lelkem, a midőn néhány 
évvel később, hogy Béldi Pál elhagyott várhelyének fennebbi, azt hiszem indokolt, 
búskomoly leirását elkészitém, ismét megfordulván Bodolán, ott a vár kiemelkedő talajának 
északi bütüjében egy 20 öl hosszuságú, igen díszes kőépületet találtam. Örömöm pedig azon 
értesülésből eredett, mely ezen új épületet az új községi iskola helyiségeként mutatta be, mely 
az államtól e czélra nyert 6000 és a községben gyült 2000 frtból 1871 nyarán varázsszerű 
gyorsasággal épült fel. A muzsák szép tanyája már készen van, s bár a tervbe vett három 
tanitó beállitására az alap hiányzik, hiszem, hogy e község nagyszámú birtokosai, a „noblesse 
oblige” elv alapján, és e község áldozatkész népe azt is közösen ki fogják teremteni, s nem 
sokára Béldi Pál várának elhagyott és feledett romjai fölött a szellemi életnek oly világító 
tornya gyujtatik föl, mely a szivekben a haza és szabadságszeretet világosságát és melegét, s 
ez által az értelmi és anyagi vagyonosodás áldásait idézendi elő. E hely a nemzeté, e hely a 
régi dicsőségé, s azt a jelen méltóbban meg nem tisztelhette, igénybe nem vehette: mint ez 
iskola oda épitése által, mely a régi rondaság helyén díszt és fényt áraszt, mert Béldi Pál 
várának helye a Béldi család osztatlan birtoka lévén, minden kerités nélkül, gondozatlanul 
állott, s a disznók túrták a régi dicsőség ez elhagyott helyét. A midőn a községi iskola 
felállitása kimondatott, Béldi Tivadar és Dénes egész készséggel felajánlották a vár 
területéből illetékes részüket ez iskola részére, s fölkérték a grófi ágat is esedékes részük 
átengedésére, kérte a község, felszólitotta a tanfelügyelő, fel maga b. Eötvös közoktatási 
miniszter ur is, de megfoghatatlanul a gróf Béldiek azt mindig megtagadták; s most a vár 
ezen, a nemzettől megtagadott, helyét továbbra is a sertések túrják, pedig a terv az volt, hogy 
azt az iskola díszkertjévé és faiskolájává alakitsák át, s ennek díszkeretjébe egykor Béldi Pál 
emlékszobrát helyezzék el. Egy szép, egy kegyeletes gondolat volt ez, mely egy, a haza iránt 
sokat vétkezett ember*A midőn a valódi Béldiek (Tivadar, Dénes) átengedték e helyt a 
közműveltségnek, a hazának, s különben is az iskolaépitésnél segédkeztek, arra áldoztak, 
akkor gr. Béldi György a nagy nyugdijt élvező osztrák Bezirker, a hazát letiprani segített, s 
azért dúsan jutalmazott excellentiás úr, megtagadta illetékes területrészének átengedését; de 
mit keres a zsarnokság e gyász vitéze e szent romok közt, honnan csak átok szállhat bűnös 
fejére. szivtelenségén meghiusult most, de a melyről a jövőnek lemondania nem szabad. 

A mi Bodola vallástörténetét illeti, arra nézve egyetmást már fennebb elmondottam, de 
fennmarad még I. Rákoczi György hatalmas püspöke, geleji Katonának egy a fejedelemhez 
1640. sept. 14-én irt levelének megemlitése, a melyben Bodolára nézve sok érdekes adat 
foglaltatik; mindjárt levele elején azt irja, hogy „azok a székelyek (bodolaiak) igen magok 
szeretők” az önző epitheton ugyan nem igen hizelgő, de mutatja azt, hogy Bodolának népét 
akkor még székelyeknek tartották. Irja tovább a püspök, hogy a bodolaiak lutheránusokból 
katholikusokká lettek, akkor pedig, a midőn földesurok Béldi János predicatorokat vitt 
közibük, ezek ékes beszédeire áttértek ugyan az orthodox (ev. ref.) hitre, de csak azon 
föltételek alatt, hogy bőjtöt, ünnepeket és egy oltárt megtarthassanak stb. A püspök – irja – ezt 
egy időre, mig elméjük megvilágosodik, megengedni véleményezi, de ugy, hogy a predicator 
a templomi szószékben szentről, ünnepről ne predikálhasson, hanem az ünnepet jelentse 



templomon kivül a cinterembe; abba, hogy ünnepnapon urdolgába ne menjenek, a földesur is 
beleegyezett. Ebből látszik, hogy e szegény nép az ünnepekhez nem annyira katholikus 
reminiscentiái mint inkább terhes ingyen munkakötelezettségének könnyitése czéljából 
ragaszkodott. Irja tovább a püspök, hogy abba is beleegyezett, hogy régi három oltáruk közül 
egyet hagyjanak meg egy ideig, mivel oltára a lutheránusoknak is – minők pápistaságuk előtt 
voltak – szintén van; végre Bodola filiáiról is (alkalmasint Nyién és Márkos) emlékezik, 
reményét fejezvén ki, hogy ezek is alkalmasint a máterrel fognak tartani*Lásd Katona e 
levelét egész terjedelmében Uj Magyar Muzeum 9. évfolyam. I. k. 208–210. lapján.. 

 

Bodola ekkor református hitre tért lakóinak igen nagy része máig is e hiten maradt, bár akkor, 
a midőn a Béldi család egyik ága osztrák kegyvadászatból s grófi czimért katholizált, 
igyekezett a nép között is prozelitákat csinálni, a mi csak részben sikerült, mert Bodola 
magyar nemzetiségű lakói közül 600 ma is ev. református hiten van, mig a katholikusok 
száma csak 278-ra megy. E magyar népesség öltözet, beszédmód és jellemre nézve a hétfalusi 
néptől igen kevésben tér el, ugy hogy azzal bizton egy eredetűeknek tarthatjuk. A 
reformátusok temploma ujabb épület, a katholikusok Béldi Tivadar udvarában levő kápolnája 
1770-ben épült; de van ott egy igen érdekes és szép idomú keresztelő-medencze, melyet 
Bodola 1405-ben már fennállott régi templomából fennmaradottnak s ezen nyom nélkül eltünt 
régi egyház egyedüli műemlékének hiszek, miért annak kicsinyitett képét melléklem is. 

A templom szentélyében egy kőkoporsónak fedélzete van, melyen vas fegyverzetű hősnek 
dombor faragványú szobra tűnik fel, nagyon megrongált állapotban. Ehhez egy másik 
feliratok kőnek töredéke van feltámasztva, melynek nagyon elkopott feliratából csak ennyi 
olvasható ki: 

Tumulus Generosi D. Clementis Béldi de Uzon trium Sedium siculicalium Sepsi Kisdi et 
Orbai sup… regius Capitaneus… Vero expeditionibus victo… reli… propg… Stadio Aetatis 
XXX… 1677. D. 6. febr… De Re DD. 



 

A bodolai katholikus kápolnában levő sirkövek töredéke. (Rajz. Bicsérdy János.) 

Más most ha ezen kő valójában a kőkoporsó homlokzatos oldalát képezte – a mint állitják – 
akkor a tetőlapon levő hős alakja fenn emlitett Beldi Kelement ábrázolja. Mind a két 
műtöredéknek képét melléklem. 

Ezzel bucsút is vehetünk Bodolától, hogy meglátogassuk társfaluit: a szomszédos Nyiént és 
Márkost, melyek Felső-Fehérvármegye itt levő darabkájának területén, Bodolán alól a Bodza 
vidéki hegyek közé bemélyülő két völgyecske torkolatában rejtőzködnek. 

Nyién és Márkos. 
Rendes az, hogy a barczasági magyarság e szép tér mind négy oldalán a hegyek aljába vonult; 
délen a Hétfalu, keleten Bodola, Nyién, Márkos, északon Erősd, Árapatak, Hidvég; nyugaton 
Apácza, Krizba és Ujfaluba, mig a tér közepét egészen átengedték a szászoknak; mintha előre 
tudták volna, hogy ezen jótékonysággal elhalmozott idegen néptöredék el fog kivánkozni e 
hazától, s azért mintegy előkiszámitással ugy települtek – bár kopár vidéket kaptak is – hogy 
körülöleljék erős védkarként e gyönyörű tért, hogy azt a német sógorok könnyen ki ne 
szakíthassák a magyar birodalom kötelékei közül, a mint erre hajlamot már többször mutattak. 

Nyién (németül Kreuzburg és Thell, szászul Krezbirg, oláhul Tyiei) a Bodza hegyei közül 
kitörtető hasonnevű patak szűk köves völgyében fekszik, melyet a Piliske (jobbról) és a 
Kecskenyak (balról) magas bérczei zárnak el. 

Nyién lakói közöl 1190 magyar, 856 oláh, azonban a földbirtok mind magyar kézen van, ugy 
anynyira, hogy 8 frt censussal választó oláh egyetlen egy van. 

A nyiéni reformatus templom nagyobb harangján e körirat fordul elő: „Causa memoriam fieri 
fecit. E. D. Béldi Kelemen 1607.” 

De van Nyiénnek e harangnál még érdekesebb régisége is, s ez a német lovagok által (1222-
ben) itten épitett Cruceburg (Kreuzburg) a rend barczasági várainak legjelentékenyebbike. 

Hogy ezen a német lovagok történetében nevezetes szerepet játszott vár itten feküdt, arra 
elfogadhatjuk bizonyitványul azt is, hogy Nyiént a szászok mai napon is Kretzbirgnek 
nevezik, mi az ő nyelvükön Kreuzburgot jelent; de különben okmányi útmutatásaink is 
vannak arra, hogy a keresett vár itt és nem másutt feküdhetett. Ugyanis a midőn II. Endre 
1211-ben a német lovagokat Barczára telepité, a birtokukba bocsátott terület keleti határául a 
prázsmári Feketevizet és a Tömös folyót határozta; azonban a lovagok alig települtek le s már 
is terjeszkedni kezdettek, s alkalmasint hadászati szempontból, hogy a Bodza felől benyomuló 
kunoknak, – kiknek a nyiéni szűk völgyön kelle a Barczára érniök – sikeresebben 
ellentállhassanak, határaikon kivül a király területén épitettek egy védvárat, melyet a rend 



keresztjelvényéről Cruceburgnak neveztek el. A király ekkor még a lovagok előszeretetével 
levén eltelve, s alkalmasint a fennebb emlitett hadászati czélt is szem előtt tartva, nemcsak 
elnézte e kis terjeszkedést, hanem egy adománylevelében a lovagok által egészen ujból épitett 
Cruceburgot tartózandóságaival: nevezetesen 30 ekealj földdel a lovagoknak adományozta, 
illetőleg előbb adott birtokaikhoz csatolta*Lásd ez okmányt Fejér Cod. Dipl. III. 1, 116, 118. 
és Urkun. bei Teutsch und Firnh. Regest. p. XX. Az okmány keletezése hiányzik, de az nem 
sokkal kelhetett 1211 után, mint tartalma jelöli.. Ebből azonban nem következik az, mit 
Philippi mond*Die deutsch. Ritter 43–44. lap. Philippi még badarabb dolgokat is következtet 
a Feketeügy, Honárka, Papok-sáncza neveknek magyarázatából, melyek czáfolásra nem 
méltók., hogy a vár tartozandóságai alatt a Bodzát kell érteni, mely már ekkor a lovagok 
birtokába ment; ez nagyon is túlzott következtetés éppen akkor, a midőn az adománylevélben 
meg van határozva a terület, a mi 30 ekealjat vagy is (Verbőczi felfejtése szerint) 7691 holdat 
tett, a mi legfölebb a nyiéni határt és nem az ötven ezernyi holdat magában foglaló Bodzát 
jelölhette. 

Cruceburg mindenesetre mint az ellenség támadásainak leginkább kitett vár erőssen épült s a 
lovagok legjelentékenyebb védhelye volt, melyet fájdalom, nemcsak a kunok, hanem az őket 
nagylelkűleg befogadott király ellen is használtak, mert a midőn a német lovagok több nemű 
erőszakos foglalásaik, törvénysértéseik által a királyt maguk ellen ingerelték, az az erdélyi 
vajdát küldötte ellenök s már csaták folytak, midőn a pápa közbevetése következtében a király 
nemcsak visszavonta sergeit, hanem a lovagokat ujból szeretetébe vissza fogadva, 1222-ben 
egy második adománylevelében eddigi birtokaikon kivül a havastúli kunok tartományát is 
egész a Dunáig nekik engedte. Ekkor igen valószinüleg a Bodza is a lovagok kezére jutott. 
Azonban a királyi nagylelkűség nem fegyverezte le a lovagokat, hanem még 
elbizakodottabbakká tette, azok pénzt kezdtek veretni s önálló statust alkotva, a Barczaságot a 
pápának ajándékozták el. Az ország integritásának e megsértését tovább tűrni nem lehete, 
ország és király átlátta, hogy a lovagok veszélyesebbek, mint a kunok, kik ellen behivattak; a 
király azért személyesen vezényelte seregét a hálátlan lovagok ellen 1225. tavaszán, s 
legerősebb védhelyükön Cruceburgban felkeresve, e várat bevette, lerombolta, a lovagok 
közül sokakat leöletett, másokat fogságba hurczoltatott. Cruceburg elestére vonatkozó némely 
adataink vannak az e miatt a pápához futó lovagok panaszai, s az ezek alapján keletkezett 
pápai bullákban, nevezetesen egyben szemrehányást tesz a pápa a királynak, hogy csak 
Cruceburg bevételével 1000 markánál több kárt okozott a lovagoknak, a mi mindenesetre 
jelöli, hogy Cruceburg jelentékeny erőd volt; az aradi őrkanonok jelentéséből a lovagok 
elbizakodottsága és elszántsága jeléül azt látjuk, hogy a lovagok kijelenték, hogy inkább 
utolsóig elvérzenek, mint sem a Barczaságot a királynak visszaengedjék; ez mutatja, hogy 
Cruceburg falai alatt erős harczokat kellett a királyi sergeknek vívniok, mig az erős és jól 
védett vár birtokába jutottak*Az itt előadottakról láss többet e kötet előismertetésében, hol a 
kutfőkre való hivatkozás is meg van.. Ennyi, mit Cruceburg multjára vonatkozólag 
felhozhatunk s ha már most a hetedfél század előtt feldult várnak maradványait keresni 
elindulunk, ne csudálkozzunk, ha csekély nyomokra akadunk csak; de ezeket is észlelnünk és 
ismertetnünk kell, annyival inkább kell ezt tennünk, mert előttünk azt senki sem végezte. 

A szűk fekvölgyébe messze felnyuló Nyién felső végén jobb partilag a Várpatak X*Lásd e 
vár alaprajzát. szakad be a Nyién patakba Z. E kis patak mindkét oldalán meredek oldalú 
kopár réteges kárpáti homokkő képződésű hegyek, a Piliskének kirugó előhegyei magasulnak 
föl; mindkettőnek oldalán kigyózólag fölmenő régi út bemetszete látszik. Mindkét hegyet ma 
is Várhegynek hivják, s mindkettőn régi erőditvények nyoma ismerhető fel. 



A balparti Várhegy tetején nyakas körteidomú erőd állott, melynek északra forditott 
vastagabb végét kettős sáncz R S övezte. E sánczok még most is 30 láb mélységüek, s 
félkörben folytak körül az erődnek ily idomban kanyaruló falait, mely falak 50 lábbal 
feküdtek a sánczok szinvonala fölött. Az erőd kettős volt; egy 43 lépés hosszú és 30 lépés 
széles tojás idomú elővár A, melynek déli végéhez az előbbitől sáncz által elválasztott, 30 
lépés hosszuságú félkör alakú belső vár B volt csatolva, melyen túl a hegynek látszólag 
emberkéz által egyengetett végfokán C más épületnyomok mutatkoznak. Ezen, valamint a 
keleti és nyugati oldalon a hegy meredeken lévén leszelve, az északoldali sánczok nem voltak 
folytatva. A falaknak most csak alaprakata látszik, sánczai és a hegy oldala is el van boritva 
az elomlott falaknak legurult köveivel és ragacs-töredékeivel. A hegy oldalán kanyargólag 
felvezetett útnak D D D még most is látszanak nyomai. 

Ezen itt körvonaloztam erőd csak előváracsa vagy elkülönitett erődje volt a Várpatak 
jobbparti hegyfokát koronázott tekintélyesebb fővárnak. Itt a hegynek körded idomú (ovalis) 
terjedelmes fennlapja egészen be volt épitve, két tojásdad idomú erőd E F volt itt testesebb 
bütüjével összefordítva, melyek mindenike 95 lépés hosszusági, 53 lépés szélességi átmérettel 
és 280 lépés kerülettel bir. A kettőt mély átmetszet G különiti el, s körültök mindenütt széles, 
mély sáncz H H H H vonul el, mely csak is a függélyesen lehanyatló déli foknál van 
megszüntetve. Az északi oldalon, hol a bejáratnak is kellett lennie, s hol a hegy fennlapja 
legkönnyebben megközelithető, az egybekeskenyedő hegynyak, 50 lépésnyire a vár északi 
fokától, egy külső védsáncz K K által van átszelve. 

A várfalak bepástosodott (földréteg boritotta) gatonyán és a sánczokon is nagymennyiségű 
vereses és tüz nyomait mutató kő van szétszórva, mi mutatja e várnak tüz általi elpusztultát. A 
rege szerint e várat óriások épitették, kik büszke felfuvalkodottságuk és elbizakodottságukban 
át akarták hidalni a két erőd közti Várpatak völgyét, s ezt végrehajtandók az ördöggel 
szövetkeztek; de az igazságos Isten elvette erejöket, s villámaival zuzta szét büszke várukat. 
Ezen népregében jelképes előadását találhatjuk a lovagok elbizakodottságának, kik nyert 
szabadalmaik határait túllépve, a pápákkal szövetkeztek ezen szép terület elidegenitésére; de 
elbizakodottságuk csakhamar büntetve lett, mert a megbántott ország fegyvere hamar elűzte 
őket, s büszke váraikat lerombolá. 

A vártetőről a Lempesch és Veczer nyilata közt látszik a földvári és a büszke sziklaormon ülő 
krizbai-vár, mind hárman a német lovagok büszke felfuvalkodottságának és hatalmának 
egykor erős bástyái, mind három rom, melyeket a megsértett ország és daczczal kihívott 
király szétrombolt. Legyen itt magyarázatul a nyiéni Kreuzburg romjainak alaprajza. 



 

E vár élete rövid volt, mert azt a német lovagok ide településök után, terjeszkedésük 
korszakában, tehát 1220 körül épithették s 1225 tavaszán első vára volt a lovagoknak, melyet 
a királyi sergek bevettek és valószinüleg le is romboltak. 

Nyiénnel egybekötött egy regét, e puszta romok illustratiójára ide iktatok. Midőn a német 
rend kiűzetett az országból, a nyiéni várat és tartozandóságait egy a rendből kilépett, s a 
királynak meghódolt Thiel nevű gróf nyerte el, tőle származnék Nyiénnek oláh neve, mi 
Thiel. Ezen Thielnek gyönyörű leánya volt, kinek kezére egyaránt vágyott egy Uzonban lakott 
Béldi, és egy Zágonban lakott Mikes, mindkettő hős a harczokban, s nagy vadász béke idején, 
s mint ilyenek gyakori látogatók Thielnél, ki Mikest választá leánya férjeül; de a leány Béldit 
szerette titokban, s Beldi is lángolt a leányért. Ennek hű komornája volt a szerelmi pósta, a ki 
a reménytelenül egymásért élők érzelmeit tolmácsoló leveleket kézhez juttatta. Egy nagy 
medvevadászat alkalmával, melyre a vidék leventéi mind összesereglettek, egy sebesitett öreg 
medve Thielre ront, s azon perczben, midőn a küzdésben kimerült Thiel összerogynék a 
bőszült vad áldozataképen, az elősiető Béldinek ügyesen röpitett kelevésze szegzé át a medve 
szivét. A hálálkodó Thiel az összefutott vadászsereg előtt ünnepélyes fogadást tett, hogy élete 
megmentőjének bármely kivánatát teljesiteni fogja. A vadászatot befejezett lakomán a 
bilikomok üritése közt, e kor szokása szerint, megpendült a koboz, s egy alkalmi versben 
elzengé a dalnok Thiel vadászkalandját, Béldi hős tettét, s Thiel a daltól lelkesülten fölhivá 
Béldit, hogy nyilvánitsa óhajtását, esküszik, hogy bármit kérjen is – legyen az bár kedves 
szürke harczi méne, melyről egy arab sheiket önkezűleg teritett le – tőle meg nem tagadandja. 
Nem szilaj harczménet kérek – felelé Béldi – szelid kis galambot óhajtok én: leányodat, kit 
imádok, s kitől viszont szerettetem. Ez eleinte az öreg ur tréfáját elrontotta; de eskü erősitette 
szavát vissza nem vehette, s beleegyezését kelletvén adni, a vadászlakoma lakadalommá 
változott. Az eleinte mormogó atya vejét később nagyon megszerette, s gyakran mondá, hogy 
Isten elegyité azt a medvét a játékba, hogy ti gyermekeim boldogak legyetek, s én is veletek. 
Eddig a rege, mit a nép ajkáról vevék. 

Béldi Bodolára épitett magának várat, s a vár körött települőkből alakult a falu; de sokáig oly 
kicsin, hogy Nyiénnek filiája, és csak később, a reformatio elterjedtével lett külön 
egyházközségé. Ezen regében, úgy látszik azon nyiéni (neeni) Thilmanra van vonatkozás, ki, 
miként fennebb Prázsmárnál látók, 1454-ben mint Nyién birtokosa perelt és lépett egyességre 
a prázsmáriakkal. Nyién Bodolával együtt 1509-ben Törcsvárhoz tartozott*Lásd feljebb 
Boldolánál.. 1510-ben jul. 19-én Ulászló a kolozsmonostori conventnek megrendelte, hogy 
Béldi Pált a Thiel Balázs kihaltával fiscusra szállt fehérvármegyei Nyiénbe, melyet ő minden 



királyi jogokkal Béldi Pál és utódainak adományozott, beiktassa, mi szentiványi Apor Lukács 
és torjai Apor László királyi emberek jelenlétében meg is történt*A beiktatásnál mint 
meghivott szomszédok jelen voltak: háportoni Forró Tamás Bodoláról, Biró Mihály, Falka 
Balázs és Morhath András bikfalvi székelyek, Geréb Barnabás Árapatakról és a prázsmári 
polgárok.. 1519-ben II. Lajos Nyiént Bodolával együtt Brassónak adományozza, sőt János 
király 1539-ben Béldi Pált a szentléleki vár és tartozandóságaival kárpótolta is*Albrich Pall. 
Coron. p. 235–298. és Nr. 11 p. 153., mindazonáltal úgy látszik, hogy a Béldiek úgy Nyiént 
mint Bodolát továbbra is kezökön tartották, s azt a (Béldi Pál jószágait elnyert) Mikesekkel 
együtt még ma is birják. 

1690-ben a kezdetben dicső győzelemmel honmentőként megjelent Tököli, a viszonyok 
hatalma, valamint győzelme és a nép őszinte csatlakozásának gyors fel nem használása által 
visszavonulásra kényszerittetvén: october 23-án és 24-én két napig táborozott a nyiéni mezőn 
s bár a haza ügyének győzelméhez minden reménye veszve volt, ő maga, s azok, kik hozzá 
csatlakozva őt követni elszánták magukat, nagy fájdalommal tudtak a szeretett haza földétől 
megválni. Nagy zsibongás lőn a nyiéni mezőn – mond Almády István*Lásd Almády Ist. 
naplóját a Századok 1868. évf. jul. havi füzetében. – midőn a fenyegetett tábor a Bodzán éj 
idején átvonult; mert azon percz óta a szabadságnak hősei számüzöttekké, földönfutó 
menekültekké lettek, kikre üldözés, szenvedés és a hazától távol való halál várt. Itt volt azon 
nagy nemzeti tragoediának egyik legfájdalmasabb jelenete, a mely annyi dicsőség után vég 
fejleményét és megoldását az iszmidi (nicodemiai) sírkő néma nagyszerűségében találta. 

Nyién völgyén felül, a Bodza hegységeinek egy másik ezzel párhuzamos völgyében fekszik 
Márkos, leginkább oláhok által lakott harmadik faluja F.-Fehér ide ékelt kis szigetének, hol 
mi nevezetest sem találván, útunkat a Bodza nagyszerű vidékei felé irányozzuk. 

A Tatrang. Bodola. Béldi Pál emléke, kastélyának romjai; vasbilincsei; arczképe, kápolna. 
Béldi Kelemen sirköve. Nyién, régi harangja. Cruceburg nyomai; e vár terjedelme; alaprajza. 
Thiel és Béldi regéje. 

Mióta az emberek a természeti vadság kezdetlegességéből kiemelkedve társadalomba léptek, s 
ebből a nyelvazonosság s fajrokonságok alapján a nemzeti egységek kinőtték magukat: soha 
nemzet oly bolondul eldarabolva, szétosztva nem volt, mint a nagy Teuton nemzet. A 
természet törvényei szerint a gyöngébb részek mindig az egymáshoz való ragaszkodás 
(cohesio) törvényét követik, mert hisz a legcsekélyebb parányok egybecsatolása képes csak 
mindennel daczoló roppant tömeget és erőt alkotni. Egyes szemcsék alkotják a fellegekig 
felnyuló roppant bérczeket; egész földünk, mondhatnók az egész mindenség, öntudatlan és 
szerves életű parányok ily egyesüléséből áll. A tenger zajló hullámai közepette, melyek 
vihartól korbácsolt dühökben mindent elsodornak, a természet ezen törvényei tartják fenn a 
szerves életet; a parányi csigák, kagylók, korálok, osztrigák stb. egymáshoz huzódva alkotnak 
oly roppant telepeket, melyek az Oceán dühével daczolni képesek. A gyengék egyesüléséből 
kifejlett erő tudja egyedül az önfenntartás biztos alapját előállitani. 

Meg volt kétségtelenül az egyesülési szükségesség ez érzete a Hermán által Róma rabigája 
alól felszabaditott német fajnál is, s Nagy Károly alatt ez egyesülés nemcsak hogy tényleg 
létrejött, hanem a német nemzetiségi tömörülés magvát képezé egy roppant birodalomnak, a 
mely eredeti czéljától eltérve, később szétmállott épen azon okokból, melyek Rómát 
megbuktatták, s melyek minden oly birodalmat meg fognak buktatni, mely nem a népek 
önkéntes, érdekegység parancsolta csatlakozásában, hanem az erőszakolt hóditásban keresi 
alapját. 



Nagy Károly birodalmának romjai felett a feudalismus átkos cselszövénye szőtte végig 
mérges hálóját; egyes hatalmasak, kalandorok, rablólovagok vontak hatalmuk alá annyi részt, 
mennyit tudtak; a népek jogai és szabadsága felett oly szomorú osztakozás állott elő, hol 
zsákmányt s trónt mindenki szerezhetett magának, kiben arra akarat és erély nem hiányzott. 
Igy mállott szét a nagy nemzet számtalan apró királyságokra, herczegségekre, grófságokra, 
melyek paralizálták e nemzet erejét, s annyi hosszú századokon át képtelenné tették azon nagy 
szerep betöltésére, melyre számereje, geografiai fekvése s fejlettségénél fogva is hivatva volt. 
Igy pazarlódott el egyesek nagyravágyása, egyes családok hagyományos ellenszenve, vagy 
birtokvágyáért a nagy német nemzet ereje, s annyi nemes vér, melylyel nem csak a maguk 
szabadságát, egyesülését s ez általi erősödését vívhatták volna ki, hanem egyszersmind az 
emberiség előhaladásának vívmányaival is dicsekedhetnének. Pedig az egyesülésnek nagy 
eszméje soha annyi szivet theoriában nem lelkesitett, mint Germaniában, 40 millió egy 
nyelvű, egy nemzetiségű embernek ily elméleti törekvése már századok óta a jelszó, s mégis a 
„grosse Deutschland” még napjainkban is csak geografiai fogalom; Nagy Friedrich lángesze, 
Bismarck ügyes diplomatikai fogásai, s a gyútüs fegyverek által felmutatott győzelmei 
daczára, habár egy kalap alá vonva, de érdekei által százfelé huzva tengődik, s ős hazájában 
szabadságot s jóllétet nem találó népének százezrei vándorolnak szét mindenfelé, főleg túl az 
Oceánon. E visszás helyzet visszatetszik mindenkinek; az egyesülés eszméje – mely egyedül 
üdvhozó – már rég érett gyümölcs, de nincs, ki abba elszántan beleharapjon, tátott szájjal 
nézik, hogy az rothadva pottyanjon alá. Pedig a dolog nagyon egyszerűnek s könnyűnek 
tetszik; Friedrich ugy mint Bismarck oly közel voltak a czél létesitéséhez, csak egyetlen lépést 
kellett tenniök, hogy az ige testté váljék; de ez egyetlen lépésre mindkettőnél hiányzott az erő 
és akarat, mert egyikök sem merte vezérzászlójáról letörülni a régi jelszót, mi „zsarnokság”, s 
helyére irni a biztos győzelem jelszavát, mi „szabadság.” 

De hát mi dolga van a mi Felső-Fehérvármegyénknek a szomorú vajudásaiban létre nem 
jöhető német egységgel? Hát csak az, hogy ez is kicsinyben amannak példáját mutatja, a 
mennyiben ezen vármegye is ugy szét van forgácsolva, mint a nagy Germania, egyes darabjai 
ugy szét vannak szórva, mint az apró német herczegségek, melyeknek még nevét is rég 
elfeledtük, mert elvégre is az ember esze nem lomtár, hogy ott minden hiábavalóság 
megmaradjon; aztán a mi kérdéses vármegyénkben is mutatkozik azon rendetlenség és 
tehetetlenség, a mi visszás helyzetéből természetesen következik, de a melyet, azt hiszem, 
nemzetünk hamarább tudand megorvosolni, mint a theoriák emberei a német egységet 
létrehozni. 

III. A bodzai vám vidéke. 
 
FEJEZETEK 

Szászbércz. 
A mit csak sejtelemszerüleg pillantánk meg az aljból, az nagyszerű valósággá vált a 
Szászbércz tetőormán*A Szászbércz Hauer szerint 518° magas a tengerszín felett., a hol 
félórát igénybe vevő felmászásunkért a legelbűvölőbb látvány varázsa által voltunk 
kárpótolva. Szebb bevezetést a Bodza vidékére alig lehetne képzelni e havasi panorámánál; 
méltó előlátványa ez ama havas-tájnak, a mely lépten-nyomon szépségeinek kimerithetlen 
gazdagságával ismerteti meg az útast, a mely folytonos elragadtatásban ringatja a vándort, s a 



mely egy bűbájos látványt azért tár fel, hogy egy azt követő szebb által azt elhomályositsa. A 
Bodza vidéke egy folytonos lánczolatát képezi a természet szépségeinek, melylyel eltelni, 
melyet kimeritni, s annál kevésbbé lehet méltó színekkel ecsetelni; gyenge kisérlet marad 
tehát az én erkőlködésem is, melylyel a Bodza-vidék előképét: a Szászbércz ormáról feltáruló 
körlátványt leirni törekedem, de ezzel az útas tájékozásánál egyebet elérni nem is 
szándékozom. 

 

A bodzai vám nyugatról felvett látképe hátterében a Kalváriával. (Rajz. Greguss J.) 

Legelébb is nyugatra fordultunk, hogy búcsút vegyünk a látkörünkből jó darabig letünő 
Barczaságtól. Mily szép volt a reggel párázatainak festői leplébe burkolózott tér, mily 
elragadóak voltak az azt környező havasok, melyek a távolságnak kéklő zománczával voltak 
bevonva, mig a magasabb kopár csúcsok a napnak oda lövellő sugarai által fényesen voltak 
megaranyozva; de ez ismert alakok bármily ragyogó világitásban igyekeztek is magukat 
felmutatni, figyelmünket soká le nem kötheték, mert a túloldalon uj, ismeretlen, s már a 
közvetlenség által is vonzóbb vidék csábitotta maga felé kiváncsi pillanatainkat, s ragadta 
meg figyelmünket; kisértsük meg annak ha nem is hű képét, de legalább vázlatos körvonalait 
e lapokra vetni. 

Közvetlen a Szászbércz közelében a látkép előtereként három kupidomú hegy: a Dongó, 
Dobromir és Teszla emelkedik fel, a teremtő hatalmának óriási sziklaguláiként, melyek közül 
a két első lengő fenyvesek zöld leplével van beboritva, mig a Teszla kopár mészkő-
halmazával, a képzelhető legszebb hullámvonalokba mint márvány piramis merészen lövell 
fel oly magasra, hogy a futó felhők gyakran fennakadnak tetején, s a merész röptű királysas is 
alig meri tetőormáig kiterjeszteni terjes röpköreit. Mindez – mi önmagában is eléggé elragadó 
képet nyujt – nem más a nagyszerű látvány előterének kis részénél, mert ezek háta mögött 
emelkedik csodás decoratióként a Csukás; déli és keleti Kárpátaink e legszebb sziklahavasa, 
melynek 6150 lábig felmagasuló jegeczkristályszerű sziklaszálai, valójában tüneményszerűen 
szépek és megragadók, ugy hogy a legmerészebb várakozást is messze túlszárnyalják; óriási 
csompói most mint roppant orgonasípok, majd mint özönelőtti állatok ijedelmes kövületei 
merednek ég felé, oly roppant változékonyságban, hogy a szem káprázik megpillantásuknál, s 
oly megszámlálhatlan mennyiségben, hogy azokat számba venni, azokat osztályozni képtelen 
a korlátolt emberi elme. Lesz majd alkalmunk ezen a távolból is oly megdöbbentőleg 
nagyszerű havast közelebbről is vizsgálni, most csak általános jellegzésére azt hozom fel, 
hogy ha van hazánknak havasa, a mely a világhirű Detonátával párhuzamba állitható: az 
bizonynyal a Csukás, mely alakszépsége mellette bizton megállhat; de a mely nagyszerűség és 
magasság tekintetében amazt sokkal felülmulja. 

A Csukás csak bogpontját képezi azon több irányba elhuzódó havas lánczolatoknak, melyek a 
Szászbérczről feltáruló nagyszerű panorámának összeségét alkotják; mert a Szászbérczen túl 
terül el keletre azon lankás hegység, mely között az elébb be- (nyugatnak), azután kifelé folyó 



Bodza vizének nyiltabb völgye és az ezen főfolyamba siető számos mellékcsermelynek 
gazdag színpompájú erdőségek közé szegett szükebb völgyületei ágyalják be magukat; ezen 
innen lapályosnak tetsző erdőségek rengetegén túl a határszélnek sziklafala, a keleti 
Kárpátoknak hatalmas bérczlánczolata huzódik el, melynek főbb csúcsait a Királyhegy, Nagy-
Tatár, Kis-Tatár és a két csúcsos Szilon alkotják, melyekkel a távoli Csilyános és Ménesbércz 
függnek össze. E havascsúcsok már alakjuk és magasságuknál fogva is méltán magokra 
vonják a figyelmet; de mily széppé, mily ragyogóvá tette a reggelnek átlátszó, vidor világitása 
s az a dús szinezet, a mit a távolság különbözősége nyomott reájuk, s mely az indigo és 
lilaszinből, a finoman elmosódó azurba ment át, mig a közeli tájt a minden irányból letörtető 
csermelyek mint ezüst erek hálózták be. Itt-ott az emberi tanyák vagy hamvadó pásztortüzek 
füstfátyola huzódott el hosszan a bérczek élein, mint kaczér hölgy lengő fátyola, hogy a vidék 
szinpompáját még fokozza. Lábainktól egy-egy életunt szikla zuhan alá menydörgésszerű 
zajjal, mintha Zeus sujtotta volna le villámparityájával, s az ember, e kis athom, szemben a 
nagyszerű tájidomokkal megdöbbenve áll, s a bámulat miatt nem tud szavakat találni a 
behatások kifejezésére, a táj szépségének méltó ecsetelésére. 

De ideje kibontakoznunk az összbehatás varázsából, hogy a tájrészletek vizsgálatához 
kezdjünk. A Szászbérczről leszállva, az annak keleti oldalán eredő Döblönpatak kies 
völgyébe értünk, mely a szomszéd hegyek vizét vezeti le az e vidék fő arteriáját képező 
Bodza vizébe. E patak szűk völgyében csakhamar feltűnnek a polgárosodás nyomai, mert itt 
vannak Bodza községnek szétszórt viskói, melyek közül egyes csoportok a patak virányaira 
helyezkedve, regényesen visztükrözik magokat a kristályhullámokban, mig mások fenn a 
bérczéleken, mint sasfészek büszkélkednek; a szerény lakok körül mindenütt oázként tűnnek 
fel az erdőség közti irtványok, melyeket az ember, az ős erdőt kipusztitva, hasznosit. Ezen 
szétszórtság teszi azt, hogy a különben csak 1013 lelket számláló Bodza község 2 folyó 
mértföldnél hosszabb területen fekszik, s nem csak a Döblön patak völgyét egész hosszában, 
hanem a Bodza-vize völgyének egy részét is betölti, és szomszédos hegyeit is elboritja, a mi 
nem kis mértékben emeli e vidék regényességét. 

A bodzai vám és Bodza-vize. 
Hol a nyugatról keletnek tartó Döblön pataka a hon határitól befelé indult Bodza vizébe 
ömlik, hol a Bodza vizének nyilt völgyét egy templom által*E templom 1794-ben épült, s bár 
csak 60-ra megy a hivek száma, külön pappal, külön lelkészséget alkot, melyhez Krászna, 
mint leányközség tartozik. koronázott kiszökellő előfok az ugynevezett Kálvária 
egybeszoritja: ott fekszik szép regényesen a bodzai vám, melynek festői házcsoportját három 
oldalról folyja körül a sziklamederben törtető, s áradatkor sziklákat sodró folyó, mely mint e 
hon szülöttje a haza felé vette útját, de itt a vámnál áttörhetlen sziklahegyekre bukkanván, 
megtérésre kényszerittetett, s kedvellenesen, ide-oda folyva hosszasan kanyarogva fordul 
északnak, máshelyt keresve útat be a haza felé; de ilyet 2 mértföld hosszu vonalon sehol nem 
találhatván, Bodzafordulónál (község) ismét keletre fordul, s eredeti pályafutásával 
párhuzamos, de ellentétes folyással halad, mig végre átlátva, hogy a szeretett hazától, a 
kegyelt szülőföldtől csakugyan meg kell válnia: duzzogva, mérgesen habozva, tombolva, 
sziklákat repesztve és sodorva rohan ki Krásznánál idegen földre. Ez a Bodza vizének*A 
Bodza vizét oláhul Válye Tetyinek nevezik, egyik ága a Leánybükk, másik ága a Nagy-
Tatárból ered, mellékfolyói jobbról a tekintélyes Kis-Bodza vize és Szilon pataka. Balpartilag 
az Ördög pataka, Döblön pataka, Egres, Tálpatak, Ladocz patak, Bárka patak, Szita patak, 
Nagy-Báska patak, Peták és Sugó patak ömlenek a Bodza vizbe. Hazánkra eső folyamhossza 
6 1/2 mfd. rövid leirása, csak az adandó még hozzá, hogy idegen földön is megtartja hazafias 



vonzalmát, s ha már hazai földön nem haladhata, legalább a Dunába temetkezik, hogy ott 
hazai források vizével vegyüljön el. Itt csak röviden jellegezni akartam a Bodza vizének 
folyásirányát, azt nem sokára három irányú folyásának egész vonalán meg fogjuk járni, mi a 
Bodzavidék ismeretéhez fog minket eljuttatni; most visszatérünk a folyamvölgy 
legnevezetesebb pontjához a bodzai vámhoz, melynek mindenekelőtt képét melléklem. (Lásd 
a 67. lapon.) 

A bodzai vám kifelé vezető szekérút hiányában most csak a lóháton való közlekedést engedi 
meg, s mivel a vámhivatal 1787-n a Béldi család területén épült*A régi vámhivatal a Kis-
Bodzában volt. e család a kincstárral kötött szerződés alapján 1848 előtt 1500 veder bort 
hozhatott be vámmentesen az oláh fejedelemségből. E most kevesek által látogatott, s a 
kereskedés által csaknem egészen mellőzött határszéli szorosunk, hajdan legélénkebb és 
jártabb volt minden szorosaink közt. Azon korban, a midőn a kun-besenyő beütések által 
néptelenitett Barczaságot Endre király a német lovagrendnek adta át, a kunok és besenyők 
leginkább e szoroson ütöttek be s ott van most is a Királyhegy tetőormán azon hatalmas vár, 
melyet az ily beütések meggátlására emeltek volt királyaink s melyet a német lovagok 
kiujitottak; e vár azután három századon át mint határváraink legjelentősbike királykövi vár 
néven szerepelt. A hazánkat érintett török-tatár-oláh beütéseknek e szoros volt legkeresettebb 
útja, valamint kelet felé kiütő hadaink is legtöbbször választották e szorost; s azért a hon szent 
határainak védelmében, és az e védelem érdekében tett kiütések alkalmával gyakran omlott itt 
a hősöknek vére. Nem ok nélkül lépünk tehát a mult emlékei által fokozott tisztelettel, és a 
jövő kötelességérzetének lelkesedésével a Bodza vidék emlékszentesitett hantjaira. Hogy az 
itt lefolyt események horderejét fel tudjuk fogni, jelezzük röviden a Bodzához kötött történeti 
eseményeket. 

A kun és besenyő beütéseknek útja, mint fennebb emlitém, a Bodza szoros volt; itt dulakodott 
vallási türelmetlenségből a székely a vérrokon kun és besenyővel, csak azért, mert a pápa és 
papjai azokat pogányoknak nézve az ellenük való harczot üdvhozónak mondák, de a mely 
kárhozatos lett azért, mert a barczasági székelység kiirtásával végződött. 

Itt a Bodza véghatárain vívtak 1224-ben a német lovagok az őket várépitésükben meggátolni 
akaró kunokkal, még pedig győzelmesen, mint később ezt tüzetesen elő fogom adni. 

1353-ban, mig Laczk Endre erdélyi vajda a Moldovába beütött tatárokat szétszórta s 
vezérüket is elejtette, az alatt egy másik csapat Bodzánál beütött, s a Barczaságot 
feldulta*Lásd e beütést tüzetesebben alább Brassó leirásánál.. 

1421-ben itt tört be szultán Amurát Brassót és vidékét elpusztitó roppant hadsergével. 

1508-ban itt akartak betörni a törökök, de Józsa temesi bán elibük állván, szétverte és 
visszaüzte őket. 

1529-ben a Zápolya segitségére háromszor beküldött Péter vajda is alkalmasint az akkor 
legjártabb bodzai vonalt használta. 

Itt jött be 1533-ban, jul. 5-én tamerlani pompával az öreg Gritti; ide jött elibe fia s néhány 
megvesztegetett főur, hogy azt, ki e hon függetlenségét megsemmisitni érkezett, királyi 
pompával fogadják, nem is gondolván, hogy ama hazánkat fenyegető diadalmenetnek tragicus 
vége lehet. 



1556-ban kétszer, máj. 14-én és jun. 14-én jött be Izabella segélyére Petrovics oláh vajda, s ez 
év novemberében is a Bodzán vonult ki*Lásd Bethlen Fark. Hist. I. 594–597.. 

1599. oct. 23-án a Bodzánál jött be az álnok Mihály vajda, s 1600-ban, miriszloi veresége 
után futásnak eredve, szept. 25-én a Bodzára ért, s onnan october 6-án Basta vétkes elnézése 
mellett kifutott Erdélyből*Lásd Kővári Erd. Tört. IV. 93, 112. lap.. 

Itt jött be 1611-ben szept. 23-án Báthori Gábor által előidézett zavarok alkalmával Omer pasa, 
26,000-ből álló sergével*Lásd ugyanott Erd. Tört. IV. 203. lap., Báthori segélyére. 1611. sept. 
Ráduj vajda Forgács elvonulásakor a Bodzán futott ki*Blätt f. Geist stb. 1846. évf. 190.. 

1613-ban ugyanitt jöttek be a haza és a porta előtt kegyvesztett Báthori Gábor letételére, s 
Bethlen Gábor trónrahelyezésére, a magyar Ogli pasa által vezénylett török és szövetséges 
sergek*Lásd Kővári IV. 110–112. lap.. 

1655-ben jun. 29-én Bodzán vonult ki Rákóczi György 62,000 emberből álló hadsergével, a 
legvadabb katonai anarchiát inaugurált semények ellen, mivel ezek a törcsvári szoros útait 
bevágták volt; a magyar sergek a seményeket több csatában leverték, s Plojest mellett 
szétszórva, nagy zsákmánynyal tértek meg*Lásd Blätt. f. Geist, Gem. und Vaterl. 1840. évf. 
213–214. lap.; de a mig a fejedelem Fehérvárt nagy győzelmi ünnepet tartott, azalatt a 
semények összeszedték magukat, s tatárokkal egyesülten rohantak Bodzán át a Barczára, s 
mig a fejedelmi sergek kiüzésükre egybegyülhettek, addig Hétfalut és a Barcza nagy részét 
lángba boriták s kiprédálák*Lásd Kővári Erd. Tört. V. 56. lap.. E pusztitás előhirnöke volt a 
még nagyobb vész és nyomornak, melyet II. Rákóczi György gondolatlan lengyelországi 
hadjárata s Rhédeinek trónróli elüzetése által a törökök maga ellen ingerlésével okozott, a 
midőn azok Erdélyt pusztitó hadakkal özönlék el, vérnyomokat és a felgyujtott falvak 
pusztulását hagyva maguk után. 

Itt a bodzai szoroson tört be 1658. aug. 15–19-én a szilistrai pasa által vezérelt 80,000 török-
tatár és oláh had. Hasztalan állt ott Mikes Mihály székelyeivel, leonidási önfeláldozása csak 
sikertelen küzdelem volt, mely ha perczre feltartóztatá is, de meg nem gátolhatá, hogy e 
féktelen népcsorda át ne törje magát, s el ne pusztitsa a Barczát és Háromszék szép rónáját. 

Itt jött be 1683-ban márcz. 23-án a Bécs ostromához siető Gezai-Mehemed khán 80,000 
tatárral*Benkő Spec. Tranis.. 

Itt őrködtek kártyázva Heisler tábornok és Teleki Mihály uram Tökölivel szemben; itt 
mulatoztak e fennhéjázó urak, mig ő Törcsvárnál készité elő győzelme diadalútját. Ekkor a 
Királyhegy oldalán lévő vádsánczok ágyúkkal voltak megrakva, melyeket a törcsvári támadás 
hirére az oda siető Heisler hirtelen átszállitni nem tudván, Stell és Werf hadnagyok alatt 50 
gyalogot hagyott azok őrizetére; ezen 50 ember a zernyesti győzelem hirétől megrettent 
brassai parancsnok (Guttenstein) rendeletére Brassóba huzódott, Tököli aztán augusztus 26-án 
prázsmári táborából Bodzára sietett s a sánczokban feledett ágyúkat és igen nagy lőkészletet 
kardcsapás nélkül elfoglalván, táborába szállitotta*Lásd Sieb. Prov. Blätter II. 217. és Fundgr. 
II. 238–279. lap.. És Tököli, a magyar szabadságharczok e dicső bajnoka, két hónapi 
fejedelemsége után, elhagyatva tatáraitól, el a reménytől, hogy a magyar hazát – melyért 20 
évet töltött a harczmezőn, melynek szabadságaért oly kitartóan harczola – megmenthesse: e 
szoroson vonult ki oct. 25-én 1690-ben Oláhországba; utólszor innen nyugtatá szemeit a szent 
haza elhagyandó bérczein, hosszú számüzetés, s messze földön, Ázsia távol partjain egy 
elfeledett sir jutván osztályrészeül annyi küzdelem dijában, határtalan honszerelme, 



magasztos önfeláldozása silány béreképen. Végre, 1788-ban, székelység tartá megszállva e 
szorost a törökök ellen, midőn parancsnokuk, Schulz ezredes – hagyomány szerint – a két 
török tolmács által hozott aranynyal töltött dinye által megvesztegettetni engedvén magát, 
elárulá hű seregét. Rendeletet adott ki, hogy – mivel a török elvonult – kantározzanak le s 
menjenek nyugodni; s midőn a védsereg mitsem sejtve szétoszlott, akkor egész ellentétes 
irányból, a Döblön pataka felöl vad „Alláh” kiáltással rohant elő a becsempészett török had; a 
készületlen székelyeket Bartha kapitány s két közlegényen kivül mind levágták. Álnokul nyert 
győzelmüket azonban sem ők, sem az áruló vezér nem élvezhették soká, mert a vész hirére 
csakhamar megérkeztek mint boszuló szellemek, a verescsákós székely huszárok, s a 
meglepett törökök közt oly iszonyú mészárlást vittek végbe, hogy hirmondók is alig 
menekülhettek el. A történelem ezen hős huszárok néhányának fentartotta nevét: ilyen volt 
Nemes György székely huszár alezredes, ki 24 törököt vágott le; Bora őrnagy, ki 11-et, és 
Damó százados, ki 7 törököt ejtett el a győzelmes csata folyama alatt, mi közben, mint a 
monda tartja, nem csak a török hullott, hanem az áruló Schulz is eltiportatott a rémülten 
menekülők által*Kővári is elbeszéli az esetet Erd. Földe Rég. 265. lap. és Erd. Tört. VI. k. 
151. lap.. És mivel e dicsteljes, véres napoknak nem volt költője, de még történésze sem, 
előállott a népköltészet, s a maga egyszerűen nemes modorában megéneklé e napoknak 
veszteségeit s győzelmeit. Egy ily népballadát sikerült felfedeznem, mely e csaták emlékét 
megőrzi, annak érdekes részleteit élénk szinnel adja elő, s mely költői becse mellett, történeti 
értékkel bir. Hogy a netáni elveszéstől megvédve legyen, ide iktatom a népköltészet e szép 
termékét. 

1788. A bodzai törökkel való veszekedésnek rövid leirása. 

Bokros bánatoknak setétes fellege, 

Szivedet megszállta székelyek serege, 

Mert a békeségnek kivánatos ege, 

Homályba borulva, szép napod melege. 

Ime jelen vagyon, mi vala jövendő; 

A miről szólottak, hogy lenne lejendő; 

Mely keserüséget, s gyászt vala szülendő: 

Ezer hét száz nyolczvan nyolczadik esztendő. 

Im beteljesedett; mint szemeink látják, 

Mindennapi gyászos példák mutogatják; 

Boldog napjainkat gyászszal beboritják, 

Melyek sziveinket gyakran szomorgatják. 

Már elközelgetett romlásunk ideje, 

Romlandó éltünknek gyászos esztendeje. 

Ez az esztendő lett annak elkezdője, 

Melyben sok testnek lett véres feredője. 

Én is romlásunkat hát néhány versemmel 

Gyászolom e jajos esztendőt szivemmel, 

Mindaddig pennámat hát nem is teszem el, 

Mig erről verseket nem irok kezemmel. 

Vajha valójában azért leirhatnám, 



Siralmas sorsunkat ha lerajzolhatnám, 

Semmi fáradságom, oh nem sajnálanám; 

Oh de olyan az, hogy én ki sem mondhatnám. 

Mindazáltal székely voltom szerint irok, 

A talentum szerint a mivel én birok; 

Szép hazám romlásán zokogással sirok, 

A reménlett jókkal miglen menyben birok. 

De ki verseimet olvasod, oh ne lesd, 

Hogy miben hibáztam, s szemeimre ne vesd. 

Te, ki jobban tudod, ird jobban; ne keresd 

A hibát; nem bánom, a mint tetszik, ugy fesd. 

Irásom légyen csak a Bodza völgyéről, 

S hegyek között fekvő tágas mezejéről; 

Szólok ezen kivül a Király hegyéről: 

Hazánk romlásának kínos mirigyéről. 

Mit irjak te rólad Királyhegy teteje, 

Vagy te vérontásnak készitett műhelye; 

Külső-belső Strimba; te Leánymezeje?! 

Rajtatok oda lőn sok vitéznek feje. 

Mert midőn eljöve pogány táborával, 

Királyhegyen kezdé nagyszámu hadával 

Seregünk rontani, álnok ostromával, 

Értsd meg mit művel itt compániájával. 

Az erdőbe magát éjjel berejtette, 

Melyszerint hálóját hátmögé vetette; 

Eztet, a kis sereg, észre akkor vette: 

Mikor már a pogány körülkeritette. 

Nem csüggednek ezen sok főtiszt urakkal, 

Hiven vitézkednek hív kapitányukkal; 

Valner ura a neve, a ki virtusokkal 

Ékesült, mint drága szép kert virágokkal. 

Mint hív előljáró keményen biztatja: 

„Rajta jó vitézek!” – szájával nógatja; 

Vitézül fegyverét maga is forgatja, 

Népének igy maga példáját mutatja. 

Csak kis segitséggel, midőn érkeznék ki 

A Leánymezőre kapitány ur Felki, 

Vitézül fegyverét már forgatja ki-ki, 

Nem volt hátra álló azok közül senki. 

De minthogy a pogány igen sok számával 



Rohan minden felől, ordit rút szájával: 

Török kézre kerül itt jó pajtásával 

Kapitány ur Valner, s más sok jó magával. 

Nem nyugszik a pogány meg ezen prédával, 

Eljön másodizben ismét nagy hadával, 

Készül romlásunkra álnok praktikával 

Kigyül Királyhegyre számtalan voltával. 

Kikkel szembeszáll főhadnagy ur Mártini, 

Ama hív hazafi alhadnagy úr Jáni; 

Pogánynyal vitézül ezek kezdnek bánni, 

De végeket mégis nagyon lehet szánni. 

Mert noha táplálja őket a reménység, 

De vagyon ott jelen csak kevés székelység, 

Kikben vagyon ugyan vitézség, sebesség, 

Mégis tőrbe ejti a szerencsétlenség. 

Mert azon kis serget annyi körülvette 

Pogány, hogy a földnek szinét betöltötte 

Strimba mezejéig szüntelen kergette, 

A halott testeket egymásra is tette. 

Itt a ki szemlélte számát a pogánynak, 

Megmondhatja, hogy egy székely jutott hánynak. 

Ugy volt csak, mint sereg farkas báránykának, 

A vagy egy falat hús éhült oroszlánynak. 

Látván, hogy fejünket naponként faggatják; 

A főelőljárók bölcsen által látják, 

Hogy oly kevés néppel nem tartóztathatják: 

Addig tartott rendet meg is változtatják. 

Oly messze nem tesznek többé gyalogságot 

Commandóra, hanem csupán lovasságot; 

Tapasztalható volt, hogy nem csalárdságot 

Tettek a vezérek, hanem nagy jóságot. 

Mert midőn Bodzára ágyút inditotta, 

Egész Királytetőt népe megszállotta, 

Csak kevés huszárság őket tartóztatta, 

Kálvári hegyéig*A bodzai vámtól északra eső és a völgyet elzáró hegyhát., de bebocsátotta. 

Itt az ütközethez ugyan hozzáfogott; 

Harminczhat óráig szüntelen dolgozott; 

Semmi nyereségből de most nem osztozott, 

Hanem három ágyút kénytelen itt hagyott. 

De oh, még sem nyugszik a kegyetlen pogány; 



Kiván mégis prédát, mint fene oroszlány, 

Noha országa van bőv, gazdag, nem sovány, 

Eljő oly nagy számmal, kit senki sem tud: hány? 

Kisasszony havának felderülésével, 

Tizenegyedik nap elérkezésével 

Strimba mezejére beszáll nagy sergével, 

Melyet belső Strimba alig tart külsővel. 

Ezzel kis sergünknek nem kis gondot adott, 

Hogy éjszaka várta, mig meghajnalodott, 

Kemény ostromlással harczolni ugy fogott, 

Hátul hogy kerüljön, ugy forgolódott. 

Ezt szemesen népünk ugyan észrevette, 

Balszárnya vitézül visszakeritette; 

Azalatt jobb szárnyát körülkeritette 

Kemény ostromlással helyéből kiverte. 

Mert árviz módjára erdőből kidülni  

Kezdett hátok mögött orditani, lőni 

Seregünk is ezzel kezdett szembe jönni, 

Igy a pogány kezde elől-hátul ölni. 

Ezek vitéz módon holott harczoltanak; 

Mind elől mind hátul buzgón forgódtanak, 

Utolsó csepp vérig hivséggel voltanak, 

Halálos horogra mégis akadtanak. 

Mert nem látnak jönni sehol segitséget, 

Már nem gondolhatnak annyi tehetséget, 

Hogy az elől hátul való erősséget 

Meggyőzzék: e szörnyű számu ellenséget. 

A nagy viadalban néznek földre égre; 

De nincs hová huzzák fejöket mentségre, 

Igen kevés számmal szakadnak el végre, 

Útjokat inditják be azon térségre. 

Hol Döblön pataka, Bodza összeszakad, 

Ott élte fonala mily sokaknak szakad, 

Mely miatt kínjában sok sziv meg is szakad, 

Sok hő könyhullásnak kutfejévé fakad. 

Virági hazánknak, itt elhervadának; 

Sok testek fő nélkül széjjel maradának; 

Keserves rabságra sokakat hordának, 

S adának a havasalföldi vajdának. 

Oberstlieutenantnak lőn itt egynek eleste; 



Testéből kicsordult vére földet feste; 

Földbe is téteték tisztelettel teste, 

Turátnyi volt neve, mig halál lenyeste. 

Minden ugy képzelte ezt mint jó incselért*Mérnökkari tisztet., 

Ki sok hegyet-völgyet bölcseséggel megmért; 

Már a kimért földnek teste gödrébe fért, 

Lelke pedig mennybe teremtőjéhez tért. 

Kapitány urak is itten odalettek, 

A kik hazánk mellett hiven vitézkedtek, 

Dik, Nymetzki és Roser, Kastenholz is tettek, 

Számot négyet, kik oly nevezetet vettek. 

Még több tiszt urak is maradtanak itt el, 

Konrád főhadnagy is, főhadnagy Törökkel, 

Alhadnagy urak is vagynak még ezekkel 

Kökő, Mezei, Mihájtz, Conrád, Vitebel. 

Többeket is talál a ki megkeresi, 

Mivel zászlótartó itten van Fenyvesi, 

Ernitz, Gajtz, Melknarit, ezeket is nyesi, 

Némelyeket élve pogány őrző lesi. 

Oh, mint vitetének Konstantinápolyban, 

Holott tételének a kínos akolyban, 

Vannak szenvedésben szüntelen olyanban, 

Melyhez hasonlót nem képzelhetsz fogolyban. 

Az elesett testek pedig hordattatnak 

Össze és a Bodzán halomba rakatnak, 

Hol a pogány testek külön hányattatnak, 

Azok fegyver által többé nem rontanak. 

Hanem csendességgel a sirhalom alatt 

Nyugosznak mind addig erős pecsét alatt, 

A feltámadásnak reménysége alatt, 

Mig megég tüz által ég, föld s minden állat. 

Példát itt már vehetsz utazó, ha itt mégy, 

Minemű romlandó s hamar elmuló légy, 

Gonosz itéletet te ezekről ne tégy, 

Hogy a Jehovától ezért büntetést végy. 

Mert eljön bizonynyal, hidd meg, nem sokára, 

A halálnak nyila tested sátorára, 

Akadhatsz még te is ő mérges horgára, 

Eljő, de nem tudod, holnapra vagy mára. 

Immár Bodzavölgybe emlékezeted nagy, 



Mivel véghazánknak szélén vámos hely vagy, 

Vámot adál s vevél, melyben megfőtt sok agy, 

Kik között kapitány van, sok fő- s alhadnagy. 

Te is Kalvária hegyes kerületje 

Voltál romlásunknak műves készületje. 

Nem használa nekünk sánczod épületje, 

Sőt hajócskánknak lőn rajtad merületje. 

No már székely haza, sirasd ifjaidat, 

Kebeledben nevelt ékes plántáidat, 

Gyászoljad homályban borult napjaidat, 

Térj meg bűneidből, jobbitsd meg magadat. 

Mert az ur haragja ellened gerjedez, 

Hivogató szava régen hogy zengedez, 

Ily hangot füledben már rég hogy csengedez: 

„Térjetek meg, mert az idő közeledez”. 

Immár rajtad vannak az ur csapásai, 

Megvonattak tőled régi áldásai, 

Ne álljanak hát meg szemed sirásai, 

Hogy szünjenek rajtad ostorozásai. 

Mindenek te benned gyászban boruljanak, 

Az ur szolgái és a papok sirjanak, 

Az ur előtt térdet és fejet hajtsanak, 

Egy szívvel és szájjal igy fohászkodjanak: 

„Légy kegyelmes uram kicsiny seregeden, 

Könyörülj megromlott magyar nemzeteden; 

Ne hagyd, hogy a pogány szent örökségeden, 

Többé romlást tégyen választott hiveden. 

Ne engedd, hogy minket igy szidalmazzanak, 

Hol vagyon Istentek ekként bosszantsanak; 

Ne hagyd, hogy földünken többé pusztitsanak, 

Hazánk s javainkban minket megrontsanak. 

Nyujtsd ki dárdádat hatalmas kezeddel, 

Ellenségeidet te magad kergesd el, 

Bűneinket a mély tengerbe temesd el, 

Szemed elől szegény hazánkat ne vesd el. 

Ha uram, mi nekünk bűnünk szerint fizetsz, 

Ugy is mind az által igaz biró lehetsz. 

De az egész földnek szinén bár elnézhetsz, 

Csak egy igazat is te magad nem tehetsz. 

Bocsásd meg tehát gonosz bűneinket, 



Mi érdemünk szerint ne fizess ki minket; 

Ne vágd ki földünkből veteményeinket, 

Flastromoddal inkább kösd be sebeinket. 

Már a vett sebeket keserves sirással, 

Könyvezik az Ifjak sűrű könyhullással, 

A sirba készülnek sokan sohajtással, 

Mert nincsenek Józsefek, mondják jajgatással. 

Hiszem a fiakat, oh Uram, te adtad, 

Kertedben a szőlőt te magad plántáltad, 

Ezt sok ezerekre elszaporitottad, 

Most már a pogánynak kiszaggatni hagytad. 

Már sirnak az anyák mint sebhedt Rachelek, 

Minden igy szól: valjon enyhülést hol lelek? 

Több jó napokat immár nem is vélek, 

Szivemben gyászolok mindaddig mig élek. 

Mert kiket kezeim és térdeim tartottak, 

Mint két szemem fényit ugy oltalmaztanak, 

Már ezek azoktól ugy megfosztattanak, 

Mint tarló aratás után maradtanak. 

Nem birnak sziveknek nehéz fájdalmával, 

Kik uj nevet kaptak a bús Máriával 

Sirnak, s kesergenek özvegység sorsával, 

Szivek fejek be van kötve gyászruhával. 

Körül vette őket siralomnak árja, 

Mert oda van testi életeknek párja, 

Gyászos életének sok már végit várja, 

Kivánván, hogy ekként koporsó bezárja. 

Sirnak az árvák is, atyjokat siratják! 

Kiknek személyöket már többé nem látják. 

Az atyai kezek már nem ápolgatják, 

Nagy szükségeikben nem is táplálgatják. 

E gyászért sergenként ekként kesergenek, 

Mert siralmas napok reájok derülnek; 

Vagyon már szájában majd minden seregnek 

Gyászos siralommal elegyitett ének. 

E romló sárházat én is mig leteszem, 

Mindaddig kenyerem siralommal eszem, 

Mindennap gyászruhám magamra felvészem, 

Mig megadattatik sorssal jutott részem. 

Hozzá adom magam ez gyászos sereghez, 



Szomorú notámat szabom énekekhez, 

Kesergünk, mig jutunk az utolsó véghez, 

Kimulásunk után a harmadik éghez. 

Siratjuk sorsokat, a kiket fogságra 

Uram, hagyál vinni pogány rabságára, 

Kedvetlen s kételen idegen országra, 

Éjjeli nappali nyughatatlanságra. 

Jusson te elődbe azoknak siralmok, 

Mivel benned vagyon minden bizodalmok, 

Szenvedések után adjad, hogy jutalmok 

Legyen mindörökké csendes nyugodalmok. 

E terhes fogságban uram gyámolitsad, 

Vigasztalásoddal szivekben viditsad, 

Kegyelmes orczádat hozzájok forditsad, 

Rabságokból hamar, oh, kiszabaditsad. 

A kiknek éltünket még eddig nyujtottad, 

Napjainknak számát megszaporitottad, 

Pogányok kezétől testünk oltalmaztad, 

Mindennap áldásod rajtunk ujitottad. 

Ez után is éltünk, oh nagy Isten, birjad, 

Törölhetetlenül nevünket felirjad, 

Mind lelki, mind testi harczunkat megvijad 

Annak érdemiért, ki neked egy fiad. 

Oltalmazd hazánkat kezed erejével, 

Fedd be szárnyaidnak kiterjesztésével, 

Illesd kegyelmednek arany vesszejével, 

Tápláld a békesség édes gyümölcsével. 

Im igy irja le e csatákat az egykori népköltő, ki többhelyt emelkedett s irodalmi becscsel biró 
művében megőrizte e napok emlékét a feledékenység homályától. Hogy ki volt szerzője, nem 
lehet tudni, de hogy az eseményekkel egykorulag, azoknak élénk benyomása alatt irta, azt a 
költemény maga kétségtelenné teszi. Nekem Al-Dobolyban egy nagyon idős ember fiatalkori 
versgyűjteményében sikerült azt fölfedeznem. Kővári is érinti a székelyeknek egy Schulcz 
ezredes árulása előidézte csatavesztését a Bodzánál, ez alkalmasint a fennebbi versben leirtra 
vonatkozhatik; bár történhetett egy más alkalommal is, mert az utolsó török háború 
alkalmával a törökök többször kisérték meg a betörést; egykor Háromszékre is előnyomultak, 
de Csernáton közelében a hires veres csákós huszárok, és a fegyvert ragadott székelység 
szétverte és elszélesztette őket. 

Ott domborulnak most is a bodzai vám kápolnája melletti temetőben, az e csatákban áldozatul 
esett székely hősöknek feledett sirhantjai; ott tünnek fel odább a Kalvária keleti oldalán, és a 
túlparti hegyoldalban a hatalmas földsánczok, a hegy alján hosszában az árulással győzelmet 
vívott török seregnek sorba elhelyezett sátorhelyei, melyek e harczok emlékét tüntetik fel az 
útas előtt, ki a mult dicsőség e kopáron hagyott mezején egybeszedett virágokból font 



koszorút illeszt a hazát védett hősök feledett sirjaira. A régibb sirok között ujakat is 
találhatunk, melyek az 1848-ki szabadsághősök emlékét juttatják eszünkbe, mert akkor, a 
midőn Háromszék nagyszerű önvédelmi harczát a classicus kor hősies elszántságával 
kimondotta, az első támadás és csata a Bodza vidékén vívatott. Ugyanis a székely határőrök 
egy kis csapatja volt fenn a Bodzánál a határszélen szétszórva. A brassai és barczasági 
szászok, osztrák katonasággal Stráva nevű számtiszt (egykor a székelyeknél katonatiszt) 
vezetése alatt fellopództak éj idején a Bodzára, s a hármassával, négyesével egymástól távol 
szétszórt székely határőröket váratlanul meglepve, azokból vagy 13 családapát gyáván 
legyilkoltak, tisztjök Benkő Sándor s mások sebesülve csak nagy bajjal menekülhettek el; mig 
a látogatóba felment Gyárfás Jánost és Bernát Eleket s másokat kegyetlenül megverve 
hurczolták el Brassóba. A hogy e gyáva kegyetlenség hire Háromszékre eljutott, a még akkor 
csak szervezkedésben levő Kossuth-huszárok néhány század gyalogság és lándzsás nép a 
Bodzára sietett, hogy a Borosnyó felé Háromszékre betörni akaró ellenséget visszaszoritsák. 
Ha e csapat az utasitást követve, zajtalanul hajtotta volna végre hadműveletét, akkor Stráva 
csapatja alkalmasint egészen elfogatott volna; de a még fegyelmetlen gyalogság zajosan 
közelitvén, a Bodza-fordulónál tanyázó osztrák tábor sebesen huzódott vissza s az utánuk 
robogó huszároknak csak néhányat sikerült levágni és foglyul ejteni*Láss a bodzai gyilkolás 
és csatáról többet Horváth Ignácz naplójában a „Magyar Polgár” 1870-ki nagy naptára 47–48. 
lapján.. A székelyek összeszedték gyáván legyilkolt övéiknek, a szabadság ez első 
áldozatainak hulláit, s a vám temetőjében hantolták el, hol őrséget hagytak, mely egészen a 
muszka invasióig maradt ott; a mikor a muszka tábornak erre való jövetele is lehetséges levén, 
a Kalvária oldalában a régi védsánczok felett néhány ágyút helyeztek el, melyeknek mellvédei 
most is felismerhetők; a muszkák azonban a Bodza kikerülésével a tömösi és törcsvári 
szorosan törtek be, s igy a bodzai védművek nem is vétettek igénybe. 

Zajzon völgye. A zajzoni fürdő. Forrásai. Szász bércz. Dongó, Dombromir, Teszla, Csukás. 
Döblön pataka. Bodza vize. Bodzai vám. A bodzai vám történeti emléke. Itt vívott csaták. Egy 
régi krónika. 

Az oly sok tekintetben érdekes, szépség és nagyszerűségben egyik határszéli szoros által is 
felül nem mult Bodza-szoros Bodoláról leginkább kézügybe esik, s mi, kik a természet 
szépségeiben gyönyörködni, e hont ismerni és ismertetni akarva keltünk útra, tehetnők-e, 
hogy oda el ne ránduljunk? Ellent állhatnánk-e a vágynak, hogy ezen, honunk délkeleti 
szögletét betöltő nagyszerű havasi tájt meg ne látogassuk, át ne kutassuk? Havasi útakat 
megszokott kis fürge lovakra kerekedtünk azért, s egy kalauzzal elindultunk oly sok élvet 
igérő kirándulásunkra, hová, útunkat változékonyan gyönyörködtetővé teendők, a zajzoni 
völgyön tartottunk fölfelé. 

Csak átfutánk most a Hétfaluhoz tartozó s útunkba eső Pürkereczen és Zajzonon, hogy az 
utóbbinál a hegyek közül kitörtető hasonnevű patak szűk völgyületébe térjünk be. Itt van 
közel a torkolathoz a brassaiak kedvencz s jól berendezett zajzoni fürdője. 

De mi most nem a szomszéd magyar falu nyomorán fényelgő fürdő kényelmét élvezni, hanem 
a vadon nagyszerüségén elmerengeni keltünk útra s azért mellőzve az emberek mulandó 
művét, haladunk a havas régiók csodás szépségei felé a Zajzon patakának kies völgyén fel. 
Két órai változékony, több helyt meglepőn szép vidékeket felmutató út után értünk a 
vizválasztót alkotó Szászbércz alá, melynek erdők rengetegjei közé vesző völgyületeiből ered 
a Zajzon pataka. A vidék itt már havasias jelleget ölt; jobbra a Dongó tűnik fel: egy már 
fenyves erdővel benőtt kupidomú hegy, melynek nyugati szögletéről márványszerűen fehérlő 
roppant csompó (sziklaszál) lövel égfelé; óriási felkiáltójel ez, mely az útast mintegy 



figyelmeztetni akarja a háta mögött csak percznyire feltünő Csukásra, mely égremeredő 
kőszál-halmazával varázstüneménynek képleteként tárul fel, mintha csak csodás 
ködfátyolképe lenne a regg pompájának párázatán csodás alakokat szinező napsugarak 
enyelgésének. 

IV. 
Bodza vidéke. 
 
FEJEZETEK 

Sugópatak zuhatagjai. 
A Kápolnahegy sziklazárlatát meghaladva a Bodza völgye ujból kiszélesül, mindkét oldal 
lankás bérczeit bükkerdők rengetegei boritják, csak itt-ott egy-egy lankásabb hegyhát, vagy 
mellékvölgy nyilása fölött tünnek fel a magasabb bérczek fenyvesei s azok közül a közeli 
Csukásnak roppant sziklaszálai, mint a havas regiónak megdöbbentő hirnökei. De, hogy 
nagyszerűt és meglepőt találjunk, nem kell nekünk amaz égre meredő sziklákra felküzdenünk 
magunkat; a természet gondoskodása itt a közelben is mutat fel bámulatunkra méltó tárgyat, 
melyért csak néhány ezer lépésnyi kitérést kell tennünk a vámon felül balpartilag beszakadó 
Sugó- vagy Malom pataknak (Urlátore) rejtett mellékvölgyületébe, hol a rövid futású 
csermely zárt, s kivülről alig észrevehető völgyében egy valódi csodás tünemény rejtőzködik, 
oly tünemény, s melynek alig van párja, s a melyet még is oly kevesen méltattak 
megtekintésre. A természet hány ily csodás tüneménye rejtőzködik országunk bérczei között, 
hány ily elhanyagolt jelenség tűnik fel, mely, ha külföldön lenne, az útazók ezrei tódulnának 
megbámulására, mig nálunk ismeretlenül és használatlanul hevernek, épp ugy mint annyi más 
anyagi kincsek is, melyeket a gondos természet oly pazarul rakott le bérczeink keblébe, hogy 
az lakó népet felgazdagitsa vele. De nem akarom a t. olvasó kiváncsiságát továbbra is 
függőben tartani, s kimondom, hogy az itteni csodás tünemény a Sugópataknak sziklaképző 
zuhatagos forrásaiból áll. Oly zuhatagok ezek, melyek eltérők minden eddig látottaktól, mert 
azok száz meg száz zuhatagocskának összitett csodás csoportozatját alkotják, mely a maga 
nemében a természet roppant műtárának egyik bámulatos unicumát képezi. 

A kerekre csiszolt fehér mészkő-kavicsok közt hömpölygő, s eviczkélő pisztráng sereg által 
mintegy megelevenitett Sugó patak torkolatától alig 500 lépésnyire, a jobbparti hegyoldalon 
ős erdőségtől körülölelt 36 öl szélességben vagy 28 öl magasan meredélyesen emelkedő 
tisztásra bukkanunk, hol a hajnalpir szinezetével biró mésztuff-szikláknak lépcsőzetes lapjain 
száz meg száz forrás csergedez, élénk zöld moha és ritka válfaju vizi növények dús tenyészetű 
gyepágyai közül. E források kristály hullámai esésükben fehér habbá törődve számtalan apró 
zuhatagokban, zeneszerű csörgedezéssel rohannak le a meredélyes szirtlapon, azt 
napsugarakban ragyogó kristály tükörré változtatva át vagy helyesebben e zöld koszorúba 
fogott vereses talajt egy dús szövedékű ezüst hálózattal teritve be. Itt-ott egyes sziklahátak 
emelkednek fel, melyeken merész szökéssel iramodnak le, itt a vizesés képét, amott egy sima 
viztükröt, majd viztörést állítva elénk a csodás források édesdeden csengő hullámszálai. És e 
szinpompa nem csak a talajon, hanem a légűrben is uralkodik, ott lebegnek tündérfátyolként a 
zobogó vizereknek harmattá tört cseppjei, melyeknek felszálló gyöngypárázatán a nap 
megtört sugarai által képzett szivárványívecskék egymást átölelve találkoznak, ragyogó 



megvilágitásba helyezve a csodás szépségnek e bizonnyal mindenkit elragadó jelenségét. Én 
Gastein zuhatagokan gazdag vidékének megútazása után jöttem ide, s mégis élénken voltam 
meglepetve az itteni zuhatagcsoport sajátságos szépsége által, hol földön és fölötte mindenütt 
ragyogni láttam azon időkben (1866) üldözött nemzeti szineinket; mintha az által a természet 
nem csak az aestheticus, hanem a hazafias sziv emelkedett érzületére és hatni akart volna. Itt e 
magányban, itt e honfivérrel annyiszor áztatott földön, hol sem osztrák, sem másféle poroszló 
nem parancsolhata, ragyogtatta egy szebb jövő jelképeként drága nemzeti szineinket. Midőn a 
szemlélet varázs hatásával eltelve közelebbről és behatóbban kezdettük a vizek e csodás 
játékát vizsgálni, bámulatunk még fokozódott, mert a sziklalapot megmászva és körüljárva, 
azon meggyőződésre jöttünk, hogy a sziklalejtőn lerohanó vizerek nem távolabb eredő 
patakocskákból származnak, hanem közvetlenül ott feltörő forrásokból erednek; e források 
fölött a sziklalapot környező erdőkben a talaj mindenütt száraz és igy a források ott fakadnak 
fel az általuk képzett s naponta idomitott gyönyörű szinezetű sziklákon; mert kétségtelen az, 
hogy itt egy kövülő viztömeggel van dolgunk, melynek felesleges szénsava a léggel 
érintkezve elillan, mi által a feloldva volt szilárd részek lecsapódnak. Ekként alakultak azon 
sziklalap mésztuff-rétegei, melyek vereses szinüket hihetőleg a viz által felhozott vas, vagy 
más ásványoldattól nyerik, melyet a fölserkedő források az e tájon uralgó kárpáti homokkőből 
olvasztanak fel. 

A Székelyföldön igen sok ily kövülő ugynevezett rakodó forrás van, minők a Korond fürdői 
rakodóhegyek, az olasztaleki Likaskő, a gyergyó-topliczai melegforrások s maga a borszéki 
savanyúviz is; de ezek egyike sem hasonlitható a Sugó patak forrásaihoz, melyek a 
természetnek e nembeli legnagyszerűbb laboratoriumát képezik. Pedig az, a melyet itt leirni 
megkisérték, korántsem meriti ki e völgynek csodás tüneményét, mivel az csak előjátékát 
képezi egy második ennél jóval nagyszerűbb ily tüneménynek, mert ha völgyünkön fennebb 
haladunk, rövid negyedóra alatt elérjük a völgy fejét, hol a Sugó patak eredetét veszi, s hol a 
zuhatagos források egy másik még nagyszerűbb kiadásban fordulnak elő. Itt ér el az útas a 
második vagy felső zuhataghoz, mely a leirthoz hason jellegű, csakhogy ennek felfakadó 
forrásai még dúsabbak s sok felé ágazva még erőteljesebben zobognak (zuhannak, esnek) alá, 
ugy hogy alant a völgyben is számtalan sok kis zuhatagocskákat alkotva az erdők ünnepélyes 
magányában oly vizi játékot állitnak elő, minőt ember nem, csak is a természet csodásan 
rendező ereje tud elővarázsolni. Mellékelt képünk ezen zuhatagot tünteti elő. (Lásd a 74. 
lapon.) De árnyképe az csak e csodás tüneménynek, melynél hiányzik az elandalitó 
csörgedezés olvadékony zenéje s hiányzik azon szinpompa, mely ragyogóan tündériessé teszi 
ama túlvilágian szép látványt. 

Leány-, Strimbamező és Királyhegy. 
Visszatérve a Bodza keletirányú völgyébe, folytattuk útunkat a hon határa felé. Egy óra alatt e 
rengeteg erdők övezte völgy kitágulva kétfelé ágazik. Dél irányból az Ördögpataka zug le, 
melynek hátterében a Tejkő (Telyaszu) szépen kicsipkézett sziklaóriásai tornyosulnak fel, 
körülövezve e szép havasi fensíkot, melynek Leánymező nevét leginkább ezen szép 
népköltemény fejti fel: 

Szent Ilie napján 

Zajzon vize partján, 

Oláh lányok, magyar lányok 

– Piros rózsák, tulipánok – 



vidám tánczra keltek; 

Karcsu ifjak örömére, 

Pántlikát viseltek. 

Szent Ilie napján, 

Zajzon vize partján 

Sirnak immár a szép lányok, 

Rajtok csaptak a tatárok; 

Jaj, kínságos élet! 

Korbácscsal üzik rabságba 

Azt a sok szépséget. 

Bodzánál a határ, 

Ott megáll a tatár; 

Sima réten, zöld lapályon, 

A sok szép lány tánczot járjon. 

Jaj azt sirva járták, 

Táncz után a vad tatárok 

Őket meggyalázták. 

Hullnak a virágok, 

Szétszórták a lányok, 

Gyalázatra nincs ékesség; 

Mivelj csodát nagy istenség: 

Mig csak az ég kékül, 

Nyiljanak itt a virágok 

Örök szent emlékül. 

Tovább, tovább lányok! 

Üzték a tatárok, 

A virágok, zöld levelek 

Minden tavaszkor kikeltek, 

Sirtak minden reggel, 

Talán a szép lányok lelke 

Bennök rejtezett el. 

Az anyák, az atyák 

Megmeglátogatták 

A rétet és megkönyezték 

S Lánymezőnek elnevezték. 

Ma is ki arra jár, 

Letérdel és imádkozik: 

„Átkozott a tatár!”*Közölve van a Vadrózsák I. kötete 291–292. lapján, kiadta Kriza János 
Kolozsvártt 1863-ban.  



A Leánymezőn most is díszlenek a virágok az ott egyesülő Bankota, Tatár és Leánypatak 
virányain, melyek egyesülése alkotja a Bodza vizét. A Leánymezőn régi épületnyomok, s régi 
mészkatlanok nyomai látszanak, alkalmasint régi időkben vámhivatal lehetett ottan. 
Embercsontok is nagy mennyiségben tünnek elő, mondják, hogy a törökök itt szokták volt 
foglyaik közül a hasznavehetetleneket kiválasztva legyilkolni; az áldozatul esett szegény 
foglyok csontjaival azonban az ember hurczolók csontjai is egybe vannak vegyülve, mert a 
néphagyomány szerint, az utolsó török beütés alkalmával a Kálnoki-huszárok itt meglepvén a 
törököket, azokból igen sokat felkonczoltak. 

A Leánymezőn felül a Tatárpatak szükülő völgyében még egy órát haladtunk, mignem az 
1849-ben készült védsánczok mellett elvonulva, a Királyhegy nyugati alján levő Felső-
Strimba mezőre, az annyiszor vérrel áztatott szép havasi fennsíkra értünk. Innen nem messze 
fakad fel a honunk határszélén fekvő Királyhegy nyugati oldalából a Bodzafőt alkotó 
Tatárpatak. 

Az ezen magas, meredek hegyen kivezetett régi csinált útat úgy megrongálták a lerohanó 
vizek, hogy azon most csak lóháton lehet közlekedni, a hegyoldalban régi sánczolatok s erős 
védművek szegélyzik az útat. E védsánczokban gyakran vívtak elszánt harczokat a hon 
határait védő székelyek; a most omladozó erőditvényeket nem egyszer öntözé honfi vér, s e 
most hallgatag, elhagyott vidék hányszor viszhangzá a csatáknak rémes zaját. Ezen különböző 
korban keletkezett védsánczok központját, a Királytető alatti magaslaton fekvő fővár alkotta; 
ennek legfelül levő középpontját egy 69 lépés hosszú, 26 lépés szélességű négyszög erőd 
alkotja, melynek izmos mellvédei be vannak most földelve, de hogy ott fal vonult el, arról a 
most is fölismerhető falmaradványok kezeskednek. Ezt másik alsó vár vette körül, melynek 
mellvédes gátonya s széles sánczai voltak, s mely útra néző szögleténél befelé hajlitott 
egyenes szögbe volt megtörve. 

E várhoz régi harczok emlékét füzi a néphagyomány; mondják, hogy a midőn Schulcz 
árulásakor a vámnál leölték a törökök a székely őrizetet, kivonulásukkor az ó-sánczi 
szorosban volt huszárok itt elibük kerültek, s váratlanul rájok törvén szétszórták, s ugy 
megszalasztották, hogy lovaik elrugott patkójával két szekér telt meg. Elesett ekkor a vezér is, 
hulláját hű lova vette védelme alá, s a közelgőket rugásaival távol tartotta mindaddig, mig 
hurokkal le nem rántották lábáról. A törökök a rablott kincseket elvinni nem tudván, hirtelen 
elásták; de egy táborukban volt oláh a győztes huszároknak megjelölvén, azok kiszedték; 
különben pénzt, fegyvereket most is lehet ott találni s a vár alján látszanak a törökök 
sorbahelyezett sátorhelyei. 

A várfokról megható kilátás nyilik; a Leánymezőről csak megpillantott Tejkő innen egész 
nagyszerűségében tűnik fel, egymás fölé hullámzatosan emelkedő hófehér sziklái kövült 
tengerár hullámaiként dagadoznak ég felé; odább az őtet nagyság, s alakszépségre is 
túlszárnyaló Zenoga (oláhul Czigányu) tűnik fel a Babi és Káprival. Északra a Királytetőből 
kifolyó Nagy- és Kis-Tatár, még távolabb a két csúcsos büszke Szilon, honunk határának ezen 
hatalmas sziklabástyái nyulnak el. De im, mig mi e szép és megragadó kilátásban 
gyönyörködénk, azalatt a nap letünt a láthatárról, csak bucsúzó utósugarai aranyozák meg a 
sziklabérczek végtelenségét. Ennél szebb alkonyt még Hellásban sem láttam; vérveres szinből 
előbb aranysárgába, majd ezüst és gyönge hamuszinbe ment át a láthatár pompás 
szinvegyülete, mely átváltozás mint óriási ködfátyolképcsoport káprázatba hozta rászegzett 
szemeinket; már néhány csillagszövétnek is felgyult, s az éj árnyai befátyolozák a völgyek 
titokteljes oduit, de a Zenoga fölött még mindig arany-ezüst-szegélyzet bibor himzete 
tündökölt; másutt éj, ott még mindig az alkony szép félhomálya derengett s a roppant 



bérczóriás még nagyszerűbbnek tetszett e költői félhomályban; kicsipkézett szirtszobrai 
sötéten rajzolódtak le a már gyöngyházszint öltött égen, melynek legutolsó szinváltozata 
halvány zöldbe ment át. Végre keleten is gyöngén pirulni kezdett a láthatár, a nemsokára a 
Királyhegy tetején felgyult Céres bűvlámpája, mélabús fényt árasztva szét e páratlanul szép 
havasi tájon. 

Kigyönyörködve magunkat, éji tanya után néztünk, s azt a vár sánczaiban, szélmentes helyen 
csakhamar berendezők. 

Hajnalban már a vidéket uralgó várponkon voltunk ellesendők a nap feljövetelét, mely a mult 
napi lehanyatláshoz méltó nagyszerűségben tünt fel. Még nem volt látható a nap, még az 
alanti vidék homályban s a reggeli párázatok ködleplébe burkolva, mintegy álomban 
szendergett, midőn a Tejkő bérczélein már felpirultak a nap elősugarai, s az épen e bérczóriás 
felett tétovázó hold, látva, hogy az ő uralma lejárt s hatalmasabbnak kell a tért átengedni, 
előbb elhalaványult, s aztán legyőzetve rejtőzködött el a bércz sziklaormai mögé. A nap 
csakhamar kiemelte győzelmes arczát a Királytető fölé, s sugárözönével árasztá el az alattunk 
elterülő határtalan rengetegek hullámszerű lombozatát és ragyogó fénynyel aranyozá meg a 
Csukás, Tejkő, Zenoga, Babi és Kápri szirtgerinczeit. A távolban a nyiéni Piliske, Szerede és 
Ladocz párhuzamba téve e roppant hegyóriásokkal, mint is dombok tüntek fel, szerény 
eltörpülésükben átpillantani engedvén fejök fölött a kék palástos feketehalmi Kotlát és a 
Barcza távol hegységeit. Szép és megható a nap feljötte mindenütt, de nagyszerű és elbüvölő 
az havasos vidéken, midőn egy magas bérczélről lessük el a természetnek ébrülését; midőn a 
száz mértföldre kiszélesedő láthatár roppant idomokban ötlik fel, midőn hatalmas havasok 
félelmes tömegei tüntetik elő a földképződésnek nagyszerű képleteit, az emberi véges 
láttehetség csaknem korlátlanul merenghet el a természet üde nagyszerüségén, mely szebb és 
festőibb berendezésben s nagyszerüségének méltóságosabb pompájában sehol sem tünik fel, 
mint épen a havasok közt. Valóban a teremtő a tájberendezés szépségében éppen honunk 
határszéleinél remekelt leginkább, mintha ez által akarta volna a hontól távozó keblébe a 
hazaszeretet, a hazához való ragaszkodás szivnemesitő érzetét beoltani; mintha e 
varázsképeket azért állitotta volna a hon határaihoz, hogy azok a honvágynak magasztos 
érzetét ébreszszék fel a távozó honfi keblekben, hogy azoknak emlékbe vésődő képletei édes 
visszaemlékeket költsenek a távozó lelkében, s azt visszavonzzák, visszaédesgessék e szép 
hazához. 

Királykő vára 
A Királyhegy tetejét Táblának hivják, itt van honunk határvonalának közvetlen közelében s 
legalább is 4000 lábnyi magasságban az oláhországi vám. Árva, elhagyatott az, miként 
elhagyatott e hajdan legélénkebb határszéli szorosunk is. Néhány ronda kunyhó van ott, hol 
rongyos plájások őrködnek, s nehány az idegent szivélyesen fogadó vámhivatalnok lakik itt e 
nagyszerű magányban, heteken át alig látva mást, mint egy-egy nyájai után szamáron haladó 
nagy sárikás*Lombos suba, melyet a hétfalusiak viselnek. és kucsmás juhászt, ki dunamenti 
téli legelőjéről tér vissza a havasok dús legelőjét leétetni. Semmi kereskedelmi mozgalom; 
legfölebb a járatlan havasi ösvényeken tova surranó csempészek lopják itt be tiltott czikkeiket. 
Az oláh vámtól alig 4–500 lépésnyire egy magaslatot régi várromok koronáznak, a hosszukás 
négyszög erődnek alapfalzata még mindenütt kivehető. 

Hogy e fekvésénél fogva jelentékeny várat ki épitette és rombolta le, nem tudhatjuk, csak 
sejtelem, hogy azt a Barczára települt és Nyiénnel a Bodza vidékét is birt német lovagok 



épiték, s hogy azt Királykő várának nevezték. Hogy a német lovagoknak a Bodzán volt váruk, 
azt Fejér és Bethlen Elek is emlitik; Philippi azt Tatárkőn lévő várnak nevezi, s szintén a 
német lovagok határvárának mondja. Ennyi adattal szemben el kell ismernünk, hogy a német 
lovagok a Bodzát birták s hogy ottan váruk is volt; de hogy a határszél közelében levő három 
vár közül melyiket emelték a német lovagok, azt határozottan állitani nem lehet. E három vár 
egyike a Királyhegy nyugati oldalán levő azon vár, melynél megháltunk, a második a Táblán 
levő négyszögű vár, melyet itt ismertettem, s melyet az oláhok Kaszele Nemczeszkunak 
neveznek; a harmadik innen északra a Nagy-Tatárnak egyik Oláhország felé messze leágazó 
kifutványán fekszik a mi határszélünktől vagy másfél órányira, ezt a vidék lakói „kaszele 
Tatarilor”-nak hivják. Kalauzt nem kaphatván, de különben is sietnünk kelletvén, hogy 
estvére Krásznára érhessünk, e romot nem tudtam meglátogatni, de Bodolán lakó Kosa 
Sándor ur szivességéből – ki kérésemre elrándult oda – mégis rövid leirását adhatom. A 
Tatárút a Nagy-Tatárról keletirányú egyenes vonalban halad 1000 lépésnyire, itt összefügg 
vele a mintegy 100 öl hosszuságú, 10 lépés széles várútja, mely a Tatárvárhoz vezet fel. E 
várnak romja fekszik egy a Nagy-Tatár kifutványát alkotó hegyháton, melyet keletről a Pereo 
Fundu-Sziruluj, délről a Pereokateti határol. A vár szabálytalan hosszukás négyszög alakkal 
birt, mit az oldalfalak egyformátlansága idézett elő; mert az északi hosszoldal 80 lépés, mig 
az ellentétes déli oldalfal már 100 lépés hosszu; a nyugati fal 50, mig a rézsuton vonuló keleti 
fal 65 lépés. A délnyugati és északnyugati szögleteknél kiszögellő épületkék nyomai 
látszanak, melyek 12 négyszög lépés terjedelmüek, s alkalmasint szögerődök, vagy bástyák 
voltak. A vár keleti bütüjén attól mintegy 12 lépésnyire a vár szélességével biró és 15 lépés 
hosszuságú elkülönitett épülettest alapfalzata látszik, mely alkalmasint végvisszavonulási 
zömtorony, vagy kapuvéd volt. A szétomlott várfalaknak csak alapja látszik 1–2 láb 
magasságban és 4 láb szélességben. A várfoktól mintegy 200 lépésnyire szép forrás – a 
Várkutja – buzog fel, ennek közelében négy mészgödör bemélyedése felismerhető, hol a 
várépitéskor oltották – mint mondják – az innen 6000 lépésre levő Leánymezői katlanokban 
égetett meszet. A vár környékén nagyon sok sátorhely mutatkozik, a vár közeli havasok tetejét 
pedig minden irányban régi szántóföldek mesgyéi tarkázzák; a hagyomány azt tartja, hogy a 
hun-tatárok a honfoglalás előtt 3 évet töltvén e vidéken, ekkor épiték a várat, s környékén 
lovaik számára zabot és alakort vetettek, de térjünk vissza a Királyhegyre. 

A táblai erőd nagy terjedelmű, s forró mészszel bonthatlanul szilárdan készült vastag 
védfalakkal volt ellátva; szögleteiben hatalmas bástyák vagy szögerődök emelkedtek, 
melyeket az idő vaskeze, vagy talán harczok vihara romhalommá döntött. Arról, hogy ezen 
fekvésénél, terjedelménél, óriási mérveinél, valamint épitészeténél fogva is igen jelentékeny 
erődöt ki épitette, s ki vagy mely kor rombolta le? semmi nemű biztos tudomással nem birván 
a mult ködében elveszőnek története körül, csak a sejtelem bizonytalan találgatásaival és 
feltevéseivel bojgunk; igy pusztán sejtelem az is, hogy ez a német lovagoknak lett volna a 
Bodzán épitett határvára, a melyre vonatkozást találunk egy Fejér által közlött 
okmányban*Cod. Dipl. II. 282. és Bethlen Eleknél is*Bethlen Elek Gesch. d. Deuts. Ord. in 
Sieb. p. 21.. Philippi a lovagok bodzai váráról szintén emlitést tesz, sőt azt Tatárkőn épültnek 
mondja*Die deutsch. Ritter im Burzenl. 41. lap.; mit erősitene azon biztos tudat, hogy a 
lovagokat Endre király 1222-ki új adománylevele ugyancsak a Bodza birtokához juttatta, sőt 
meg vannak IX. Gergely pápának II. Endre királyhoz s később Bélához intézett azon levelei 
is, a melyekben elősorolja, hogy a lovagok 1223-ban Kumánia földjén egy hatalmas várat 
(Castrum munitissimum) kezdettek épiteni; az még teljesen be sem volt végezve, midőn a 
kunok ezen – fékezésükre készülő – várat széthányandók, 1224-ben nagy számmal szálltak 
táborba, hogy a várépitéssel foglalkozó lovagokra rácsapjanak; de ezek előre értesülve levén, 
szintén résen állottak, s a támadókat nem csak visszavetették, hanem oly fényes győzelmet 
vívtak ki rajtuk, hogy a kunok többé meg se kisérték az ellenségeskedést, sőt többen 



családjaikkal együtt áttértek a keresztyén hitre*Lásd IX. Gergely pápának IV. Béla fiatal 
királyhoz 1231. ápr. 6-án irt levelét, melyet kivonatozva közöl Philippi fennevezett munkája 
82–83. lapján.. 

Mindezekből némi alappal következtethetjük, hogy a lovagok által épitett vár nem ez, hanem 
a tatárkői Kaszele tatarilor volt, mert Gergely pápa bullájában határozottan ki van emelve, 
hogy azt a lovagok nem az adományba nyert területen, hanem bennebb Kumánia földén 
épitették; s hogy a kunok éppen ezen területsértésen felharagudva törtek a lovagokra, hogy a 
vár épitését meggátolják. A Fejér által fölhozott okmány nyomán Bethlen Elek és utánna 
Philppi is a német lovagok által épitett várat a Tatárkőn feküdtnek állitják, s igy nagy 
valószinüség van abban, hogy a lovagok vára a Tatárkőn levő Kaszele Tatarilor volt, s hogy a 
Királyhegyen levő romok nem mások, mint a történetünkben szerepelt, de azután nyomtalanul 
eltünt, s eddig még romjaiban is megtalálni nem tudott Királykő vára. Mindezen föltevések 
természetesen megoldatlanul maradnak, mindaddig, mig az e romoknál teendő rendszeres 
ásatások, vagy később napvilágra jöhető okmányok a mult titkainak fátyolát föl nem 
lebbentik. De hogy Királykő várának itt fekvésére vonatkozó sejtelmünk némileg igazolva, 
vagy legalább indokolva legyen, adjuk elő az e várra vonatkozó adatainkat. 

 

A krásznai üveghuta látképe. (Rajz. Greguss Ján.) 

Elvitázhatatlan tény az, hogy Szent István királyunk a midőn a magyar és székely népet a 
keresztyénségre téritette, átlátta, hogy Kelet nem keresztyén népeivel összeütközésbe fog 
jönni, s már ő, de még inkább szent László, a midőn a kun és besenyő beütések hazánk keleti 
részét pusztitani kezdették, gondot forditottak a keleti határszélnek egy vár-lánczolattal való 
biztositására. Ekkor tájt keletkeznek a kézdi-szent-léleki Perkőn és a Háromszék határhavasai 
közt volt várak, melyeknek lételéről most is látható romjaik kezeskednek. Némi nyomaira 
akadunk annak is, hogy Szent László a barczasági határszorosok védelmére is forditott 
figyelmet, nevezetesen a törcsvári szorosba Sándor Istvánt székelyekkel telepiti le s ott várat 
épitett; ha Törcsvárra figyelmet forditott, az akkor időben legjártabb Bodza szorost sem 
hagyta ki a számitásból, s nem lehetetlen, hogy a Barczaságra telepitett székelyek által, talán 
éppen valamelyik erdélyi hadjárata alkalmávali személyes felügyelete alatt emeltetett itt e 
határszéli hegyvonalon egy várat, a mely – mint egy homályos hagyomány mondja – akkor 
nyerte Királyhegy vagy Királykő elnevezését. Meglehet, hogy a midőn a kunok Törcsvárát 
bevéve, a Barczaságot népteleniték, a Királykőn levő határvárat is lerombolták; de tény az, 
hogy a lovagok elüzetése után a Barczaságnak várak általi biztositására nagy gondot 
forditottak uralkodóink, s nem sokára ott egy sereg királyi várat találunk, a melyek vagy a 
lovagoktól elvett várakból alakittattak át, vagy (mivel a lovagoknak leginkább csak faváraik 
voltak) a Szent László által épitett régibb várak kiigazitása által keletkeztek. Ilyen: Törcsvár, 
Feketehalom, Heltvénvára, és a Czenken feküdt Brassó vára, melyek számos okmányban 
fordulnak elő mint az erdélyi vajda vagy erdélyi királyi herczegek által birt királyi várak 
(Castrum regale); de volt az emlitett négy királyi vár mellett egy ötödik is az ugynevezett 



Királykő vára, mely még a XV-ik században is nevezetes szerepet játszik; nevezetesen Palocz 
László 1457-n kelt egy okmányában fel van emlitve, hogy Besztercze, Görgény, Hatzag 
(Hátszeg) Mihald és Királkeve az erdélyi kir. várakhoz tartoznak (Katona XIII. 1187) 
ugyanezen évben, midőn Szilágyi Mih. Hunyadi özvegyével kibékülve, visszabocsátá az 
erdélyi kir. várakat, ezek névszerint előszámláltatnak, u. m. Besztercze, Déva, Görgény, 
Haczag, Mihald és Királykő (Kralkw*Kapriáni Hung. Dipl. I. 207., eredetije a bártfai 
levéltárban.; egy két évvel később keletkezett okmányban ismét előfordul Királykő vára; 
ugyanis Mátyás király uralma alatti székelyek ispánja Lábatlan János 1459-ben a medgyesi 
országgyülésen Miklósvárszéket Sepsiszéktől elválasztván, az uralkodó nevében Thercz 
(Törcs), Heltvén (Krizba) és Királkeve kir. várak várnagyainak meghagyta, hogy a 
Miklósvárszékieket ugy a sepsiszékiek mint mások hatalmaskodása ellen oltalmazzák, s 
jogaikban megtartsák*Lásd Benkő Spec. Tran. sed. Miklósvár és részletesebben e munka III. 
kötete 9. lapján.. Ez adatok kétségtelenné teszik, hogy Királykő vára még a XV-ik század 
utófelében is fennállott, s egyike volt a tekintélyesebb királyi váraknak, sőt az utóbb felhozott 
okmány még azt is kétségtelenné teszi, hogy a kérdéses Királykő vára nem másutt, hanem a 
Barczaságon feküdt, mert Törcs és Heltvén várával együtt emlittetik. Azt sem lehet feltenni, 
hogy Sepsiszék hatalmaskodásának megakadályozását, más mint közel fekvő s hatásköréhez 
tartozó várra bizta volna a székelyek ispánja. Királykő vára e szerint biztosan Erdély délkeleti 
részében feküdt; többen, sőt magam is azt a törcsvári szorosnál levő Királykő havasán 
feküdtnek hittem, csupán a név azonosságnál fogva; de mivel a nevezett havason vagy közeli 
kifutványain semminemű várnak maradványait fölfedezni nem lehet, igazat kell adnunk 
Lenknek*Geografisches Lex. II. 260., ki a kérdéses Királykő várát Oláhország és Sepsiszék 
határához, a Bodza vize kifolyása közelébe helyezi, s a Királyhegynek régebben használt 
Királykő nevét is fölemliti. 

 

Bodzaforduló a Csukás és Teszlával hátterében. (Rajz. Bicsérdy J.) 

Mindezekből valószinünek tetszik, hogy az eddig megtalálni nem tudott Királykő várnak 
maradványa nem más, mint a Táblán vagy a bodzai Királykő tetején levő fennebb ismertetett 
várrom; melyet legelőbb Szent László idejében Törcsvárral egyidejüleg épithettek a 
székelyek; a kunok és besenyők azt lerombolták, de a midőn a német lovagok kiüzésével a 
határszélek védelme ismét a székelyekre nehézkedett, ennek hatályosabb eszközlésére vagy a 
régi várat kiujiták, vagy talán a lovagok által épitettet átalakiták, miként az Törcsvárával is 
történt; később aztán az erdélyi haderőt vezető vajda gondozása alá kerülvén, királyi várrá 
emelte, s abba tekintélyes őrséget tartva, őrködtetett a határszél oltalma felett. A vár, mely 
hosszú századokon át a hon biztonságának volt őrszeme: elomlott, vagy ellenség által 
feldulatott, minek következtében a székelyek, kikre e szoros védelme bizva volt*Az 1630. évi 
országgyülés hozta törvényeknek 54. 64. árt. mondja, hogy a székelység a Bodzán maga 
épitvén várat és védvén azt, ott harminczadot fizetni és fiscus sóját szállitani nem tartozik. 
Lásd Gál László Erd. diéták végz. nyomai 123. lap., azt elhagyva, kezdetben a Királykő, vagy 
Királyhegy honra néző nyugati oldalán, később még bennebb a vám melletti Kalvárián 



emeltek védsánczokat, melyeket gyakran festett pirosra a székelynek e hon védelmében 
kiontott nemes vére. 

Nagy-Tatár és Szilon havas. 
Itt állok hazám határának azon pontján, hol a nagy Tököli Imre végbucsúját vette azon 
nemzettől, melynek szabadságáért oly nemes önfeláldozással küzdött egész életén át. A 
szabadság e rettenthetlen bajnoka itt vált meg a hazától, hogy Ázsia távol partjain egy feledett 
sirban találja fel dicsteljes életének és nagyszerű törekvésének hajótörését; ott Iszmid 
temetőjének homokjával elegyedtek össze azon szent hamvak, a melyek ha nem magyaré 
lettek volna, ma már egy fényes Pantheonban lennének elhelyezve. De nálunk, fájdalom, egy 
IV. Béla, egy Hunyadi János, egy Hunyadi Mátyás, egy Bethlen Gábor, egy Bocskai, egy 
Zrinyi, egy Tököli Imre, egy Rákóczi Ferencz, egy Kis Sándor emlékoszlopát sehol feltalálni 
nem tudjuk, csak a honfifájdalom az, mely felkeresi egykori jeleseink és hőseink puszta, 
elhagyott nyughelyét, hogy legalább az erkölcsi elismerésnek adóját megvigye a nemzet 
egykori jóltetőinek. Én, ki már megjártam a menekültek rögös pályáját, ki Tököli és Rákóczi 
sirjainál nemzetünk hálátlanságát megkönyezém, én, kit 14 évig györtört a lelketemésztő 
honvágy, – én nem akarom az egykor elvesztett, de ismét megtalált hazát elhagyni, s azért a 
Tököli bucsúja által szentesitett határszéltől visszafordulok társaimmal; azonban 
visszaútunkat változékonynyá teendők, nem az idejöttünkkor használt bodzamenti főútvonalt, 
hanem az innen Krásznára vezető határszéli ösvényt választottuk, a melyet egykor az itt 
őrködő székely határőrök használtak. Ez a Nagy- és Kis-Tatár tetőgerinczén a legnagyszerűbb 
havasvidéken huzódik el, mi ránk, mint olyan szenvedélyes hegymászókra, azért is 
vonzerővel birt, mit még inkább fokozott azon figyelmeztetés, hogy a két Tatárhavason túl 
következő Szilon ormán egy tengerszemnek hitt tó van, a melyet mint a Bodzavidék egyik 
főbb nevezetességét semmi esetre mellőzni nem akartunk. 

A Táblától pár ezer ölnyire szeli át a Nagy-Tatár gerinczét a honárka, vagy Atilla útja, melyet 
e munka III. kötetében a rétyi nyirtől egészen a nyiéni Piliskéig elkövettem, s a mely a Bodza-
vidékét átszelve a Nagy-Tatár gerinczén megy ki a hazából, s mint mondják, Oláhországba is 
nagy messzeségre követhető. Majd alább ezen titokszerű töltést tüzetesebben fogom 
nyomozni, s elő fogom sorolni azon szép hagyományokat is, a melyek az itteni nép száján a 
hun előidőkre vonatkozólag fenmaradtak. Itt csak meg kivántam jelölni azon pontot, hol az a 
hazából kivonul, s legfölebb csak azt emlitem meg, hogy az itteni nép a hunokat tatároknak, 
Atillát tatárok királyának, s igy az ő útjának tartott töltést is tatárok útjának (drumu tatarilor) 
nevezi. A Nagy- és Kis-Tatár-havasok néveredetét is a hun-tatárokkal hozzák kapcsolatba; 
állitván, hogy midőn Atilla roppant tatárhadával ide ért, több ideig maradt ott, táborának 
kifáradt lovait megnyugtatandó, mikor a Nagy-Tatár nyugati oldalában levő Tyityizán-
kútnál*Ez a Kis-Bodza vizének forrásfeje, hol a viz karvastagságban roppant erővel lövel ki a 
sziklák közül. nagyszerű áldomást tartottak Hadur tiszteletére. Ilyenforma regéket mondott el 
egy a Nagy Tatár csúcsán nyájait legeltető öreg csobány (pásztor); de bár mennyire látszott is 
ismerni a havasok regevilágát, még se tudott felvilágositást adni egy a Nagy-Tatáron levő, 
békasóból faragott kereszttöredékre, a melyen 16… (talán évszám kezdő vagy végső 
számjegyei) és NIONK° betűk voltak csak kivehetők; valamint semminemű igérettel sem 
tudtuk rávenni, hogy nyáját elhagyva, elkalauzoljon a Szilon tavához, melynek hollétét 
bodolai vezetőnk nem tudta. Az előbb beszédes öreg utasitásul azt adván, hogy a tó a Szikon 
főcsúcsának háta mögött van, haladó nyája után iramodott. Ekként csak magunk, találomra 
indultunk el egy juhnyájak nyomdoka alkotta kesekeny ösvényen, mely előbb a Szilon patak 
sürű fenyves erdővel benőtt völgyületébe szállott alá, onnan pedig roppant meredek 



oldalokon, a magas meredek Szilon (oláhul Sziriu) 5268 láb magas ormára hatolt fel. Mi az 
öregtől vett útasitás következtében a tetőormot megkerülve, annak háta mögött (keleti 
oldalán) kerestük a tavat. Találtunk is egy náddal benőtt nagyon kevés vizet tartalmazó tavat, 
vagy inkább mocsárt; várakozásunkban csalatva, már-már sajnáli kezdettük a fáradalmas 
feljövetelt, s legalább egy szép kilátás által kárpótlandók magunkat, mig kimerült lovaink a 
mocsár körül falatoznának, felindultunk a Szilon tető-ormára; de mily nagy volt 
meglepetésünk és örömünk, midőn az előbb emlitett mocsártól csekély távolságra az addig 
egy hegyhát által elfedett valódi Szilon tavát pillantók meg. 

Oly váratlanul meglepő s oly meghatóan szép volt ily magasságban e gyönyörű tó, hogy mi 
örömkiáltásokkal iramodtunk le hozzá; közeledtünkre nagy csapat, ottan kedvtelve tollászodó 
kőszáli sas rebbent fel, melyek szokatlan elzavartatásuk feletti harangjokat éles süvöltéseikkel 
adták tudtunkra, azután pedig minket földön mászó lényeket lenézőleg nagy kanyarulatokkal 
felszálltak magas birodalmuk végtelen ürébe, hová tekintetünk alig követheté. Hagytuk azért 
őket röpkedni, s minden figyelmünket a tó megvizsgálására forditók, a mely mindeddig 
teljesen ismeretlen és senki által le nem irt, kétszeresen fokozta érdekeltségünket. Legelőbb is 
terjedelmét megtudandók, körül jártuk a csaknem szabályos köridomú tavat, miből kitünt, 
hogy az 540 lépés kerülettel bir, s e szerint az nem csak magas fekvése (legalább 5100 
lábnyira fekszik a tengerszin fölött), hanem terjedelménél fogva is havastetői tavaink közt 
nevezetes helyet foglal el. 

E tónak közel vidéke ugyan kopár, nem keretelik azt be gyönyörű fegyves lugasok mint a 
Szent-Annatavát, környezetén csak össze-visszahányt szikladarabok tünnek fel, a melyek 
vadregényessé teszik a tájt; de van e tónak egy előnye a Szent-Annató felett, s ez az innen 
feltáruló távlati kép, mely az Oláhország felé lépcsőlegesen lehanyatló végtelen 
hegylánczolatok és az ezekkel összeolvadó térség határtalanságának szépségét tünteti elő. 

Mi e tónak nemcsak terjedelmét, hanem mélységét is ismerni akartuk, s azért egy 
mérszalaggal beusztam közepére; mérszalagomra azonban szükség nem volt, mert azt 
mindenütt lábolhattam, s legnagyobb mélysége a 6 lábot nem haladja túl. A tóba két forrásnak 
csörgedező vize ömlik, látható kifolyása azonban nincsen. A benne és partjain levő kövek 
fekete leülepedéssel telvék, mi e viz ásványos tartalmára mutat. E tó a vidék mozgalmának és 
életének középpontja, s midőn másutt semmi élő lény nem mutatkozik, itt e tó partján, ezen 
szélrohamok elől zárt hegykebelben madarak repkednek, a vadréczék messziről elrepülnek 
ide, a kőszáli öreg sasok itt sütkéreznek a napon s a parton szétszórt nagymennyiségű 
tollaikról itélve, igen nagy számban tanyáznak itt; fellelhető itt a természet két legnagyobb 
cosmopolitája a veréb és a légy is, sőt mint a pásztorok mondják, gyakran hattyúk is 
uszkálnak e tó kristály vizében. 

A tó megszemlélése után a Szilon főcsúcsára másztunk fel, honnan igen szép látkör nyilt 
előttünk. Felötlött innen az egész Bodza vidéke, azon roppant erdő háromszöggel, melyet a 
Bodza vize két ellentétes irányú folyásával körülölel; fel balról a leggyönyörübb havassor a 
Zenoga és Csukás phantasticus sziklaszálaival és fel a Ladocz ellapuló bérczein túl 
Háromszék gyönyörű rónája ragyogó tornyaival; fel a Nemere és Nagy Sándor büszke csúcsai 
s fel a Büdös hegységének kéklő tömege a díszgulaként felmagasuló Bálványossal. Hátul 
Oláhország térségeig terjedő roppant erdőségek végpontján a hazánk délkeleti szögletében 
levő Csilyános és vele szemben a már Oláhországban fekvő Fintilon. Ez hideg körvonala e 
nagyszerű látványnak, melytől útitervünk teljesitése szakított el, mely szerint még az nap 
estére Krásznára kellett mennünk, hová úttévesztve iszonyú, még embernyom által nem 



érintett rengetegen s bedőlt fák által eltorlaszolt patakok völgyületein átküzdve magunkat, 
késő estvére érkeztünk meg. 

Krászna, Orbai- és Szita-Bodza. 
Krászna gróf Mikes Benedek gyártelepe, hol a nagyszerű üveghuta sötét épülete körül a 
munkások és gyártisztség vidor kinézésű havasias házai csoportosulnak. A tulajdonos gróf, 
kinek a hazai ipar fejlesztése körül oly nagy érdemei vannak, itten az üveggyártást nagy 
mérvben kezelteti, s külföldről hozott munkások vezetése alatt a finom kristályüveg-gyártást 
is megkisérelte volt, de mert a minőség és szépségre nézve a külföldi ily gyártmányok mellett 
előnynyel versenyző gyártmányai tetemesb előállitási költségbe kerültek a külföldieknél, s a 
rosz útak miatt a szállitás költséges volt, a sok költséggel berendezett finom üveggyártással 
fel kellett hagynia, s most itt, mint Bükszádon csak közönséges üveget gyártanak. 

De igy van ez minden iparüzlettel szegény, gyámság alatt levő hazánkban; megszoritó 
rendszabályok, terhelő vámok és közlekedés hiánya miatt, bár a nyers anyag nagy 
mennyiségben található, bár a munkaerő olcsó, mégis minden ilyszerű vállalat csak pangásra 
van kárhoztatva. – Krásznán a tulajdonos gróf 1856-ban egy szent Margitnak szentelt 
kápolnát épittetett, melyet a bodzavámi lelkész administrál; a hivek száma 80-ra megy. 

Krászna közel fekszik a határszélhez azon ponton, hol a kifelé téritett Bodza vize szirtekről 
mérgesen ugrálva és zugolódva hagyja itt szülőföldjének szép virányait*A Bodza vizének 
rövid pályafutása alatt igen nagy esése van; eredete alkalmasint 600 öl magasban van, a 
bodzai vám 409, Bodzaforduló 359 és Krászna 349 ölre van a tengerszin felett, és igy 
eredetéről a határszéléig, tehát vagy 6 mfdnyi folyása alatt körülbelül 251 ölet esik.. Itt a 
Bodza völgye nagyon egybeszorul, mindkét oldalról függélyes sziklák emelkednek fel, mi 
által e sziklába szegett völgy vadregényes szinezetet nyer. Apor Péter leirva*Lásd Apor Péter, 
Lusus Mundi (kiadva Magyar Történeti emlékek) 203. lap. hagyta, hogy 1738-ban julius 11-
én egy földingás két sziklát a Bodza völgyének azon pontján, hol a Bodza vize hazánkat 
elhagyja, egybeontván, az egészen elzárta a viz folyását, s azt annyira feldugta, hogy a völgy 
fenekén levő legmagasabb fenyőfáknak is csak tetőcsúcsa látszott ki. Azonban úgy látszik, 
hogy a Bodza vizének sebes árja átfurta a sziklagátot, mely útját állani akarta, s ma már 
föltartóztatás nélkül hömpölyög át a hegyomlásnak most is ott heverő roppant 
sziklahalmazán. A krásznai üveghutát gyáripar tekintetében szegény hazánkban eléggé 
érdekesnek találom arra, hogy képét mellékeljem. 

Krásznáról visszaindulva, bár most befelé mentünk, mégis szembeútaztunk az itt már 
tekintélyes folyammá növekedett Bodza vizével; szép erdőkoszorúba szegett teres völgyében 
apró házak vannak szétszórva: ezek Orbai- és Szita-Bodzához tartoznak, mely község két 
törvényhatósághoz Háromszék és Felső-Fehérmegyéhez tartozik s e vegyes népesség által 
lakott faluk egy és félmértföld hosszuságra nyulnak el, benépesitve a Bodza és 
mellékvölgyületeit mindenfelé szétszórt lakházaikkal; lakóinak száma 1403. 

Bodzaforduló. 
Bodzaforduló (oláhul Floroje) e havasvidék harmadik faluja*Bodzaforduló is megoszlik 
Felső-Fehérvármegye és Háromszék között, mert 50 háza Háromszék, a többi F. Fehér 
területén fekszik. Lakosainak száma 1527. éppen azon ponton kezdődik, hol a bodzai vámtól 



kezdve északirányban folyó Bodza vize keletre fordul. E pontról nagyszerű havasi panoráma 
tünik fel, a Bodzavölgy zöld erdőségei fölött délen a Csukás, havasaink e legszebbikének, 
emelkednek fel jegedzésszerű sziklaszálai; jobbról a gulaalakú Dobromir és a kúpidomú 5011 
láb magas Teszla tornyosodik fel, balról a Csukással magasságban versenyző Tejkő. A Bodza 
vidéke szép tájakban s nagyszerű festői pontokban oly gazdag, hogy egy egész 
képgyüjteményt kellene azok feltüntetésére szentelnem, de e téren korlátolva levén, meg kell 
elégednem egyes kiválóbb pontjainak előtüntetésével. Egy ilyen kétségtelenül az itt röviden 
körvonalazott táj, melynek képét melléklem. E kép előterében a Bodzaforduló templomát 
mutatja, mig hátterében a nagyszerű Csukás és a légi kúpként fellövelő Teszla tünik fel. 

A Bodza határtalan erdőségei mellett, főleg a Bodza és mellékfolyóinak völgyületeiben igen 
nagy terjedelmű földmívelésre alkalmas talajjal bir; éghajlata szelid, ugy hogy a gabona 
minden neme megterem ottan, talaja termékeny s völgyületei oly terjedelmesek, hogy 
legalább is tiz község találhatna elhelyezkedési tért és megélhetési alkalmat. Azonban a 
természet oly dús áldásaival ellátott vidéknek most csak csekély része van népesitve, még 
kevesebb hasznositva, mert mindössze is csak három község van ottan: Bodza, Szita-Bodza és 
Bodza-Forduló*A bodzai vámhoz 130 lakház tartozik, de ezeknek nincsen semmi külsőségük; 
a mit mívelnek és használnak, csak részibe vagy fizetésért veszik ki a birtokosoktól.; ezek is 
nem annyira községek, mint egyes házaknak szétszórt, egymástól távol eső csoportozatai. A 
népségnek magyar része földmívelést is űz; de az oláhok leginkább a kevesebb munkával járó 
marhatenyésztés és szénégetéssel foglalkoznak. 

A három község által megült Bodza vidéke két, illetőleg három törvényhatósághoz tartozik, 
mert Szita-Bodza és a Bodzaforduló nagy része Háromszék kiegészitő részét alkotja, mig a 
Bodza és a vám vidéke F.-Fehérmegyéhez tartozik; sőt Brassónak, Prázsmárnak és 
Hermánynak is van ottan területe. A Bodza vidéke azonban legnagyobb részben a Mikes és 
Béldi család birtokát képezi; e két család területe közel 35000 hold terjedelemmel bir, s az ott 
lakók nagy része is e családok jobbágyai voltak egészen 1848-ig, sőt most is per folyt a 
felszabadultak és a földes urak közt a tulajdonosi jog felett, mivel az ott lakók nem annyira 
jobbágyok, mint inkább telepitvényesek voltak. A Bodza vidékének régibb birtokviszonyai 
sokkal érdekesebbek, hogysem azt itt röviden felderiteni ne igyekezném. 

A Bodza vidéke a Barczasággal együtt legrégebben a Székelyföldhöz tartozott, sőt még akkor 
is a Székelyföld része maradt, a mikor a Barczaság attól elszakíttatván, a német lovagoknak 
adatott telephelyül, mert a német lovagok által 1211-ben megszállott területnek határvonala 
keletről a Tortilon patak (Prázsmár vize) és a Temes volt. Azonban e lovagrendet is, mint 
minden papféle testületet, a kapzsiság jellemezte s ezek a vendégül befogadott hontalanok is 
csakhamar kezdettek túlterjeszkedni s Nyiénnél Kreuzburg várát engedélyellenesen felépitvén 
a Bodzát is (mely akkor lakatlan lehetett) elfoglalták. Az ország ezen túlkapásaikat fegyverrel 
volt megtorlandó, midőn III. Honorius pápa közbenjárása megmenté őket, sőt 1222-ben a 
király birtokukban hagyta a lefoglalt területet s abban uj adománylevéllel biztositá. Ekkortájt 
épitik a birtokukba vett terület határinál, de már Kumánia területén, a mint fennebb látók, a 
tatárkői várat. De a lovagok az ekként elnyert bodzai területet nem sokáig birták, mert ők a 
kegyelemből nyert területet a pápának ajándékozgatván, s mindenféle túlhatalmaskodásokat 
és engedetlenségeket követvén el, a király 1225-ben kiűzte őket birodalmából. A Bodza 
valamint szomszédos falui ekkor a lovagok által épitett, de kiűzetésük után királyi várrá tett 
Törcsvárhoz csatoltatott, s mint e várhoz tartozó terület jön elő a Bodzamező, Nyién és 
Bodolával együtt még 1509-ben is, a mint az kitetszik szentgyörgyi és bozyni Péter gróf, 
Erdély akkori vajdájának ez évben kiadott itéletéből*Lásd fennebb Bodola és Nyién 
leirásánál.. De ugy látszik, hogy ezen várbirtoknak egy része az ugynevezett Bodza sziget 



(insula Bosau) már korábban a Prázsmáriak birtokába bocsáttatott; legalább ez tünik ki 
Mátyás királynak 1471-ben kiadott adományleveléből, melylyel annak birtokában Prázsmár 
városát, mint korábbi birtokost, megerősiti*Lásd fennebb Prázsmár leirásánál.. Ugy látszik 
azonban, hogy ezen adománylevél nem lett érvényesitve, vagy pedig a Bodza sziget az ottani 
területnek nagyon csekély részét alkotta, mert a Bodza továbbra is állami terület maradt, 
legalább ez tünik ki Báthori Zsigmondnak Fehérvárról 1583. oct. 1-én kiadott 
adományleveléből, melyben a brassai biró és polgárokkal tudatja, hogy a kis Bodza mezőt a 
Boza földjén (in terra Boza), melyet curiája elnöke, jegyzői és ülnökei sz. János fővétele 
napján a brassaiak által folytatott hosszas per következtében végitéletileg a koronához 
tartozónak jelentettek ki; most kegyelmességénél fogva azt minden királyi joggal, hasznaival, 
szántóival, erdeivel, vizeivel stb. Brassó városnak adományozza, kivévén a Béldi János részét 
stb.*Ered. a gyula-fehérvári kápt. levélt. Lib. Reg. Sig. Báthori I. 234. 

Erre nézve még sokkal érdekesebb és részletesebb adatokat találunk ugyan ezen fejedelemnek 
egy későbbi határkijártatást constatáló kiadványában, a melyet, mint a Bodza akkori határára 
és viszonyaira igen érdekes adatokat szolgáltató okmányt, kissé tüzetesebben ismertetni 
szükségesnek hiszek. Ezt Báthori Zsigmond 1590. febr. 1-én Brassóban adta ki; ebben 
előadja, hogy a Bozzamezőt vagy szigetet (terrae seu insulae et campi Bozza) vagyis azon a 
Havasföld felé levő havasok közt királyi területen fekvő birtokokat, melyeket már több időtől 
fogva Brassó, Prázsmár és a Barcza többi lakosai békésen birnak*Tehát e birtok az egész 
Barcza közös birtoka volt., kijártatni rendelte s e végett kiküldötte Petrichevich Horváth 
Kozma tanácsosát, Radvánszky Márton itélőmestert, Litterati Gergely fiscalis directort, 
Gerendi Jánost, Kálnoki Bálintot és Zoltai Jánost a fejedelmi curia ülnökeit, kik is az elrendelt 
határjárást – tett jelentésük szerint – ekként hajtották végre: 

A határ Szekeres ároktól kiindulva a Kis-Bozza vizéhez és e mellett lemegy egész odáig, hol 
ez a Nagy-Bozzába szakad. Itt a Nagy-Bozza folyása mellett átszáll a folyón s nyugatra hajlik 
annak régi medréig, hová egy uj halmot emeltek. Innen nyugatra a kis Zármány patakáig 
megy hol a Bozzamező táján egy 2. halmot csináltak. Innen mindig nyugatnak és mindig a kis 
Zármány mentén a Háromdomb alján a 3. halmot emelték. A patak mellett folytatólag a kis 
Zármányhegyig, melynek oldalába a 4. halmot hányták fel. Itt ama hegy szélén keletnek 
fordulva annak tetőcsúcsán az 5. halmot emelték. Az innen keletre eső kis Zármány orozatján 
a 6. halmot. Onnan jobbra lemenve a 7., a kis Zármány kutjánál a 8. halmot csinálták; honnan 
a hegy élén az Egerpataki csermelyhez szállva az ugynevezett Egreselejénél a 9., egy 
kődobásnyira a régi szántók mesgyéinél a 10. halmot emelték. Ettől kezdve az Egerpatak 
partján nyugatnak tartva ennek medrénél a 11. halmot hányták fel. Innen kezdve a határt 
mindenütt a patakmeder jelöli s a bikkfalvi határszélnél végződik. Dél oldalon a Deblen 
mezeje felé tartva, a Kigyósmezeje alsó felén egy árok mellett azon halmot találták, melyet Kis 
Lukács brassai biró és a prázsmáriak Béldi Pállal egyetértőleg emeltek volt, s mely most is jó 
állapotban van. Innen a Nagy-Zármány mezejére fordultak, mely Hadivásnak is neveztetik. 
Honnan kezdve egészen a határszéli Tatárásása nevű havasig a Bozzamező mindenütt uzoni 
Béldi János örökös birtokaival határolódik. Az itt körülhatárolt birtokot, minden 
lakosaival*Ebből kitetszik, hogy a Bodza már ezen időben lakva volt., királyi jogokkal, 
szántóival, erdeivel stb. Brassó, Prázsmár és a Barcza lakóinak újból adományozza*A 
fejedelem és Kováczoczy Farkas korlátnoka által aláirt okmány eredetije a brassai levélt., 
másolatja az erd. gub. levélt. Priv. Civit sub G. 26. 5326/785. Egész terjedelmében közli 
Kemény Józs. App. Dipl. Tr. XIII. 255. stb. 

E helynevek még most is nagyrészt feltalálhatók, Brassó (és nem a Barczaság) még most is 
birja az akkor körülhatárolt terület egy részét, a mely Mészárosrétnek neveztetik s 200 hold és 



1140� öl terjedelemmel bir*A Brassó által birt rész Felső-Fehérvármegyéhez, községileg a 
bodzai vámhoz tartozik, van rajta egy ház, s néhány gazdasági épület.. Ez azonban csak egy 
részét teszi a fennebb körülhatárolt Bodzamező vagy Bodzaszigetnek, mely utóbbi név a két 
viz közti fekvésétől eredhetett. E területet Brassó illetőleg a Brassóvidéki szászok hihetőleg 
Bodola és Nyiénnel nyerték 1519-ben II. Lajos királytól; de a miként Bodolát és Nyiént is 
birtokukba nem vehették, akként a Bodza mező vagy sziget nagy része is kisiklott kezeik 
közül, s azt nemsokára a Béldiek, később a Mikesek kezén találjuk. Hogy Brassó miként 
vesztette el bodzai birtokainak nagy részét, arra mi adatot sem tudtam találni; valószinű 
azonban, hogy Báthori Gábor vette vissza ezen csak használatra átengedett fiscalis birtokot az 
ellene fellázadtaktól, s adta egyik lelkes vezére, a hűtlen brassaiak ellen harczoló Béldi 
Kelemennek. Sokkal szerencsésebb volt Prázsmár, mely adományozott területét nemcsak 
megtartá, hanem szerencsés egyezkedések és vásárlások által azt gyarapitotta is; igy Prázsmár 
bir a Háromszék területére eső Ladoczon 2000 hold erdőt, melynek irtványaiban 
telepitvényesek szétszórt lakházai is fordulnak elő. Ez alkalmasint az előbb Mátyás király, 
később Báthori Zsigmond által adományozott terület*Ezen birtok községileg Bikkfalvához 
van beosztva, s adóját is oda fizeti.. Bir ezen kivül a nyiéni határba eső Egres előtt, a Bodza 

mezővel szemben levő Szermál hegy és Paranbérczen 1609 holdat 1000 � ölet. Ezt Prázsmár 
egy a nagy Béldi Pállal megejtett csere utján szerezte; ugyan is Prázsmár Béldi Pálnak adta a 
Béldi malomtól Hulló hegyig terjedő birtokrészét, miért Béldi a Bodzán adott bizonyos 
kiterjedésű erdőséget; de a hogy a nagy Béldi Pál kimenekült, csakhamar per kerekedett az ő 
jogutódai és a prázsmáriak közt, mely egészen korunkig huzódott el, mikor a Béldi és Mikes 
család átengedte Prázsmárnak a per tárgyát képező fennebbi területet. Ezen kivül Prázsmár 

vásárolt Gidófalvi Lajostól 150, másoktól 15 holdat 600 � ölet s igy Prázsmár összes bodzai 
birtoka tesz 3775 holdat. Hermány is bir Bodola Kis-Döblönnél eső területén 600 hold erdőt, 
melyet a gr. Mikes családtól 1866-ban vett meg. 

Már most összegezzük a Bodza területének politikai és birtok szerinti felosztását. 

Szita-Bodza és Bodza-Forduló határának legnagyobb része Háromszékhez, és pedig az első 
Orbai, a második Sepsiszékhez tartozik. Bodza (falu) a bodzai vám és az ezen felül, alól és 
közben eső roppant erdőségek Felső-Fehérmegye hidvégi járásába esnek, mert a mit Brassó, 
Prázsmár és Hermány birnak is, nem tartozik Brassó vidékhez, hanem azt mint 

felsőfehérvármegyei bebirók használják. A Bodza egész területe tesz 34,186 holdat 1560� 
ölet. 

Ebből Bodola határára esik 

Ebben benne van Hermány 600 és Brassó 200 holdja is. 

9,263 hold 600 � öl. 

Nyién határára esik 

Ebben benne van Prázsmár 1775 holdja is. 

19,836 hold 960� öl. 

A Háromszékhez tartozó Szita-Bodza határa tesz 1,101 hold 

Bodza-Forduló határa tesz 1,986 hold 

A Prázsmár által birt Ladocz 2,000 hold 

 34,186 hold 1560 � ölet. 



Bikkfalva, Lisznyó, Feldoboly, Szacsva, Kis-Borosnyó és Zágonnak is vannak a Bodza 
előhegyeire felrugó s a mellett hosszan elnyuló igen terjedelmes erdőségei, valamint kelet és 
dél oldalon a hétfalusi terület is felhatol a Bodzát környező hegyekre; de azok szorosan véve 
nem tartoznak a Bodza vidékéhez, s azért itteni számitásomba nem is vettem fel*Mert ha ezen 
szomszédos – s a természetes határvonalokat véve, szorosan a Bodzához tartozó – területet is 

hozzáadva, a Bodza vidék kiterjedése felülmulja a 6 � mfdet.. 

Még megjegyzem, hogy a Bodola*Fennebb csak Bodola határának Bodzán eső részét vettem 

fel, mert egész területe 16,452 hold, 230 � öl. és Nyién*Ugy szintén Nyiénnek is csak 

Bodzára eső része van felvéve, mert egész területe 24,942 hold, 140 � öl. Márkos területe 

1236 hold, 50 � öl, de ez csak a Bodza szélén levő Piliskéig nyulik fel. határába sorozott 
roppant erdőségek leginkább a gr. Mikes és Béldi család birtokában vannak. Bodolán például 
a község bir 1600 holdat, a három egyház 127 holdat, a többi az emlitett két család közt 
oszlik. Nyiénben a volt urbéresek 3636 holdat, községi iskola 107 holdat, két egyház 175 
holdat. Kökös község 50 holdat, Prázsmár 1759 holdat bir, a többi ismét oszlik a Mikes és 
Béldi család közt. A bodzai három község lakói telepitvényesek levén, a terület birtokjogának 
meghatározása a törvényhozástól várja megoldását. De vegyük fel már a Bodza vidék 
vizsgálatának megszakadt fonalát. 

Papok sáncza és Atilla útja. 
A Bodzafordulónál, hol a Kis-Tatár északnyugati oldalából felfakadó Kis-Bodzavize idősb 
testvérével a Nagy-Bodzával egybeömlik, a fővölgyet egy körülbelől 590 öl hosszú, alapjában 
4 öl széles, s épebb helyein 2 öl magas déli oldalán sáncz által szegett töltés szeli át, melyet 
Papok sánczának neveznek. Majd alább e név állitólagos eredetére visszatérek, most csak azt 
jegyzem meg, hogy a Papok sáncza nem más, mint a rétyi hon vagy hun árkának és az 
egerpataki Atillaútjának egy későbben felfrisitett darabja. E titokteljes töltést e munka III. 
kötetében már elnyomoztam a Nyién háta mögötti Piliske nyakáig, most megkisértem Bodza 
vidékén való tovább nyomozását. 

A Piliske nyakától délkelet irányban az ugynevezett Verőfény (oláhul Fácza) tetején halad át 
az Észak erdőnek; azután a Czélfa és Gurmoza nevű helyeken kissé déli hajlással a hires 
Királykut közelében huzódik le Sármálhoz, vagyis a Bodzavize völgyére, hol a fennebb 
emlitett Papok sánczának irányul, s azzal összefüggésben látszik lenni. A Papok sánczán túl 
egy darab helyt megszakad, de a Kis-Bodza völgyében, a „Ladocz” hegy alján ismét előtünik, 
s a brassói Mészárosrétet*E rét közepén romok tünnek fel, melyekről azt tartják, hogy egy ott 
volt régi vámház maradványai. mintegy 1700 ölnyi vonalon áthasitja, honnan a Pláju Ilkin át 
vagy 365 ölnyire halad a Kis-Bodza vizéig, hol oly rengeteg és áthatlan erdőségek közé hatol 
be, hogy tovább nyomozni alig lehetséges; de a vonalán nőtt fiatalabb és világosabb szinű fák 
mégis megjelölik irányát, s mint a helyekkel nagyon ismerős vadászok állitják, a Pereo 
kremenin, a prázsmáriak által birt Ladoczbérczin, a Pojána Béldin és a Muntyea szkomercs = 
in-kereskedelmi domb*Igy neveztetve hagyomány szerint arról, hogy mikor a Bodza a 
világkereskedelem vonalába esett, a karavánok itt vonultak el, s a Pereo szkomercsi forrásnál 
szoktak nyugodni. át egész a Kis-Bodza forrásáig, a már fennebb emlitett Tyityisán kutig 
megy, honnan a Kis- és Nagy-Tatáron át fennebb már elnyomoztuk az oláhországi 
határszélig. E titokszerű töltést az itteni lakosok tatárok útjának nevezik; azon jött be – 
mondják – roppant nagy sergével a tatárok hatalmas, világrettegte királya Atilla, s a fennebb 



emlitett Király kutjánál (Fontina krajuluj), mely ő róla neveztetett igy, megálapodván, 
vezéreivel tanácsot tartott, a honfoglalás mikénti végrehajtása iránt. Részint ezen tanácskozás 
emlékéül, részint a törzsfőnökök ülőhelyéül – hun szokás szerint – nagy lapos köveket 
hordottak össze. Ott vannak még most is az óriási nagy kövek, a melyek látszólag távolabbról 
kerültek ide, mert a kut környékén oly fajtáju kőzet nem is létezik*A kövek egyikén egy 
elolvashatlan felirat betüi tünnek fel, valószinű, hogy az határkő volt, az itt egybeütköző 
Háromszék és Felső-Fehérvármegye közt.. A tanácskozás végeztével nagy áldomást tartottak 
a Szármány mezején, hol a helyet még most is Hadivásnak nevezik. E helynevek, az azokkal 
kapcsolatos hagyományok, egy távol multnak sejtelmét költik fel a vizsgálódóban; a mesést 
kereső nép képzelődésében pedig a regék egy egész világát teremtik; igy a Királykutnál hiszi 
a nép elrejtve Dárius kincsét, mely minden Szent-György napkor ki szokott gyulni; továbbá 
mondják, hogy a királyhegyi és kálváriai várakban régen Tündér Ilona lakott, s holdvilágos 
estéken ide a Királykutjához szokott tündérsergével tánczolni lejárni; de a midőn a törökök 
egy beütése alkalmával a papok keresztekkel ide feljöttek s a népet Jézus kiáltással vezették 
az ellenségre, a pogány tündérek megrettenve, ember nem járta havasokra huzódtak el e 
kiáltások elől, s most csak néha lehet csendes éjeken hallani a fák felett elhuzódó tündéreknek 
bájos zengedezését, de ember előtt többé nem mutatkoznak. A papoknak tündéreket elüző 
Jézus kiáltásait a Papok sánczánál kivívott győzelmekkel hozza a nép kapcsolatba. Ugyanis 
egykor nagy török-tatár tábor tört be a Bodzán, s a Királytetőn levő várat meglepvén, bevették 
s az ottani székely őrséget levágták, egy azonban elmenekülvén, hirt vitt Háromszékre és 
Hétfaluba a közelgő vészről; a nép mindenütt fegyvert ragadott s papjaitól vezettetve, a 
Bodola közeli Pap pataka völgyén (mely ekkor nyerte e nevét) felvonultak a Bodzára, hol a 
régi tatárút töltését, a Bodza völgyében magasra feltöltve és sánczczal ellátva, ennek fedezete 
alatt várták a közelgő ellent, a melyet papjaik vezetése alatt énekszó, nagy lárma és Jézus 
kiáltással megrohanván, annyira megfélemliték, hogy az összezavarodva eszeveszetten futni 
kezdett; – a székelyek a futókra ütvén, igen sokat levágtak közülök, a megmaradottakat egész 
a határszélig üzték. Ekkor nevezték el a töltést Papok sánczának, a közeli egyet Lármafának, 
mert a kiállitott őrök innen adtak jelt a töltés mellé huzódott székelyeknek az ellenség 
közeledéséről. 

Itt, hol a háromszéki székely ősök oly hősileg védték a haza határait, utódaik szintén 
osztakoztak az ősi dicsőségben, mert 1848. novemberében a m.-vásárhelyi vesztett csata után 
egész Erdély s vele a Székelyföld is az ellenség kezébe esett, – hibásan mondom, hogy az 
egész Székelyföld, mert megmaradt a hősök hazájának egy pontja a szabadság azon 
archimedesi pontjául, honnan a zsarnokság egész gépezetét ki lehete sarkából forditani: ez 
Háromszék volt, a Székelyföld e dicső Lacedemonja, a melynek hős népe kimondá, hogy 
utolsó emberig fogja területe épségét és sértetlenségét megvédni. A nagyszerű elhatározás, 
melynek a történelemben alig találjuk párját, ama kis terület minden fiából hősöket alkotott, 
kik három hónapon át százszoros ellennel szemben megvédték Háromszék területét az 
ellenség lábnyomaitól s az Erdélyt visszahóditott Bem Háromszékben a szabadságnak 
szeplőtelen földjére talált. Az ariostoi tollra méltó harczok már e munka III. kötetében érintve 
voltak, itt azért azok tüzetesebb tárgyalását mellőzöm; de fölemlitem mint e vidék legszebb 
emlékét azt, hogy e harczok kiindulási pontja éppen a Bodza vidék volt, mert nov. 23-án, a 
midőn Háromszék kimondá az önvédelem harczát, és a midőn még teljesen szervezetlen és 
készületlen volt, fegyver és lőpor nélkül, a Brassóba beült Gedeon támadólag lépett föl, erős 
kémszemlére előnyomott jobb szárnyát Stráva oláh határőri kapitány a Bodzára vezette; itt, 
hol nem is gondolták, akarván a székelyeket meglepni és Szent-Györgyre ráütni; de ott 
teremtek a Kossuth-huszárok, ezen alig alakult s csak félig-meddig felszerelt bátor lovasok, s 
éppen a Papok sáncza közelében megrohanván Stráva határőreit, azokat szétszórták. ezen 
ekkor itt vívott első győzelem volt kiindulási pontja azon harczoknak, a melyek később 



Árapataknál, Hidvégnél, Földvárnál, a dobolyi hidnál, Hermánynál, Sz.-Péternél és a Rikánál 
annyi dicsőséggel áraszták el a háromszékiek fegyvereit. Fennebb a bodzai vámnál, hol a 
Bodza vidékén lefolyt csaták és beütések történetét időszaki folyamatban leirtam, a 
háromszékieknek bodzafordulói csatáját szintén részletesebben tárgyaltam s igy itt a részletek 
ujbóli előadását mellőzve, odaútasitom a t. olvasót. 

A Bdza geologiája és visszaút a Barczára. 
Még csak pár szót a Bodza vidék földtani viszonyairól. A Bodza vidékének uralgó főkőzete a 
kárpáti homokkő, mely a Szászbércztől kezdve egész a határszéli havas-lánczolatig gazdag 
változatokban terjed el, Krásznánál kréta-homokkő és márgapala is mutatkozik igen érdekes 
toboz lenyomatokkal. A főhavasok eocen-gyüleg tömege csakis a bodzai vámnál levő 
völgyzárlatnál mutatkozik, de ez utolsó foszlánya ezen kőzetnek, mert a már közvetlen ennek 
közelében levő Sugópatak rakodó forrásai is kárpáti homokkő-talajból fakadnak fel, s csak a 
felületet vonták be egy naponta vastagodó mésztuff-réteggel. A Bodza völgyei mind aluviál 
képződésüek*Lásd bővebben Hauer Geol. Siebenb. 284–286. l.. – Egészben ismerjük már a 
Bodza vidékét, mert a Papok sánczától csak negyedórára van a bodzai vám, melynél 
idejöttünkkor a Bodza völgyét érintettük. Most tehát e szép, kies vidéktől búcsút veszünk; de 
visszavezető útunkat változtatá kedveért nem Zajzon, hanem Nyién felé tesszük. A 
Bodzafordulónál a Fényes pataknak völgyébe tértünk be, melyet a Kurmoza és Monicsel 
lánczolata keretel be. Egy órai út után a Hullóhegyre másztunk ki, mely a Bodza és a Barcza 
vizválasztóját alkotja. A Hullóhegy mindkét irányban elbüvölő kilátást nyujt. Keletre fordulva 
a Bodzának tágméretű tájcsoportján legeltethetők búcsúpillanatainkat; amaz országszöglet, a 
melynek tájfüzérei egyenként elragadó egymásutánban, mint bűvös panoráma képletei 
vonultak el előttünk, e hegycsúcsról összeolvadó együttességben tünik fel. Láthatók a két 
irányba folyó Bodza vizének regényesen szétszórt lakcsoportok által élénkitett völgyét, és a 
kis Bodza vizének rengeteg erdők által ült vadon vidékét; s feltárul a völgyeket körülölelő 
zöld bérczek felett a határszélnek nagyszerű havassora; keleten a Királytetőtől Szilonig nyuló 
azon roppant sziklafal, melynek félelmes magasságba emelkedő csúcsait csak imént jártuk be. 
Ezekkel csaknem egyenes szögletbe ütközik össze azon déloldali másik havassor, melynek 
zömét a nagyszerű Csukás s kifutványait a Tejkő, a Zenoga, Teszla és Dongó alkotják. 
Amazoknak legmagasabb csúcsai is zöldellő legelővel kedveskednek a távolról oda terelt 
nyájaknak, mig emezek ragyogóan fehér, s függélyesen emelkedő oly roppant sziklafalakat 
tüntetnek elő, a melyek az emberi hasznositás körén túl esnek, s pusztán csak a nagyszerűség 
képletének megvalósitásáért látszanak alkotva lenni. Oly szép volt ezen nagy tért beölelő 
havastájnak minden egyes pontja, s oly megható annak öszbehatása, hogy a most 
láthatárunkról egyszerre letünendőtől csak nagy bajjal tudtunk megválni. De miután minden 
véges e földön, ugy itt is ki kelle lelkünket ragadnunk az emlékezetes és elragadóan szép táj 
bámulatából, mert alig tettünk a Hullóhegy nyugati lejtőjén pár lépést, s már a Bodza vidéke 
teljesen eltünt; helyette azonban a nyiéni völgyet bekeretelő Piliske és Feketehegy zöld 
bérczei közt a kék lepelbe burkolt Barczaságnak azon része tünt fel, hol Hermány szép és 
magas tornyával, a Lempeschen túli Földvár ódon várával, s az arany kalászözöne által 
boritott szép mezők hullámszerű rengésével egy nem kevésbé szép tájképbe folynak össze, 
mintegy integetve és visszavonzva minket a haza belföldje felé. A Hulló hegyről leszállva az 
ott eredő Nyién pataka szűk és egyhangú völgyületén két óráig útaztunk, mig a patak 
torkolatjánál fekvő Nyiént meghaladva, a Barcza áldásos terére értünk ki. 

Tájékozás. Malom vagy Sugópatak zuhatagcsoportja. Ördögpatak, Telyaszú, Leánymező. 
Strimba. Királyhegyi régi védsánczok és erőd, naplemenet, nap kelte és nyugta a havasok 



közt. Tábla vagy az oláh-vám. A királytetői várrom. Nagy- és Kis-Tatár. Tatárút. Tatárvár. 
Szilon és tava. Krásznai üveggyár. Bodzaforduló, Orbai és Szita-Bodza. Papok sáncza. 
Királykut, Hadivás, hunárka, hun-hagyományok. Csaták a Papok sánczánál. Fényes patak. 
Hulló hegy. 

A történelem terén tett fennebbi zsenge tarlozásunk után, vegyük szemügyre a Bodza 
vidékének rejtett szépségeit. Rejtetteknek azért nevezem, mert a Bodza egy teljesen 
elkülönitett, ugy be mint kifelé magas havasok lánczolata által elzárt vidéket, egy minden 
oldalról elszigetelt kis világot alkot, melynek jelzőjeként csak a meglepően nagyszerű Csukás 
tünik fel a távolból. 

Ezen rejtett országszögletnek mi csak kis részecskéjét, ugy szólva csak útját és előcsarnokát 
ismerjük, hátra van még annak legjelentékenyebb része, a le- és visszafolyó Bodza vizének 
falukkal népesitett kettős völgye, s azon gyönyörű havaslánczolat, mely a haza e távoleső 
zugát keletről határolja; ezen részt megútazni, ismertetni indulunk most el, sziklamászáshoz 
szokott fürge havasi lovainkon. 

A bodzai vám mellett, mint már emlitettem, egy előszökellő hegyhát, a Csukás eocengyüleg 
tömegének utolsó foszlánya zárja el a völgyet oly szűkre, hogy ott alig marad a sziklamedrébe 
összeszoritott Bodza-vizének átfolyásra hely. E hegyhát képezi a Bodza-vidékének legerősebb 
hadászati pontját, mintha a természet gondoskodni akart volna e haza határainak könnyű 
megvédhetéséről. Hogy a hon keleti határai felett őrködő székelyek e völgyzárlat hadászati 
fontosságát felfogták, arról a hegyhátot minden irányban átszelő és elboritó védtöltösek és 
sánczok tanuskodnak, s hogy e nép átérezte és magasztosan teljesité is a haza határainak 
rábizott védelmét, arról egyebek mellett az itt vívott harczoknak fenn előadott költői 
megéneklése is bizonyságot tesz. Most a hősök vérétől annyiszor öntözött sziklagát el van 
hagyatva, csak szerény kis kápolna emelkedik ott, melyet az emberek csak szokásból épitettek 
oda a vám melé, pedig lehetne az jogosan a hon védelmében itt elhulltak ezreinek 
emlékkápolnája is; ha folytonosan zaklatott hazánknak sorsa eddig nem lett volna az, hogy 
saját és a világ szabadságának védelmére mindig uj és uj, mindig nagyobb és nagyobb 
véráldozatokat hozzon; igy azonban ujabb áldozatai, ujabb vértanúi, ujabb hősei feletti 
bánatában nem csoda, ha nem maradt ideje régibb hőseinek, régibb vértanúinak dicsőségére 
emlékszobrokat emelni. Mi nem estünk még kétségbe nemzetünk jövője és életrevalósága 
felett, s ámbár puszták a haza sirjai, ámbár a legdicsőbb csatahelyeket emlékek nem jelölik, 
bár azok, kik haza és szabadságért dicsően feláldozták éltüket, igen ritkán találkoztak a 
nemzeti elismerés és méltánylatnak látható jeleivel: mi erősen hisszük, s örökké hinni akarjuk, 
hogy e nemzet fiaiban nem gyengült a haza és szabadságszeretetnek nagy tettekre s 
önfeláldozásra késztető érzete; s mint az ujabb kor megmutatta, hogy Mátyás király, Zrinyi, 
Bethlen Gábor és a Rákóczi kor hősei most is feltalálhatók a magyarok sorai közt, ugy a 
jövőben is, ha e hazát és szabadságát vész fenyegetné, bizonnyal e nemzet védelmi 
készségében és hősiességében csalódni nem fognánk soha, mert a honszerelem és a hazáért 
mindent áldozni készség meg van nemzetünk jellemében, nagyratörő geniusában. Mi 
azoknak, kik a hazáért éltek-haltak, puszta elhagyott sirjainál is lelkesülni tudunk, s ebben van 
a hasonlóra való készségnek, s ez által jövőnknek biztositéka letéve. De váljunk meg s 
vegyünk búcsút a Bodza-vámi Kápolnahegy sirjaitól; folytassuk kutatásunkat a folyam 
völgyén fölfelé, hol a hon határait fedezett más védművekre s a hon védelmében elesettek 
sirjaira fogunk akadni. 



 

A Bodza vidéki Sugópatak felső zuhatag-csoportja (Rajz. Greguss Ján.) 

V. Hétfalu. 
 
FEJEZETEK 

Hétfalu fekvése. 
A Tömör torkolatja előtt az onnan kirohanó Tömös vize balpartján Derisztye nevű kis község 
fekszik, a mely szorosan véve nem is tartozik Hétfaluhoz, hanem inkább annak előközségét és 
gyártelepjét képezi, mely a posztóványolás és nagyban üzött gyapjumosásnak köszöni lételét. 
Derisztyével szemben a Tömös vize jobb partján a Hétfalu elseje Bácsfalu pompálkodik, 
melylyel kezet fog a bérczek alján hosszan elnyuló Türkös, Csernátfalu és 
Hosszúfalu*Türköst a hasonnevű patak, Hosszufalut a Tercsin és a Garcsin folyja át.. E négy 
község – mely Négyfalunak is hivatik – ugy egybe van épülve, hogy azoknak semmi 
felismerhető választó vonala nincsen, a négy egészen átöleli a Tömös és Ó-sáncz közti 1 
mfdnyi tért, sőt Hosszúfalu Fürészmezőnek nevezett felső része az ó-sánczi szorosból 
kirohanó Tatrang völgyébe is jó darabig felnyulik. Az eddig kelet-nyugat irányú Tatrang vize 
itt északra kanyarodik s ott fekszik Hosszúfalutól csekély távolra a hét falu ötödike, a 
folyamtól nevet nyert Tatrang. Innen rövid negyedórára van a 6-ik község Zajzon, mely a 
havasok közé messze benyomuló hasonnevű patak torkolatjába huzódott be. A Zajzon 
patakának Barcza szép terére nyiló torkolatja előtt, annak jobboldali előhegye alatt és az itt 
beszakadó Igaz-patak völgyében helyezkedett el a 7 falu hetedike Pürkerecz, mely dombtetőn 
büszkélkedő ódon templomával hivja fel az útas figyelmét. Ha az e tájon útazó a gyönyörű 
fekvésű faluk iránt érdeklődve valamely szász atyafitól kérdezi azoknak nevét, az a fennebb 
tartott sorrendben igy fogja azokat bemutatni: Batschendorf (Bácsfalu), Türkendorf (Türkös), 
Czernendord (Csernátfalu), Langendorf (Hosszúfalu), Tatrangen (Tatrang), Zeizen (Zajzon) 
és Purkuressen (Pürkerecz). Ezen czifra német nevek után senki sem gondolná, hogy magyar 
falukkal van dolga, pedig e nagyterjedelmű népes falukat evangelikus (lutheránus) vallású 
magyarok lakják, oly testvéreink, kik a nemzettesttől elszigetelve, sőt az idegen zsarnokság és 
kimélyt nem ismerő önkénynek szűkkeblűleg oda dobatva, több századon át önmagukra 
voltak hagyatva; de ők mégis megtarták nemcsak nemzetiségüket, hanem a hozzájuk mostoha 
haza iránti emelkedett honszeretetüket is. Pedig soha nép oly mostoha, oly gyászos 
körülmények közt nem volt: mint a mi hétfalusi testvéreink; hisz a szabad magyar nemzet, az 
elnyomott testvérnek feléje nyujtott kezét mindig visszaútasitá, s lesúlytatása gyászos 
állapotában soha még csak egy vigasztaló, egy biztató szót sem hangoztatott felé; s e szegény, 
övéitől is megtagadott és eltaszitott nép, szomorú elszigeteltségében és elhagyatottságában 
annyi századokon át férfiasan megküzdött a helyzet nehézségeivel, s itt a hon véghatárain 



idegen kormányzat nyomása, idegen elemek elözönlése, s a szász papság hallatlan üldözése, a 
politikai hivatalok végtelen zsarolása, s három század erőszakos germanizátiójával szemben 
nem csak fenntartá önmagát, hanem folytonos erély és kitartással őrködött és őrködik 
nemzetünk szent érdekei felett, s emberi erőt fölülmuló erély és erőfeszitéssel küzdött és küzd 
az elboritással fenyegető ár ellen. 

Ezen nemes küzdelem által magasztossá lett, ezen oly sok tekintetben figyelmet, elismerést és 
méltánylatot érdemlő néptöredékhez fogok én most betérni, mielőtt a Barcza szászok által 
lakott vidékeit átkutatnám s ismertetve megvizsgálnám. Előnyt adok én a testvér népnek azok 
felett, a kik oly mostohán, oly testvérietlenül bántak velük, s teszem ezt azért, mert 
irányukban a haza figyelmét felkölteni, s a magyar nemzetnek velük szemben elkövetett nagy 
és vétkes mulasztásait a lehetőleg helyrehozatni, vagy legalább arra igyekezni hazafias 
kötelességemnek ismerem. Teszem azért, mert e néptöredéket közelebbről szemlélve, annál 
oly sok nemes vonást, oly sok szép tulajdont, romlatlan szivében annyi erényt találunk fel, s 
oly sok szép nemzeti sajátságot észlelhetünk, hogy e téren való vizsgálódásaink csak 
örvendetes eredményre vezethetnek. – Azért, ha e feledett nép közt egy kissé tovább időzöm, 
ha e faluk leirásánál e nép ismertetésére kiváló figyelmet forditok, annak indoka abban 
keresendő, hogy e testvérnép multja, jelene és jövője igen érdekel engem, a mint érdekelnie 
kell minden önérzetes hazafit. Teszem ezt azért, mert az által a mult tartozásának némi 
csekély adóját leróni, a mult kegyetlenségét némileg enyhiteni, s testvéri szeretetemet 
kifejteni hiszem ezen oly soká mellőzött és feledett nép irányában. 

Hétfalu alakulása, népének eredete. 
Hogy Hétfalu mikor alakult, magyar lakói mely időben telepitettek le? arról biztos adataink 
nincsenek. Tény azonban az, hogy a Barczaság nagyon régen még szt. István korában is a 
Székelyföld kiegészitő része volt, s ha a német lovagok részére kiszakittatva rövid időre elvált 
is, azért azután ismét visszament a székely ispánok hatósága alá, s odatartozott egészen a 16-
ik századig. Tény az is, hogy a Barczaság bár Brassó és a 13 szász község némi 
törvényhatósági önállóságot nyert, még is törvényesen a Százföldhöz csatolva még soha sem 
volt. De nem csak a Székelyföldhöz tartozott a Barcza, hanem annak nagyon messze felható 
időkben székely lakói is voltak, a mint a székely krónikában ezekre vonatkozást is találunk, a 
hol az mondatik: hogy 1077–1095 tájatt Törcsvárát Sándor István nyerte el, utánna felesége 
Erzsébet oltalmazta, de fia a csángók elleni harczban elveszté életét és várát is, melyet utódja 
Rakné épitett fel*A brassaiak 1871-ben „Helyreigazitás a hajdani törcsvári uradalom jogi 
állapotához” czím alatt egy füzetet bocsátottak ki, melyben azt mondják, hogy IV. László nem 
adományozhatta Törcsvárát Sándor Istvánnak, mert után nem jött Béla király. Ezen állitás 
épen a mi feltevésünket támogatja, t. i. hogy azt szent László adományozta Sándor Istvánnak, 
miután az ő harmad utóda II. Béla volt.. Ebből kitetszik, hogy a Barczát lakott székelyek 
harczoltak és védték Törcsvárát a kunok (vagy csángók) azon beütései ellen, melyek a 
Barczát népteleniték, s melyek a német lovagok idetelepülhetésére tért nyitottak. Azonban bár 
mily pusztitók lettek légyen is a kunok ezen beütései, azok még sem irthatták ki teljesen a 
Barcza székely lakosságát, sőt még az is valószinű, hogy magok a kunok közül is többen 
települhettek le a termékeny s nyájaiknak gazdag legelőhelyet nyujtó Barczán. Hogy a német 
lovagok birtoklási ideje alatt voltak székelyek a Barczán, kitetszik Vilmos püspöknek 1213-
ben kiadott azon adományleveléből, mely által beleegyezését adja abba, hogy a király által 
engedélyezett barczai décán a német lovagok közt dézmát szedhessen, de kiveszi az ott lakó 
és oda települhető magyarokat és székelyeket, kik ezután is az erdélyi püspököknek fogják 
dézmájukat kiszolgáltatni. Ezen okmányt a többek közt, Miklós ispán barczai Borczy fia 



(Comes Nicolaus filius Borcy de Barcza) is aláirja, a miből nemcsak az tünik ki, hogy ez 
időtájt a Barczán székelyek és magyarok laktak, hanem az is, hogy e telep oly tekintélyes volt, 
hogy ispáni hivatalt viselő főur is volt közöttük. Hogy ezen székely és magyar (valószinüleg a 
magyarral rokon eredetű kunok egy telepe) népesség hol lakott, biztosan meghatározni nem 
tudjuk; de abból, hogy a lovagoknak átengedett Barcza körülhatárolásakor (az 1211-ki 
adománylevélben) délkeleti határvonal a Temes folyó és a Tortilon patak (Tömös és a tartlaui 
vagy prázsmári Fekete-viz) tétetett, azt következtethetjük, hogy a Barcza délkeleti szöglete 
éppen azért nem adatott a német lovagoknak, mert ott – tehát a mostani Hétfalu helyén – 
székelyek és kunok laktak. Ezek lehettek tehát Hétfalu első lakói, kiknek számát későbbi 
székely gyarmatositással gyarapiták királyaink, mert Kállay azt mondja*A Ns. Székely 
nemzet 161. lap., hogy Hétfalut a magyar királyok által az ország határának védelmére oda 
rendelt s önkéntesen is oda települt székelyek alapitották. A székelyeknek mint határőröknek 
ide való telepitéséről Szeli József krónikájában*Szeli József 1757-ben volt hosszúfalvi pap, itt 
irta 1763-ban a barczasági magyarok történetét tárgyazó igen érdekes krónikáját, mely a 
hosszúfalvi jegykönyvben van, honnan Borcsa Mihály egészen közölte a Protest. Egyházi és 
iskolai lapokban 1862. évf. 41–42. számában, mint Barthos Márton kronikáját, a mi hibás, 
mert azt Barthos csak másolta, de Szeli irta. még részletesebb adatokat is találunk; ő erre 
vonatkozólag a 6-ik §-ban ezt mondja: 

„Lajos magyar király előtt, ki uralkodni kezdett az 1342-dik esztendőben, a törcsvári 
dominiumnak és hozzája tartozó possessióknak semmi nyomait nem láthatjuk, és hihető, hogy 
mindezen helyek pusztás és erdős fiscalis fundusok voltanak: midőn pedig Lajos király a 
moldovai vajdát is adófizetővé akarván tenni, a vajda által a Törcs vize mellett 
megverettetnék*Ez tévedésen alapul, mert a havasalföldi vajda Láczfit az erdélyi vajdát és 
nem Lajos királyt verte meg, minek következtében Lajos 1369-ben benyomult s az elpártolt 
Vlajkot legyőzte és engedelmességre szoritotta. Lásd Szalayt., hogy a havasalföldi vajdáknak 
Erdélybe ütő szándékjokat meggátolná a király, a törcsvári mostan is fennálló kastélyt egy 
magas kőszálon (mely neveztetik vala Lapis Theodorici) fundamentumából felépittette és 
elegendő praesidiummal megraká. De e még nem vala elég az ellenségnek a beütéstől való 
megakadályoztatására, holott más útakon is könnyen által lehet vala hatni a havasokon 
Erdélybe. Erre nézve a király a havas alatt megtelepedett szászságra hagyván jobbrészén a 
magok határokon való vigyázást, az egész törcsvári határt és a Temes torkolatától fogva 
Háromszékig felnyuló havasoknak alját, mint a király tulajdon fiscalis puszta helyét, maga 
embereivel megülteti és ezeket a havasoknak megjárható helyein fegyveresen őrizőkké 
rendeli, semmi egyébb szolgálatjokkal ezeknek nem élvén, hanem hogy a hazát az 
ellenségnek beütésétől oltalmazzák, és minden havasi nyilásokon vigyázzanak. Még ma is 
láthatók a havasokon olyan erős sánczok, melyekben ezen őrizetre a havasok alá megtelepitett 
fegyveres emberek rendszerint vigyáznak vala. 

A Barczaságnak napnyugati és északi részét is a király hasonló őrzőkkel megraká, és 
ugyanekkor mind Krizba fölött a havason egy erős kőszálon a krizbai várat (Heltvén vára), s 
mind a Barczaságnak végén Apáczán egy ingoványos tó között az apáczai várat 
fundamentumából felépitette, melynek romladozásban levő kőfalai már is szemekkel 
láttatnak. 

Innen származott a brassai possessiókban levő magyaroknak közbeszédök, hogy az ő elejök 
régentén plájások lettek volna stb.” 

Szeli itteni állitását semminemű okmánynyal nem okadatolván, valószinű, hogy ő is azt a 
néphagyomány alapján jegyezte fel; s éppen azért állitásában tévedett is annyiban, a 



mennyiben e faluk Nagy Lajos moldovai hadjárata után nem alapulhattak, hanem legföllebb 
ekkori betelepitések által csak gyarapodtak; nem alapulhattak pedig azért, mert azoknak 
korábbi lételéről*Mert Lajos oláhországi hadmenete 1369-ben történt, lásd Huszti Vojvodae 
Ms. 1368. biztos okmányi tudomásunk van, nevezetesen 1366-ban Stanislaus ispán, 
Hosszufalu, Turkfalva (Türkös), Zlánfaluba (Zajzon) és Csernátfaluba, mint a királytól 
adományozott fiscalis jószágokba introducáltatik*Az introductoriát és statutoriát lásd fehérv 
kápt. levélt. com. Alb. Cist. 5. fasc. 3, Nr. 38., azaz, hogy ezen falukban levő részjószágokba, 
mert az adománylevélben nem „possessiones integras” kifejezés van, mit, ha az egész faluk 
adományoztattak volna, mulhatlanul használt volna, hanem csak egyszerüen in possessione 
Hozufalu, Turkfalva, Zlanfalva et Csernatfalva emlittetik, a mi kétségtelenül ezen falukban 
levő részjószágot és a királyi adót vagy censust érdekli, mit az okmányban előforduló e 
kitétel: „nec non tributo ibidem exigi solito” kifejezés kétségenkivülivé tesz*Ezt azért tartom 
szükségesnek nyomatékosan kiemelni, nehogy ezen eddig a szászok előt ismeretlen okmányt 
értelme elferditésével a szegény hétfalusiak ellen felhasználni törekedjenek, azt 
következtetvén, hogy 1366-ban eladományozhatók levén, lakói jobbágyok voltak, mert itt 
nem a nevezett faluk, hanem azokban levő bizonyos kihalás útján koronára szállhatott 
részjószágok értendők; alkalmasint azon részjószágok, melyeken a később elzavart oláhok 
laktak.. Valamint kitünik ez okmányból az is, hogy e falukat a király szabad nemessei vagy 
várkatonái lakták; mert e falukra vonatkozólag határozottan meg van mondva, hogy 
„jurisdictione nostrae regiae pertinentes”, a mi azon korban a nemességre és az azok közé 
sorozott várkatonákra alkalmaztatott, s ezek mint Törcsvár katonanépei eladományozhatók 
nem is voltak. 

Szeli Hétfalunak egy második népszaporodásáról vagy gyarmatositásáról is emlékezik; 
nevezetesen, mint mondja: „1383-ban a brassai nagy templom épitése megkezdődvén, 
mindenfelől külföldről is sok munkás csődült be, ezek, hogy tél idején ne kelljen távol 
hazájukba fáradni s tavaszszal ujból visszatérni, engedélyt nyertek az itteni megtelepedésre; 
ekkor a németek a szászok közt, a bolgárok s más keleti népek Bolgárszeg, a magyarok 
Bolonya külvárosba telepedtek le; de a templomépités Mária királyné és Zsigmond uralma 
alatt is folyamatban levén, ezen uralkodók engedélyt adtak arra, hogy ily munkások a 
törcsvári uradalomhoz tartozó havasalji falukba is települhessenek; minek következtében le is 
települtek oly nagy számmal, hogy a kezdetben csekély népességű határőr helységek 
nagyszámú fiscalis falukká nőtték ki magokat. Ez időtájt fejlődtek ki Bácsfalu, Türkös, 
Csernátfalu, Hosszúfalu, Tatrang, Pürkerecz, Zajzon, Krizba, Apácza, valamint Bodola, 
Márkos és Nyién is, melyek szintén a törcsvári uradalom határőrfaluihoz tartoztak, s csak 
később, a midőn a Béldi-család azokat donatióba nyerte, szakadtak el azoktól.” Ezen fiscalis 
faluk különben Fehérvármegyéhez voltak sorozva, s katonailag a törcsvári parancsnok 
vezénylete alatt, és a székely ispánok főhatósága alatt állottak; de az alatt volt ez időben 
nemcsak a barczai magyarság, hanem a szász községek és maga Brassó is, s éppen a székely 
ispánoknak gyakran ismétlődő „Comes siculorum Brassoviensium” czíme támogatja 
leginkább a barczai magyarság székely eredetét*Láss erre vonatkozólag többet e kötet 
előismertetésében. Itt csak felhozom Nagy Lajos 1370. május 3-ki okmányát, melyben István 
székely ispánhoz, ki alatt Brassó vidék is van, rendelkezik. Lásd Fejér, Cod. Dipl. IX. 7, 297.. 

Zsigmond királynak van egy 1395. márcz. 7-én kiadott rendelete, melyben a közellakó 
nemeseknek rendeli, hogy a brassaiakat földeik, érdekeik és vizeiknek régi határaik közti 
használatában ne háborgassák*Lásd Fejér. Cod. Dipl. X. 2, 307.. Több mint valószinű, hogy a 
közellakó nemesek alatt más nem értetődhetett a hétfalusi magyaroknál, kik mint várkatonák 
és szabad határőrök a nemesek közé voltak sorozva. Nem érthette a király a székelyeket, kiket 
Brassó határától 2 mfd távolság s más négy község közbeeső határa különit el, hanem 



kizárólagosan csak a Törcsvárhoz tartozó Hétfalu nemeseit érthette, mivel ezek határa van a 
brassai határ közvetlen szomszédjában. 

1427–1440 körül már önálló egyházközség is alakult Krizbán, Apáczán és Csernátfaluban, 
ezen utóbbi, a mely Szent-Mihály ecclesia név alatt emlittetik, volt legjelentékenyebb, ahoz 
tartozván Bácsfalu, Türkester (Türkös), Nagyfalu (Hosszúfalu), Tatrang, Pürkerecz és Zajzon 
is. 

1440-ben Hunyadi János vajda elrendeli, hogy Krizba, Apácza és a Szt.-Mihály parochia lakói 
mindenféle öreg és apró dézmájuknak felét saját papjuknak adják s ezen felül a szt. Mihály 
ecclesia papjának minden cselédes gazda 10 aspert fizessen*Lásd Szeli kron. 9. § a Hosszuf. 
jegyzőkönyve, közre adva a Prot. egyh. és iskolai lap 1862. évf. 41. sz. 1350. lap.. 

A Hétfalu népe felszaporodván, s különben is oly messzire templomba járni terhes levén, 
1440–50 közt Pürkereczen szintén templom épült, melyhez Tatrang, Zajzon, sőt jó darabig 
Bodola és Nyién is mint filiák tartoztak; de ezen uj egyházközség alapitásakor az egyházi 
személyek fizetésének biztositására nem gondoltak, s mivel egész dézmájukat a fiscusnak 
kellett kiadniok, papjukat kepe fizetéssel tartották és tartják most is*Szeli Kron. köz Prot. 
egyh. és isk. lap. 1336. l.. Ellenben a szt-mihályi parochia dézmáját papjuk számára már 
korán biztositották, s bár a székelyek ispánja azt a törcsvári vár számára lefoglaltatta volt, 
László király 1456-ban visszaadatni rendelte. Ezt illető rendelete egy igen nevezetes okmány, 
mely Budán Jézus menybemenetele napján adatott ki. Ebben a király többek közt igy 
nyilatkozik: „Esztergomi érsekünk és főkorlátnokunk jelenti, miszerint Zent-Mihalit 
(Csernátfalu), Nagfalut (Hosszúfalu), Turkestert (Türkös) és Bachfalut (Bácsfalu) régebb 
schismaticus oláhok lakták; de azok elüzetésével e faluk ismét keresztyén kézre jöttek*A 
brassóiak „Helyreigazitás a hajdani törcsvári uradalom jogi állapotához” czímű 1871-ben 
megjelent füzetben ez okmányból azt a következtetést vonják, hogy tehát a hétfaluk nem 
magyar, hanem oláh községek voltak, és azután is oláh faluk maradtak, hanem következik az, 
hogy 1456-ig e falukban magyarok és oláhok vegyesen laktak, s hogy az oláhok 
eltávolittatván, e faluk lakosságát azután kizárólag a magyar képezte, még pedig magyar 
nemesség, a mint azt Ulászló 1492. okmányából kitűnik, melyben türkösi Zewrény Balázs 
malma melletti nemes telkekről van szó.; továbbá jelenti, hogy szentmiháliban levő Szent-
Mihály parochia dézmáját szabadalmai ellenére a törcsvári vár számára lefoglaltátok; de 
mivel a tizedhez a világiaknak semmi joga, azért rendelem, hogy a dézma ügyébe ne 
elegyedjetek, hanem azt egészen és sértetlenül kiszolgáltassátok a fennebb nevezett szt.-
mihali parochiának”*Másol. Kemény Józs. Sup. Dipl. Tr. IV. 22. Benkő Milk. II. 268.. Ezen 
okmány arra látszik útalni, hogy a brassai nagy templom épitésekor Hétfaluba telepitett 
munkások közt oláhok is voltak, kiket ugy látszik, a katholikus papság türelmetlensége, vagy 
valamely más ok elzavart onnan. 

A fennebbiek alapján csaknem egész bizonyossággal állithatjuk, hogy a hét, illetőleg a tiz 
barczasági magyar falu lakossága*Mert a Barcza északnyugati részén fekvő Ujfalu, Krizba és 
Apácza magyar lakói tökéletesen hasoneredetüek a hétfalusiakkal, sorsuk és történelmük is 
azonos, tehát mind az, a mit Hétfalura vonatkozólag mondunk, ezekre is alkalmazható. hun-
magyar vegyülék; utódai ezek a Sándor Istvánnal oda települt székelyeknek, a kunok 
beütésekor bennmaradhatott kun-besenyőknek, vagy csángóknak, de leginkább azon későbbi 
székelyeknek, kiket királyaink mint határőröket telepitettek oda a Barcza négy szorosának 
(Bodza, Ó-Sáncz, Tömös és Törcs) fedezésére. 



E nép székely eredetét a székelyek beszédmodorával öszhangzó nyelv sajátságai mellett 
leginkább az ottani családnevek bizonyitják; itt a sok közül felhozom a Székely, Gődri, Veres, 
Simon, Bacsó, Boldi, Balogh, Jakab, Vajda, Bálint, Istok, Dénes, Dávid, Sipos, Huszár, 
Benedek, Pajor, Szörnyű, Jakó, Baláska, Csáki, Csiki, Buda, Csere, Magyari, Bartha, Rab, 
Bartalis, Toth, Kis, Lőrincz, Atzél, Gyárfás, Török, Pünkösti, Bokor, Barkó, Erdélyi, Nagy, 
Fejér, Korodi, Bereczki, Bere, Dombi, Lukács, Foris, Kajtsa, Szén, Musát, Kapitány, Magdo, 
Borcsa, Köpe, Szász, Örsi, Boskadi, Mezei, Kelemen, Farkas, Máté, Szabó, Molnár, Csukás, 
Gosuj, Pártin, Piroska, Bokor, Paizs, Csabai, Miklós, Bong, Donáth, Marothi, Soós, Giró, 
Barthos, Privigyei, Páter, Rákóczi, Üszögös, Czimbor, Girás, Kurucz stb. Krizba és Apáczán 
Sala, Bölöni, Szentpáli, Pál, András családok. E családneveket feltaláljuk a Székelyföldön is, 
mi a hétfalusiak székely eredetének legbiztosabb tanusága, mert a családnevek olyanok, a mik 
század, sőt ezredéven át sem igen szoktak változni. A szászok most is a Hétfalut Zeikelische 
dörfernek nevezik, mi székely falukat jelent. E nép tehát nemcsak most, hanem eredetileg is 
magyar volt, s bár az idegenek, sőt még a székelyek is – mert a magyar nyelvet egy kissé 
nyujtják, s mert öltözetük némileg az oláh öltözethez huz – csángóknak, olykor – mert 
régentén mint gyalog plájások őrizték a határt – gúnyorosan talpasoknak is hivták; de a 
hétfalusi, a midőn az utóbbi hallatára dühbe jön, az elsőért is megneheztel elannyira, hogy 
egyik közkedvességű iskolamesterük tanitványainak szavalmányul e verset irván: 

Hétfalusi csángó vagyok, 

Legkisebbet sem búsulok, 

Csángó vagyok, apám is az, 

Nem tagadom el, mert igaz. 

Azért a hétfalusi szülők annyira felzudultak, hogy csak nagy bajjal tudta lecsendesiteni. De 
bármikor s bár honnan települtek is ide a hétfalusiak ősei, elég azt tudnunk, hogy ez 
árvaságában is emelkedett lelekületű nép magyarul beszél, magyarul érez, magyar dicsőségről 
álmadozik és dalol, a mint következő népdala is tanusitja: 

Hejh te Tömös! Hejh te Tatrang! 

Beh édes ez a magyar hang, 

Magyarul szólnak habjaid, 

Magyarul értem siralmaid. 

Vidd meg, vidd meg a hazának, 

A magyarok hazájának, 

Itt is élnek, itt is halnak 

Érte siró hétfalviak stb. 

De hagyjuk a népdal bús hangját, a mely utó versszakában a legmeghatóbb szemrehányást 
foglalja, s folytassuk Hétfalu homályos történelmének tovább nyomozását; ne riadjunk vissza 
attól, hogy ott is folytonosan a történelem szemrehányásaival kell találkoznunk, sőt emeljük 
ki a multnak kegyeletlenségét és mostohaságát azért, hogy legalább a jövőnek jobb indulatját 
biztosithassuk számukra. 

Hétfalu történelme. 

 



A fennebb előadottakból határozottan kitünik, hogy a barczasági magyar falukat székelyek lakták 

mint a Barcza ős lakói, kiket szent László király mint határőröket telepitett a végvárakhoz tartozó 

fiscalis területre; kitetszik, hogy a német lovagok betelepitésekor is ezen terület nem ment az ő 

birtokukba, a mint azt e kötet előismertetésében tüzetesen kifejtettem, valamint okmányi alapokon 

kimutattam azt is, hogy a lovagok elüzetése után ezen határőri szolgálatot tevő székely-besenyő nép 

által lakott terület, valamint a Barczának szászok által megszállott része is a székely ispánok alatt volt, 

kiknek czímében mindig ott találjuk az „et comes Brassoviensis” kitételt. Ez ellen mit se bizonyit az, 

hogy e faluk nehány régibb oklevélben mint névleg Fehérvármegyéhez tartozók emlittetnek, mert 

mint fiscalis terület közvetlenül az ilyet nem türő Székelyföldhöz nem csatoltathatott; de közvetve és 

tényleg mint a székely ispánok főhatósága és felső birósága alá rendelt terület még is oda volt 

sorozva – a mint már másutt kimutattam – egészen az erdélyi nemzeti fejedelemség megszilárdulása 

korszakáig. 

 

Látók fennebb, hogy a Hétfalut, vagy inkább azoknak részét 1366-ban Stanislaus ispán nyerte el; egy 

század mulva ott mint főbirtokost a Forró családot találjuk, a mint az kitünik Mátyás királynak egy uj 

adományleveléből, a mely sok tekintetben, de főleg e helységek régi elnevezéseire nézve igen fontos 

adatokat nyujtván, annak terjedelmesebb kivonatozását szükségesnek itélem. Ezen uj 

adománylevelet Mátyás király Diósgyőrből (Diosgyr) adta ki 1460-ban aug. 25-én. Az okmánynak 

magyaritott rövidlete igy hangzik: „Mi Mátyás stb. Tamás auranei prépost s általa hiveink Simon 

bölöni (de Belen) Forró Péter fiának, és Miklós szentgyörgyi (de Zenthgergh) Forró Mihály fia 

kérésére nevezett Simon és Miklósnak hű szolgálataikért, a melyeket előbb atyánk Hunyadi János 

kormányzóságában, később Hunyadi László kedves testvérünknek, és a mi uralmunk alatt is tettek; 

nevezett beleni Forró Simonnak és általa György, Miklós, Mihály, László és János nevű fiainak, 

valamint szentgyörgyi Forró Miklós Mihály fiának s általa Osváld, László és Mihály nevű testvéreinek 

uj adomány czimen adjuk a már általuk korábban is birt Bachfalwa (Bácsfalu), Zenth Mihalfalwa 

másként Tharnatfalwa, (Csérnátf.), Therkes másként Temes, Hozzywfalu (Hosszúfalú) és Apaczija 

nevű falukban levő birtokokat, melyek mind a mi erdélyi Fehérvármegyénk Barcza kerületében 

vannak (in com. albensi partium nostrarum Transiluanarum in Districtu Barcza habitas) adjuk 

örökösen visszavonhatlanul, minden királyi joggal, minden hasznaival, vizeivel, erdeivel stb. 

fenntartva mások lehető jogigényét*Ezen okmány meg van eredetiben a gy.-fehérv. kápt. levélt. Cista 

XX. Nr. 98, honnan Szabó Károly lemásolta s közli a Székely Oklevéltár 185–186. lapj.. 

 

Ugy látszik, hogy a 14-ik században Hétfaluban birt Stanislaus ispán (comes) a Forró családból való 

volt, s hétfalusi birtoka örökösödés utján ment át a bölöni és szentgyörgyi Forrókra, mint utódaira; 

azonban, hogy a Forrók nem egészen birták a Hétfalut, hanem csak is annak bizonyos részét, és az 

onnan járó királyi javadalmakat, azt alább ki fogjuk mutatni; itt kiemeljük ezen okmány főfontosságát, 

a mely szerint kétségtelen az, hogy a már korábbi okmányokban is felhozott szt. Mihály parochia nem 

máshelyt mint Csernátfaluban, okmányunk szerint Tharnathfalwában volt, és találjuk azt, hogy 

Türkösnek szintén kettős neve volt Therkes és Temes, mely utóbbi a tömösi szoros közelében való 

fekvésétől eredt. Azonban e szoros – melynek védelmében sokszor vérzettek a hétfalusiak elődei – 

szomszédsága nem volt oly veszélyes a mi barczai magyarjainkra, mint Brassó szomszédsága, mert 

ezen város és a szomszédságában levő néhány szász falu, mindenképpen a vidék nyakára akart nőni, 



hogy lassankint egy szász kerületet teremtve az innen nagyon távol eső Királyföldhöz csatolhassa 

magát; de ezen merész czél elérhetéseért az itteni kevés szászság létszámát kelle felszaporitani, s e 

czélból a törcsvári várhoz tartozó 9*Ez után a kilencz falu elnevezést alkalmazom a barczasági magyar 

falukra, mert a 10-ik magyar falu: Ujfalu egészen más természetű terület volt s soha se volt Törcsvár 

tartozandóságaihoz sorozva. határőrfalu birtokbavételét és elnémetesitését tűzte ki feladatul. E terv 

keresztülvitelére Medvés Péter nevű küldöttük által már 1486-ban megnyerték Báthori István vajdát, 

ki egy levelében igérte, hogy a királynál ki fogja eszközölni, miszerint Törcsvára Brassónak adassék 

át*Brassói levélt. Nr. 229.; de ugy látszik, hogy Mátyás király határozott férfias jellemén a 

lekenyerezett vajda ily intentiója hajótörést szenvedett. Csak Mátyás halála után érkezett el a 

zavarosbon való halászat kedvező időpontja; a brassaiak Törcs várát illető terveik keresztülvitelére 

valóban alkalmasabb időszakot alig találhattak volna, mint a tehetetlen s mindig pénzzavarban 

szenvedő Ulászló uralmát, a midőn 1498-ban a királynak fizetett 1000 frtért kivitték, hogy a törcsvári 

várnagy hatóságát megszüntetve a várat 10 évre Brassónak zálogba adta*Ugyanott 129. sz. ok.. 

 

A vár azonban magában véve Brassónak mit sem ért; neki az ahoz tartozó községekre volt leginkább 

szüksége; minek fejében ugyanezen évben decz. 4-én a király 2000 ftot kapott Brassótól*Ugyanott 

264. sz. okm., mit még 2000-rel megtoldottak, s igy a király 5000 ftért 10 évre zálogra adta Brassónak 

Törcsvárát (tartozandóságait nem emlitve) ugy, hogy a tiz év elteltével ő vagy utódai, az 5000 ft 

visszafizetésével válthassák vissza azt. Visszaváltásra azonban a dolog nem került, mert Ulászló két év 

mulva átengedte*Ugyanott 261. sz. okm. Brassónak a Törcsvárhoz tartozó határőr-helységeket is. Az 

odacsatolást elintéző okmány igen fontos, mert az fordulópontot alkot a szegény tiz falusiak 

történetében; részletesebb ismertetését annyival inkább adnom kell, mert mindeddig igen hézagosan 

és elferditve volt közölve. 

 

Ulászló kérdéses okmánya 1500. julius 24. kelt; ebben előadja, hogy Brassó város és vidéke ékességet 

nyerjen, s lakói gyarpodhassanak, e városra néző minden birtokokat: névszerint Purkereczet, Zajzont, 

Tatrankfalvát (igy), Hozwfalwt, Szent-Mihályfalvát, Thyrkest, Bathfalut, Kriczpokot (Krizba) és 

Apáczyát, melyek Törcsvárhoz (ad castrum Tertz) tartoznak, valamint Sárkánt, Mikefalut és Ujfalut, 

melyek Brassóhoz, úgyszintén Czernyestet és Toknát (Tohány), melyek a brassói szent szűznek 

szentelt templomhoz tartoznak, kiszakitja az erdélyi részek sorából (de medio regnicolarum illarum, 

Partium regni nostri Transilvanarum) s mind az adózás, vagy királyi taxafizetésre, mind pedig a 

katonáskodásra nézve Brassóhoz csatolja. 

 

Eder s más szász irók is*Lásd Sieb. Quarts. VII. 251. lap. És Albrich Pallad. Coron. Nr. 8. p. 116. ez 

okmányt csak addig közölték; de ennyiből is kitetszik, hogy a magyar határőrfaluk nem tétettek 

Brassó jobbágyaivá, mert a jobbágy azon időben nem katonáskodott, hanem egyszerüen politikailag s 

közigazgatásilag csatoltattak Brassóhoz, illetőleg Brassó vidékéhez, éppen ugy, a mint Nagy Lajos 

1377-ben Brassóhoz csatolta a barczavidéki 13 szász községet; mert elvitázhatlanul az adó és 

katonáskodás tekintetében való odatartozás nem mást, mint politikai bekebelezést jelent, mely által 

ezen faluk Fehérvármegyétől, melyhez addig tartoztak, elválasztatván, Brassóvidékhez adatnak. De 

hogy a tizfalusi nép nem tétetett Brassó urbéresévé, hanem csak politikailag csatoltatott Brassóhoz, s 



a Törcsvár fentartására való királyi taxafizetés és katonai együttszolgálat tekintetéből egyesittetett – 

a szászokkal való egyenjoguság nyilt kikötése mellett – Brassóval, az kétségtelenné lesz ez 

okmánynak a szászok által elhallgatott utolsó részéből, hol ez áll: „ut ipsi (e faluk lakói) deinceps ut in 

antea tam in solvenda contributione: sive taxa nostra regia, quam etiam in exercitando in medio 

saxonum nostrorum connumerari, et cum ipsis saxonibus nostris etiam exercitari et omnia ea facere 

debeant que alii saxones nostri facere tenentur*Ulászló ez okmánya eredetiben a gyulafehérv. kápt. 

levélt., honnan a Hétfalusiak 1853-ban hitelesitett másolatban kivették.”. Ebből tisztán kitünik, hogy 

a barczai magyar faluk lakói a barczasági szászokkal hadviselésre nézve tökéletesen egyenlő lábra s 

politikailag egy szinvonalra helyeztettek, nyilt kifejezésével annak, hogy azt tartoznak csak teljesiteni, 

mit a szászok teljesitenek: t. i. Törcsvár és a határszél biztonsága felett őrködni, s annak védelmére a 

szászokkal egy zászló alatt felkelni; a vár fentartására a szászokkal egyformán királyi taxát fizetni. A 

brassai szászok egy 1871-ben kiadott történelmi nyomozásukban*Melynek czíme „Helyreigazitás 

hajd. törcsvári urad. jogi állapotjához”, Brassó 1871. – mi inkább a történelem és jog elferditése – 

nevetséges erőlködéssel és zugprokátori furfanggal akarják Ulászló ez okmányából e faluk lakóinak 

urbéres vagy szolga voltát kimutatni; mint irták: „megczáfolhatatlanul bizonyitja e birtokok lakóinak 

jobbágyságát az, hogy Ulászló király 1500-ban kelt okiratában jobbagiones névvel vannak 

megnevezve” 1-ör nem áll, s egyenesen roszakaratú ferdités az, hogy a magyar faluk lakói ez 

okmányban „jobbagiones” néven fordulnának elő; mert az okmányban a 9 határőrhelység 

(Pürkerecz, Zajzon, Tatrang stb.) s nehány ez alkalommal szintén Brassóvidékbe bekebelezett 

jobbágyhelység, mint Sárkány, Mikefalva, Ujfalu stb. együttesen elősoroltatván, utánna tétetik, hogy 

jobbagiones et incolae, s ez az okmányban mind annyiszor, valahányszor a Brassóhoz csatolt 

helységek megneveztetnek, ismételtetik; tehát e kettős minősitvény a csatolt faluk két különböző 

jogviszonyaira vonatkozik; a jobbagiones Sárkány, Mikefalu, Ujfalu, Zernyest és Tohánra, melyeket 

Zsigmond király Törcsvártól már régebben elszakitván, részben Brassónak, részben a brassai 

templomnak adományozott, vagy inkább haszonbérbe adott bizonyos, a törcsvári várnagynak 

fizetett, évi haszonbérért, a mint magában Ulászló hivatolt okmányában is ezek igy vannak 

megkülönböztetve a 9 magyar falutól, melyekre az incolae vonatkozik, s melyeknek lakói mint 

Törcsvárhoz tartozó szabad várnépek jönnek elő. De még azt is megengedve a szászoknak, hogy a 

jobbagiones kifejezés – a mint ők követelik – a 9 magyar falu lakóira vonatkozik, még akkor is azt, a 

mit ők azzal megczáfolhatatlanul bizonyitani akarnak: t. i. e faluk lakóinak jobbágy vagy urbéres voltát 

épen nem, hanem igenis annak ellenkezőjét bizonyitja; mert tudjuk, hogy azon korban a jobbagio 

kifejezés nem urbérest, hanem ellenkezőleg szabad birtokost, nemest jelentett. Ezt jelöli maga a szó 

ethimologiája is, mert az kétségtelenül magyar eredetű s jobb-ág-ot, nemesi, vagy szabad osztályt 

jelöl, s a latin jobbagio nem más, mint a magyar elnevezés átidomitása; de jogtörténelmünk 

kétségtelenné teszi, hogy a jobbág-ból eredő jobbágy mindig szabad népet és soha urbérest, szolgát 

nem jelentett; hisz éppen a szászok – kik diplomatoriumunk tanulmányozására dicsérendő buzgalmat 

forditottak – tudhatnák leginkább, hogy az Árpád és vegyes házból való királyok idejében az ország 

első hivatalnokai és főméltóságai czímeztettek gyakran jobbágyoknak; hisz ott van az általuk igen jól 

ismert Andreanum, melyben a főhadvezér czímeztetik jobbágynak, ott, hol a szászok 

hadkötelezettségét szabja meg e szavakban: „Militers vero quingenti infra Regnum ad Regis 

expeditionem servire deputentur, extra regnum centum; si vero extra regnum Jobagionem miserit 

sive in adjutorium amici sui, sive in propriis negotiis quinquaginta tantummodo milites mitere 

teneantur.” – De van régi okmányunk, melyben az ország bárói, sőt maguk az ország rendei is 

(országgyülés) jobbagiones-eknek neveztetnek. Később a vár-szerkezet idejében is a jobbagio az 

egész nemességre, azon korban, melyből Ulászló hivatolt okmánya származik, leginkább a vár közeli 



faluk harczosaira, az ugynevezett várnépre (castrenses) alkalmaztatott, s igy a jobbagiok ezen 

legalsóbb osztálya is szabad nép volt, mely csak katonáskodott s a vár fentartására bizonyos bért, az 

ugynevezett census regiust vagy taxa regiát fizette*Láss erről többet Jakab Elek „Kolozsvár tört.” 

222–224. lapjain.. Ilyenek voltak kétségtelenül a kezdetben Brassó, Feketehalom, Törcs, Hethvén és 

Királykeve nevű határszéli kir. várakhoz, később a többiek rombadőltével csak Törcsvárhoz tartozó 

barczasági 9 magyar falu lakói is. Ezt Ulászló fennebbi okmánya határozottan bizonyitja; abban éppen 

ellenkezője van annak, a mit a szászok abból kisajtolni akarnak; és igy valóban megfoghatatlan, hogy 

éppen ezen okmány, mely e nép szabad voltának leghatalmasabb palladiuma, lett a kilencz magyar 

falu magyarsága elnyomásának főtényezője, s még megfoghatatlanabb, hogy az ezen helységekkel 

tökéletesen egyenjoguaknak jelölt szász helységek Brassóval szabadon maradtak akkor, a midőn a 

kilencz magyar falu szabad harczos népét leigázták s szolgáikká tették. A jövevények az őslakókat 

megfosztották minden jogaiktól, magukat azok uraivá – még pedig mint látni fogjuk – a 

leghatalmasabb olygarchiánál is elbizakodottabb és könyörtelenebb uraivá tették. A 9 magyar falu 

népét éppen Ulászló hivatolt okmánya védi meg Brassó hatalmaskodásával szemben, s mutatja ki 

hazánk jogtörténelméből kétségtelen szabadságjogát, valamint kétségtelenné teszi azt is, hogy e 

faluk korábbi főbirtokosai, a Forrók, ott valamely kihalás által a koronára szállott birtokrészt nyerték s 

legfölebb az ez után járó királyi taxát s más ily javadalmakat élveztek, de korántsem lehettek e faluk 

földesurai, mert ha e nép jobbágyi állapotban lett volna, akkor Ulászló nem nevezhette volna 

Törcsvár határőrkatonáinak s nem helyezhette volna a szabad szászokkal ugyanazon politikai és 

hadászati szinvonalra; hogy pedig a Törcsvárhoz tartozó magyar faluk lakói 1500-ban szabad 

harczosok és a szászokkal egyenjogu polgárok voltak, éppen Ulászló fennebbi okmányából tünik ki 

leginkább. 

 

ezen kivül van Ulászlónak egy 1501-ben kelt másik rendelete is, melyben az erdélyi nemesek 

gyülésének többek közt irja, hogy Brassó tartozandóságait nemeseknek tekintvén, azokat különbféle 

fizetésekkel terhelik; s minthogy azok egyszer a szászokkal együttesen a királyi adóhoz hozzájárulnak, 

nemesi minőségükben való különleges terheltetésük kétszeresen nehézkedik reájuk, miért is a 

rendeknek meghagyja, hogy azokat az eddig kivetni szokott nemesi terhektől mentsék fel*Hiteles 

kápt. másolatban az erd. gub. levélt. Priv. Civit. G 26. 3135/771.. Ezen okmány határozottan mutatja, 

hogy Ulászló korában – már az odacsatolás után – a barczasági magyar faluk lakói mint várkatonák 

nemeseknek tekintettek, s hogy Brassóhoz való csatoltatásuk egyszerűen csak a kir. census fizetés, 

katonáskodás és közigazgatás tekintetéből történt. 

 

A 9 magyar falu tehát csak politikailag és hadászatilag csatoltatott Brassóhoz, mint a mely az 

átadástól kezdve kötelezve volt a törcsvári vár fegyverzését, kijavitását, ez, és a barczai szorosok 

védelmét gondozni; minek sikeresebb eszközölhetéseért, az eddig is e vár és szorosok oltalmával 

megbizott barczasági magyar népség a szászok haderejével való együtt működésre útaltatott; de 

valamint az ezen hadi nép bogpontját képező Törcsvárát csak rövid időre s zálog czímen nyerték el, 

ugy a 9 falu várkatonasága is csak ideiglenesen volt a szászokkal való együttes hadi szolgálatra 

rendelve, s azért Brassó, melynek e nép elnyomására tervei már ekkor készen lehettek, mindent 

elkövetett, hogy Törcsvárát, mely a magyar falukat is némileg hatalmába adta, megtarthassa; mi a 

mindig pénzre áhitozó Ulászlónál könnyen kieszközölhető volt, s igy a midőn 1508-ban a 10 évi 



zálogidő kitelt, a korábbi 5000 ftra még ráfizettek 1300 ftot, miért Ulászló 25 évre ismét megujitá a 

további elzálogositást Brassó javára. Ezen 1508-ban Budán sz. Pál napján kelt okmányban*Ez 

okmányt Ulászló 1513-ban ujból átírja s megerősiti, ezen átirat meg van eredetiben a brassói 

levéltárban, egész terjedelmében közölve van „A hajd. törcsvári urad. jogi állapotáról” czímű 1871-

ben Brassóban megjelent munka függeléke 9–14. lap. Lásd részletesebben ezen kötetben Törcsvár 

leirásánál. Ulászló hosszas indokolással adja elő, hogy a brassai kereskedők és a Barcza lakói 

panaszolják, hogy Havasalföldére való menetelük, vagy onnan való visszatértük alkalmával Törcsvár 

várnagyai által szabálytalan vámfizetés, letartóztatás, váltságdijak s költséges előfogatokkal 

terheltetnek, sőt néha az erdőkben kifosztás és életveszedelemnek is ki vannak téve, miért e várat 

kivéve az erdélyi vajdák keze és hatásköre alól, a már addig kapott 5000 s most ujból ráfizetett 1300 

ftért Brassónak és a Barcza lakóinak 25 évre elzálogositja, ugy hogy ezen idő leteltével ő, fia, vagy 

más utódja csak ugy vehesse vissza, ha a 6300 ftot Brassó és vidéke lakóinak megfizeti; kikötve 

azonban, hogy a szászok tartoznak a várat jó karban tartani, fölfegyverezni s Törökországban 

kémeket és figyelőket tartani; végre, hogy Brassót és vidékét a vár birtoka iránt biztositsa a hét, és 

két szék szászainak, Besztercze és Brassó-vidék lakóinak meghagyta, hogy Brassó Törcsvár birtokában 

a vajda, vagy bár ki ellen ha szükséges, fegyveres kézzel fejenkint felkelve is megvédjék. Bár az itt 

rövid kivonatban adott okmány nagyon hosszu és részletekbe ereszkedő, mégis daczára ennek abban 

csak kizárólag Törcsvárról van szó; a 9 magyar falu népéről még csak emlités sem tétetik. Önként 

következik ebből, hogy a 9 magyar falu a várral nem ment Brassó birtokába, s csakis kir. census 

fizetés és katonai szempontból maradt továbbra is hozzá csatolva, fölötte lényeges és döntő 

körülményül szolgálván ez ügyben az, hogy Törcsvárát is nemcsak Brassónak, hanem a Barcza összes 

lakóinak engedte át a király. Brassó tehát saját véreit álnokul jászotta ki akkor, a midőn Törcsvárát 

kizárólagosan magának tartotta meg. A várat birtokló Brassó másképen értelmezvén a fennebbi 

okmány utóbb hangsúlyozott intézkedését, vagy nem akarván számba venni annak szabványait, nem 

szünt meg a Törcsvárhoz tartozó magyar népen zsarnokoskodni, miért ezek csakhamar fel is lázadtak, 

s megtagadták ugy a kir. taxa fizetését, mint a fegyverfogást; a mint ez kitetszik Ulászlónak a 

brassóiak félrevezető informatiója folytán 1515-ben Pozsonyból jun. 13-án Zápolya János erdélyi 

vajdához küldött rendeletéből, melyben irja, hogy „a mint értesűltünk, Törcsvárának (Castri nostri 

Thewrch) alattvalói, kiket Brassó városához adtunk (törvényhatóságilag csatoltunk) lázonganak, s sem 

országunk védelméhez nem járulnak, sem a közadót Brassó polgárainak megadni nem akarják; hogy a 

szokásos taxát (ez a taxa regia) – a mint előbbi levelünkben elrendeltük – Brassó polgárainak 

beszolgáltatni vonakodnak s az előbbi évben a keresztesek lázongása ellen fegyvert ragadni 

megtagadták; miért Brassó polgárainak azok megfenyitésére engedélyt adtunk. Neked is meghagyjuk, 

hogy légy azon, miszerint nevezett várhoz tartozó parasztokat (rustici), kiket Brassónak rendeltünk 

alá, minden közfizetések és közszolgálmányokban engedelmesek legyenek; a taxát és censust 

egészen és pontosan beszolgáltassák, s minden lázongástól tartózkodjanak; mert semmi módon nekik 

azon szabadalmat megadni nem akarjuk, hogy nevezett polgárokkal szembe szállva daczoljanak.” 

Továbbá rendelé, hogy a brassaiaknak Béldi Pál által a Bodzán lefoglalt disznónyáját 

visszaadassa*Közölve van ez okmány egész terjedelmében „A hajdani törcsvári állapotáról” czímű 

munka függeléke 16–17. lapján.. 

 

A brassaiak ez okmányra igen nagy súlyt fektetnek, s leginkább ezzel akarják bebizonyitani, hogy a 9 

magyar falu lakói már ekkor a város jobbágyai voltak*Lásd ugyanott., pedig ez okmány éppen 

ellenkezőt tanusit, mert bár igaz, hogy az okmányban „populares et coloni in pertinentiis castri nostri 



Theurch” és „rustici” kifejezés előfordul, de tudjuk, hogy a populares és coloni castri regalis 

kifejezések azon időben nem a mai értelemben vett jobbágyokat, hanem várnemeseket jelentettek; a 

rustici kifejezést a király mint kicsinyitő czímet haragból alkalmazhatta, a mint azon időben minden 

nyugtalan elemre rámondották, vagy lehet, hogy az a kancellárián az előrelátó és körültekintő szász 

küldöttek által drága áron csempésztetett be; de különben is a rusticus kifejezés, melyre a brassaiak 

mint roppant horderejű bizonyitékra hivatkoznak, inkább bizonyit a kilencz-falusiak mellett, mert 

mindenki, ki diplomatáriumunkkal csak valamit foglalkozott, tudja, hogy a rusticus és coloni-liberi 

azon korban nem urbérest, hanem szabad várnépet jelentett, a szolgát, urbérest (mostani értelmben 

vett jobbágyot) mancipii glebae adscriptinak hivták*Lásd erre vonatkozólag többet Jakab El. 

Kolozsvár Tört. 227. l.. A hivatolt okmány, melyre a szászok képzelt jogaik légvárait épitik, a kilencz-

falusi magyarok szabad voltának leghatalmasabb bizonyitékát mutatja, hisz abból azt látjuk, hogy a 

kilenczfalusi magyarok a pórzendülés elnyomására hivattak fegyverre; már most hogyan lehet 

föltenni azt, hogy ha ők is jobbágyok lettek volna, ilyenek zendülése ellen fegyvert fogni szólitattak 

volna, miután tudjuk, hogy azon időben a hadkötelezettségbe csak a nemesek és várkatonák voltak 

bevonva. Tehát ez okmány nem azt bizonyitja, a mit a szászok abból kierőszakolni akarnak, hanem 

ellenkezőleg azt, hogy a kilencz falu népe mint hadköteles nemesség tartozott volna a pórlázadás 

ellen fegyvert ragadni, s mivel ezt tenni elmulasztá, a király által megrovatott. A hivatolt okmánynak 

pedig ezen szavai: „Ut ipsis civibus nostris Brassoviensibus quibus eos subjecimus in omnibus 

oneribus et solutionibus publicis” határozottan tanusitják, hogy itt a Brassó alá rendelés nem 

egyébbre mint közigazgatási odatartozásra és a közadó és vár szolgálmányokra, a pár sorral alább 

tisztán megjelölt: királyi taxa és censusra vonatkozik, mit magok a szászok is fizettek. Ha e faluk népe 

valóban Brassó jobbágya lett volna – mint a brassaiak ez okmányból, a rusticus szóra támaszkodva, 

kiokoskodni akarják – akkor a jobbágyi szolgálmány megtagadásáról is emlékezet lenne, már pedig 

erről szó sincs, hanem csakis a kir. taxafizetés és a hadkötelezettség nem teljesitéseért rovatnak meg. 

 

Ezzel be van bizonyitva, hogy ezen okmány nem a szászok képzelt földesuri jogai, hanem ellenkezőleg 

annak feltüntetésére nyujt megdönthetlen érveket, hogy a barczasági 9 magyar falu népe nem mint 

jobbágy, hanem mint a szászokkal együtt adózó és katonáskodó egyenjogú polgárság csupán 

administrationalis tekintetben volt Brassónak alárendelve, s a kir. taxát fizette Brassónak azért, mert 

az az előtt is mindig Törcsvár javitása és fegyverzésére volt határozva, minek kötelezettsége most 

Brassóra ruháztatván át, természetes, hogy annak fedezete: a várhoz tartozó faluk kir. taxája is 

Brassó kezére adatott; de hogy az csekély volt s a barczai magyar faluk népének kötelezettsége 

inkább hadi szolgálatban volt megszabva, az leginkább az emlitett 1508-ki és egy másik 1513-ki 

okmányból tűnik ki*Lásd „Nemere” 1871-ki évf. 96. számában., melyben fel van emlitve, hogy a 

királynak a 9 magyar falu kir. taxáján felül még 500 ftot kellett évenkint Törcsvárára költeni, minek 

kötelezettsége most Brassóra szállott át. Tehát Törcsvár átvétele pénzbeli áldozatot rótt Brassóra, 

mig a vár népe korábbi állapotán nem változtatott, s kötelezettségét csak a census fizetés és 

fegyverviselésben szabta meg. 

 

A 25 év elteltével Törcsvár ujra nem váltatott vissza, hanem továbbra is Brassó kezén maradt; 

Törcsvár fegyverzése, jókarban tartása és a török adóba évenkint fizetett 200 frtért, mely adót, hogy 

régtől, alkalmasint a 25 évi zálogidő leteltétől fogva fizették Brassó polgárai, kitetszik abból, hogy 



1533-ban Báthori István Kendi Ferencznek megrendelte, hogy a Törcsvártól járó taxát a brassaiaktól 

azon évben ne hajtsa be*Lásd Eder ad Sim. Script. Tran. T. II. v. 1. 131. lap.. Fizették e török adót 

egészen 1602-ig, midőn a harmadszor trónra lépett és Brassóban székelő Báthori Zsigmond azt 

Brassónak örökre elengedte, egyszersmind pénzverési jogot is engedélyezvén neki*Lásd ez okmányt 

Gub. levélt. Priv. Civit. G26. 3135/771. közölve van „A hajdani Törcsvári urad. jogi állapot” czímű 

munka függeléke 14–16. lapján.. 

 

De mindezek csak lépések voltak arra nézve, hogy kitüzött czéljukat megközelitsék; az éber brassaiak 

minden alkalmat kilestek, minden körülményt felhasználtak a kilencz magyar falu beolvasztására; de 

másrészről az ország rendei is éberen őrködtek, s Törcsvár visszavételét többszörösen törvénybe 

iktatták. Ez azonban foganatositva nem lett, mert a circumspectus brassaiak fel tudták használni azon 

jó indulatot, a melylyel Bethlen Gábor, mint protestáns fejedelem, irántuk viseltetett, s folytonosan 

esdettek és könyörögtek, hogy Törcsvárát hagyja kezükön, mint a melyhez eldődeitől örökös just 

nyertek stb. A fejedelem többszörösen szorgalmazta, kiküldött biztosai által is felszólitotta, hogy 

Törcsvárra vonatkozó minden okmányaikat terjesszék elibe, s ahhoz való jogczímüket mutassák ki; de 

a brassaiak semmiként sem akartak Ulászló zálogokmányát kiszolgáltatni, mert abból kitünt volna, 

hogy az mint pura fiscalitás csak bizonyos – már rég letelt – időre bizonyos csekély összegért 

inscribáltatott nekik, hanem egyszerüen I. Lajos király egy okmányát mutatták be, melyben 

emlittetik, hogy Törcsvárát Brassó épitette, s ebből azt vonták ki, hogy ők épitvén, annak birtoka őket 

illeti stb. Tehát itt a brassai circumspectus urak nyilvános hazugságot mondtak s nyilvános csalást 

követtek el, midőn a kezeik közt levő, a fejedelem és országgyülés által azok productiójára 

többszörösen felszólitott, s szigoruan kötelességükké tett zálogleveleket eltitkolták s Törcsvár 

tartozandóságait – melyek zálog czímen csak 6300 frtért inscribált pura fiscalitások voltak kezeiken – 

ugy tüntették fel, mint örökös birtokaikat. A fejedelem ezen intrigák felett egy kissé felindult s 1617-

ben meglehetős szigoruan hangzó feddő levelet irt Brassóhoz, melyben kimondja, hogy Törcsvárra 

vonatkozólag beterjesztett okmányaik gyengék és erőtlenek s ha másokat producálni nem tudnak, 

kénytelen a várat visszavenni stb.; ezen levél postscriptumát a fejedelem maga sajátkezüleg irta, s 

abban a brassai szászokat kapzsiságokért lehordva, a többek között ezt mondja: „engem az ország 

törvénye kötelez az ország vagyonának védésére, s kegyelmetek hagyjanak fel azon szokásaikkal, 

hogy a fejedelemre kigyót-békát kiáltanak, mihelyt valamely igaztalan kivánságokat visszaútasitja” 

stb.*Ezen igen érdekes levél meg van Kemény Józsefnek az Erd. muzeum irattárában levő kézirat 

gyüjt. Suppl. ad Appar. Epist. II. egész terjedelmében közlöm alább Törcsvár leirásánál. Átlátva, hogy 

ily módon nem boldogulnak, csere útján kivánták Törcsvárát megtartani, s egy falut és Forgács 

Zsigmond adóságát ajánlották, mit a fejedelem visszaútasitott, az ország rendei pedig Brassó huza-

vonái által felharagittatván, 1625. máj. 11-én kimondották, hogy „ha brassai atyánkfiai két hónap 

alatt Törcsvárára nézve igazságukat ő felségének nem praesentálják, a nélkül legyenek.” De mindez 

nem téritette el Brassót kitüzött czéljától, s addig jártak a fejedelemre, mig ez 5 fogarasvidéki faluért 

bizonyos kikötött feltételek alatt Brassónak inscribálta 1625-ben Törcsvárát és tartozandóságait. A 

fejedelem és Kováchoczy István korlátnok aláirásával nov. 9-én Kassán kelt okmány a szokásos 

bevezetés után igy szól: Brassó városa iránti jóindulatunkat kimutatni akarván, bár Erdély három 

nemzetének közelebbi országgyülése kimondotta, hogy Törcsvár a fiscus peculiuma, s bár ennek 

következtében e várat tartozandóságaival vissza is foglaltuk; mindazonáltal Brassó iránti jó 

hajlamunktól vezettetve, s tekintetbe véve e város érdemeit, valamint sokszoros kérelmeit is, egész 

Törcsvárát tartozandóságaival u. m. Bachyffalu (Bácsfalu), Twrkeos (Türkös), Czernáthffalu, 



Hozzuffalu, Tatrangh, Zayzon, Pulkretz, Apácza, Krizbachot, melyek ama várhoz régóta tartoznak, s 

minden ahhoz tartozó királyi jogot, valamint azon terület minden hasznait, vizeit stb. Brassó 

városának adjuk következő feltételek alatt*Tehát nem adománylevél, hanem feltételekhez kötött 

szerződés = contractus.: „1-ször. A várban nekünk és országunknak esküvel kötelezett magyar 

várnagy legyen mindig. 2-szor. Szükség idején a várba őrizetet, a szorosokba ügyelőket tegyenek. 3-

szor. Az idő követelménye szerint tartoznak azon várat ujitani és nagyitani. 4-szer. A vár alatt 

elvonuló fő országútat (via regia) és a Parahó ösvényt, (semita Parahó) jó karban tartani*Ez a tömösi 

szoros ösvénye, melyen a Praova völgyire jutni, miről a Parahó ösvény elnevezés. s minden más útat 

és ösvényt elzárni kötelezettek. 5-ször. A fogarasi várhoz tartozó Porron, Gritth, Persán, Holbach és 

Sárkány helységeket nekünk, illetőleg eljegyzett kedves nőnknek – kinek Fogaras várát jegyajándékba 

igértük – átadni tartoznak, s azt nőnk szándékának megváltozta, vagy halála esetéen csak ugy 

kaphassák vissza, ha nekünk vagy utódunknak 10,000 frtot lefizetnek. Végre 6-szor, adjuk azon 

15,000 frtért, a melylyel Forgács Zsigmond nádor nekik tartozik; de a melyet most reánk ruháznak át. 

Ezek a feltételek, a melyek alapján Törcsvárát és tartozandóságait Brassónak örökösen, 

visszavonhatlanul átbocsátjuk”*Ez okmányt egész terjedelmében közli Kemény Józs. App. dipl. Tran. 

XVI. 291., eredetijét a brassói levélt. Nr. 656, 657. Azonban Bethlen Gábor ez irata egyszerű levél, 

nem adománylevél, igéri ugyan, hogy annak előmutatására formaszerű privilegialis levelet fog kiadni; 

de hogy ez megtörtént volna, s hogy Brassó Törcsvár birtokába beiktattatott volna, annak sehol 

nyomát nem találjuk; már pedig fel kell tennünk, hogy ha ily beiktatás és adománylevél-kiadás 

történt volna, azzal a brassaiak előrukkolni el nem mulasztották volna. Ugy kell lenni, hogy Bethlen 

Gábor adománya soha foganatositva nem volt*Alkalmasint azért, mert a pura fiscálitásokat a 

fejedelem egyoldalulag el nem adományozhatta, az csak ugy volt törvényes ha az országgyülés is bele 

egyezését adta.. Erre mutat az, hogy a Brassó kezén maradnak*Hisz az ujabb csere ajánlatnál ismét 

csak azon falukat ajánlják fel a Brassaiak tehát Bethlen Gábornak nem adták volt át., de erre mutat 

leginkább azon körülmény, hogy a brassaiak Törcsvár és tartozandóságainak megszerzése iránt 

tesznek nemsokára lépéseket a nagyravágyó terveire pénzt gyüjtő II. Rákóczi Györgynél. A fejedelem, 

ugy látszik hajlandó volt a brassaiaknak átengedni; de az országgyülés most is közbelépett, s 

nevezetesen az 1649-ki jan. és az 1650. márcziusban Fehérvártt tartott országgyülések 

törvényczikkbe iktatták*Lásd az 1649. VIII. tcz. az 1650. XXXI. tcz., hogy Törcsvár sine controversia 

fiscalitásnak tartassék, a hozzátartozó faluk a meghatározandó rendkivüli időig controversia alatt 

legyenek, s ha a brassaiak ahhoz való igazukat be nem bizonyitják, azok birtokától elzárassanak. Majd 

ismét az 1650-ik évi medgyesi országgyyülésen oct. 24-én felmerülvén a kérdés, hogy Törcsvár és 

tartozandóságai továbbra is a brassaiak kezén hagyassanak, az országgyülés ennek ellene szegült, és 

az 1615-ki törvényczikkre hivatkozva, Törcsvárát és tartozandóságait tiszta fiscalitásnak lenni 

nyilvánitván, kimondották, hogy többé az semmi szin alatt se Brassónak, se senki másnak 

inscribálható ne legyen, hanem minden tartozandóságaival fiscus kezén maradjon. De a brassaiak 

ezen végzéssel el nem hallgattattak; régi adománylevelekkel s pénzigéretekkel ostromolták a 

fejedelmet, ki ezen utóbbi érvnek engedve, az ügyet engedelmes tanácsosaival tárgyalta, s Törcsvár 

és a kilencz falu Brassó birtokába való visszabocsátása iránt igéretet is tett a brassaiaknak, sőt az 

átbocsátási pontozatok is előzetesen elkészültek, bár azok érvénye az országgyülés beleegyezésétől 

tétetett függővé*Ezen előleges pontozatokat átirta II. Rákóczi György 1651. febr. 12-én, 

transumptumban meg van a gyulafehérvári kápt. levélt. prot. II. 107.. Az országgyülés beleegyezését 

szintén kierőszakolták az engedelmességhez szoktatott rendektől a fejedelem és a brassaiak által 

lekenyerezett tanácsos urak. Az 1651-ki fehérvári országgyülés ápril 25-ki ülésén kimondatott azon az 

1650-ki országgyülés férfias és jogvédő határozatával ellentétes, s az alkotmányos érzületet 



kigunyoló végzés, a mely Törcsvárát és az ahhoz tartozó kilencz magyar falut Brassónak engedte át a 

következő föltételek alatt: 

 

1-ör. Hogy ezen fiscalis vár átengedtetik Brassónak, ugy azonban, hogy az egyszersmindenkorra 

fizessen 11,000 forintot, melylyel a fejedelmi lakot, országházat és a véghelyeket épittesse a 

fejedelem. 

 

2-or. A Bethlen Gábor által átbocsátott Szunyogszeget, valamint Paruh, Gude, Persán, Hosdád és 

Sárkány községeket s azok minden tartozandóságait a brassaiak bocsássák vissza a fiscusnak s ahoz 

való birtokjogukról örökösen mondjanak le. 

 

3-or. Törcsvárába mindig a fejedelem által megerősitett várnagy tétessék, ki a várőrizettel 

egyetemben minden évben fejedelem és országhűségére megesküdni tartozik. 

 

4-er. Szükség idejében tartoznak a fejedelem és az ország által odarendelendő praesidiumot 

Törcsvárába rögtön befogadni, sőt maguk a brassaiak is tartoznak vész idején egész erejökkel 

támogatni ezen őrizetet és azzal egyetértőleg oltalmazni a várat. Béke idején azonban csak a szokott 

őrizet legyen a várban. 

 

5-ör: A brassaiak kötelezve vannak Törcsvárát mindenféle külső és belső erőditvényekkel ellátni, 

mindenféle szükséges lövegekkel felszerelni s élelemmel ellátva, minden időben védállapotban 

tartani; valamint a tilalmas útakat, ösvényeket a fejedelem korábbi rendelete értelmében és az 

ország törvénye szerint bevágni, és vész idején oltalmazni. 

 

6-or. A fejedelem és ország ily nagylelkű adományáért és annak jeléül, hogy a fejedelem és ország 

fiscus kezéből adja és hagyja a brassaiak kezén a várat és annak tartozandóságait, kötelezv a vannak 

kapitány után való lovast állitani a nemesek közé, valamint a vármegyében levő jószágaikról is és a 

hétbirákat is (igy) ugy mint donatarius possessorok, de a törcsvári birtokokból (a 9 falu) a harczosok 

ne állittassanak se a vármegye zászlója, se az universitás gyalogjai közé, hanem a törcsvári vár 

praesidiumára és a fejedelem rendelkezésére hagyassanak, s semmi más szolgálattal ne 

terheltessenek*Ez egy pontból is kiviláglik, hogy a 10 magyar falu lakói nem jobbágyok, hanem 

várőrizethez tartozó szabad harczosok voltak.. 

 

7-er. A brassaiak tartoznak harcz idején minden más nemzetből valókat családaikkal és minden 

javaikkal keritett városukba befogadni és elszállásolni, még pedig minden javaltatás (igy) nélkül; az 

ilyeket javaikban meg ne kárositsák, ellenségnek ki ne adják, s midőn azok távozni akarnak, szabadon 



bocsássák, s a többi nemzetek iránt mindennemű atyafiszeretettel legyenek; mindezeket az 1637-ben 

körvonalazott büntetés terhe alatt teljesiteni tartoznak. 

 

A brassaiaknak adott ezen adományozást a fejedelem még ez évben helybenhagyatta az 

országgyüléssel, bár a rendek csak oly kikötéssel adták beleegyezésüket, hogy Törcsvár és 

tartozandóságai pura fiscalisok legyenek ezentúl is, azt a brassaiak örökösen birják; de nem ugy, mint 

Fundus regiushoz tartozó területet, hanem mint cserélt fiscalitást. Az ezután is a vármegyei 

területhez tartozik, mindazonáltal a kapuszám szerinti vármegye és fiscus adójától felmentetnek, 

valamint az is megengedtetik, hogy azon esetben, midőn a távollakó vármegye tisztjei jelen 

nincsenek, halálbüntetés esetében a brassai tisztek is itéletet mondhassanak*Ezen itt kivonatozott 

csere levél, vagy jobban mondva collatio és az országgyülésnek megerősitő záradéka egész 

terjedelmében beiktattatott az App. Cons. III. rész 82. Tit 1-ső Art.. Ez rövidre vont értelme ezen 

fatális okmánynak; de hogy Brassó rendszeresen beiktattatott volna, annak nyomára nem 

akadhatunk*A brassaiak „Helyreigazitás a hajdani törcsvári uradalom jogi vizonyaira” czímű 

röpiratukban ugyan mondják, hogy 1651. jun. 2–6. a közt Fothi Andr. és Raffai Tamás fejedelmi 

irnokok beiktatták Brassót egyenként a 9 falu birtokába; de miután a törvényes beiktatás ugy szokott 

történni, hogy minden helységben 3 napot töltenek, s azután 15 nap idő adatik a reclamatióra s 

miután emlitett biztosok egy nap alatt 3 faluban is megjelentek s az egészet 4 nap alatt végezték, 

tehát az nem beiktatás, hanem egyszerű kihirdetése volt a Brassóval kötött contractusnak; de ha 

megengednők is, hogy beiktatás volt, még akkor se bizonyit az semmit Brassó állitólagos 

földesurasága mellett, mert egyetlen szó sincs arról, hogy Brassó földesur lenne s mint ilyen ama 

falukban valamely curiát vagy allodiaturát kapott és abba beiktatatott volna; már pedig e nélkül 

földes ur nem képzelhető.. 

 

A mint láthatjuk, Brassó másfél századon át következetesen, bámulandó kitartással tört kitüzött 

czélja elérésére, előrelátó polgárai hagyományos szivóssággal lestek el minden kinálkozó alkalmat, s 

azt fel is tudták használni; a fejedelmek jóhiszemüsége, jó indulatja, pénzvágya, nagyravágyása mind 

ki lettek zsákmányolva; s bár az országgyülés egy darabig szilárdan védte ezen áldozatul kiszemelt 

nép jogait, utóbb az is meg lett ingatva; sőt a zsarnoki hajlamokkal biró II. Rákóczi György azt egészen 

elhallgattatta, a midőn az egy év előtt Törcsvárát eladományozhatlannak declarált ország rendeivel 

egy Brassóval már előzetesen megejtett alkút szentesittetett. 

 

E percztől fogva a kilencz magyar falu*Mert a más három határőrök által lakott falu Bodola, Nyién és 

Márkos a Béldi családnak conferáltatván, elszakadt azoktól, s bár ha azok is jobbágyi igába hajtattak, 

de legalább a vallási üldözés és az erőszakos germanizatio üldözéseitől mentesitve lettek. 

szerencsétlen népe védtelenül oda volt dobva a politikai, vallási és hűbéri hatalmaskodás kebellázitó 

kegyetlenségeinek, elannyira, hogy azok, kiknek még a II. Rákóczival kötött egyezmény és az 

országgyülés által odacsatolt záradék értelmében is vármegyéhez tartozó szabad harczosoknak és 

várkatonáknak kell vala lenniök, kik egyenesen csak a vár presidiumára és a fejedelem szolgálatára 

rendeltetnek, rövid időn nem csak beolvasztattak a Királyföldbe, nem csak erőszakosan 

lutheránizáltattak, hanem csakhamar szánandó sorsa juttatott jobbágyságra lettek kárhoztatva, a 



minek terheit nem kis mértékben súlyositotta a magukat földesurrá előléptetett brassaiak erőszakos 

germanizálási törekvése. 

 

Az utóbbi ugyan megtört a tizfalusiak*Ezután tizfaluról szólunk, mert a más természetű Ujfalú is e 

percztől fogva osztozott a más kilencz magyar falu sorsában. szivósságán, mert ezen árva nép 

elszigeteltsége és gyászos elhagyatottsága közepette is megóvta magyar nemzetiségét; de a két 

előbb jelölt műtét kegyetlen következetességgel hajtatott végre, mert ezen előbb helvét hitet követő 

népség a szászok által vallott ágostai hitvallás fölvételére erőszakoltatott, a mi által a minden időben 

türelmetlen, s kiválóan itt Erdélyben a vallást beolvasztási czélokkal egybekötött szász papság 

hatalmába került. Ezek kizárták még istenházából is a vigaszt és enyhülést e szegény népre, igen, 

mert itt is az ima az előttük drága magyar nemzetiség üldözésével csatoltatott egybe, a mint azt 

alább tüzetesebben ki fogom mutatni. Itt most a politikai jogfosztás és a szegény nép rabszolgasággal 

határos jobbágyságra juttatásának szomorú esetét fogom a lehető rövidséggel ismertetni; de arra, 

hogy ezt indokoltan tehessem, szükségem az erdélyi szászoknak jellegzését pár sorban 

megkisértenem. 

 

 

Az erdélyi szász polgárság minden bevándoroltak közt legszebb önkormányzatot teremtett magának, 

s oly előjogokkal birt, és bir jelenleg is, a minőkkel még hazánk uralkodó népe, a magyar sem; de nem 

csak önkormányzattal bir, hanem e mellett oly nagy befolyásra tett szert az ország közigazgatása és 

törvényhozásába, minő számaránya mellett valóban a legbámulatosabb jelenség; mert az Erdélybe 

telepedett jövevény szászság maroknyi csapatja nem csak hogy az ország legszebb, legtermékenyebb, 

s égaljilag is legelőnyösebb részét nyerte el: hanem ott kizárólagos ur ő volt elannyira, hogy onnan a 

magyar elem teljesen ki volt zárva; mert magyar Királyföldön birtokot nem vehetett, mig ellenben 

szász magyarföldön bár hol megtelepedhetett; politikailag pedig Erdély többi nemzetei fölött oly 

fölénynyel birt, a minővel a világegyetemben soha még egy néptöredék se, mert a nemzeti 

fejedelmek alatt Erdély politikai értelemben vett három nemzetének lett egyikévé s azon szász 

harminczezeret alig meghaladó néptöredék*Mert a 150,000-ret létszámuk csak ugy érte el, hogy a 20 

ezernyi magyar lutheránust is mindig a szászok létszámához sorozták. ugy az ország 

törvényhozásában, mint a diplomatikai küldetéseknél, békekötéseknél stb., egyenlő befolyásu volt a 

600 ezernyi magyarral, és a 450 ezernyi székelylyel. A midőn ily előszeretettel és bőkezüséggel 

részeltettetett a jogokban, mennyire fel volt mentve mégis a közterhek hordozásában való 

részvételtől, kitünik abból, hogy a roppant vér- és pénzáldozatba kerülő honvédelmi kötelezettség 

alól csaknem egészen mentesittetett; mig vész idején a nemesség közül mindenki – ki jobbágy nem 

volt – saját költségén tartozott felülni, s mig Erdély másik két nemzete 40–50,000 harczost állitott ki, 

addig a szászok csak 500 fogadott zsoldos kiállitására voltak kötelezve. Ily kedvező politikai helyzet 

mellett nem csoda, ha a szászság volt Erdély leggazdagabb népe; területük áldott talaja és 

önszorgalmuk mellett természetes, hogy leginkább a területükön lakó más nemzetiségbeliek 

kizsákmányolása szolgáltatta e gazdagsághoz a filléreket; mert a Fundus regiuson lakó oláhok és 

besenyők – kik számarányban a szászokat kétszeresen fölülmulták – kiknek az Andreanum-diploma az 

erdők közös birtoklása mellett politikai jogokat is biztositott, nem csak e jogaiktól, de a közösül 

kijelölt birtokoktól is jogellenesen megfosztattak. Azoknak az adománylevélben megjelölt birtokból 



egy talpalatnyi sem jutott, a közigazgatásban, az igazságszolgáltatásban a legcsekélyebb befolyást 

sem gyakoroltak. Városokban, sőt még oly falukban is, hol kétszeres, háromszoros számban voltak, 

minden tisztviselő, minden községi előljáró szász volt; csak szász lehetett biró, csak szász birt 

országgyülési és hivatalnokválasztási joggal; s igy a szegény oláhok és besenyők*A besenyők – kik a 

magyar nemzetiséghez tartoztak – igen nagy számmal voltak a Szászföldön, azok fájdalom, ma már 

nagy részt beolvadtak; de azokat nem a szászok, hanem az oláhok vonták magokhoz, mert Erdélyben 

a szolgaságnak is meg volt saját nemzetisége, mely – a mint már másutt felfejtém – az oláh volt. nem 

voltak mások, mint a szászok valóságos páriáji. 

 

Ilyen, sőt ennél is nyomorultabb sors várt a szegény tizfalusiakra később ugyan, mint a királyföldi 

többi besenyők és magyarokra, minthogy a Barczaság maga is, csak később, a nemzeti fejedelemség 

megszilárdultával lett a Fundus regius kiegészitő részévé; azonban mihelyt azzá lett: ezen, a Királyföld 

többi részétől teljesen elkülönitett területen is elkezdette a szászok itt levő kis csoportja azon 

beolvasztási és elnyomási törekvés érvényre juttatását, a melyet tágabb körben a szász nemzet amott 

követett. A mint ott az oláhok és besenyők, ugy itt a szegény tizfalusi magyarok és Törcsvár köri 

oláhok*Zernyest, a két Tohán, és a Törcsvári vár közelében levő községek oláh lakosai. voltak a 

kiszemelt áldozatok. Fennebb látók azon több századon át huzódott s következetesen folytatott 

mesterkedést, melylyel Törcs és Heltvén kir. várakat, és az ahhoz tartozó kilencz magyar falut 

hatalmukba igyekeztek keriteni; alig lépett trónra egy-egy uj fejedelem, alig volt az országnak 

valamely hadjárata, vagy megszorult állapota, hogy azok birtokbavétele iránt egy-egy lépést előre ne 

tettek volna. Kezdetben csak pár évre zálogczímen szerezték meg; de ez is elég volt pedum 

positionak, ez aztán folyton megujíttatott, mig végre, mint fennebb látók, 1651-ben az örökös 

birtokczím elnyeréséig nőtte ki magát. Ekkor is azonban a Brassónak átengedett Törcsvár és 

tartozandóságai, mint vármegyéhez tartozó pura fiscalitások adattak át, a fejedelem és az 

országgyülés azon határozott kikötésével, hogy az ott lakók továbbra is a vármegye kormánya alatt 

mint határvár szabad harczosai éljenek. 

 

Szomorú azon két irányú működés, mely szerint már Mátyás királytól kezdve a brassaiak pénze által 

megnyert udvari cselszövény sugallatából az uralkodók a székelység e szép gyarmatát elszakitva, a 

szászok hatalmába juttatni, az országgyülések pedig megtartani, megoltalmazni törekedtek. Látók 

fennebb, hogy Erdély rendei több alkalommal, de nevezetesen Bethlen Gábor és II. Rákóczi György 

eladományozási hajlamával szemben, mily erélyesen védték e népet s területének 

eladományozhatlanságát törvénybe iktatták, ugy de II. Rákóczi György féktelen nagyravágyása, ezt, 

valamint az országlári eszélyesség más határait is átlépte akkor, a midőn az országgyülés 

kikerülésével, sőt annak ellenére elalkudta Brassón a a 10 falu népét, s a vétkes lélekvásárláshoz a 

rendek beleegyezését is kierőszakolta. A brassaiak Rákóczi 1651-ki iratát ugy akarják feltüntetni, mint 

adománylevelet, pedig az nem más, mint kétoldalú és feltételes szerződés = contractus; az ország 

rendei is mint ilyent czikkelyezik be ezen szavakkal: „brassai atyánkfiai Ndal való contractusát javaljuk 

és acceptáljuk”; továbbá a brassaiak ugy akarják feltüntetni ezen okmányt, mint a mely őket 

földesurrá, a 9 falu népét urbéreseivé tette; de hát hol van abban valami arról, hogy Brassó a magyar 

falukban curiát, allodiaturát nyert volna; hol van ez okmányban egyetlen szó is, melyből az ottani nép 

urbéres voltára következtetni lehetne? Erre egyetlen szót, egyetlen vonatkozást se találunk; de 



ellenkezőleg a 6-dik pontban találjuk azt, hogy a fejedelem és országgyülés e nép szabadságának 

biztositásáról gondoskodni kivánt, s határozottan kiköté, hogy azok a törcsvári vár praesidiumára, 

fejedelem szolgálatára és rendelkezésére hagyatnak, s semmi szin alatt az egyetem zászlója alá nem 

állithatók. Továbbá kiköttetett az is, hogy azon faluk Brassó vidékébe be nem kebelezhetők. – Ezen 

feltételeket, ezen kikötéseket Brassó megszegte, mert e falukat Brassó vidékébe bekebelezte, s a 

szabad várkatonákat elnyomva, urbéresekké tette, s igy a kétoldalú szerződés főbb pontjai meg levén 

sértve, e községek és a vár is Brassótól bármely perczben visszavehető lett volna. A fiscalis directorok 

épp ez alapon többször meg is inditották Brassó ellen a keresetet, azonban Erdélyre csakhamar 

szomorú napok következtek; az országot török-tatár dúlta s az addig szövetséges törökkel való 

meghasonlás előidézte az erdélyi fejedelemség vonaglásának gyászos napjait. A mindegyre változó 

fejedelmeknek és a lét küzdelmeivel elfoglalt országgyüléseknek nem volt idejük egyes vidékekre 

kiterjeszteni figyelmüket; nem volt érzékük a 10 falusi szegény martyr nép panaszainak 

meghallgatására, gyakran felmerülő jogigényeinek védelmére. A zürzavarok e korszakában a 

brassaiak szabad kezet nyervén, a szabad harczosokat jobbágyi igába erőszakolták. A szászoknak 

mindenben kedvező osztrák uralom korszakában ezen vétkes üzelmeiket még korlátlanabb 

önkénynyel folytatták s a 10 falusi magyarságot nem csak törvénybiztositotta jogaiktól és 

szabadságaiktól, hanem birtokaik és minden javadalmaiktól is megfoszták. Fájdalom! Erdély akkori 

kormányzati felsőbb közege: a felséges gubernium – a mely ezen nép védelmére lett volna hivatva – 

kezet fogott a brassóiakkal, a legégbekiáltóbb igazságtalanságok végrehajtására; 

kényszerrendeleteivel súlyosbitá terheiket, s a törvénytelenségek legnagyobbikát sanctionálta. 

 

Egy, hosszasan tartó, fondorlatok és hatalmaskodásokban utólérhetlen eljárás volt ez, a melynek 

különböző phásisait legalább egypár pillanatra kell méltatnunk, hogy a vétkes visszaélések nagyságát 

felfogni képesek legyünk. 

 

Az ekkori cselszövény szálait követni igen bajos feladat, annálinkább, mert a tizfalusiakra előnyös 

rendeletek és perokmányok még a gubernium levéltárából is nagyrészt eltüntek, a midőn e levéltár 

Szebenben volt*Példáúl az 1751–52-ben végrehajtott Saebergiana Conscriptiót, melyből kitünt, hogy 

jobbágyi szolgálmányt a hétfalusiak azt előzött időkben nem tettek, sehol sem lehet megtalálni; 

valamint eltünt az 1822-ben kiszállt commissionak a hétfalusiakra előnyös munkálata, a mely a gub. 

levélt. 304/822. száma alatt volt; de onnan Bedeus által kivétetett nagyon sok mással egyetemben; 

de nem csak az okmányok tüntek el, hanem azok is, a kik a hétfalusiaknak kedveztek, titkos üldözések 

tárgyává lettek; igy Saeberg, ki nyugalmazott kormányszéki tanácsos volt s daczára annak, hogy 

születésére nézve szász volt, fennebbi investigátióját igazságosan és ugy hajtotta végre, hogy a 

hétfalusiakra előnyös volt; ezért a brassaiak üldözőbe vették, s fondorlataik által kivitték, hogy 

Saeberg nyugdiját elvesztette, minek következtében búnak adta fejét, s nem sokára nyomorban halt 

meg, teljesülvén rajta, hogy: szólj igazat s betörik a fejed.; de a mi kevés adat rendelkezésünkre áll, az 

is elégséges a brassaiak e téren való eljárási módozatának követésére. 

 

Brassó lassanként terjeszkedett; eleinte csak a Törcsvárnak korábban is kiszolgáltatni szokott 

javadalmak szedésére szoritkozott; de hovatovább mind többet követelt. 



 

Az okmányok elsikkasztása, a létezőknek titokban tartása nagyon nehézzé teszi azon időszaknak 

meghatározását, a midőn a tizfalusi népet jobbágyi szolgálmányra kezdették szorittatni; azonban az 

alapot, a melyen ez létrehozatott, mégis fel tudjuk találni magában azon füzetben, a melyet a 

brassaiak annak bebizonyitására adtak ki, hogy a tizfalusiak mindig jobbágyok voltak*Helyreigazitás a 

törcsvári uradalom jogi állapotához. 1871. Brassóban.. Ezen füzetke összeállitásánál a szászok nagyon 

óvatosan jártak el, csak oly okmányokat adván közre, melyek az ő alaptalan állitásukat támogatni 

látszottak, ellenben elhallgatták mindazokat, a melyek a tizfalusiak jogigényeire előnyösek lettek 

volna; s daczára ezen elővigyázatnak, mégis csusztak be oda olyanok, a melyekből fegyvert 

kovácsolhatunk Brassó ellen. Igy például a füzetke 33-dik lapján feltaláljuk kulcsát azon talánynak is, 

hogy ezen egykor szabad nép jobbágyi szolgálmánya minő alapon s miként jött létre; ugyanis ott 

közölve van a brassó városi esküdt-közönség jegyzőkönyve, hol az mondatik, hogy a Hétfaluban 

szolgáló brassai birónak 1647-ben kezdődött szokás alapján, e faluk lakói nem adtak pénzbeli fizetést, 

hanem ennek fejében 23 hold földet rozszsal és 20 hold földet árpával vetettek be, azt learatták és 

Brassóba számára be is szállitották. A másik birónak, ki Ujfalu, Krizba és Apácza ügyeit intézte és 

közigazgatását vezette, fizetése fejében e három falu lakói 20 holdat rozszsal, 16 holdat árpával 

vetettek be s szállitották termését Brassóba. Az 1648-ki jegyzőkönyv kötelességévé teszi a kapitány és 

ispánnak (inspector), hogy a hétfalusi biró fizetése fejében az ottani néppel bizonyos mennyiségű 

hold bevetésére nézve egyezkedjék. A nép, mely pénzzel nem rendelkezett, örömest beleegyezett 

abba, hogy tisztviselőit földjének termékeivel fizesse; de az ez alapon prestált munkából kinőtte 

magát a jobbágyi szolgálmány, nem előbb, mint a 17-ik század végén; továbbá a brassaiaknak 

Ulászlóhoz 1508-ban beadott panaszából látjuk, hogy a brassaiakat e várnak parancsnokai 

rászoritották arra, hogy a vár számára előfogatokat állitsanak s mindenféle szállitmányokat 

eszközöljenek, miből, mint panaszlák, évenként 60 forintnál is több kár háromlott a városra. A hogy a 

vár Brassó kezére ment, ezen előfogati szolgálmányt a szegény tizfalusi népre rótta rá, s az emlitett 

füzetkében felhozzák, hogy a tizfalusiak rászorittattak arra is, hogy a kastélyban levő porkoláb és 

darabontok számára hetenként egyszer, ha kivántatott, többször is victualékat szállitani s egyéb 

forspontolásokat is pro exigentia rei prestálni. Tehát a mit régen Brassó tartozott teljesiteni, rá rótta 

e szegény községek lakóira. Ez és a tisztviselőknek fizetéseik fejében tett mezei munkából 

kierőszakolt jobbágyi szolgálmányok ellen a szegény tizfalusiak nem mulaszták el a kormányszékhez 

és az udvarhoz folyamodni; ennek azonban mi foganatja sem levén, megkisérlették a törvény utján 

keresni orvoslást, s 1702-ben pert inditottak Brassó ellen, a mely őket, az egykor szabad harczosokat 

jobbágyi állapotra akarta erőszakolni. Azonban Brassó itt is elállotta az igazságszolgáltatás útait, s 

vesztegetéseivel kivitte, hogy a százados sérelmek orvosolatlanúl maradtak s az annyi időn át 

huzódott pernek mi eredménye sem lett. A brassaiak 1761-ben készitették saját közegeik által az első 

urbéri összeirást, a melyben legelőbb figurál Brassó, mint földesur, s a tizfalusi nép mint urbéres; de 

ezt az egész munkálatot az udvar 1778. február 18-án 200 udv. szám alatt kiadott rendeletével 

hatályon kivül helyezte s daczára ezen kegyes resolutiónak, Brassó e szegény néppel ugy bánt, mintha 

nemcsak urbérese, hanem valóságos rabszolgája lett volna. Erre vonatkozólag megdöbbentően 

gyászos adatokat találunk a tizfalusiak egy 1775-ben a kormányszékhez felterjesztett kérelmében, 

melyben kérik a kormányszéket, hogy engedélyt adjon arra, hogy kormányszéki vagy közügyi irnokok 

által eskettethessenek; a kormányszék védelmét kérik arra, hogy a brassai hivatalnokok könyörtelen 

üldözése miatt elszéledt polgártársaik visszatérhessenek otthonjukba; kérik, hogy a kormányszék 

hivatalból ügyvédet rendeljen védelmükre, mert Brassótól való félelem miatt senki sem meri pereiket 



kezelni annálinkább, mert a brassai tanács a per folytatását el is tiltotta; végre Brassó 

kegyetlenségeitől menekülendők, készek a határőri katonaság közé lépni, minők különben őseik is 

voltak*Lásd e folyamodást gub. levélt. 5530/1775.. Tehát Brassó az igazság útjait elzárta, a 

perfolytatást eltiltá és lehetlenné tette e szegény népnek, s hogy az akkor szász befolyás és kezelés 

alatt levő gubernium, – mely hivatva lesz vala őket védni, – miként tractálta e szegény népet, 

jogigényeit mily durva hangon igyekezett elnémitani, azt többrendbeli drakói rendelete tanusitja. 

Többek közül felhozom egyik 1782-ben kiadott ukázát*Eredetiben az erd. gub. levélt. 9037/782, 

honnan átforditva és kivonatozva adom.. Ebben a felfolyamodó hétfalusiakat tegezve s mindennek 

össze-vissza szidva, iszonyú kebellázitó fenyegetések közt inti, hogy szolgálmányaikat, melyeket 

törvényellenesen, a királyok és fejedelmek akaratja ellenére felerőszakoltnak állitanak, s a melyeket 

ez okon felmondottak ezután, a mint a commissariusok értésökre adták, örökös uraiknak, a brassai 

communitásnak megtegyék; „ezt – ugy mond az okmány – nektek, mint értetlen fejes embereknek 

ezen patensünk által utóljára parancsoljuk s elrendeljük, hogy az urbéri szolgálmányra egész 

készséggel adjátok magatokat, különben katonai erőhatalommal fogunk rászoritani” stb. 

 

Ily pashai hanggal némitá el a felséges gubernium e szegény nép panaszát, sőt e nép iránti 

mostohasága és Brassó iránti részrehajló kedvezménye annyira ment, hogy még az államérdekek 

háttérbe szoritására is útat nyitott; mert 1758-ban a fiscalis director pert inditván Hétfaluért a 

brassaiak ellen, az ennek alapján kiszállott commissio kutatásai a hétfalusiakra előnyösöknek 

mutatkoztak, – ez alkalommal oly okmányok és vallomások merültek fel, a melyek a brassaiak 

törvénytelen hatalmaskodását nagyon is előtérbe hozták; de a gubernium a protegált Brassó érdekeit 

fenyegetve látván, közbe lépett, a fiscalis directort megintette, irnokait mint bujtogatókat fiscalis 

actióval fenyegette, minek következtében az ügy tovább kutatása abban maradt*Az erre vonatkozó 

adatok meg vannak az erd. gub. levélt. 439/758, 1015 s köv. lapj.. Ilyen vak volt akkor is az igazság. 

 

Ám a brassaiaknak még ez sem volt elég; ők a feljajdulást is eltiltani, s az igazság útját teljesen el 

akarták e szegény kinszenvedett nép előtt zárni. 1762-ben a gubernium elrendelvén, hogy a brassaiak 

márcz. 8-ra Nagy-Szebenben megjelenve, a gub. kirendelt megbizottjai előtt a 10 falu népe ellen 

felmerült követelésüket okmányokkal bizonyitsák be. Brassó tanácsa példátlan bátorsággal visszairt a 

főkormányszékhez, hogy hétfalusi jobbágyaikkal, mint peres társakkal ne engedje szembe állittatni, 

mert az földesuri tekintélyüknek prejudicál*Lásd gub. levélt. 117. és 201/762.. A felséges 

kormányszék a brassaiak ezen fennhéjázó visszaútasitását kegyelmesen elhallgatta; s amidőn az 

elnyomott tizfalusiak nagyszámú okmányokkal támogatták és bizonyitották szabadvoltukat: Brassót 

soha arra rászoritani nem tudta vagy nem akarta, hogy ez is ellenokmányokkal tanusitsa azt, hogy a 

tizfalusiakat minő jogalapon tette jobbágyaivá. 

 

Vétkes szövetkezés volt ez a kapzsi Brassó és az eljárásaiban nagyon is felségtelen gubernium közt, a 

tizfalusi szegény nép gyötrésére. Itt a hatalom az elnyomónak nyujtott kezet az igazság és jog 

elnémitására, s ez annyira szembeötlő és törvénybe ütköző volt, hogy 1768-ban a fiscalis director 

pert kezdett Brassó ellen azok okból, hogy az 1651-ki contractusnak nem tett eleget, s a Törcsvárhoz 

tartozó szabad népet leigázta*Lásd fiscalis levélt. 393. m. n.; sőt maga az udvar is megbotránkozott 



Brassó hatalmaskodásán, s 1778. febr. 8-án az erd. guberniumnak komolyan hangzó rendeletet 

küldött, melyben előadván, hogy – miután régibb urbéri szolgálmányokról, mi a perlekedő brassaiak 

és hétfalusiak közti viszonyt rendezné, semminemű sem régibb, sem ujabb szabályzat nem létezik, – 

nem lehet tudni, hogy nevezett helységek lakói egyáltalában urbéri szolgálmányokra szorithatók-e? 

Azért a kormányszéknek komolyan meghagyta, hogy e kérdést igyekezzék tanulmányozni; de ugy, 

hogy az az igazsággal egybeegyeztetve legyen földeritve és elintézve, oly módon, hogy a 

felháborodott lelkek abból megnyugvást merithessenek; igazság és méltányosság vezette 

munkálatait pedig a kormányszék a lehetőleg gyorsan felterjeszsze a felség elhatározása alá*Ezen 

rendelet meg van ered. az erd. gub. levélt. 1287/778, s ez világossá teszi azt, hogy a gubernium 

terroristicus beavatkozása és részrehajló igazságtalansága ellen az udvar védte a hétfalusiakat. stb. 

 

1779-ben a szegény hétfalusiak, hogy Brassó zsarnoksága alól menekülhessenek, még azon módhoz 

ily folyamodtak, a melytől a haza népe oly annyira iszonyodott, s a melynek a székelység 

Madéfalvánál a véráldozatot is meghozta, t. i. felajánlották magukat másodszor is határőri 

katonáknak. A katonai kormány örömmel vette ez ajánlatot, s már lépéseket is tett a 

fegyverfeladásra; de Bruchenthal kormányzó, mint szász a brassaiaknak kedvezvén, diplomatikai 

fogásaival kivitte, hogy a fegyverfeladás terve abban hagyatott, s a szegény csalódott hétfalusiak a 

Brassóval való egyezkedésre útaltattak*Gubern. levélt. 2036/1779., a mi egyértelmű volt a régi 

szolgaságra való visszatereléssel. Brassó 1780-ban egy második urbéri conscriptiót készittetett ismét 

saját közegei által, irván abba a mit éppen akartak, s bevivén abba urbéri szolgálatokat is, mit a nép 

vallomása szerint sohase tettek; azért az udvar 1782. apr. 19-én 676 udvsz. alatt szigorú rendeletet 

küldött a guberniumhoz, melyben az urbéri szolgálmányt onera ipsi indebita impositanak mondván, 

azt el is tiltotta, s Brassót megintette, hogy e népet zsarolni, azzal kegyetlenkedni szünjék meg*Ezen 

rendelet 1782. apr. 19-én 676. udv. szám alatt adatott ki, meg van a kormányszék levéltárában.. Az 

udvar ezen komoly rendreútasitására a gubernium kegyesebb, a brassaiak szintén engedékenyebbek 

lettek, s hosszabb alkudozások után 1781-ben decz. 2-án Brassó megbizottjai és a hétfalusiak közt 

egyesség jött létre, melynek értelmében a hétfalusiak a követelt hetenkénti két napi urbéri 

szolgálmányaik megváltása fejében – két évi tartamra – igértek évenként minden gazda fejétől 3 

Rénes frtot, minden vonómarhától 1 rft 15 krt, zsellértől annak felét; minden özvegy fejéről 30 

krt*Meg van ezen egyesség egész terj. „A hajdani törcsvári uradalom jogi állapotáról” czímű munka 

függeléke 31., 34. lapján.. Ez egyezmény legpregnánsabb bizonyitványa annak, hogy a hétfalusiak 

még ekkor se voltak jobbágyi sorsban, mert ha Brassónak valóban alapos joga lett volna, akkor 

egyezkedésbe nem ereszkedék vala; s ha Hétfalu lakóit jogosan jobbágyainak nézhette volna, akkor 

az egyezkedés nem két évre, hanem meghatározatlan időre köttetett volna meg. Ugyszintén ha a 

hétfalusiak valóban urbéri szolgálmányt tettek volna, annak megváltása semmi esetre nem lehetett 

volna oly csekély, mint a minőben kiegyeztek*Mert a szászok hetenkint két napi szolgálatot 

csempésztek be az 1780-ki conscriptióba, már pedig ha a 2 frt ennek váltsága lett volna, akkor egy 

napszám 1/2 krnál is kevesebbe jött volna, a mi képtelenség.. 1785-ben a gubernium Brassó 

kérelmére uj urbéri összeirást rendelt el, ebben a megidézett tanuk egyhangulag vallják, hogy urbéri 

szolgálatot nem tettek soha, hanem adóztak a fennebbiek szerint, s valóban minden gondolkozó és a 

történelmet részrehajlatlanul vizsgáló előtt az eddig felhozottakból is kiviláglik, hogy ezen a brassaiak 

által a tiz faluban szedett csekély adó – a mit ők az urbéri szolgálmányok megváltási dijául akarnak 

feltüntetni – nem volt más, mint a taxa regia, melyet Ulászló 1500-ban rendelt Brassónak fizetni ezen 

szavakban: „deinceps in solvenda contributione sive taxa regia in medio saxonum nostrorum 



connumerari” stb. Azonban ily taxa regiat a haza minden polgára, a barczasági szász faluk minden 

lakója fizetett, s ha a tizfalura áll a brassaiak azon érve, hogy az urbéri szolgálmány váltsága volt, 

akkor könnyen be lehetne azt is bizonyitani, hogy Prázsmár, Hermány s a többi barczasági szász faluk 

lakói szintén urbéresei voltak Brassónak, mert azok az ily taxa regiat szintén Brassóba fizették be. 

Kétségtelenül hiba volt a hétfalusiaktól az egyezkedés terére lépni; de ők, kik a hatalomtól üldözve, az 

övéiktől eltaszitva voltak, a fennebbi – pár évre némi nyugtot biztositó – egyezményt azért fogadták 

el, mert a Brassó ellen megkezdett per folyamatban volt, s némely biztositások alapján reményük 

lehetett arra, hogy az a kikötött két év alatt a hétfalusiakra nézve előnyös véget fog érni. Többszörös 

feleltetések történtek ez ügyben; de a kiküldöttek Brassó által mindig lekenyereztetvén, e 

munkálatok legtöbb esetben Brassó előnyére és az igazság rovására hajtattak végre, mi olyannyira 

szembeötlő volt, hogy 1872-ben Mária Terézia királyné visszaküldötte a Henter-Szentkereszti és 

Antos-féle investigatiót, hogy azt, mint részrehajlót félretéve, a gubernium egy uj, részrehajlatlan s 

oly investigatiót tétessen, a mely az igazság követelményeinek, az adófizető nép megmaradhatása és 

jövőbeni jöllétének megfeleljen*Lásd az erd. gub. levélt. 3086/782 és 7344/782.. Mária Terézia alatt 

még voltak plájások a Hétfaluban számszerint 24-en, kik a publicus adók alól ki voltak véve, s 

jobbágyok semmi esetre nem lehettek*Lásd ezekről többet. „A hajdani törcsvári uradalom jogi 

állapotáról” 28–30. lapján.. 1788-ban ha jobbágyi alárendeltségükön nem is, de politikailag némi 

könnyebbülést nyertek, mert a Barczaság s vele a tiz magyar falu is Háromszék vármegyéhez 

csatoltatván*A mint ez kitünik a Plesuj nevű havas iránt folytatott per okmányaiból, lásd gub. levélt. 

5751/788., ez egy pár évre szabadabb lélekzést biztositott a szegény barczasági magyarok számára, 

mert József császárnak az egész országban nagy visszatetszést szült önkényes intézkedései, – melyek 

alkotmányunkat felforgaták s nemzetünk lételét támadták meg, – ezen szegény, századok óta az 

alkotmány sánczain kivül hajtott népre némi könnyebbülést hozott; mert ha önkényüleg is – a mihez 

Brassó ugy is hozzá szoktatta, – de legalább magyar törvényhatóság gyötörte. Azonban e 

könnyebbülést nem sokáig élvezték, mert József császár halálával, midőn az egész ország a 

visszanyert alkotmány felett örvendezett, a tiz falu magyar népe csak fájdalmat nyert: régi rozsdás 

békóit ujból reájuk verték. Brassó ujból elkezdette zsarolásait, a szegény tizfalusiak 1799-ben 

egyedüli barátjuk a fiscalis directorhoz folyamodtak, s feleltetésre táblai irnokokat kértek és nyertek; 

de a gubernium ismét közbe lépett s a brassai tanács egyszerű kéremére arra utasitotta Brassót, hogy 

a kiszállott irnokokat kergettesse el*Lásd gub. levélt. 2852/799.. 

 

A jelen század első évtizede, a mely a jobbágyságra hajtott nép sorsán némi könnyitést okozott, a 

tizfalusi magyarságnak csak ujabb megszoritását idézte elő; mert Brassó 1802-ben Zsigmond Istvántól 

egy telket vásárolt Hosszúfaluban*Ugyanott 7731/802.. Másutt egy telek-vásárlásból mi rosz sem 

következhetik, de Brassó igen jól értette azon mesterséget, hogy miként lehet a kis foglalást nagygyá 

szélesiteni, mert e telekre egy kis gazdatiszti lakot épitett, mely később megnagyittatván: curiává 

nőtte ki magát. Ez a curia aztán nagy szerepet játszott a brassaiak követeléseiben, s legnagyobb 

nyomatékul használták fel annak támogatására, hogy Brassó földesur: a tizfalusiak pedig jobbágyai 

voltak. 

 

Azonban még ekkor sem volt rendszeresitve a jobbágyi szolgálmány, mert a mint az 1754-ben 

végrehajtott Saebergiana conscriptióból kitünik, a hétfalusiak a brassai tiszttartónak rendes robotot 



soha sem tettek, hanem a mezei munkában időnként kalákába segitették*Nevezetesen a birónak és 

az inspectornak bizonyos községi földeket bevetettek és learattak, de ezt az illetőknek fizetésük 

fejében teljesitették, kik ezért pénzbeli fizetésükről lemondottak.; ezen önkéntesen nyujtott segély 

később követelésnek lett kutfejévé, s emlitett évben a Saebergiana systema behozatalakor 

pénzfizetést rótt ki Brassó még pedig egy 4 marhás gazdára 4 mftot, később 6 mftot, 1764-ben 8 

vonás forintot; de erről a hétfalusiak azon vallomást tették, hogy aziránt semminemű kötlevelük vagy 

egyezményük nem volt, hanem Brassó követelte, s erőhatalommal szedte, ők pedig 

védtelenségökben kénytelen voltak megfizetni*Ezen Saebergiana systema, vagy conscriptio, a mely a 

hétfalusiakra nagyon előnyös volt, szintén eltünt egykori lételére csak későbbi esketésekben való 

hivatkozásokból vonhatunk következtetést.. 

 

Az 1761-ki urbéri összeirás szerint a hétfalusiak városi taxába fizettek: minden családapa (kit 

jobbágynak irtak) 2 mftot, minden vonómarhájától egy-egy forintot, zsellérek 3-at. 

 

1780-ból van egy apr. 2-ról kelt s 1978. kormánysz. szám alatt kiadott udvari rendelet, melyben a 

hétfalusiak számára urbéri szabályzat van megállitva. Ebben a többek közt mondatik: „hogy az 

állomány alkatrészei iránt a meghatározást az udvar magának tartja fenn; a földesur az ottani 

jobbágyoknak több szántót, kaszálót nem adhat, minthogy az egész szántóföld-terület ugy is 

kezökben van.” Továbbá ugyanott előfordul: hogy „a hétfalusiak bár szántók és kaszálókban 

szükséget szenvednek: de azért javadalmaiknál fogva még is leggazdagabbak a fejedelemségben; e 

javadalmak: 1-ször nagy kiterjedésű legelők, 2-szor a pálinkafőzés, 3-szor Brassó város közel 

szomszédsága, hol kézimunkával s marháikkal pénzt szereznek, 4-szer kereskedés Oláhországba, 5-

ször fakereskedés a városba, 6-szor a makkolás Krizbán és Apáczán nem csak bükk, hanem 

tölgymakkra is, a hétfalukon csak bükkmakkra, 7-szer a szomszéd községek szántó- és kaszálónak 

kibérlése.” Továbbá ebben előfordul: „hogy a jobbágyok által irtott szántóföldeket nem lehet tőlük 

elvenni, a legelőkből, még ha havasok gyanánt fordulnak is elő, mit sem lehet elvenni, s oda idegen 

marhát is vehetnek fel.” Továbbá a földesurnak nincs megengedve a jobbágyoktól ezek akarata 

ellenére bármely ingóságot vagy terményt elvenni, őket valamely kereskedéstől eltiltani. Ennélfogva 

a pálinkaüst-dij eltörlendő, a jobbágyok nem kötelesek az uradalmi malmokba járni stb. Mindezek oly 

jogok voltak, melyet másutt urbéresek nem élveztek, s melyek mutatják, hogy a hétfalusiak az 

elnyomatás e korszakában is bár jobbágyoknak czímeztetnek, de valójában nem voltak azok. Van egy 

1786-beli investigatio az urbariumról; a nagyon hosszas feleltetésből kiviláglik, hogy az urbariumot 

1780-ban erőszakosan, karhatalommal hozta be Brassó; de még ekkor sem szolgáltak, hanem 

bizonyos pénzmennyiséget fizettek, még pedig egy gazda 2 frt 16 krajczárt, özvegye 30 krajczárt, egy 

zsellér 1 frt 8 krt, azonfelül négy ökörtől egy, két ökörtől 1/2 öl fát, melyet előbb a brassai 

senatoroknak karácsonkor ajándékba szoktak volt vinni, – honnan karácsonfa neve is ered – de abból 

később könyörtelenül behajtani szokott követelési czímet faragtak a circumspectus atyafiak*Ez az 

investigatio van az erd. korm. titkos levélt. 1822/1786.. 

 

Ennél jóval későbben, nevezetesen 1819-ben se tettek rendes jobbágyi szolgálmányt, mert az ezen 

évi urbéri conscriptióból is az tünik ki, hogy urbéri szolgálatot soha se tettek, hanem adóztak s taxát 



fizettek; még pedig minden gazda 2 frt 16 krt, özvegy 30 krt, zsellér 1 frt 8 krt, uj paraszt 1 frt, egy 

vonó marha után Hétfaluban 1 frt 8 krt, Krizbán 30 krt, Apáczán 25 krt. Mivel pedig a feleltetéseknél 

ezen fizetett összegek adóképpen emlittetnek, több mint valószinű, hogy az nem volt más, mint a 

taxa regia vagy azon fiscalis adó váltsága, melylyel Ulászló 1500-ban, II. Rákóczi 1651-ben Brassó 

vidékhez csatolta ezen falukat, s melyek a vár fenntartási költségeire voltak rendelve; mert minden 

gondolkozó előtt világosnak tetszend, hogy ha az jobbágyi szolgálmány váltsága lett volna, akkor a 

fizetett évi összeg sokkal többre ment volna. E feltevést támogatja az is, hogy marha után fizettek, a 

mi az akkori adókivetés kulcsául szolgált; de e mellett bizonyit leginkább azon körülmény, hogy az 

1819–20-ki urbéri conscriptiót maguk a brassai szászok, tehát az állitólagos földesurak hajtatták 

végre*Az 1819/20 urbéri conscriptiót Venczel József brassai tanácsos, Vaechter Frigyes brassai 

secretarius hajtják végre, az udvar által hatályon kivül helyezett 1780-ki urbarium alapján; a 

községben senki alá nem irta, sőt az ellen óvást tettek s kijelentették, hogy oly módon a mint abba fel 

van véve, soha sem szolgáltak, hanem csekély taxát fizettek. Igy tehát ezen conscriptio egyszerű 

falsificatum, az semmi jogalappal nem birhat, abból semminemű következtetést vonni nem lehet., a 

mi sehol megengedve nem volt, s ekkor is fej és marháról fizették a taxát és nem fekvőségekről, a mi 

tisztán adó és nem urbériség jellegét viseli. De, hogy a tizfalusiak urbéresekké erőszakolása egészen 

ujkori találmány, és azt Brassó soha végrehajtani nem tudta, azt leginkább tanusitja az, hogy a 

hétfalusiak minden időben szabadon költözködtek, oda mások – még pedig, mint fennebb látók, a 

Székelyföldről – tömegesen települtek. Brassó ujabb magyar lutheránus népesége*Mert a régibb 

magyar lutheránusokat a szászok türelmetlensége beolvasztotta volt a szászok közé. leginkább 

Hétfaluból huzódott oda; a Székelyföld minden része tele van türkösi, zajzoni, tatrangi, krizbai, 

apáczai családokkal; tudjuk továbbá, hogy a barczai magyar faluk két nevezetes tudóst adtak a 

hazának: apáczai Cséri János és az innen származó borosnyai Lukács Jánosban; már pedig ha e nép 

urbéres lett volna, akkor se szabadon nem költözködhetett volna, se pedig mások főleg tömegesen 

urbéres földre nem települhettek volna le. Ezek mind leronthatlan érvek annak bizonyitására, hogy a 

tizfalu népe nem urbéres, hanem szabad polgár volt; de van egy körülmény, a mely e kérdés felett 

semmi kételyt fenn nem hagyhat: az, hogy a tizfalusiak minden időben le egészen jelen század első 

feléig belső telkeiket, szántóikat, legelőiket, erdőségeiket szabadon kezelték, örökölték, azok felett 

szabadon osztakoztak a brassai hivatalnokok minden befolyása nélkül, sőt birtokaikat szabadon 

zálogosíthatták és örökösen is eladhatták*Birtok szabad eladását bizonyitó szerződés 26 darab van a 

hétfalusiak nagy peréhez csatolva; én itt csak egy párt hozok fel: 1793. május 28-án Nyiénbe 

átköltözött Pista Istv. örökösön eladja Tatrangon levő atyai örökségét. 1804-ben árp. 20-án tatrangi 

Simó Péterné adja el Tatrangon levő bennvalóját és szántóföldeit; osztály és cserelevél, birtokkal való 

kiházasitásra számtalan adatot lehet találni P. Vaina Elek czáfolata 112–114. l. megjelent Kolozsvárt 

1873-ban., a mit, ha urbéresek lettek volna, egyáltalában nem tehettek volna. Ez legpregnánsabb 

bizonyitványa annak, hogy a barczasági tiz magyar falu lakói urbéresek soha se voltak azzá csak a 

legkebellázitóbb törvénysértés tehette, mit Brassó Bruchenthal kormányzó segédkezése mellett az 

igazság letiprásával, az emberi és polgári jog kijátszásával a legármányosabb módon hajtott végre. 

 

Másutt a nép szolgaságra juttatása a távol feudalis korszakban gyökeredzik s minél inkább 

közeledünk korunkhoz, annál inkább tágulnak a szolgaság lánczai, mig 1848 azokat mind letördelé. A 

tizfalu népénél megforditott viszony áll elő, mert azok a multban mint szabad harczosok, a szászokkal 

egyenjogú polgárok tünnek fel, s csak később lesznek jog- és törvényellenesen jobbágyságra vetve, s 

ennek terhe annál súlyosabbá lesz, minél inkább közelitünk korunkhoz. Másutt a fiscalis director 



inkább a nép terheit nehezité, itt a fiscalis director leghatályosabb védője volt e szegény népnek s 

még 1837-ben is pert kezdett Brassó ellen azért, hogy a tizfalusi magyar néppel szemben elvállalt 

kötelezettségeit nem teljesiti*Lásd Gubern. levélt. 678/1837.. 1848 mindenütt eltüntette a szolgaság 

átkát, a birtoktalan urbéreseket birtokosokká, állományukat szabad földdé tette, s ezt a 

rákövetkezett zsarnokság se merte megváltoztatni. 1848 a tizfalu népét is felszabaditá, de a 

bekövetkezett zsarnokság idejében előállott a nép régi kinzója hatalmasabban mint valaha, s 62,000 

hold földtől – mit 1848 felszabaditott volt – fosztá meg e szegény népet. 

 

Az itt rövid kivonatban előadottakból kitetszik azon Machiavellismusi fondorlat, melylyel Brassó a 17-

ik században megkezdette, s máfél századon át, a guberniummal kezet fogva, törvény, jog és az udvar 

többszörös ellenzése daczára végrehajtotta azon szomorú műveletet, melylyel a barczasági 

magyarokat leigázta, s az egykor szabad harczosokból jobbágynál is szerencsétlenebb páriákat csinált. 

Ezen gyászos műtét – mint látók – lassanként hajtatott végre, a macska azon példás 

kegyetlenségével, mely szerint áldozatával játszian lassu kínzással szokott elbánni. A 17. században 

megkezdett mű csak jelen századunk első negyedében lett befejezve; de ekkor e szegény nép 

jobbágyságra szorittatása oly teljes volt, hogy 1833-ban már a bennvalók feletti rendelkezés is 

kivétetett a nép kezéből*Gubern. levélt. 2118/833.; pedig, hogy azt addig szabadon eladhatták, azt 

igen sok eladási okmány, de leginkább azon fennebb emlitett is bizonyitja, a mely szerint, maga 

Brassó városa 1802-ben Zsigmond Istvántól egy belső telket vett meg, a melyre gyászos emlékezetű, 

és még gyászosabb jogtiprásokat eredményezett curiáját épité. Az, a ki Erdélynek mult és jelen 

századi történetét nem ismeri, méltán csodálkozni fog a guberniumnak és erdélyi korlátnokságnak e 

nép irányában tanusitott mostohaságán és vétkes elnézésén, melylyel a szászoknak ennyi 

törvénytelenségét, ennyi erőszakoskodását eltürte sőt elősegitette; de mi, kik Erdély e leggyászosabb 

korszakát tanulmányoztuk, ismerjük az eszközöket és módokat, a melylyel a szászok e másfél század 

alatt mindenben, még a lehetlennek tetszőben is czélt tudtak érni. Mert a mellett, hogy Erdélynek az 

osztrák házból való királyok alá való visszatérte után, a szászok – kik Caraffa müvét nagyban 

elősegiték – igen kegyelve voltak Bécsben, mindig gondoskodtak arról is, hogy befolyásos körökben 

embereik helyt foglaljanak, sőt voltak korszakok, midőn ők intézték kizárólagosan Erdély ügyeit. Ilyen 

volt Bruchenthal hosszas kormányzóságának, s Rosenfeld kabinet-titkárságának időszaka, midőn 

minden ugy történt, a hogy a szászok akarták, annyival inkább, mert a korlátnokság, a gubernium 

tagjai és az aristocratia befolyásosabb egyénei igen nagy részben a szász nemzeti pénztárba be voltak 

adósodva; s ebben van főleg kulcsa annak, hogy a gubernium és korlátnokság miért volt elnéző 

Brassó önkénykedései iránt, s miért tudhatta Brassó a szegény tizfalu népét törvény- és jogellenesen 

rabszolgáivá tenni és kizsákmányolni. 

 

Hétfalu fekvése, felosztása, e faluk alakulása, rövid története. Szent-Mihály egyház-község. E 
nép politikai és vallási üldözése. A hétfalusiak több százados elnyomatása és szomorú 
jobbágyi sorsra jutása. 

Megint a Barcza gyönyörű terén vagyunk; előttünk e vidék szép koronája: Brassó, mely a 
Keresztyénhavas egyik kies völgykatlanába rejtőzve, fellegvárát maga elibe állitja, hogy az 
ellenséggel daczolásban megpróbált falain s völgyzáró hegyén megtörjék a háromszéki 
Nemerének csípős szele. Ott van a Barcza díszes fővárosától nyugatra a Királykővével büszke 



törcsvári szoros, keletre pedig a tömösi szoros völgynyilása, előterében a Keresztyénhavas és 
Nagy-Kőhavassal, hátterében a mindeniket uralgó Bucsecscsel. 

A tömösi szoroson felül (keletre) a Nagy-Kőhavasnak térbe kifutó előhegyei félkör idomban 
nyulnak el egészen a Barcza délkeleti szögletébe bemélyülő ó-sánczi szorosig. A két szoros 
közti tért a Nagy-Kőhavasnak szép fenyves erdők közül büszkén fölemelkedő merész 
sziklagerinczei, a büszke gulaként önállólag kiemelkedő Pálhegyesse, Jeremiás, Rencze, 
Andirbércz, és a kopasz fejét magasra feltartó Gavana töltik ki; mig az ó-sánczi szoros 
hátterében az Ördögbércze, a büszke Vajdahavassa és Tot-Pál (Paltin) alkotják tájrészletünk 
végbástyáit. Az emlitett két szoros közti havasok alján mintegy szabályszerüleg csoportositott 
kúpidomú előhegyeknek: az Alj-bércz, Pancsó és Hegyes-hegynek tövénél egy hosszú falusor 
telepedett meg, mely egymásfölé aggatott fehérlő házcsoportjaival, s dombtetőkre 
biggyesztett számos templomaival egy sajátságosan vonzó képet mutat. A havas-regio szép 
fenyvesei egészen a falukig lahatolnak, hol a vadon nagyszerüsége a polgárosodás vonzó 
képeivel ölelkezik, a fenyvesek sötétzöld tömegének a gyümölcsösök világoszöld 
lombsátorával való találkozása, a természet ős erejének az emberi szorgalom műveivel való 
összitésének kedves képét nyujtván. 

A közel egy mfd hosszaságban elnyuló falusor*Egy mfd hosszú a négy falu; de ha az északra 
fekvő 3 falut is, tehát a Hétfalut vesszük, akkor azok közel 2 mfd hosszaságban nyulnak el. a 
távolból egy tekintélyes nagy város külalakját tünteti elő; 15 templomának pléhvel fedett 
nyulánk tornyai, s csecsebecsés kupolái a nap sugarainak fényárjában ragyognak, mig a házak 
a kertek zöld lombjai közül félénken tekintenek ki, mint rejtett háremek titokteljes hajlékai. E 
tájnak különben is keleties jellege van; a fenyvesek a mohamedán temetők sohajos cyprus 
erdőit s ama sugár magas tornyok Allah tiszteletét zengő minaretteket sejtetnek a szemlélővel; 
a havasalji lonkán elterülő falucsoportnak némi hasonlatossága van a kis-ázsiai Brussához, 
melynek Olympját a Nagy-Kőhavas előnyösen helyettesíti, a Bucsecs pedig felül is mulja. 
Ámde a mit a távol költői szín ragyogványa által kápráztatott szem egy keleti városnak vélt, 
mit a képzelet a valónál sokkal szebben kiszineze: az nem város, hanem az igen sok városnál 
nagyobb, rendszeresebben épült és a várossá lételre hivatott Hétfalu. Ezen gyüjtőnév 
(collectiv) alatt 7 egymás végtiben épült határszéli falu értendő, melyek hazánk keletre nyiló 
három kapuja: a tömösi, ósánczi és bodzai szorosok közt, mint az ezen oldalról sokszor 
fenyegetett hazának éberen figyelő őrszemei foglaltak helyet. E faluk, melyek egykor a haza 
határának védvonalát alkoták, most, midőn a véderő máskénti alakulása ily kötelezettségük 
alól feloldá, közvetitők hazánk és kelet közt, s népe az év egy részét itthon, más részét keleten 
tölti el. Innen magyarázható ki e faluk keleties szinezete, mi épitészet, szokások és 
népviseletben is jelentkezik. 

Ha Brassó a Barcza koronáját, ugy a Hétfalu annak díszövét alkotja, s ugy gyönyörű fekvése, 
mint népének eredetisége által méltán vonzza magához az útast; meg is közelítjük azt a 
fenntartva későbbre azoknak egyenkinti tüzetesebb megvizsgálását, most látképét mellékelve, 
csak tájfektezzük és megnevezzük azokat. 



 

A Hétfalu négyes csoportjának látképe a tömösi szoros torkolatját szegélyző Nagykőhavas és 
Keresztyénhavassal hátterében. (Rajz. Greguss Ján.) 

VI. Hétfalu. 
 
FEJEZETEK 

A tizfalusiak erdőségeitől való megfosztása. 

 

Hétfalunak a földmívelésre alkalmas térségen nagyon csekély területe van, de annál több erdősége 

volt régen, mert a tömösi szorostól Bodzáig terjedő havasok mind Hétfalu határához tartoztak; ezen 

70,000 holdnyi területen a magasabb csúcsok kopár sziklahalmazok ugyan, de e havasok oldalait és 

azoknak alantibb kifutványait a legszebb fenyves erdőségek boritják; mig a Tömös, Tatrang és 

mellékfolyóik termékeny völgyületei dús kaszálókat és legelőket nyujtanak, az e völgyeket övedző 

bérczeket pedig a legszebb lomberdők koronázzák. A barczasági szász faluknak, sőt magának 

Brassónak is igen csekély erdősége levén, a hétfalusiak fájukat nagyon jól értékesithették, s Hétfalu 

fájából oly nagy jövedelmet huzott, a mely kis és silány határa miatt nagyon csekély mérvű 

földmívelésének hiányait dúsan kárpótolta. Azonban Brassónak erdőre volt szüksége, s már rég 

ráveté szemeit a hétfalusiak gyönyörű erdőségeire, s lesve leste az alkalmat, hogy azon módon, a 

mint azon szegény népet jobbágyává tette, erdőségeit is elfoglalja. Ezen mesterkedés már Törcsvár 

kézre kapása után azonnal kezdetét vette, 1658-ban a brassai esküdt közönség felszólitotta a 

tanácsot, hogy valami képpen módot találjon arra, hogy a hétfalusiak által a tanács szükségleteire fát 

hordasson. A tanács megpróbálta erre rászoritani, de ez nem sikerülvén, kéréssel s rábeszéléssel birta 

rá a hétfalusiakat, hogy kalákába (ajándékképpen) a tanácsház fütésére fát vittek; ezen ajándékfa, a 

későbbi ugynevezett karácsonfa, ürügy és alap lett arra, hogy Brassó a Hétfalu minden erdőségeit 

lefoglalja, mit csak 1848 után foganatositott, mert 1722-ben midőn b. Jósika Dániel, Székely 

Zsigmond és Schiller Márt. conscribálja az erdőket*Gubern. levélt. 17/1722., a birtokjogra nézve azon 

megjegyzés tétetett. „Erdő plus quam satis, erdő és havasi legelés kevés taxa mellett a népé.” Van 

még 1750-ről is adatunk arra, hogy a hétfalusiak kizárólagos birtokában voltak erdőségeiknek, az 

ottlevő kaszálók, legelők és vizeknek, melyekre fürészeket, malmokat szabadon épithettek. Az 1750-

ki conscriptióban azok még mint hétfalusi birtokok vannak bejegyezve; de az 1755-ki conscriptióba a 

Brassó által megvesztegetett irnokok minden ellentmondás daczára a hétfalusiak előnyére való 

bejegyzést mellőzték, a mint ez kitetszik a hétfalusiaknak 1758-ban beadott panaszából*Lásd erd. 

gub. levélt. 1452/758.. E panaszban előadják, hogy „1750-ben a conscriptio alkalmával minden 

havasaikat, szántóikat, szénafüveiket, malmaikat hiven feladták conscriptor uraméknak; de ezen 



előbejegyzés daczára az 1755-ki conscriptióba nem mint miéink ingrediáltatának, hanem 

kihagyattanak, s a brassai magistratustól hol egyszer, hol másszor elfoglaltattak, ugy annyira, hogy 

tulajdon havasainkról és széna réteinkről 110 frt készpénz árendát fizetünk, kérjük azoknak mint 

szent tulajdonainknak visszaadatását”*Ezen folyamodvány mellékleteiből az is kitünik, hogy 1758-ig 

Brassó 20 havasát foglalta el a hétfalusiaknak.. 

 

Brassó ekkor csak jogczímet akart magának szerezni, és jövőre egy pedum positiót foglalni, éppen 

azért ennek megnyerésével nem is erőszakolta a havasok kezéhez vételét, nehogy az által a 

hétfalusiak féltékenységét felköltse, azokat felzuditsa, miért egyelőre megelégedett a csekély évi 

haszonbérrel, a melyet a fizetni nem akaró hétfalusiakon a gubernium tilalma daczára erőszakkal 

rántatott fel*A gubernium a hétfalusiak felterjesztett okmányaiból meggyőződvén, hogy az erdők a 

népet illetik, betiltotta Brassónak a 110 frt taxa szedését is (lásd gub. levélt. 1595/1758.); de Brassó 

nem hallgatott e parancsra, s az erdőtaxát azután is felexequálta a szegény hétfalusiakon.. Ezen 

csekély haszonbér, az 1755-ki conscriptióból vaó mesterkélt kihagyása az erdőknek – mit a 

hétfalusiak számtalan reclamatiójára sem igazittatott ki a gubernium – elég alap volt arra, hogy a 

hétfalusiak idővel csaknem minden erdőségeiket elveszitsék. 1777-ben a főkormányszék egy 

bizottságot volt kiküldendő a hétfalusi erdőkérdés tüzetesebb tanulmányozására. Brassó e bizottság 

számára előleges útasitást készitett és terjesztett fel a guberniumhoz; ebben Brassó tanácsa maga is 

elismeri, hogy a hétfalusiak szabadon használják erdeiket, kaszálóikat, azokra fizetés mellett idegen 

marhákat is vesznek fel; ennek beismerése mellett csak arra kéri a főkormányszéket, hogy az erdők 

fenntartása érdekében a tanácsnak közigazgatási tekintetben főfelügyeleti joga ismertessék el*Lásd 

gub. levélt. 839/1777.. A kiküldött bizottmány munkálata alapján regultiv punctumokat adott ki a 

kormányszék, a melyet ugyan megtalálni nem tudtam, de hogy az előnyös volt a hétfalusiakra nézve, 

azt következtetni lehet az udvarnak 1780. apr. 5-én 1978. udv. szám alatt kiadott rendeletéből, 

melynek 10. és 11-ik szakaszában Brassó az erdőknek mindennemű foglalásától eltiltatik, s elrendeli a 

felség, hogy azon legelőket, erdőket, melyeket a főkormányszék 1777-ki szabályzata a hétfalusi nép 

kezén hagyott, senki tőlük el ne vehese; az erdőkből fát szabadon hordhassanak, árusithassanak el, s 

azokból tilalmast foghassanak fel. Továbbá a hétfalusiak által irtott szántókat és legelőket elvenni 

nem lehet, még ha azok havasként fordulnának is elő*Az irtványok adóját mindig a nép fizette s azt 

szabadon terjeszthette 1828-ig, midőn 24 botütés és két havi fogság terhe alatt tiltatott be minden 

további irtás.; a felfogott tilalmasokból épitkezésükre fát vihessenek, a makkot szabadon használják, 

de Brassónak is az ölfát, mire kötelezvék, ez erdőkből kiszolgáltassák*Ez a karácsonfa, melyről a 

Saebergiana conscriptió határozottan mondja, hogy azt ajándékképen jó szántából kezdette a nép 

vinni a tanács számára.. 

 

Brassó ezen kedvező resolutióval szemben még ez évben uj urbéri összeirást készitett saját kiküldött 

emberei által, a mibe beirtak, a mit éppen akartak; a többek közt bevitték azt is, hogy minden 

hétfalusi gazda tartozik minden két ökör után 1/2 öl fát szállitani a senator uraknak. A hétfalusiak 

ujból panaszoltak és pert kezdettek, minek következtében 1783-ban Kemény Farkas küldetett ki 

investigatióra. Ezen investigatióban minden tanu (a szomszédos Fehérvármegye, a szomszédos szász 

községek és Háromszékről is sok tanu volt idézve) azt vallja, hogy erdők, kaszálók emberemlékezet 

óta mindig a hétfalusiaké voltak, s az investigator ur a végén még is azt véleményezi, hogy erdőket és 



legelőket saját hasznukra szokták a tiszt urak kiadni, (ez a 110 frt erdő-taxa, melynek szedése, mint 

fennebb előadtuk, be volt tiltva), s mivel a hétfalusi nép követelése csak hallomáson alapszik, nem 

lehet a tiszt uraktól (a tanács) elvenni*Gubern. titkos levélt. 1822/1786 és 2510/1786.. Tehát ezen 

Brassó által kedvezően hangolt*Alkalmasint kölcsönpénzzel ellátott, a mint azt többnyire minden 

kiküldöttel tették. ur előtt a tiszt urak törvénytelen visszaélései és huzavonái nagyobb nyomatékkal 

birtak a nép elvitázhatlan jogainál; hogy pedig a jogot miként magyarázta Brassó tanácsa e szegény 

népnek, arra kebellázitó példákat találhatunk Ujfalu és a szomszédos községeknek egy 1792-ben a 

kormányszékhez beadott panaszában, melyet igy végeznek: „Mindezekért mint igen megterhelt 

rabok siralmas szivvel könyörgünk.” 

 

E panaszlevelükben*Mely egész terjedelmében ve van iktatva Gödri János „Hist. Eccl. Hung. aug. 

conf. addictae Coronensis” czímű munkája Toldalékában. Kézirat a brassai magy. luth. egyház 

levéltárában. a többek közt irják, hogy elfoglalt erdeikre vonatkozó némely relatoriáknak a 

főkormányszék levéltárából való kikeresése és kivételére maguk közül többeket küldöttek fel, a miért 

1780-ban a brassai tanács Bruss Jánost küldötte ki vizsgálatra, ez Bukur Poposztát kegyetlenül 

megverette; ily bánásmódtól a küldöttség többi tagjai csak futás által menekültek. 1785-ben a 

lefoglalt erdők ügyét a sepsi-szent-györgyi officiolatushoz vitték*Ekkor a Barczaság is Háromszék 

megyéhez tartozván., miért a brassai tanács felharagudván, Gaudi András szolgabirót küldötte ki; ő 

két embert kegyetlenül megbotoztatott, min annyira megijedtek, hogy igazukat többé keresni nem 

merték stb. A botbüntetést egyáltalában a brassaiak nagyon bőkezűleg alkalmazták e szegény népre, 

följajdulásukra, jogkövetelésükre, sőt egyszerű kérelmeikre is a felelet rendszerint mogyorófa 

pálczával adatott meg, ugy hogy a szász inspector urak e tekintetben túltettek bármely kegyetlen 

földesuron s bár mely osztrák kápláron is. 

 

A felperesek ellen Brassó argumentumai többnyire mindig az inspector urak mogyorófa pálczájában 

határozódtak meg, csak az itt felhozott két példa is – melyekhez hasonlót ezreket tudnék felmutatni – 

meggyőzhetnek mindenkit arról, hogy a szegény felfolyamodó tizfalusiak nem oknélkül mondták 

magukat szegény túlterhelt raboknak; valamint felfoghatóvá teszik azt is, hogy ott, a hol a joggal 

szemben a káplár pálcza állott, hogy ott, hol a törvényes védelmet igénybe vevőkre, minden itélet 

nélkül ráverték a 25 és 50 botot, ott Brassó mindent tehetett, s elfoglalhatta e szegény népnek több 

századok óta szabadon birt erdőségeit is. 

 

A per – Brassó ily embertelen kegyetlenségei daczára is – folyamatban volt a lefoglalt erdők miatt, 

itélet azonban sohasem hozatott, s a gubernium még is a brassaiak előnyére intézkedett az erdők 

iránt, 1799-ben elrendelvén az erdők felmérését és Brassó tanácsa mint közigazgatási testület általi 

felügyeltetését*Lásd erd. főkormánysz. levélt. 3575/799 és 6722/799. E század elején az ország 

figyelme percznyire e szegény nép felé fordult nevezetesen az 1809/10 országgyülésen, valamint az 

1837/8, ki országgyüléseken Felső-Fehérvármegye követei visszakövetették törvényhatóságilag a 

törcsvári uradalomhoz tartozó falukat és a hét birák jószágait; de a szász követek a szokásos jogra 

hivatkozva, elütötték ezen törvényszerüleg jogos követelésüktől.; de hogy a használati, és mi több, 

tulajdonosi jog még ekkor, sőt jóval későbben is a községek kezében maradt, az leginkább az erd. 



főkormányszék 1812-ik évben 322. szám alatt kiadott azon rendeletéből tűnik ki, melyben az 

erdőrendőri törvény behozatala iránt, intézkedve, 2-ik szakaszában a hétfalusi községi erdőségekre 

vonatkozó ezen igen fontos helyet találjuk: „Praesentis nihilominus sanctionis praescriptum ad vastas 

locorum alpensium silvas exquibus libere communitates vitae media querunt haud extendituri, que 

utpote observato nihilominus pro ratione extensionis earundem lignicidi ordine pro etiam industrie 

manere possunt, falvum, tamen relinquitur privatis possesoribus ratam sibi inde competentem 

excindere facere.” De daczára ezen és sok más a hétfalusiak jogigényeire előnyös kormányszéki és 

udvari rendeleteknek, Brassó mindig terjeszkedett és foglalt, bár a kellő óvatosságot megtartá; igy az 

1819/20-ki urbéri conscriptióba, melyet két tanácsosa által tetszése szerint készittetett, az erdőkre 

nézve a nép szabad használatát a földesuri engedélytől (pedig az csak közrendészeti lehetett) 

föltételezi, a 6. sz. pontban erre vonatkozólag ez áll: Az erdők valamennyire távoztak, (a közeliek 

kipusztultak) de tűzi és épületfa dolgában nem szűkölködünk, sőt földesuraink engedelméből szabad 

akaratunk és az erdőbeli rendtartás szerint a városba a fát eladhatjuk. A 11-ik pontban pedig ez áll: 

tűzi fa bőségesen levén, majd minden lakósok az égettborfőzést – midőn tiltva nincs – folytatják, s 

itten és külső helységekben abból kereskednek. Itt tehát a papiroson már jogot formáltak maguknak 

Brassó circumspectus urai; már ide oly, a tanuk által nem vallott, közbeszurásokat csusztattak be, 

melyeknek hasznát kizsákmányolni el nem mulaszták. A foglalásoknak ily furfangosan megkezdett és 

egy századon át következetes kitartással folytatott műve csak jelen századunk harmadik tizedében 

kezdett érvényesülni és pedig ismét a gubernium indokolhatlan segédkezése mellett. Ugyan is 1832. 

jan. 27-én 1198-ik gubernialis szám alatt a főkormányszék elrendelte, hogy mint minden községi 

erdők ugy a hétfalusiak erdei is fölméressenek és silváris rendszabályok alá vétessenek. De ez nem 

volt más, mint tisztán erdőrendőri intézkedés, mely a nép tulajdonosi jogát koránt sem viciálta, sőt 

annak határozott kifejezést adott az által, hogy ez évvel előbb kiadott rendeletében a 

főkormányszék*Lásd gub. levélt. 8586/1831 és 170/1831. elrendeli, hogy Brassó mint a közigazgatás 

őre és az erdőrendőri szabályzat felügyelője a hétfalusiak közül adómentes erdőpásztorokat állitson 

be, a gondatlan erdőpusztitás meggátlása czéljából. 

 

A tulajdonosi jog tehát mindig a népé volt. Brassó egészen 1848-ig egy szál fát sem adhatott el vagy 

vitethetett a tizfalusiak erdeiből, s azt másként nem használta mint az ajándékfából csinált 

karácsonfa által, mely mint fennebb kimutattuk, erőszakosan, minden jogalap nélkül kirótt fa adóvá 

nőtte ki magát; de az erdők mind a nép nevére voltak irva, Brassó nevén egyetlen darab erdő se volt 

birtokívezve, az erdők adóját a nép fizette, ő maga pásztorolta, tilalmazta, sőt az erdőket a községek 

szabadon el is adhatták, a mint arra számos eladási szerződést is találhatunk*Itt csak felemlitem a 

következőket: 1721-ben Zajzon község a Kusba élén ad el egy erdőt zajzoni if. Foris Mártonnének. 

1781. oct. 21-én ugyan Zajzon községe a Kis-Zajzon élén ad el erdőt Pajor Mártonnak; a hétfalusi 

községi levelek közt százai vannak az ily erdő eladási szerződéseknek; a nagy per mellé is számtalan 

van mellékelve.. Brassó tanácsa mint e faluk közigazgatási tisztsége, csak közrendészetileg folyt be az 

erdők kezelésébe, s mint községi vagyont ügyelte fel. A felügyelői jogból később az absolut rendszer 

alatt tulajdonosi jogot faragott; azonban ez oly jogalap csak, minővel – ha megállhatna – bár melyik 

volt szolgabiró is lefoglalhatná egykori járása összes erdőségeit. 

 



Tulajdonosi jog követelésével Brassó 1849 előtt soha fellépni nem mert, sőt éppen Brassó tanácsától 

birunk 1848-ból egy fontos okmányt, mely a hétfalusiak erdőtulajdonosi jogát ünnepélyesen elismeri; 

ugyan is Brassó ez időben a hétfalusi regalékat haszonbérileg kezelte, 1848-ban özv. Czikeli 

Johannával köt Brassó haszonbéri szerződést, melynek 13. pontja igy szól: „a vágás alatti erdőtáblák, 

mindaddig, mig az erdők felett szorosabb határozatok hozatnak, a lakosok szabad használatában 

maradnak ugy házi, mint kereskedelmi czélokra. A haszonbérlő a fel nem tiltott szabad erdőkből 

gazdaságához tűzifát vitethet*Ez minden faluvégi czigány vagy oláhnak is meg volt engedve., de 

pénzért fát eladni, azzal akár erdőből, akár háztól kereskedni vagy hamuzsirt főzetni nem 

szabad*Lásd ezt P. Vajna Elek Czáfolata 107-ik lapján.. Sőt a tizfalusi nép erdőtulajdonosi joga 1848-

ban országos törvényhozási elismerést is nyert, mert 1848 kezdetén, e szegény elnyomott nép is 

fölemelte fejét, s igyekezett elnémított jogainak érvényt szerezni; e czélból egy népes küldöttséget 

menesztett a kolozsvári hongyülésre, melynek tagjai voltak: Miklós Samu, Bong Zsigmond, Donáth 

Pál, Kis János, Kis András, Girás Partin János, Csabai István, Miklós György és Pap István. Ezek kérték 

nemcsak a jogtalanul letiprott tizfalusi nép felszabaditását, s közigazgatásilag Háromszékhez való 

csatolását, hanem Brassó által erőszakosan lefoglalt erdeikért kárpótlást is, melyből eredő kárukat 20 

millió ftra becsülték. Az országgyülés fölszólitotta Brassót feleletre, követei nem is tagadták a 

hétfalusiak jogigényeit, s az erdők visszabocsátásáért csak 300,000 ftot kivántak (befektetés és 

pásztorlás czímén). Az országgyülés meg volt győződve a tizfalusiak igazságáról, a kérdést ezek 

előnyére volt hajlandó megoldani, s erdeiket visszaadatni elhatározta magát; de a csakhamar közbe 

jött események megszakiták a tárgyalásokat; Brassó csakhamar a haza ellenségeinek táborhelyévé, 

népe annak szövetségesévé lett; jutalmul ezért a tizfalusiak roppant terjedelmű, és nagy értéket 

képviselő erdőségeit nyerte, mert 1850-ben saját kebléből származó szász Bezirkerek segélyével az 

addig a tizfalusiak nevén volt és azok által tényleg is birtokolt erdőkből 62,787 hold és 600 � ölet a 

maga nevére iratta, pásztorolni kezdette és a tulajdonos falukat kitiltotta; 1852-ben pedig még 

tovább ment s a szintén szász firma alatt keletkezett urbéri patens alkalmazásával a szegény népet 

még azon községi erdőkből is kitiltotta, melyeket egészen 1852-ig minden megszoritás nélkül 

használtak a községek lakói. Az erőszakoskodás oly szembeötlő, s a minden erdőségeitől, s igy 

egyedüli keresetmódjától megfosztott tizfalusi nép nyomora oly végtelen volt, hogy maga – a 

brassaiakhoz nagyon vonzódó – hg Schwarzenberg is megbotránkozott azon, s a Bácsfalviak 

panaszára a kevéssel az előtt Brassó által lefoglalt küllérvölgyi 30 holdas községi erdőt azonnal 

visszaadatni rendelte, s meghagyta, hogy Brassó minden falunak annyi erdőt szakitson ki, hogy a nép 

abból megélhessen, s a vég elszegényedés és elpusztulástól megóva legyen. Azóta Brassó nagyon 

szűkmarkúlag szokott egy-egy kis tábla erdőt a hétfalusi nép használatára felszabaditani. A bitorló a 

kegyeskedőt játsza az istentelenül kifosztott tulajdonossal szemben. 

 

Az absolutismus korszakában a rideg katona is – ki előtt más jog nem volt a kard és erőszaknál – 

megsokalta Brassó hatalmaskodását, s hatalomszava által némi igazat szolgáltatott e szegény népnek; 

ércz keblében feltámadt a könyörület emberiségi érzete, e vérig gyötrött, e mindenből kiforgatott 

népnek jajjai viszhangot költöttek rideg szivében; ő katonai szempontból indult ki, s a a birodalomra 

is károsnak itélte azon népek elpusztulását, a melynek fiaiból oly derék katonák kerülnek ki, s mely 

egy maga adja ki a Barczaság ujonczilletékét, miért a megélhetés lehetőségét nem engedte kizáratni. 

Brassó szerencsésebb az alkotmányos korszak alatt, mert most nekik mindent elnéznek, mindent 

megengednek, a szegény letiprott nép szivreható sorsáról nem szerez tudomást az ország 



alkotmányos kormánya, Brassó pedig szabadabb kézzel nyul e nép jogainak letiprásához mint valaha. 

Igy 1873-ban az addig mindig szabadon használt és tetszés szerint hordott épületfákat pénzért 

kezdette Brassó a hétfalusiaknak árulni, daczára annak, hogy a nép épületfákat mindig szabadon 

hordott még azután is, hogy Brassó az erdőket 1852-ben önhatalmilag lefoglalta. Itt tehát Brassó 

önkényileg szüntetett meg egy százados joggyakorlatot. Ha napjainkban, alkotmányos korszakban ily 

önkénykedés fordulhat elő, elképzelhetjük Brassó merészségét a néptiprásnak önkényére bizott 

szabad mezején, mikor a rebellis hétfalusi néppel mindent szabadott tenni, sőt annak üldözése 

kötelességszerüen meg volt rendelve. 

 

Im itt röviden hű képe van előadva Brassó birtokszerzési modorának, előtűntetve az, hogy az 1658-

ban ajándékképen jószivűségből a tanácsház fűtésére beszolgáltatott fából miként nőtte ki magát a 

később kötelezővé vált faadó; a főkormányszék által betiltott 110 forint erdő taxa és a közigazgatási 

felügyelet alapján az inspectorok káplar-pálczája segélyével, miként lett Brassó 62,787 hold erdőnek 

tulajdonosává azon területen, hol 1852-ig egyetlen szálfával sem rendelkezett. A hatalomtól, vagy 

jobban mondva a hatalmat ott képviselő brassaiakból álló Bezirkerek által támogatott Brassó 

bitorlásával szemben a szegény erdőfosztott hétfalusiaknak csak a per útja maradt fen, azonban 

Brassó oly jól el tudta állani az igazságszolgáltatás ajtait, hogy itélet mondásra még soha sem került a 

dolog, sőt a mi valódi gúnya az eseményeknek és a pöffeszkedő szerénytelenségnek netovábbját 

mutatja: az, hogy Brassó 1861-ben maga inditott pert, még pedig három különböző pert az 

erdőszabályozás és a közhelyek felosztása tekintetéből, melyekben nem csak a már kezén levő 

roppant erdőségek birtokában való megerősitetését, hanem a kifosztott községek kezén maradt 

csekély terjedelmű közlegelőkből is részt követelt magának, s 1861-ben az absolutismus 

végvonaglása perczében, a föloszlás zavara közt Hosszúfalura vonatkozólag, a helyszinre való kiszállás 

s minden indokolás nélkül csupán az alperes község bizonyiték hiányára támaszkodva, egy kis darab 

papiron itéletet hozott a császári törvényszék, az erdő és legelő szabályozás megengedhetősége 

érdekében, a mi azt jelentette, hogy Brassó a község kezén maradt csekély erdőségből is részét 

kivehesse*Ez itélet, mint minden törvényes formákkal ellenkező, egyszerűleg megsemmisitendő lett 

vala; azonban a kir. tábla 1867-ben az itéletet érdemileg megállónak itélte, csak némely pontjára 

nézve utasitotta vissza, persze a brassai kir. törvényszékhez, hol a birák most is szászok, tehát 

érdekelt felek.. Brassó nem elégedett meg e nép koldusbotra juttatásával, ő a koldus kezéből a 

mankót is ki akarja venni. 

 

Most ezen a hétfalusiak által több száz okmánynyal fölszerelt per a legfelsőbb törvényszék előtt áll. 

Ohajtandó, hogy a két századon át Brassó által megvesztegetett igazságszolgáltatás ez alkalommal ne 

legyen részrehajló. Kivánatos, hogy e szegény nép százados szenvedéseiért és gyötörtetéseiért 

legalább az anyagi téren nyerhessen némi kárpótlást, annyival inkább, mivel a per igazságos 

eldöntésétől függ e nép fennmaradhatása, mert Hétfalu 29000-nyi népének birtokában jelenleg 

nincsen több 4260 hold rosz minőségű szántó és vagy 10000 hold rosz bokros legelőnél, melyen 

100,000-nél többre menő marha és juh állományát kell legeltetnie. Ha az igazság még most is 

részrehajló lehetne, ha e nép legszentebb jogigényeitől most is elüttetnék, akkor nem maradna e 

népre más a kivándorlásnál, mert a kezei közt maradt csekély terjedelmű és rosz minőségű földből 



megélniök teljes lehetetlen. E népnek csak ugy van élete és e hazában való megmaradhatása, ha 

elorzott erdőségeit mihamarább visszakaphatja. 

 

Malom-, korcsmajog és más regálék 
elsajátitása. 
A mily alattomos és ármányos módon tette Brassó jobbágyaivá a barczasági magyar faluk 
szabad népét, a mily kebellázitó erőszakoskodással fosztá meg e szegény mártyr népet 
erdőségeitől, épp oly eljárással foglalta le a hétfalusiak malom- és korcsmárlási jogát. 

Pedig a malom-jog ős időktől fogva a községek tulajdona volt, arra számos okmányi 
bizonyiték áll rendelkezésünkre; igy Tatrangnak 1480-ban saját malma van, melyre engedélyt 
az erdélyi vajda ad*Lásd Székely oklevéltár I. k. 244–249. lap. Türkösön 1492-ben türkösi 
nemes Zewreny Balázs nyert saját türkösi malma mellett egy nemesi telket*Brassai levélt. 
245. számu okmány., 1586-ban Pürkereczen maga a község fordul elő malomtulajdonosként; 
de nem kell oly távoli időkből keresnünk okmányi bizonyitványokat annak támogatására, 
hogy Hétfaluban a községek szabadon, Brassó minden beleszólása nélkül épithettek 
malmokat, s adhattak malmok épitésére jogot; mert birunk az ujabb időkből is több ezt 
kétségtelenné tevő okmányi bizonyitékot. Itt elég legyen felhoznom, hogy 1711-ben máj. 15-
én Hosszúfalu községe Drauth György brassai főbiró és Filstis István tanácsos – mint politikai 
hivatalnokaik – előtt szerződést kötnek ugyan hosszúfalvi Pál molnárral, melyszerint 
Hosszúfalu megengedi nevezetnek, hogy az Egresaly forrására, – mely téli időben sem fagy 
be, – egy kétkövű malmot épithessen, s azt fiuról fiura örökösen birja, használja; de ugy hogy 
Hosszúfalu községének arról évenkint 36 köböl gabonát adjon*Aláirják Pajor János, Falnagy, 
János polgár, Pap Sámuel esküdt, Drauth Gy. főbiró és Filstis Ist., mint városi tisztek 
helybenhagyják, megerősitik. Meg van erd. főkorm. levélt. 1452/1758.. Talán éppen azon 
perczben, a midőn Drauth főbiró törvényesité e szerződést, megfogamzott agyában azon 
furfangos gondolat, hogy jó lesz ez alkalmat a hétfalusiak malomjogának kézrekeritésére 
fölhasználni, azért a malomépitésre engedélyt nyert Pál molnár, vagy Török Pálnak azon 
ajánlatot tette Brassó, hogy engedje haszonbérbe a városnak malomjogát, a város malmot és 
ványolót épit, évi haszonbért fizet Török Pálnak, s 20 év elteltével malmot és ványolót ingyen 
és minden remuneratio nélkül visszabocsátja neki vagy utódainak. Török Pál ezen előnyös 
feltételeket elfogadta; de a midőn a 20 év eltelt, a malom visszabocsátásáról Brassó mitsem 
akarván tudni, Török Pál pert kezdett, mely per egészen az udvarig felment, itt azonban a 
perhez csatolt eredeti kötlevél csodálatos módon elveszett, s a gubernium és a korlátnokság 
azon indokból, hogy Török Pál eredeti kötlevelet felmutatni nem tud, keresetével elútasittotta. 
Török Pál ebben nem nyugodott meg, hanem maga személyesen felmenvén a guberniumhoz, 
onnan Bécsbe a korlátnoksághoz, erélyesen és kitartóan nyomozta az eredeti haszonbéri 
szerződést, s mivel oly nyomokra jött, melyek Brassó több tekintélyes hivatalnokát 
compromitálták volna, azért a hogy ő Bécsből haza ért, a brassai magistrátus 80 ftig 
megbüntette, s azután elfogatván, tömlöczbe vetette. A hosszúfalusiak eleget könyörögtek, 
kértek a brassai tanácsnál, hogy a véteknélküli Török Pált bocsássa szabadon; de mivel ennek 
mi sikere sem lett, egy küldöttséget menesztettek a kir. kormányszékhez; azonban a mig ezek 
oda voltak, a brassai tanács rárontott házaikra, 110 forint büntetést családjaikon felrántott s 
azután mindenüket lefoglalta. A kérvény, a mit ezen küldöttek a főkormányzónak beadtak, 
nagyon furcsa világitásba helyezi a brassai tanács eljárását, s azért azt főbb vonásaiban 



közleni szükségesnek tartom. Ebben a többek közt irják. „Szenved még is szegény társunk 
Molnár vagy Török Pál a brassai tömlöczben, mert igazságát keresni merte, s a belső tanács 
látván igazságát, commitálta a brassai magistratusnak; ime most veszi hasznát igazságkereső 
atyánkfia: hordozza a bilincset. Félünk mi is, mert midőn excellentiádhoz esedezni jöttünk, 
brassai főbiró uram ilyen fenyegetéssel két izben pirongata ki udvarából: „menjetek haza, 
mert mind rendre fogatunk és a mig hármat-négyet fel nem akasztunk, meg nem nyugszunk”. 
Irtózik ettől az emberi természet, irják folyamodásukban a szegény hosszúfalusi küldöttek, s 
valóban még most olvasva is a patriciusi gőg és zsarnokság e rémszavait, meg kell hogy 
borzadjunk, és hogy brassai főbiró uram embertelen fenyegetése nem volt ijesztésre számitott 
szóvirág, tanusitja az, hogy a szegény hosszúfalusiak a főkormányzóhoz benyujtott 
kérelmüket igy folytatják. „Most érkezik társunk, ki mondja, hogy a brassai magistratus 
idefolyamodásunkért minden javainkat felprédáltatta, ládáinkat felverette, minden holminkat 
szekerekre rakatva majorjába hordatta és szegény puszta házba hagyott családunkkal 110 ftot 
fizettetett, mi okon cselekedte, nem tudjuk. Mondják továbbá, hogy élelmük elfogyott, s haza 
menni a brassai biró fenyegetése s haragja miatt nem mernek; esdve kérik a főkormányzó 
pártfogását maguk s a hétfalusi nép számára, mert különben azok magyar nép ki vesz*Meg 
van e kérvény eredetiben a főkormánysz. levélt. 254/1759.. 

A főkormányszék e kérelem következtében megdorgálta a brassai magistrátust, szemére 
vetette, hogy bár többször felszólittatott, de a malom dolgában soha egyenes feleletet nem 
adott; elrendeli azért a főkormányszék komolyan, hogy Molnár Pált elbocsássák, s abban, 
hogy malom contractusát kutassa s a guberniumnak bemutassa, ne gátolják; továbbá a rajta 
igaztalanul felrántott 80 frtot visszaadják, s hogy a hosszúfalusi küldöttek javait miért 
foglalták el, arról jelentést tegyenek*Meg van e rendelet a főkormánysz. levélt. ugyanott; 
közölve van ugy ez mint a fennebbi Pávai Vajna Elek Czáfolata a brassai városi közönség stb. 
czímű röpirata (megjelent Kolozsv. 1873.) 91–94. lapjain.. 

Hogy a kormányszék e komolyan feddő rendeletének mi effectusa se lett, s hogy Török Pál és 
társai a kárral és börtönnel maradtak, s szerencséseknek mondhaták magukat, hogy a kilátásba 
helyezett akasztófától mentesültek, tanusitja az, hogy a szegény hosszúfalusiak 1762-ben a 
főkormányszékhez ismét panaszt adnak be, melyben elősorolják, hogy a főkormányszék 
többször rendelte, a felséges királyné is 1759. jun. 27-ki rescriptumában meghagyta a brassai 
magistratusnak, hogy Molnár Pálnak malmát visszaadja; de mindezt szépen félretette a 
magistratus; kérik a guberniumot, hogy bizonyos terminus tüzzön ki, „mert ha fenn nem 
védnek, – irják – lehetetlen leszen maradnunk a sok nyomorgattatások miatt*Lásd gub. levélt. 
117/1762. közölve P. Vajna E. Czáfolata 93–94 lapj.. Terminusul ki is tüzte a főkormányszék 
következő év márcz. 8-át, de azért a brassai magistratus soha fel nem terjesztette az 
ügyiratokat, Molnár Pál malmát, érte folyamodó társai elkobzott holmijukat soha vissza nem 
nyerték, sőt a brassai tanács ezen első sikertől felbátorittatva, s a Török Páltól 
erőhatalommal elfoglalt malom alapján képzelt földesuri vesszőparipájára ülve lassankint, s 
csakis a jelen század kezdetén (1801–1820-ig) lefoglalta Bácsfaluban Musát János és Szén 
János, Türkösön Szász János, Tatrangon Bacsó János és István, Pürkereczen Szász Péter 
malmait, még pedig oly malmaikat, melyeket e családok a községekkel kötött egyezmény 
alapján saját maguk épitettek és századokon át szabadon birtak; és ha a tulajdonosok szólni 
mertek, Molnár Pál példájára börtön, s javaik felprédálásával csendesité le a brassai 
magistratus, s jaj volt azoknak, kik az ő érdekükben még csak kérni is mertek, mert az ilyenek, 
mint lázongó nyakas emberek, az inspector urak mogyorófa pálczájával utasittattak rendre. 
Ily módon szerezte meg Brassó a barczasági 10 magyar és a törcsvárköri oláh falukban a 
malomjogot; könnyű mód, melyet ama magistratus talán valamely turkomán vagy uzbek 
főnöktől tanult el, mert ott, hol az igazság és tulajdonjog védelmével szemben a 25 botot, 



börtönt és akasztófát helyezhetik a hatalmat bitorlók, ott megszünik minden jog, minden 
törvény, ott csak egy marad fenn: az ököljog. E jog alapján jutott Brassó a mások által készen 
felépitett malmokhoz; s hogy a hatalmaskodás egészen a végletekig menjen, a szegény 
malomfosztott népet rászoritá arra is, hogy a malomgátokat ingyen fizetés nélkül megkösse, s 
megtiltotta, hogy másutt, mint Brassó quia nominor leo jog alapján szerzett malmaiban őrölni 
merészeljenek. 

A mint Brassó állitólagos fölesuri czíme agyrém, a mint az ennek alapján lefoglalt erdőkhöz, 
malomjoghoz csak az ököljog alapján jutott e város, ugy a korcsmárlási és dézmaszedési 
javadalmakhoz is csak a legégrekiáltóbb erőszakoskodás és jogtiprással jutott. A dézmáról 
majd alább Hétfalu egyháztörténelmével kapcsolatosan fogok szólani, itt röviden a 
korcsmárlási javadalmak jogviszonyát deritem fel a lehető röviden. 

Hogy Brassónak Ulászló, Bethlen Gábor, vagy Rákóczival kötött szerződései korcsmárlási 
regalét adtak volna, arról egyetlen szót se találunk, de arra, hogy a Törcsvárhoz tartozó faluk 
szabadon főzték az égettbort (palinkát), mi főjövedelmi forrásuk volt, s azt szabadon árulták 
is, arra számos okmányi bizonyitékkal rendelkezünk. De a mint Brassó az erőszak terén 
fokonként előrehaladva képzelt földesuri helyzetében mind inkább beletalálta magát, 
igyekezett a korcsmárlási jogot is előbb megszoritani, közigazgatásilag szabályozni, hogy 
aztán ez alapon maga számára lefoglalhassa. A pürkereczi egyház levelei közt van egy igen 
érdekes rendelete a brassai tanácsnak, melyet 1764. oct. 8-án adott ki, s mely által, mint 
politikai hatóság a hétfalusiaknak addig korlátlan szabadsággal űzött égettbor főzését 
megszoritja, ezutánra Hétfalu számára 204 üstöt engedvén működni, s megtiltván a rozs 
tömeges összevásárlását, a szesznek más uton, mint Vledényen át való kivitelét. 
Legérdekesebb ezen rendelet 12. pontja, melyben a brassai tanács maga bevallja, hogy 
Brassónak az előtt se korcsmárlási joga, se korcsmája nem volt a Hétfaluban, s csak akkor 
(1764-ben) rendeli el a visszaélések elkerüléseért a tanács, hogy a város (Brassó) minden 
faluban korcsmát állitson, hová kiki a maga égettborát, mikor kivántatik, a provisor 
assignatiója mellett beadja; de ugy, hogy a szeszt ott drágábban ne árulják, mint 
városon*Ezen igen fontos okmány egész terjedelmében közölve volt a „Nemere” 1871. évf. 
40. számában.. Ezen közigazgatási szabályrendelet volt Brassó korcsmárlási jogának 
teremtéséhez az első lépés; de ez okmányból is kitünik, hogy a hétfalusiak a szeszfőzést és 
elárusitást egészen odáig szabadon űzték; ezen joguk akkor se vonatott kétségbe, mert a 
Brassó által állitott korcsmákon nem Brassó, hanem a nép árulta maga főzte égettborát, s 
Brassó, mint politikai hatóság felügyeleti jogánál fogva, csak az árszabályt akarta 
felügyeltetni. Ez és azon elnézés alapján, hogy a falusiak Brassó inspectorainak megengedték, 
hogy fizetésük pótlékaként a felügyeletük alatti korcsmákban bort, mit senki sem ivott, 
árultathassanak, csusztatták be a brassaiak az 1777. regulativ punctumokba ezen hamis tételt: 
a borkorcsma a tiszteké, a sörkorcsma a falusiak számára tartatik; de már az 1780-ki urbárium 
által a tisztek borárulása, mint törvény és szokás ellenesen becsusztatott visszaélés 
eltöröltetik, s az égettbor főzése minden taxa nélkül a nép használatára rendeltetik. Ezt még 
nagyobb nyomatékkal megállitá az ez évben 1978 udvari szám alatt kiadott rendelet, melyben 
a barczasági tizfalusiak elősorolt javadalmai közt a szabad pálinkafőzést, továbbá Szent-
Mihály naptól karácsonig minden ottlakó bort s mindenféle italt szabadon árulhat, végre egész 
esztendőn át pálinkát főzhetnek, azt veder vagy hordószámra a községből más vidékre is 
eladhatják, és a pálinkaüst-dij eltörlendő; kifejezések, melyek kétségtelenné teszik, hogy a 
tizfalusi nép még elnyomatása idejében is élvezte a szabad korcsmárlási jogot. De Brassó 
ezen utolsó keresetmódot is ki akarta e szegény nép kezéből venni, s e czélból türkösi 
katholikus lelkész Török Alberttől 1779-ben a korcsmárlás, dézma és szénában való 
részesedési jogát évenként fizetendő 75 mftért megvette*Ezen szerződés egész terjedelmében 



közölve van P. Vajna Elek Czáfolata 88–89 lapján. 1807-ben akkori türkösi kath. lelkész 
Hodor Imre kérésére Brassó 25 frt évi ráfizetést igér. Ez közölve ugyanott 89. lap.. A lelkész 
ur oly valamit adott el, mihez az egyházi javadalmak el nem idegenithetése elvénél fogva joga 
nem volt; e szerződés tehát törvény értelmében érvénynyel nem birhata, s mégis e csekély 
fogantyu elég volt arra, hogy Brassó a Hétfalu illetőleg Tizfalu korcsmárlási jogát lefoglalja, 
mit csak e jelen század harmadik évtizedében foganatositott, mert hogy 1820-ban is élvezték a 
hétfalusiak a szabad szeszfőzés és elárusitás jogát, azt az 1819/20-ki urbéri conscriptio 
tanusitja, melynek 11–16-ik pontjában számtalan tanu egyhangulag vallja, hogy „tüzifa 
bőségesen levén, az égettbor főzést és elárusitást szabadon folytatják Hétfalu népei”. Az 
1819/20-ki conscriptio, melyet Brassó saját hivatalnokai által ugy állitott össze, a mint akart, 
megadta az addig csak emlegetett, de soha sem élvezett földesuri czimet*Ha földesur lett 
volna, nem kellett volna a türkösi lelkésztől korcsma jogot vásárolni., s aztán az Apr. Const. 
III. rész 29,32 cz. hivatkozva, – mely a regalékat a donatárius földesurnak biztositja, – 
lefoglalta a maga számára a tizfalu minden regaléit, azok közt a korcsmajogot is. 
Törvénytelenül megtámadott s később lefoglalt korcsma és malomjoga, és a szintén 
erőszakkal 1791-ben lefoglalt közhelyek miatt folytonosan perelt a tizfalu népe 1755-től 
1848-ig; a kormányszék és az udvarhoz 44-szer adtak be óvást, panaszt és kérelmet*Ezen 
kérelmek mind meg vannak a főkormányszék levéltárában, lásd illetékes számaikat P. Vajna 
Elek Czáfolata 90–91 lapj. és igy jogaik érvényét mindig és folyton evidentiában tartották, 
igazságuk jogfolytonosságát következtesen megvédték, s igy az igazságszolgáltatás multban 
való mulasztásait és részrehajlását e tekintetben a jelennek kell helyrepótolni, s Brassót az 
illetéktelen regalék szedésétől eltiltani. 

Vonjuk már most egybe a fennebbieket, s azok világánál, huzzuk ki a történelmi és jogi 
consequentiákat. 

Tudjuk, hogy Erdélyben az urbéri viszonyok már a mult időkről a legnagyobb zavarban jöttek 
át a jelenre, mert az intézkedések, mik e téren történtek, mind a törvényhozás mellőzésével 
önkényüleg jöttek létre. Ilyen volt a legelső 1769-ki urbéri szabályozás; ilyen József császár 
pátense, ilyen az 1819–20-iki Cziráki-féle urbéri conscriptio. 1846–47-ben Erdély szabadelvű 
ellenzéke komolyan akarta az urbéri viszonyokat rendezni, de a conservativek leszavazták. 
1848 a szabadnép, szabadföld nagy elvét kimondotta, az elsőt fontosabb részére: a 
szabadnépre nézve létre is hozta; de a szabadföldre vonatkozólag véglegesen nem 
intézkedhetett; a chaoticus urbéri viszonyokat rendezni nem levén ideje, e kérdés gyakorlati 
megoldását a jövőre hagyta. Kétségtelen, hogy ha az alkotmányt és a szabadságot vérbe nem 
fulasztják a muszka szuronyok, akkor az 1848-diki törvényhozás utódja, e nagy kérdést is 
igazságosan oldotta volna meg; de a szolgaság utómaradványait eltüntető szabadság helyett 
jött az absolutismus, mely ez ügyeket czélzatosan összebonyolitotta. 1850-ben ugyan 
proforma az urbéri kérdés tárgyalására bizalmi férfiakat hivtak Bécsbe; ezek a többek közt fel 
is szóllaltak a barczasági magyar faluk érdekében; de szavuk mit se nyomott, mert akkor már 
készen volt a tűzhelyhez közel melegedő szászok által előzetesen elkészitett terv, mely 1854. 
jun. 21-én urbéri nyilt parancs alakjában látott napvilágot. 

Ennél félszegebb, igazságtalanabb, részrehajlóbb mű még soha létre nem jött; mert az a 
vármegyékre ugyan megállitott némi szabályzatot; de a székelyföldi urbéri viszonyokat alig 
érinté, a királyföldieket meg sem emlité; mi által a zavarosban való halászatnak tág tér 
nyittatott, mit a szász circumspectusság felhasználni el sem is mulasztott; nevezetesen 
Brassónak jutott ki ezen atyafiságos osztályban az oroszlán rész, mert ő a soha senki álal el 
nem ismert, semmi jogczimmel nem biró, s csak bitorolt állitólagos földesuri czimét az 



állammal nagyon borsosan fizettette meg; ugyanis a barczasági magyar falukért urbéri 
kárpótlás czímén kapott: 

tőkét 144706 frt 20 krt 

kamatot 79588 frt 29 krt 

tized tőkét 94970 frt 12 krt 

kamatot 27507 frt 48 krt 

összesen 346772 frt 09 krt, 
 

mig más részről a szegény barczasági magyar néppel is meg akarta e képzelt czímet fizettetni, 
s a Bezirkerek segélyével lefoglalta e faluknak 60,000 hold erdőségét, a mi legalább is 5–6 
millió frtot meg ér, s azt most is kezén tartja. 

Felesleges hosszasan fejtegetnem és bizonygatnom azt, hogy a Királyföldön a jobbágy és 
földesur, nemes és szolga fogalma teljesen ki volt zárva; hisz a szászok magok is csak 
haszonélvezői voltak önterületüknek, a tulajdonjog a koronáé vagyis a fiscusé volt. Ez minden 
időben evidentiában volt tartva; hogy messzebb ne menjek, megemlítem Mária Terézia 1770-
ben kiadott rendeletét, melyben a többek között mondja a kormányszéknek: „kedvetlenül 
értjük, hogy a szász nemzet a mi tőle lakott földünkhöz tulajdonósi örök jogot formál. Ezen 
magát nagyzoló merénylet irányában te (kormányszék) rosszalásunkat nevünkben fejezd ki. 
Tulajdonosi jogot soha semmi adománylevél a szászra nem ruházott; következőleg itéletesen 
lett többször meghatározva, hogy a Királyföldön lakó oláhok, vagy más nemzetbeliektől a 
szász tizedet, huszadot, ötvenedet nem szedhet.” Már fennebb okmányilag kimutattam, hogy a 
barczasági magyar faluk lakói teljesen egyenjoguak voltak az ottani szászokkal, s hogy a vár 
szerkezet megszüntével, s Törcsvárnak Brassó kezeibe menetelekor is, ezen szabad nép csak 
törvényhatósági és katonáskodási szempontból csatoltatott Brassóhoz; mi polgári állapotán 
mit se változtathata; előadtam azt is, hogy Brassó Bruchenthal és a kormányszék segélyével 
miként igázta le e szabad népet, miként rótt azokra taxát, dézmát, miként foglalta le erdeit, 
vizeit; de ez mind csak jog és törvénytiprás, mert a hol földesur nincs, ott allodiatura sem 
lehet, a Királyföld közjogi természete pedig a földesurnak még csak a fogalmát is kizárta; és 
igy Brassó e századokon át gyötrött népnek földesura, ez annak jobbágya jogilag nem lehetett. 
Elégedjék meg azért Brassó az ezen bitorolt czímért már az államtól kicsikart 343,772 frttal, s 
adja vissza a népnek erőszakosan lefoglalt erdeit, regáléját, közhelyeit, mert félős reájuk 
nézve, hogy ha nagyon élére állitják a dolgot, az eddig mindig ködbe burkolt tények 
megvilágittatnak, s a mit eddig kaptak is, visszatéritteti a részrehajlatlan igazságszolgáltatás. 

Az itt csak röviden vázlatilag közlött és hivatolt számos okmány, történeti adat eléggé 
meggyőzhetnek mindenkit arról, hogy e szegény népen a legkiméletlenebb jogtiprás 
követtetett el, hisz Brassó egyetlen okmányt, egyetlen fejedelmi adománylevelet, itéletet vagy 
beiktatást előmutatni nem tud, melyből az ő birtoklása, földesuri igénye és a tizfalusi magyar 
nép jobbágysága indokoltan kimutatható lenne; ellenben 1498, sőt szorosan véve 1211-től 
kezdve egészen 1651-ig – midőn Törcsvár véglegesen Brassó kezébe megy – minden 
fejedelmi okmány, záloglevél és inscriptióban a Törcsvár tartozandóságát képező faluk lakói 
ugy vannak előtüntetve, mint a szászokkal egyenjogú szabad polgárok, mint nemesek és 
várkatonák (nobiles, castrenses, regnicolae, populus regalis). Ebből világosan kitünik, hogy 
Brassó állitólagos földesuri jogczíme a legnagyobb mértékben bitorolt volt, hogy a tizfalusiak 
által teljesitett szolgálmányok és taxákhoz nem törvényesen és igazságosan, hanem erőszak 
útján jutott, hogy minden e faluk területén levő birtoka és javadalma erőszakos foglalás és 



ezen önkényének áldozatul ejtett szegény nép szabadsága ellen elkövetett durva merénylet s 
törvényellenes hatalmaskodás eredménye. Az előadottakból kiviláglik, hogy a tiz magyar falu 
népe ily törvény- és emberiségellenes letiportatása, s kisajtoltatása ellen folytonosan óvást 
tett, jogai védelmére pereket folytatott, az igazság ajtain minden alkalommal kopogtatott, s 
jogainak, elrablott szabadságainak folytonosságát minden időben evidentiában tartotta; a mint 
azt az erdélyi volt főkormányszék és fiscalis levéltárakban levő és a hétfalusiak pereihez 
mellékletként odacsatolt száznál több panaszlevél, kérelem, folyamodás és esketés tanusitja, 
melyek hogy eredménytelenül maradtak, annak felelőssége és szégyene nem e népre, hanem 
azokra háromlik, kik az igazság és az elnyomottak köteles védelme helyett a bitorlót 
támogatták, s kik megengedték, hogy Brassó földesura, politikai hatósága, törvénybirája és 
perestársa legyen e népnek, s hogy ezen abnormis állapot alapján oly itéletek hozassanak, a 
melyek nem a törvény tiszteletén, hanem annak lábbal tiprásán alapulnak. A mult 
igazságtalanságát a jelennek helyre kell hozni, mert ideje, hogy az igazság istenasszonya már 
valahára igaz mérleggel mérjen e népnek is, mely előtt imaházának ajtai mindeddig zárva 
voltak. 

A tizfalusiak vallástörténelme, nevelésügye. 
A barczasági tizfalusiak nem csak politikai jogaik és birtokaikra nézve voltak Brassó által 
kizsákmányolva, hanem vallási tekintetben is teljesen a szász papság önkénye és 
hatalmaskodása alá erőszakoltattak. E szegény néptől végtelen szenvedései közepette még a 
vallás vigasza is elvonatott, még istenházából is gyakran kitiltatott az édes anyanyelv; még a 
biblia, a szabadság e szent könyve, a szeretet vallásának e gazdag tárháza is szász eredetű, 
vagy érzelmű papjai által nem a lesujtottak erkölcsi fölemelésére, hanem a szolgaság 
jármának szükebbre vonására használtatott; az nem a magyar hazafiság emelésére, hanem a 
magyar nemzet és e rokon népfaj közti válaszfal erősbitésére szolgált. Papjai leginkább 
szászok voltak, vagy ha néha elvétve egy-egy magyar be is csúszott, az olyan volt, a kinek a 
brassai szász gymnasiumban – hol növekedett – kebléből a magyar rokonszenveket, a magyar 
nyelv szeretetét kiölték, annak tudását, kifejtését lehetlenné tették, s legtöbb esetben a szász 
papok leányait nyomván (mint ecclesia nyerhetés feltételét) rájuk, ez által magukkal 
érdekegységbe hozták. Ha mindennek daczára a magyar hazafiság, a magyar rokonszenv egy-
egy rejtett szikrája megmaradt is a keblek szentélyében, az fel nem gyulhatott, az jótékony 
melegét nem terjesztheté ki e népre, mert ezen magyar lelkészek egyenesen a brassai nagy pap 
kényétől függöttek, állitólagosan azoknak csak egyszerű segédpapjai (káplánjai) voltak: s 
mihelyt magyar szellemet árultak el, mihelyt a hivek nemesebb szivérzelmeire akartak hatni, 
azonnal kitették a szüröket. Egyház, biblia és pap is a multban mind e nép elnyomásának, e 
nép nemzetisége megsemmisitésének volt eszköze, és igy annál inkább bámulhatunk, hogy a 
szászok által előbb szép módon, kecsegtetések, előnyös igéretek, később fenyegetések, 
üldözések és veszélyes machinatiók által végrehajtani czélzott elnémetesitése ezen velük egy 
vallású népnek nem sikerülhete. 

A három századon át következetesen kitartással, néha kebellázitó kegyetlenséggel üzött ezen 
folytonos törekvés hajótörést szenvedett a tizfalusi magyarság kifejlődött nemzetiségi érzetén, 
emelkedett honszerelmén és fajához való törhetlen ragaszkodásán. Erre e faluknak 
Háromszékhez való közel fekvése, a székely néppel való érintkezése mindenesetre befolyással 
volt; de azt mégis leginkább e nép bámulatos szivósságának, aczélszilárd jellemének, erkölcsi 
fönségének s tagadhatlanul némely papjai elismerést érdemlő buzgalmának köszönhetjük. 
Ezen általános tájékozás és jellemzés után már most lássuk e nép vallásos viszontagságait, s 
az e téren is rájuk mért súlyos szenvedéseket; mert a népnek minden szenvedése szent 



előttem, ugy tekintem azt, mint drága gyöngyöt a nép nagyság fényes diademjén, mely a 
szenvedések tüzpróbájában megtisztult aranyból van készitve, mert a szenvedés gyötri, de 
nemesiti is az emberi szivet, s ily hatással van nem csak az egyesek, hanem a népekre is. 

A tizfalunak legrégibb multjából vallástörténelmi adataink nincsenek. Legelső ily adatunk 
1213-ból van, a midőn Vilmos erdélyi püspök a Barczaság dézmáját a német lovagoknak 
adományozván, kivételt tesz az ott lakó s odatelepülhető székelyek és magyarokra, kiknek 
dézmáját maga számára tartja fenn. Mintha e püspök előérzetével birt volna annak, hogy a 
barczasági magyar népet vallási külön állása által védni szükséges a brassóiak – később 
valójában bekövetkezett – beolvasztási törekvései ellen. 

A barczasági magyar faluk azután a sepsi esperességbe levén beosztva, ezzel együtt a 16. 
századig a milkoviai püspökség alá tartoztak, s nem voltak bevonva azon botrányos főpapi 
villongásokba, a melyek a brassai esperesség hovatartozandósága felett az esztergomi érsek és 
az erdélyi püspökök közt folytak, s melyet csak a reformátio tudott megoldani. A reformátio, 
mely másoknak üdvet, vallási szabadságot hozott, mely másutt a magyar nemzetiség 
palladiumává lett, a tizfalusi magyarságnál épen ellenkezőleg magyar nemzetigük szándékolt 
kiirtásának leghatalmasabb tényezőjévé vált; a mi másutt üdv, rájuk kárhozat volt; mert a 
szászok a lutheránismust szász nemzeti vallássá tevén, ezt a tizfalusiakra is ráerőszakolták, s 
beolvasztási terveik eszközeivé törpitették le. 

Midőn 1544 tájatt Honterus, a reformátiónak ezen nagy apostola Erdélyben s nevezetesen 
Brassóban hirdetni kezdette Luther tisztult vallását, az nemcsak a Barczaságon terjedt el, 
hanem azt a szomszédos Székelyföld, s nem sokára a vármegyei magyarság is elfogadta. – 
1555-től kezdve, a midőn Kálmánchai Márton debreczeni lelkész Kálvin hitelveit bővebben 
kifejté, az erdélyi magyarság, székelység és a tizfalusiak, valamint a szászok közül is igen 
sokan fölvették azt, elannyira, hogy Brassóban is sokáig helvét hitű papok voltak, sőt azt a 
szászok közt egész káptalanok vallották*Lásd Bod Pétert és Hanerus Hist. Eccl. 263. l.. 
Határozottan helvét hitüek voltak a tizfalu magyar lakói, azok mint ilyek a kálvinista püspök 
alatt állottak és a szomszédos Bodola, Nyién és Márkossal egyházkerületileg a sepsi 
trachtushoz voltak beosztva*Bodola és társfalui továbbra is helv. hitüek és a sepsi-i tractus 
alatt maradtak.; később azonban, a midőn a törcsvári vár elzálogositása és eladásával e 
szegény nép Brassó alá került, annak ugy politikai, mint vallási elnyomatása foganatosittatott; 
Brassó nem elégedett meg e nép lenyügözésével, hanem a Barczán csekély számban levő 
szászok létszámát növelendő, ezen nép elnémetesitését is feladatául tüzte ki; erre nézve első 
lépésnek tekintette a tizfalusiaknak lutheránussá tételét*Szeli abból, hogy Honterus 1544-ben 
a Hétfaluban visitatiót tart, azt következteti, hogy azok nem tértek át Kalvin hitére, hanem a 
szászokkal együtt már kezdetben lutheránusok maradtak. Ez azonban nem áll, vagy legalább 
Honterus visitatiójából ezt nem lehet következtetni; mert a szász papok hatalmi túlkapásai 
folytán a Barcza minden vallásfelekezetű egyházközségeit a szász főpap szokta visitálni, 
elannyira, hogy a Mária Ter. által kinevezett oláh püspök Novákovics is kénytelen volt 
Bolgárszegben jártakor a szász főpap ezen inspectióját elismerni. Különben épen Szeli maga 
mondja a 23-ik §-n, hogy 1645 körül a hosszúfalusiak hite meg volt vesztegetve, azaz hogy 
akkor is helvéthitüek voltak., azonban ezen tervük kivitelében nagy akadály volt az, hogy a 
tizfalusiak papjai a református iskolákban növekedvén, onnan magyar míveltséget, magyar 
szellemet s a magyar nemzetiséget védő helvét hithez való ragaszkodást vittek magukkal e 
nép körébe s csepegtettek annak fogékony szivébe. Első teendő volt tehát a brassaiak részéről 
a papok megnyerése; egy némelynél ez sikerült is; de legnagyobb része minden vesztegetés és 
csábitásnak ellentállott, az ilyeket aztán Brassó – főleg azután, hogy a törcsvári vár örökös 
átvételével szabadabb kezet nyert – megfosztotta egyházaiktól, bebörtönöztette és elüzte, a 



mint az 1646-ban Böszörményi Jánossal, 1668-ban Krizbai Tamással, s azután másokkal is 
történt. Ily módon s az áttérőknek engedett kedvezmények által az ágostai hitvallás gyökeret 
vert a tizfalusiak közt, de hogy még a 17-ik század utófelében is inkább helvét hiten voltak a 
tizfalusiak, azt Szeli krónikájából látjuk, hol az egészen türelmetlenségig lutheránus Szeli a 
23. §-ban mondja, hogy „a hosszúfalusiak hite 1645-ben megvesztegetődött” a mi alatt azt 
érti, hogy helvét hitüek voltak. Ekkor tájt lépett fel, mint a brassaiak legveszélyesebb 
vallásterjesztője a Kassából beszármazott Szeli György, ki előbb törcsvári iródeák, azután 
brassai iskolamester, később csernátfalusi, végre brassai lelkészszé lett. Ez annál veszélyesebb 
volt, mert nagyon művelt és megnyerő modorú ember lévén, a nép által szeretve volt; ő maga 
is lutheránus lévén, a brassaiak könnyebben megnyerték czéljaiknak; ez aztán oly 
buzgalommal járt el hittéritnöki szerepében, hogy Apafi fejedelem maga elibe hivatva, 
megdorgálta s Apáczára tétette át. Szeli Györgynek három fia maradt, ezek az apjuk által 
megkezdett művet teljesen bevégezték, ugy hogy a tiz falu magyarsága áttérittetett a 
lutheránus vallásra. A Kassáról bejött Szeli Györgynek hasonnevű fiától (ki halmágyi pap 
volt) született Szeli József a krónika-iró, ki a végrehajtott műre: a tizfalusiak teljes 
áttéritésére, rátette a koronát. Szeli József 1705-ben született, Udvarhelyt, Szebenben és 
Pozsonyban növekedett, később a Jeszenák családnál tanitó volt, honnan brassai 
iskolamesterségre hivatott meg. 1730–57-ben brassai magyar pap, 1757-ben hosszúfalvi 
papnak neveztetett ki; itt irta 1763 körül Krónikáját, a melynek Hétfalura vonatkozó igen sok 
becses adatot köszönhetünk. Szeli József, a mint ez irataiból is láthatni, igen tanult és 
felvilágosodott ember volt, kitünő lelkész, csak azon hibája volt, hogy inkább húzódott a 
szászokhoz – kiknek körében tölté élete nagy részét – mint magyar hiveihez, vagy jobban 
mondva, ő inkább lutheránus volt, mint magyar, s a hittéritési szenvedélynek feláldozta a 
nemzetiséget; hivei s általában a tizfalusiak előtt ez okon népszerütlen volt; de annál inkább 
szerették a brassai előljárók és papok elannyira, hogy őt a brassai káptalan a barczai magyar 
egyházak alesperesévé rendelte, a mi sem azelőtt, sem azután nem történt soha senkivel*Lásd 
az erre vonatkozó adatokat részint Szeli krónikájában, de leginkább Molnár János brassai ref. 
lelkésznek ezen krónika másolatához csatolt bevezetésében, a mely a brassai ref. egyh. levélt. 
van.. 

Ekként lett e nép lutheránussá*Bár a hétfalusiak még ma sem teljesen lutheránusok, mert 
isteni tiszteletük elüt a szászokétól, igy a hétfalusiak most sem miséznek, urvacsora osztáskor, 
temetéskor fehér inget nem vesznek magokra, a mint az a szászoknál szokásos., a mi sorsát 
csak nehezité, mert papjait a brassai szász főpap káplányának állitván lenni, ezen képzelt 
jogalapon azok kinevezése s elmozditása is e főpaptól függött; a főpap aztán leginkább szász 
nemzetiségű papokkal rakta meg a magyar ecclesiákat, vagy ha magyar nemzetiségű papot 
tett is néha kénytelenségből, választása csak olyakra esett, a kiknek vak engedelmességéről és 
a szász érdekek előmozditására való közreműködéséről előre biztositva volt*Ezt leginkább a 
szász iskolákban való neveltetés, és szász pap leányokkal való egybeházasitás által érték el. E 
métely most is meg van, s az a magyarok inteligentiája elszászosodásának még most is 
eszköze, mert ha szász feleségü magyar papnak gyermekei magyar házastársat kapnak 
rendesen, megmaradnak magyarnak; de ha másod szász házasság jön létre – a mi a gyakoribb 
eset – akkor azok és az unokák is szászokká lesznek. Ily példa számtalan van. Itt csak a 
hazafias szellemű apáczai lelkész Korodi szász anyától származott fiára hivatkozom, ki 
magyar voltát nyilvánosan megtagadni nem átalotta becsületes magyar neve, s nemzetéhez 
szeretettel ragaszkodott hazafias atyja daczára, ma büszkén mondja magát szásznak, s német 
hirlapokba gyalázza saját faját és nemzetét., Isten s embertől el volt e nép hagyatva s 
bámulnunk kell, hogy még is nyomorult alárendelt helyzetében, szemben a hatalom minden 
kigondolható üldözéseivel, fenn tudá tartani legdrágább kincsét, nemzetiségét; annál inkább 
csodálhatjuk ezt, mert bár hogyan keressük is, nem találjuk fel azon erkölcsi tényezőket, a 



melyek ezen reánk nézve örvendetes jelenséget előidézték, mert azok ha ma megvannak is, a 
multban teljesen hiányoztak. Azon szép iskolaházak, melyeket e nép önerején épitett, s azok a 
székely néptanitók, a kiket nem tekintve vallásuk különbségére, most iskoláikban 
alkalmaznak, s az a nehány lelkes magyar érzelmű lelkész, kik a tanitókkal egyetértőleg 
hatnak a tizfalusiak kimívelésére, lelkük fölemelésére, s a hazaszeretetnek szivükben való 
beplántálására: mind nem léteztek; mert azelőtt iskolák nem voltak, papjaik legtöbbnyire a 
szász papsággal kezet fogva együttesen törtek arra, hogy e nép beolvadjon, s igy az ellentállás 
e bámulatos szellemét alig kereshetjük másban, mint magában a nép nemzeti védszelleme, 
erkölcsei geniusában, miért az annál bámulatosabbnak kell hogy feltünjék az észlelő előtt. 

Fennebb fölemlitém, hogy a 14-ik században már önálló egyházközség van Krizbán, Apáczán 
és Csernátfaluban a Szent-Mihály egyház, melyhez akkor mind a hét falu tartozott, s mely 
egyházközségek papjainak Hunyadi János 1440 körül a dézmának felét, László király pedig 
1456-ban az egész dézmát (melyet a törcsvári várnagy lefoglalt volt) kiadatni rendeli. A 
központi Szent-Mihály egyháztól a 15-ik század közepe tájatt legelőbb Pürkerecz szakadt el s 
lett önálló egyházközséggé, magához vonván a szomszédos Tatrangot és Zajzont, később 
aztán a többiek is önállóságra emelkedtek, ugy, hogy ma a Hétfalu mindenike önálló 
egyházközséget alkot, Türkös kivételével, a melynek lutheránus hivei Csernátfalu 
fiókegyházát alkotják, bár Türkösön is van a katholikusoknak egyházközsége, mely a mult 
században alakult, s a melynek kevés számu hivei Hétfaluban, Bodolán és Nyiénben vannak 
szétszórva. A görögnemegyesültek még fényűzőbbek papok és egyházak dolgában, mert 
némely község két egyházközségre is oszlik. Mindezeket itt csak jelezni kivántam, majd az 
egyes községek leirásánál tüzetesebben fogom e viszonyokat ismertetni. Még csak nehány 
szót a tizfalusiak dézmájáról és a szász hierarchia zsarnokságáról. 

A mint fennebb emlitém, s a Hétfalu történelmének ismertetésénél okmányokkal támogatva is 
kimutattam, Krizba, Apácza saját papjának, a Hétfalu a Szent-Mihály egyház lelkészének 
fizette dézmáját, s valahányszor azt valaki bántotta, királyaink mindannyiszor az illető 
lelkésznek visszaadatni rendelték. E három egyházközség, valamint Ujfalu is megtartotta 
mindvégig dézmáját, s most is lelkészei a dézmakárpótlás kamataiból nyerik fizetésüket, de a 
6 más községtől a brassaiak elvették a dézmát, felszedték annak kárpótlásait, s most e 
községek lakói kepével (mint pénzben adnak ki), fizetik papjaikat, nagyon szegényesen; pedig 
hogy e faluk is dézmájukat lelkészeiknek adták, arra számos okmányi bizonyitvánnyal birunk; 
itt fölemlitem Máté feketehalmi lelkész és barczai decán 1513. apr. 10-én kelt 
engedélyokmányát, a melyben megengedi a tatrangiaknak, hogy falujokban templomot 
épitsenek, de azért vasárnapokon a pürkereczi máterbe járjanak, dézmát s egyéb járulékot a 
pürkereczi lelkésznek adjanak*Lásd Benkő Milkovia II. 264. stb. Ebből elvitázhatlanul 
kitünik, hogy a hétfalusiak még a Szent-Mihály egyháztól való elszakadás után is dézmájukat 
saját papjaiknak adták, s attól jogellenesen egyszerű tanácsrendelet által lettek a szász papok 
által megfosztatva*És pedig azután, hogy Ulászló ezen községeket közigazgatásilag 
Brassóhoz rendelte; fennmaradt a brassai tanács egy 1561-ben kelt rendelete, melyben a 9 falu 
dézmáját lefoglalni rendeli a város számára, s csak Krizbán és Apáczán s Csernátfaluban 
hagyja meg felét a papnak; tehát a mit királyi és főpapi rendeletek biztositottak: a magyar 
faluk papjaiknak adott dézmáját hatalmasan rendeletileg, tehát az ököl-jog alapján 
tulajdonitotta el Brassó, pedig a még nekik kedvező osztrák uralom is eltiltá attól, igy Mária 
Terézia 1770-ben szigoruan elrendelte, hogy a szászok oláhokra s más ott lakó nemzetekre 
dézmát nem róhatnak, különben a tizfalusiak dézmája csak az 1819–20-ki conscriptio (mely 
mint kimutattuk, falsificatum) által lett rendszeresitve.. A hat falut tehát egyenesen megrablák 
dézmájától, a négy falunak pedig alamizsnaként adtak valamit, mert ezek is, – valahogy 
történt az osztalék, – de nagyon szükmarkulag részeltettek szemben a roppant kárpótlásokat 



elnyelt szász lelkészekkel. A barczasági magyar lutheránus papok fizetését e táblázat tünteti 
elő: 

Dézmakárpótlásból:* 
Ezen dézma-kárpótlások 
kamataiból egészen 1872-ig mindig 
levonták a szász papok a fele részt, 
ekkor azonban felsőbb rendeletre 
utólagosan visszafizették.  

Kepéből: 

Apáczán 927 ft     Bácsfaluban 400 ft 

Krizbán 953 ft   Hosszúfaluban 1000 ft 

Urfaluban 1162 ft   Tatrangon 800 ft 

Csern. f. és Türk 444 ft   Zajzonban 600 ft 

Kepéből 120 ft   Pürkereczen 550 ft 

    Brassó-Bolonyán 600 ft 

 

Ily fösvényen jutott ki a dézmarész a magyar lelkészek egy nehányának, mig a többieket mag 
a nép fizeti meg szegényesebben, mig a szász papok az államtól kapott nagy 
dézmakárpótlásokból igen nagy fizetéseket kapnak; de a magyar lelkészek nemcsak a 
fizetésben huzták és huzzák a rövidet, hanem régebb, midőn a brassai főpap alárendelt 
káplányaiként minősittettek, minden egyházi jogélvezettől is meg voltak fosztva: nem 
folyhattak be püspök és dékány (esperes) választásba, ki voltak zárva a papiszékek és 
káptalanból, hol minden válóper és igy a magyarokéi is folytak; ki voltak küszöbölve a 
consistorium és egyházkerületi képviseletből; s minden egyházi érintkezés velök német 
nyelven történt. Ezen mellőztetés, ezen méltatlan, testvérietlen és jogtalan eljárás, a magyar 
papoknak egyházi és társadalmi téren való lenézése s folytonos sértegetése megszülte az 
üdvös ellenhatást, s ez előidézte az elnyomott magyar szellem ébrülésének üdvös mozgalmát, 
melynek kezdeményezői ezen letiprott népnek elnyomott és megalázott papjai voltak. A 
negyvenes évek kezdetén jelentkezett a közszellem ébredése, 1842-ben már észlelhető 
kifejezést nyert egy a barczasági magyar papok által alakitott társulatban, melynek 
programmja volt: egyházi, erkölcsi és népnevelési jogfejlesztés és a magyar nyelv művelése, 
minek eszközlésére egy kis közkönyvtárt és olvasókört alapitottak, melynek tagjai voltak: 
Bartha Márton bácsfalvi lelkész 4000 lélekkel, Szász György hosszúfalusi lelkész 3000 
lélekkel, Bendners György tatrangi lelkész 200 l., Türkösi András pürkereczi lelkész 800 l., 
Barthos Mihály zajzoni lelkész 600 l., id. Köpe János ujfalvi lelkész 800 l., Molnár András 
krizbai lelkész 1200 l., Molnár Károly apáczai lelkész 1200 l., Koródi Pál brassai lelkész 700 
lélekkel, s nehány academikus, azok közt ifj. Köpe János, ki Brassóban nehány évvel az előtt 
magyar hirlapot is inditott volt meg. 15000 magyar lutheránus ébrülésének és lethárgikus 
álmából való fölserkenésének volt ez szebb jövőt jósló hajnalpirja. Ezen 10 lelkész valódi 
apostola volt e megmentendő népnek, a kis olvasóegylet és könyvtár magva azon szellemi 
tőkének, a mely napjainkban oly áldásos és oly bő kamatokat hajt e szellemgazdag nép, és a 
haza számára. A hogy az egylet megalakult, azonnal életjelt adott, s egy valójában megható 
fölszólitást intézett a magyar irók, kiadók és ujságszerkesztőkhöz, melyben ezek figyelmét e 
szegény feledett magyar nép felé terelve, fölhivták, hogy a zsenge olvasóegyletet és könyvtárt 
ajándékkönyvekkel és lapokkal gyámolitsák. Alig hangzott el az elnyomottaknak e gyenge 
sóhaja, alig adott életjelt e már végleg elnyeltnek hitt nép, hogy nekik rontott a zsirukon 
hizlalkodó szász papság és bureaucratia, s a szász és német hirlapokban hosszú 
czikksorozatokat bocsátottak közre, melyekben hangzatos, de annál esztelenebb sophismákkal 
mutogatták, hogy mily boldog e nép Brassó atyai kormánya alatt, mennyivel kevesebbé van 



terhelve, mint a megyei jobbágyság; mennyivel míveltebbek stb.; azután czáfolgatták ismét 
szarvas okoskodásokkal a magyar papok fölhivásának állitásait. Arra, hogy a barczai 
magyarok ismeretlenek még fajrokonaik közt is, czáfolatul azt hozták fel, hogy nem áll, mert 
több tudós német könyvben emlitve vannak. Arra, hogy elhagyottak, azt felelték, hogy nem 
igaz, mert nehány év óta külön dominale forumot nyertek; azt azonban nem hozták fel, hogy 
ezen forumon szász birák szokták az igazságot mogyorófa pálczával osztogatni. Arra, hogy 
elnyomottak, azt felelték, hogy nem igaz, mert szebb házaik vannak, mint a többi 
jobbágyoknak. Arra, hogy egyházi rendszer nélkül élnek, azt viszonozták, hogy nem igaz, 
mert a brassai nagy pap gondoskodni szokott papjaik és iskoláikról. Arra, hogy papjaik 
minden egyházi jogtól meg vannak fosztva, azt felelték, hogy ez természetes, miután azok nem 
papok, hanem káplánok*Pedig a brassaiak a kezeik közt levő régi okmányokból nagyon jól 
tudhatták, hogy a magyar papok régen nem káplánok, hanem plebánusok voltak. Ilyenként jön 
elő a Szent-Mihály ecclesia plebánusa ki alatt 5 falu volt a 15-ik században; midőn 1513-ben 
Tatrang Pürkerecztől elvált, a brassai decan engedélyokmányában határozottan plebánusnak 
nevezi a pürkereczi lelkészt; volt hétfalusi lelkész a királynál is küldöttségben, oda pedig 
káplánt nem küldöttek.. Végre hálátlanoknak, fekete lelküeknek s mindennek összenevezik 
azért, hogy három százados elnyomatás után egyszer fel mertek jajdulni*Lásd a szászok ily 
durván s nevetségesen czáfoló czikkét a „Blätter für Geist, Gem. und Vaterl.” 1842. évf. 210–
232. lapján.. A hirlapi ledorongolásnál nem állottak meg, hanem a magyar lelkészeket ad 
audiendum verbum pastorale a brassai nagy pap elé citálták, hol őket leszidták s rútul 
megfenyegették; de dicsőségére válik e szilárd jellemű férfiaknak, a nép e valódi 
apostolainak, hogy – az egy Molnár Sándor kivételével*Molnár Sándor ezen nagy papi 
megintésen megijedve, hirlapilag kinyilatkoztatta, hogy ő megszünik a társulat tagja lenni, 
mivel annak alakitására nem kértek – miként ő ajánlotta – a brassói nagy paptól engedélyt. 
Erről az uri emberről nem lehet mondani, hogy valami nagy erkölcsi bátorsággal lett volna 
felruházva. – nem engedték magukat visszariasztani, megfélemliteni, hanem tovább folytatták 
azon üdvös mozgalmat, a melynek egyedül köszönhetjük e szegény nép önérzetre ébrülését, 
mert ezen olvasóegylet és könyvtárnak köszönhetik a tizfalusiak a most minden községben 
levő szép iskolákat, minden községben feltalálható közkönyvtárakat és olvasóegyleteket, és a 
közmíveltségnek azon örvendetes elterjedését, hogy ma alig van a tiz faluban oly magyar 
férfi, a ki irni, olvasni nem tudna; de ennek főleg e nép kiváló magyar szellemét, 
nemzetiségéhez és nemzetéhez való törhetlen ragaszkodását, magasztos honszerelmét, s végre 
papjainak emancipátióját, mert amit annyiszori kérés, annyiszori követelés útján kartársaiktól: 
a szász papoktól meg nem nyerhettek, azt kitartásuk jutalmául elvégre még is meghozta az idő 
és a politikai viszonyok változása. 1862. jan. 13-án léptek legelőbb a magyar lutheránus 
lelkészek a szász papigyülésbe, s midőn első kérelmükkel elútasittattak, második 
folyamodásukra a consistorium kimondotta a szász papokkal való egyenjoguságukat; minek 
következtében a káptalanban is szavazatjogot nyertek*A káptalant 1862 után a barczai 
magyar és szász luth. lelkészek összege alkotta; ez 1870 végeig a házastársak elválasztási 
ügyében végleg döntött, de a centralizáló szász papság 1871. egy szükebb körű papok és 
világiakból álló vegyes egyházi széket szervezett, melybe Molnár Viktor hosszúfalusi lelkész 
is beválasztatott. Ezen egyházi szék itéletei a szebeni főpapi székhez fellebeztetnek s igy a 
barczai káptalan mint szentszék 1871 óta megszünt működni.. Ez által egy kis szabadabb 
mozgás jött létre, s főleg a papi állomások betöltésénél a nép akarata érvényesülést 
szerezhetett, mert 1862-ig a tizfalusi lutheránus papiállomásokat akként tölték be, hogy a 
consistorium 6 egyént jelölt ki, s ezek közül választhatott egyet az egyházközség. 1862 óta a 
korlátoló kijelölés megszünt, hanem folyamodhatnak nemcsak a barczai kerület, hanem egész 
Erdélyből arra minősitett papjelöltek akárhányan; azok tűzetnek ki a consistorium által szabad 
választásra, s ezek közül választja a községek presbiteriuma és egyházi képviselete*Minden 
községnek van 1000 lélek után 13 tagból álló presbiteriuma, és egyházi képviselete 1000 lélek 



után 48 taggal, ez utóbbiak minden négy évben választják a presbitereket; a két testület együtt 
választja a papot és tanitókat, s a lelkész elnöklete alatt intézi az egyházközség belügyeit. a 
consistorium két küldöttje jelenlétében papját. Most tehát annak, hogy ezen magyar 
nemzetiségű és magyar érzelmű népnek szász, vagy szász érzelmű papot erőszakoljanak 
nyakára, az útja be van vágva, valamint annak is, hogy valamely a lelkészi állomásra nem 
méltó egyén csempésztessék be, mert a minősitvényre nagy gond fordittatik, s minél 
jövedelmezőbb valamely lelkészi állomás, annál hosszabb lelkészi, segédlelkészi, vagy tanitói 
szolgálat szükségeltetik annak elnyerhetésére. Ezen uj rendszer függetlenitette némileg a 
magyar lelkészeket a szász papság önkénye alól; de még mindig nincsen a teljes 
jogegyenlőség elérve, mert még hátra van az igen fontos nyelvkérdés megoldása. 

A magyar lutheránus lelkészek minden jelentéseik és beadványaiknak német nyelven való 
beterjesztésére voltak szoritva; ujabb időben a törvények által is kimondatván a hazai nyelvek 
jogosultsága, a tizfalu fiatalabb és lelkesebb papjai bátorságot vettek maguknak magyarul irni 
a barczai káptalanhoz; ezen hallatlan merészségen – mint jellemzék – nem csak 
megbotránkoztak a szász reverendissimusok, hanem a magyar nyelv jogosultságának kérdését 
tárgyalván a káptalan 1863. oct. 5-én kimondotta, hogy a barczai magyar lutheránus lelkészek 
a német nyelvet fogják használni mindaddig, mig a szebeni tartományi gyülésnek a nyelv 
kérdésében hozott határozatait az uralkodó szentesiti, s bár ez megtörtént, s bár azóta vannak 
koronázott magyar királyi által szentesitett törvényeink, melyek nem csak elismerik a magyar 
nyelv jogosultságát, hanem azt egyenesen a magyar állam hivatalos nyelvévé teszik: 
mindazonáltal a szász főpapság feljogositottnak hiszi magát a magyar nyelvnek a magyar 
birodalomból, annak magyar lakói közül száműzni, s a magyar lutheránus lelkészek most is a 
német nyelv használatára vannak törvényellenesen rászoritva, egy oly egyházkerületben, a hol 
a hiveknek legalább felrésze magyar, sőt megtörténik itt az, a minek lehetőségét a magyar 
birodalom határain belül még álmodni se merné senki, az: hogy a magyar 
cultusministeriumtól magyar nyelven szerkesztett és leküldött rendeleteket, körözvényeket, 
útasitásokat az erdélyi lutheránus püspök irodájában német nyelvre leforditva küldik meg a 
barczasági magyar községeknek, azon községeknek, hol a jegyzőkön és néhány lelkészen 
kivül senki egy német hangot meg nem ért. 

Ily mostoha, ily lealázó viszonyok közt éltek, s élnek részben még most is barczasági magyar 
testvéreink; de ők nem csüggednek, az 1842-ben megindult szellemi mozgalom ma már nagy 
gyürűket hány, lelkészei közül néhányak az 1842-ki kezdeményező apostolok nyomdokaiba 
léptek, azoknak nemes önfeláldozó példáját követik, s nem gondolva a szász papságnak 
naponta éreztetett üldözésével, felragadták a haladás zászlaját, s a minden jóra, szépre 
fogékony népet jó irányban vezetik hivatása felé; minden községben a nép önerején épitett 
szép iskolaházakat, azokba lelkes, jól díjazott magyar (többnyire székely) tanitókat 
alkalmazván, sebesen halad a műveltségre törekvés rögös, de dicső ösvényén. Mindenütt a 
megifjult pezsgő élet jelei mutatkoznak, népnevelési egyletek, olvasó-körök, takarékmagtárak 
szerveztetnek, szász papi egyenruhába bujtatott jóérzelmű fiatalabb papjaik magyarul hirdetik 
Isten igéjét, terjesztik egyházban és azon kivül, ezen eddig elhanyagolt, most azonban 
önérzetre ébredett, nép között a közműveltséget s beoltják a szivekbe az eddig eltiltott 
honszerelmet. És e surlódásban, e küzdelemben élet és erély van s hol az megvan, ott nem 
indulhat romlásnak a magyar. A nemzeti lét érzete inkább fölébredt e népben mint valaha, fiai 
a helyi népiskolákban jó szellemet szívnak magokba, s ezt megtartják továbbra is, mert kik a 
tudományokban tovább akarják magokat képezni, tanulmányaikat nem a brassai szász 
gymnásiumban – hol lelküket sivárrá, szellemüket bénává tevék*Korábban a tizfalusi 
növendékek vallástani és jogi pályára a brassai szász gymnasiumban készültek, többnyire 
szegények levén, szolgákként kinlódták át a tanévek hosszu sorát s igy már az iskolában 



megszokták a meghunyászkodást, az alárendeltséget, mi későbbi életükre is befolyással volt. 
E mellett a szász tanodában magyarul egy szót se tanultak, ha magyar történelemről, 
közéletről, műveltségről tradált valamelyik tanár, attól mást nem hallott mint a magyar 
kigunyolását, kisebbítését. A szász gymnasiumból, ha a körülmények kedveztek, valamely 
németországi egyetemre ment, honnan visszatérve szász iskolákban tanitóskodott, s ha végre 
kikerült valamelyik magyar községbe tanitónak vagy papnak, nevelésénél fogva magyarul 
sem tudott, s hivatásának teljesitésére csak önszorgalma s utótanulmány által képesíthette 
magát. Legtöbb esetben a szász papság arról is gondoskodott, hogy magyar községében se 
legyen magyar társas köre, mert rendesen az ily papjelöltre rányomtak egy otthon feledett 
szász papleányt – gyakran ez volt a papság elnyerhetésének feltétele – az ilyen aztán nevelése, 
rokonsági egybeköttetése, s házi körénél fogva inkább szász volt mint magyar. Most hála az 
égnek, a viszonyok változtával az emberek és a nevelési rendszer is megváltozott, s jelenleg 
egy pár szász feleségű magyar pap fián kivül a tizfaluból senki sem tanul a brassai szász 
gymnasiumban, hol leginkább magyar voltáról igyekeztek letanítani., – hanem a sepsi-
szentgyörgyi, székely-udvarhelyi és enyedi collégiumokban folytatják; e főtanodákból 
kerülnek ki jó szellemben és hazafias érzetben növelt ujabb papjaik, tanitóik, s ezek a jó 
szellemet a nép fogékony lelkébe beplántálják, tovább terjesztik. Csakhogy e népet 
önmagából kiinduló törekvéseiben a nemzetnek is támogatnia kellene, mert igen is eljött az 
ideje, hogy a magyar törvényhozás átlássa valahára, miszerint e népnél a multnak sok és nagy 
mulasztásait kell helyrehoznia, s a politikai emancipatióval egybe kellene csatolni a vallásit is, 
a melynek meg van könnyű megoldási módozata; de nem az eddig követett uton. Mert a 
barczasági magyarság bár századokon át követett lutheránus hitéhez szilárdan ragaszkodik, 
még is a szász fő- és alpapság nyomása alól menekülni óhajtván, már többször folyamodott, 
hogy az ev. református püspökség egyházi hatóságának megnyerésével a sepsi-i esperesi 
kerületbe kebeleztessék be; ily kérelmükre azonban mindig tagadó választ nyertek, miután a 
vallásközi szabványok és szokások az ily átvételt tiltják; de meg van e fontos kérdés egyszerű 
és czélra vezető megoldásának kulcsa: egy erdélyi magyar lutheránus püspökség 
felállitásában, a mire eléggé indithatja Erdély 30,000-nyi magyar lutheránusát, a szász 
püspökség és papság részéről folyton nyilvánuló türelmetlenség, üldözés, nyelvüknek 
elnyomása, jogos aspiratióiknak és jogigényeiknek erőszakos elnémitása, s általában azon 
mostohaság és részrehajló fösvénység, a melylyel a szász püspökség és papság, ugy az egyház 
mint a nevelésügy terén a magyar lutheránusokat minden javadalmakból, segélyből s jogos 
osztalékból kitagadja. Egy erdélyi magyar püspökség – nézetem szerint elodázhatlan – 
felállitásához beleegyezését, a fennebbi viszonyokból kifolyólag, az ország törvényhozása 
sem tagadhatja meg, mihelyt a magyar lutheránusok azt kérelmezik; egy ily magyar 
püspökség szervezését könnyíti az, hogy az erdélyi szászoknak évenkint juttatott vallási 
államsegélyből, mint az erdélyi lutheránusok egy ötödét tevők, illetékes részüket 
kinyerhetnék, s igy a magyar püspök fizetése minden nagy anyagi áldozat nélkül kikerülne. 
Tehát csak kezdeményezni kell, a szász papság önkénye alól való kiszabadulásnak ezen 
kinálkozó egyetlen módját, s a siker el nem maradhat. Ezekben van röviden egybefoglalva a 
barczasági magyar községek vallástörténelme, s nevelésügyének főbb mozzanatai, majd az 
egyes községek leirásánál tüzetesebben és behatóbban fogunk azzal foglalkozni. 

A barczasági magyarság közigazgatása és 
igazságszolgáltatása  



a multban, jelenben, s minőnek kell lenni a 
jövőben. 
Elvezetne czélomtól, ha én itt a barczasági magyarságnak ős korára visszatérve, tüzetesebb 
tanulmányt tennék e nép régi közigazgatását és igazságszolgáltatását érdeklőleg; nem 
reflectálok én itt azon homályos előkorra, a midőn itt a legelső székely-gyarmat Sándor István 
vezetése alatt letelepedett; legfölebb azt emlitem meg, hogy kun dulások után a német 
lovagok bejöttekor az itteni, megengedem megfogyatkozott, magyarságnak egy ispánával 
Comes Borcza filius Barczával, mint a német lovagoknak kiadott püspöki adománylevél 
egyik aláirójával találkozunk, miből azt következtethetjük, hogy ez a barczasági királyi 
váraknak ispánja s a vár népét alkotó magyarságnak politikai főnöke is lehetett. 

A lovagok kiüzetése után egész Brassó vidéke, valamint a várak őrizetét alkotó magyarság is 
egyenesen a székely ispánok hatósága alá jött, kik leginkább egy alispán által gyakorolták 
hatalmukat, a mint ezt már fennebb és az előismertetésben tüzetesebben kifejtettem. A midőn 
Nagy Lajos 1377-ben Brassó hegemoniáját a 13 barczasági szász falura kiterjesztette, bár még 
mindig a székely ispánok fenhatósága alatt, de még is némi belkormányzati önállóságot vívott 
ki Brassó; azonban ez nem terjedt ki a tizfalu népére, mert ezek mint vár-népei továbbra is a 
székely ispánok, később, midőn földjük vármegye részévé lett, az erdélyi vajdák alatt állottak 
közvetve, közvetlenül pedig Törcsvár, Heltvén és Királykeve várainak várnagyai alatt. 
Némely régi okmányban ugy Törcs mint Heltvén királyi váraknak két-két várnagyával 
találkozunk, a mi arra látszik mutatni, hogy az egyik katonai parancsnoka, a másik polgári 
főnöke volt az e várakhoz tartozó barczasági magyar népnek. Később, a midőn e várak 
elpusztultak, vagy inkább miután az erdélyi fejedelemség megalakultával, a töröktől, tehát 
keletről való támadástól félni nem annyira kelletvén, e várak jelentőségüket elvesztették: a 
barczai magyar faluk Fehérmegyéhez csatoltattak közigazgatásilag, bár Ulászló 1500-ki 
rendelete katonáskodás és a királyi census fizetésére Brassóhoz rendelte. Fennebb tüzetesen 
kifejtettem Brassó machinatióit, a melylyel Törcsvárát és tartozandóságait hosszas 
ármánykodással magának megszerezte; de a végleges átvételkor is 1651-ben, mint látók, az 
ország rendei törvénybe iktatták, hogy a Törcsvárhoz tartozó faluk azután is Fehérvármegye 
részeit alkotják, s azok Brassó-vidékébe semmi szin alatt be nem kebelezhetők. De a törvény 
lassanként ki lett játszodva, s a barczasági magyar községek, nem lehet bizonyosan tudni 
mikor, de mindenesetre nem előbb mint a 17-ik század végén, Brassó vidékébe olvasztattak 
be, s ez által e szegény nép politikailag, közigazgatásilag és törvénykezésileg is a brassai 
szászok hatalmába került. Mig a nemzeti fejedelemség tartott, addig néha emelkedett egy-egy 
védő szó e szegény zsákmányul esett nép érdekében; de ahogy Caraffa inaugurálta az osztrák 
uralmat Erdélyben, azon percz óta e szegény nép védtelenül, minden ellenőrzés nélkül Brassó 
hatalmába került. 

Mindennemű zsarnokság rákfenéje az emberiségnek, mindennemű zsarnokság átka a 
nemzeteknek, minden egyes, ki emberek és állam fölibe emelkedik, megrablója az emberi és 
nemzeti jogoknak; minden hatalmaskodó, ki mások fölött uralkodni hivatva hiszi magát, s 
erre képzelt jogokkal véli magát felruházva, türelmetlen szokott lenni; de a biboros 
zsarnokság soha se szokott oly utálatos, oly paczkázó, oly türelmetlen, oly hivalkodó, oly 
durva s kicsinyesen boszantó lenni, mint a civisek zsarnoksága. 

A patricius zsarnokságnak e köznapias neme nehézkedett a barczasági tiz magyar falu népére, 
Brassó illetőleg ennek tanácsa e nép törvénybirájává, földesurává tolta fel magát, e nép 



politikai kórmányzatát, közigazgatását teljesen kezeibe ragadta, s azt kiválogatott legdurvább, 
legvadabb emberei által gyakoroltatta. Ezek voltak a Brassó által minden község, később 
községcsoportok élire állitott provisorok, ezek mindig szászok, a brassai communitás tagjai s 
a tanács hivatalnokai, e szegény népnek pedig valódi satrapái voltak. 

Ezek hirdettek ki és hajtottak végre minden rendeletet, ezek vezették a közigazgatást, ezek 
törvénybirák és rendőrök voltak, ezek hajtották be a taxát, ezek szedték a dézmát, korcsma és 
malom jövedelmeit, s törvénykönyvüknek más paragrafusa alig volt a deresnél és a bőven 
osztogatott 25 botütésnél. Ha ezen szegény nép határtalan elnyomatása, kifosztása ellen fel 
mert jajdulni, vagy panaszt emelni; vagy ha éppen az igazságszolgáltatás ajtaján mert 
kopogtatni: akkor a provisor ur poroszlóival kiszállott a falukra, s kit kézre kerithetett, azokra 
bűntelenül rádictálta az 50 botot, a mint fennebb az ujfalviak ezt kifejtő 1792-ki kérvényében 
kebellázitó példákkal mutattam ki; mig másokat, kik a guberniumhoz mentek panaszra, 
börtönbe hurczolták, s minden javaikat elkobozták mint a Török Pál kiszabaditásáért 
kérelmezőkkel történt 1759-ben, a mint azt fennebb szintén okmányilag kimutattam. Oly 
kegyetlenek, oly borzasztók voltak ezen provisorok, hogy üldözéseik s botozásaik miatt a nép 
egy része elmenekült és földönfutóvá lett, csak hogy ezen könyört nem ismerő, s minden 
emberiségi érzetet levetkőzött kis zsarnokok bosszúdühétől mentesithessék magukat; ezért 
könyörögnek egy 1775-ki kérvényükben a főkormányszékhez (l. fennebb), hogy eszközölje 
ki, hogy a brassai hivatalnokok könyörtelen üldözése miatt elszéledt polgártársaik 
visszatérhessenek otthonjukba. Ha a provisorok önkénye ellen panaszra mentek a főbiróhoz, 
ez akasztófával fenyegette, a mint egy 1759-ki panaszlevélben kifejték, a midőn a brassai biró 
reájuk rivalta: menjetek haza, mert mind rendre fogatunk és a mig hármat-négyet fel nem 
akasztunk, meg nem nyugszunk. Irtózik ettől az emberi természet! irják a szegény hétfalusiak, 
s valóban irtóznunk kell még csak elolvasásán is ezen adatoknak, ezen rémkrónikáknak, 
melyek Brassó provisorait, inspectorait ugy tüntetik fel, mnt ezen szegény, védtelenül 
körmeik közé jutott népnek valódi inquisitorait. E provisorok hatáskörét körvonatozva 
feltaláljuk Brassó 1785-ben kiadott domestica constitutiójában, hol a hivatalnoki kar közt 
előjönnek a 13 jobbágyfalu provisorai és két törcsvári porkoláb. Hosszúfalu, Tatrang, 
Pürkerecz, Zajzon provisorának fizetése 140 rft*Persze e mellett szabad zsarolás mit 
gyakoroltak is.. A két porkolábé együtt 340 rft. A zernyesti, toháni és vledényi provisor 
fizetése 190 frt. Az ujfalvi, krizbai és apáczai provisoré 160 rft*Abból, hogy Csernátfalu-, 
Türkös- és Bácsfalunak provisora nem emlittetik, azt kell következtetni, hogy e tisztet az 
egyik törcsvári porkoláb teljesitette.. Kötelességük: a földesuri taxát az inspector felügyelete 
alatt összeirni, s a többi jövedékekkel felhajtva a pénztárba beszolgáltatni; továbbá a tanács 
határozatait a kezük alatt levő falukban teljesittetni, panaszokat kihallgatni, azokban itéletet 
hozni, s halálozás esetében az osztályokat megejteni. Különben ezen provisorok állása most a 
legmagasabb intézkedéstől függ*Itt II. József császár ujítására van vonatkozás téve., mert ha 
azon faluk a legmagasabb akarat nyilvánulása szerint exárendáltatnak, akkor ezen hivatalok 
önként megszünnek*Ezen domestica const. meg van az erd. gubern. levélt. Priv. civit. G. 28. 
5574/785. Alább Brassó leirásánál az egész kivonatozva van.. 

Az exárendálás meg is történt, mikor a provisorokat az árendátorok váltották fel, kik 
semmivel se voltak kegyesebbek s szelidebbek elődeiknél, csak hogy ezeknek hatásköre 
szűkebb volt, mert e faluk József provisoriuma alatt Háromszékhez voltak ugy 
közigazgatásilag, mint törvénykezésileg sorozva, mi Brassó önkénykedésének rövid időre 
határokat szabott. Az alkotmánynak visszaállitása, mi oly rendkivüli örömmel tölté el az 
országot, a szegény tizfalusiakra csak bánatot és visszaesést okozott, mert ujból védtelenül 
Brassó hatalmába kerültek, mely többé nem provisorok, hanem inspectorok által igazgatta; de 
csak a név változott, az eljárási modor, s a kegyetlenkedés ugyanaz volt, mint a provisori 



korban, s midőn az inspector urak mogyorófa pálczákkal megrakott fogatukon, czifrán 
egyenruházott hajdúkkal – ezen elmaradhatlan segédekkel – a magyar falukon végig vonultak, 
mindenkit olyan érzés fogott el, mint a mikor jég vagy sáska had fenyegeti a munka és 
szorgalom gyümölcsét; még most is iszonynyal beszélnek az öregebbek a régi inspectorok ily 
kiszállásairól, a mogyorófa pálczáknak keveseket megkimélő működtetéséről, a népen 
elkövetett kegyetlenségek és hallatlan zsarolásokról. Oly sötét képét rajzolják az abban éltek e 
korszak visszaéléseinek, hogy a kinek keblében az emberi érzetnek csak egy szikrája van, 
undorral fordul el ama kortól, a melyben ily istentelenségek végrehajthatók voltak. 

Az inspector urak segédei s akaratjuknak vak végrehajtói voltak a községi szász jegyzők és 
előljárók. Biztos adataink vannak arra, hogy 1780-ig a magyarok jegyzőiket, előljáróikat 
szabadon választották, s hogy a magyar falukban minden jegyzőkönyv, minden okmány 
magyarul szerkesztetett, minden rendelet magyarul intéztetett; de 1780-ban Brassó a nép 
szabad jegyző és előljáróság-választási jogának elnyomásával szász jegyzőket küldött a 
magyar falukra, s ez időtől minden németül folyt és foly nagyrészt jelenleg is e magyar 
falukban. A falusi előljáróságok beállitása is ily önkényesen történt, mert a falnagy (falubiró = 
falunagy) választáskor az inspector urak rendesen előre kiszemelték az olyat, ki a térdhajtás és 
süvegelésben Brassó inye szerinti képességgel birt, s kivétel nélkül az ilyen választatott, más 
csak ugy, ha dressirozni engedte magát, s az igy van jól politikát magáévá tette. Szóval, ha 
derekát az inspector urnak teljesen beadta. Ha esetleg vagy egy a néppel érző, annak jóllétét, 
igazságát lelkén hordozó egyén választatott meg, attól a megerősítést a brassai tanács mindig 
megtagadta, s a választást ismételtette mindaddig, mig Brassó és az inspector urak érdekeinek 
vakon hódoló egyénre tehettek szert. Hogy mily keveset változtak e tekintetben a viszonyok 
napjainkban is, azt alább tüzetesebben fogom előadni; itt csak jellemezni akartam a helyzetet, 
s az előadottakból mindenki megitélheti az azon községben folytatott wirthschaftot, a 
melynek szász inspectora, szász papja, szász feleségű tanitója, szász jegyzője, ezek intésnek 
vakon engedelmeskedő falnagya és szász törvnybirája volt. Itt aztán a szegény magyar 
megköszönte ha élni hagyták, s ha csak magyarul sóhajtani mert is, azonnal kikapta atyai 
intésként a 25 botot. 

Törvénykezés tekintetében 1848-ig a tiz magyar és más Brassónak alárendelt állitólagos 
jobbágy községekre nézve egy hét biróból és tollnokból álló uradalmi, vagy vidéki 
törvényszék volt szervezve, honnan a felebbezés a brassai főbiróhoz, innen a tanácshoz 
történt. Természetes, hogy a birák e törvényszéknél mind szászok voltak, s a szegény 
magyaroknak és románoknak, főleg szászszal szemben soha sem volt igazuk. A 30-as 
években a brassai tanács az inspectorok elnöksége alatt dominalé forumot is szervezett a 
magyar falukban, nem azért, hogy az igazságszolgáltatást jobbá, olcsóbbá tegye, hanem azért, 
hogy állitólagos földesuri minőségének bizonyitására ebből is kierőszakolt érvet 
kovácsolhasson. 

1848, mely e népet a jobbágyság igája alól fölszabadita, közigazgatási könnyebülést nem 
hozott e népnek, mert bár fölhasználták az emancipatio e nagy korszakát a szegény tizfalusiak 
arra, hogy a szászok uralma alól felszabadulhassanak, s bár a kolozsvári országgyülésen 
küldötteik által a Háromszékhez való csatlakozást szorgalmazták, bár az agyagfalvi székely 
gyülésen a székely nemzettel honvédelmi tekintetben való egyesülést kimondák, s az 
alkotmányra az esküt letették, s bár a székely gyülés biztost küldött ki Brassóval e nép 
érdekében egyezkedni: mindez nem csak hogy könnyitést nem idézett elő e nép sorsán, hanem 
– a mint alább elő fogom adni – Brassónak e szegény nép felett végrehajtott legkegyetlenebb 
visszatorlását, felprédáltatásukat és legyilkoltatásukat eredményezte. A három századig 
zsarnokoskodott város vérlakoma nélkül nem tudott e szegény néptől megválni. 



A szabadságharcz után bekövetkezett vasrendszer alatt, midőn legyőzött és szövetséges 
egyaránt nehéz igába hajtatott, a tizfalu is a Bezirk uralom alá jutott, a melynek székhelye 
ugyan Brassó volt; de a hivatalnokok, ha idegenek is, de legalább nem voltak szászok, s e 
néppel emberiebben bántak, mint a szász inspector urak; ugyanekkor Hosszúfaluban a magyar 
községek részére egy járásbiróság szerveztetett, mely e néphez méltányosabb és igazságosabb 
volt a korábbi szász törvényszék és brassai tanácsnál, ugy, hogy a mi az ország többi részeire 
elviselhetlen terüként nehézkedett: a Bach-rendszer szabadságtipró zsarnokoskodása, 
könnyitéssé vált e szegény, addig páriai állapotra kárhoztatott népre, mire mint boldog 
korszakra, mint elvesztett Eldorádóra hivatkoznak még napjainkban is; s ebből lehet 
leginkább megitélni azon közigazgatást, azon igazságszolgáltatást és azon eljárást, a mit 
Brassó e szegény nép felett gyakorolt, ez jellemzi leginkább azon civisi zsarnokságnak 
elviselhetlenségét, a melylyel Brassó senatorai és biráji e népet gyötörték. 

1861, a mely egy kis könnyebbülést okozott a haza többi részeiben, a tizfalusi népre ismét 
csak inséget árasztott, mert bár Háromszékhez való csatoltatásukat ekkor is kérelmezték, még 
is visszakebeleztettek Brassó vidékéhez, a mi ismét visszaadta nekik a szomorú emlékű 
brassai inspectorokat. Bácsfalu, Türkös, Csernátfalu és Hosszúfalu együtt kapott egy 
inspectort*Ez magyar volt, Pánczél Joákim.. Tatrang, Zajzon, Pürkerecz a másikot*Itt 
változtak. Előbb volt Alexius, azután Rohl és Reich.. Ujfalu, Krizba és Apácza a 
harmadikat*Itt Feichtinger 1861 óta az inspector.. Ezen inspectorok brassai senatorok levén, a 
nép megkérdezése nélkül a tanács által rendeltettek ki, s egy kivételével*Rosz 
intézményekkel, jó hivatalnok se kormányozhat jól, igy van ez az inspectorral is, ki Brassóból 
kormányoz, s legyen bár magyar, hordja szivében az igazság és letiprott nép szeretetét, 
honoljon lelkében a nemzeti érdekek iránti vonzalom, azért még is kénytelén e nép iránt 
mostoha lenni, mert szász az ura, szász a törvénye, s mivel Brassó tanácsában – daczára hogy 
Brassót 9000 magyar lakja – csak egyetlen magyar van, ha még kiakarná is a népért magát 
tenni, leszavaznák, s még jövedelmező állomásáról is elmozditanák. Eredményt nem 
remélhetve a magyar inspector is kénytelen az igazságtalanság árjával uszni, s elnézni 
mindazon jogtalanságot és törvénytiprást, mit a vezetése alatti magyar néppel elkövetnek s 
általa is elkövettettnek. szászok voltak. Képzelhető, hogy az ily inspector, még ha magyar 
lenne is, nem a néphez, hanem Brassóhoz illetőleg annak circumspectus tanácsához huz, már 
csak azért is, mert jövedelmező állomása nem a nép kijelölése vagy választásától, hanem 
tökéletesen a tanács önkényétől függ, s ha hivatalát meg kivánja tartani, a tanács kedvét kell 
keresnie, a mit Brassó érdekeinek előmozditása által nyerhet el és tarthat meg. Egy ily 
inspectorság pedig nem utolsó állás, mert bár fizetése, mint senátornak csak 1000 frt, de 
mellékjövedelmei több ezerekre mennek, mert sorozáskor az elcsempészett gazdag oláh fiuk 
sok szép aranyat szoktak előszedni; hát még mennyire megy az ajándék! Hiszen a hétfalusi 
ember, – kinek az inspector közigazgatási tisztviselője, rendőrfőnöke s első foruma – jól tudja 
azon példabeszédet, hogy „a ki jól ken, az halad”, s ismeri azon régibb hétfalusi hivatalos 
kifejezés jelentőségét is, hogy „A méltóságos espaktor*Igy hivják a tizfalusiak az inspectort, 
nem tudom, hogy ezen travestatióban nincs-e egy kis malitia, s nem vonatkozik-e némely 
inspectorok pakoló hajlamaira. urhoz mindenkinek hazulról kell menni”. 

E mellett az inspector uraknak teljhatalom és szabad kéz van engedve, őket felelősségre 
vonni, rendeútasitani nem lehet; s jaj annak, a ki csak egyetlen panaszszót is merne ellenök 
hallatni. Megtörtént a Tatrang-Zajzon-Pürkereczi inspectorral a legujabb időben, hogy 
zsarolásai s féktelenkedése már elviselhetlenné nővén ki magát, a faluk tekintélyesebb lakói 
közül többen panaszt emeltek ellene, a mire az inspector ur azzal felelt, hogy a panaszlókat 
vasra verette, mind börtönbe hurczoltatta; midőn erre a faluk lakóinak nagy tömege a panaszt 
számos okmánynyal felszerelve ismét megujitotta, a brassai tanács az adatok komoly volta 



miatt nem térhetvén ki azok elől, azon még az igazságszolgáltatás történetében elő nem 
fordult hallatlan eljárást követte, hogy magát a bepanaszolt inspector (Reich) urat küldötte ki 
vizsgálatra, ki azt akként hajtotta végre, hogy a falusi előljárókat mind vasra füzette, s a 
többiekhez záratta. Elvégre is ebből oly nyilvános scandalum lett, hogy még Brassó tanácsa is 
elpirult, s az inspectort elmozditva, e három községet is a négy falu inspectorsága alá 
helyezte, minek következtében a Hétfalu ma már egy inspectorságot képez. 

Ez egy eset is tanusitja, hogy a jelenlegi inspector urak nem igen térnek el eldődeik 
nyomdokától, s e nép nem igen sokat tud arról, hogy a haza többi része alkotmányos 
korszakot él, és önkormányzati jogot élvez. Az inspector uraknak most is meg van e nép 
fölötti korlátlan hatalma, s meg vannak eszközei és vakon engedelmeskedő közegei is, mert 
bár 1848 után a nép maga választja jegyzőit és elöljáróit, de ezen választási jog csak 
eszményi, mert a megerősités a brassai tanácsnak van fenntartva; ez pedig oly szükkeblű, 
hogy valahányszor a választás magyar, vagy magyar érzelmű jegyzőre esik, egyszerüen 
megtagadja a megerősitést mindaddig, mig olyat nem választanak, a ki a tanácsnak, illetőleg 
az inspectornak tetszik*Amint ezt a derék honvédtiszt Pap László s mások esete tanusitja.; de 
még ha magyar is a jegyző, miután állása egyenesen a brassai tanács kényétől függ: kénytelen 
annak érdekeit támogatni, annak kedveért germanizálni, mert különben nincs maradandó 
városa. Ez az eset a falusi előljáróságokkal is. Ily önalkotta engedelmes közegekkel aztán 
könnyű mindent kivinni. Innen magyarázható meg, hogy e magyar faluk előljárósága és 
Brassó tanácsa közt minden érintkezés német nyelven történik; a jegyzők e nyelven vezetnek 
minden jegyzőkönyvet, le az adókönyvecskékig; németül irnak minden jelentést, minden 
határozatot, minden okmányt, minden szerződést, s az előljárók, kik egy hangot se tudnak 
németül, német köriratú pecséttel megerősitik a nélkül, hogy tudnák, mit. Német nyelven 
jőnek a brassai tanácstól mindennemű rendeletek, körözvények, s a magyar kormánytól 
magyarul leküldött rendeleteket, s mindennemű közléseket Brassóban németre leforditják s 
ugy küldik ki a tiz magyar faluba, melynek 18000-nyi lakossága között bizonynyal nincsen 
18, ki németül tudna. S végre, hogy semmi se hiányozzék, a midőn 1872-ben a biróságok 
szerveztetvén, Hosszúfalu is egy járásbiróságot kapott, a circumspectus szász urak a 
viszonyokkal egyáltalában ismeretlen magyar miniszteriumnál kiármánykodták, hogy ezen 
(lutheránus volta miatt szásznak feltüntetett) magyar nép közé szász járásbirót nevezett ki a 
kormány, miáltal mintegy sanctionálta Brassónak egész a végletekig vitt germanizáló 
törekvéseit, s azóta oly német közigazgatás és igazságszolgáltatás foly itt ezen tősgyökeres 
magyar nép között, minőnél különbet a németországi Saxoniában sem lehet találni. 

Ilyen volt e szegény népnek helyzete a multban. Ilyen a jelenben, s ha már most e 
küzdelmeket behatóbb tekintetre méltatjuk, lehetetlen át nem látnunk, hogy a barczasági 
magyarságnak Brassóval szemben, és nemzetünknek Austria beolvasztási és elnémetesiteni 
igyekvő törekvéseivel szemben folytatott küzdelmei között némi analogia van, ugy, hogy 
azoknak mintegy miniatur képét tünteti elő. Ha hasonló volt a mult, az erkölcsi 
következetesség azt kivánja, hogy a jelen és a jövő vívmányaitól e nép se legyen megfosztva. 
Nemzetünk körülbelől eljutott ahhoz, hogy Austria rátólt gyámkodása alól magát ugy a hogy 
fölmentse, a mi még hiányzik, meg fogja hozni az idő; mert Austria létezhetésének sine qua 
non-ja, mulhatlan feltétele, egy erős és szabad Magyarországban van meghatározva. A 
fölmentetés ez állapotára el kell jutnia a barczasági magyarságnak is, mert hazánknak egy 
soká el nem odázható uj politikai felosztásakor – a mint már másutt fölfejtettem – a Barczaság 
Brassó vidéke és Felső-Fehérvármegyéhez tartozó részeinek mulhatlanul be kell olvadni 
Háromszékbe, a melyhez történeti multja, helyrajzi fekvése, s népességének túlnyomó 
magyarsága által is tartozik. Azonban a mig ez bekövetkeznék, addig is a törvényhozásnak 
gondoskodni kell arról, hogy a tizfalu népe Brassó inspectorainak pasáskodása alól 



emancipáltassék; a mit az által lehet elérni, ha a tizfalusiak ismételten kifejezett azon jogos 
kivánságának, hogy előzetesen Háromszékhez csatoltassanak, hely adatik. Ezt annál 
jogosabban lehet tenni, mert a barczasági 10 magyar falu népe eredetére nézve ugyis székely, 
a legrégibb időkben a Székelyföldhöz tartozott, s midőn attól elszakadt is, mindig vármegye 
területét képezte, s soha Brassó vidékébe törvényesen bekebelezve nem volt; sőt 
törvényeinkben számos előgondoskodás nyomait találjuk, hogy elődeink Brassónak tervbe 
vett beolvasztási törekvései ellen biztositani igyekeztek. Igy az 1651-ki országgyülés 
törvénybe iktatta*Lásd App. Cons. III. R. 82. T. 1. A., hogy e faluk területe mindig 
vármegyéhez kell hogy tartozzék, s annak Brassóvidékébe való bekebelezése soha semmi szin 
alatt meg nem engedtetik. Meg lett ez ujitva az 1802., az 1837. és az 1848-ki 
országgyüléseken is, mikor a szegény sanyargatott nép mindig feljajdult az ország 
törvényhozása előtt s kérelmezte, hogy vagy Felső-Fehérhez vagy Háromszékhez 
csatoltassék. A szászok mindig ez ellen küzdöttek – még pedig, fájdalom, sikeresen – s 
mindig igyekeztek megdönteni azon törvényeken alapuló elméletet, hogy e faluk Brassó 
vidékéhez nem tartozhatnak. Egyszer azonban még is elhagyta circumspectuságok, egyszer 
még is bevallották – mert hasznuk ugy hozta magával – hogy e faluk Brassó vidékéhez nem 
tartoztak és nem tartozhatnak. 

Ez 1861-ben történt, a midőn a szász ispán Salmen Ferencz a brassó-vidéki tisztujitást 
elrendelve, meghagyta, hogy a választásban a régibb jobbágyfaluk lakói is részt vegyenek. 
Brassó esküdt közönsége ez ellen óvást tett, s kijelenté, sőt okmányokra való hivatkozással 
bizonyitotta, hogy e faluk soha Brassó vidékéhez nem, hanem mindig Fehérvármegyéhez 
tartoztak, s Brassóval csak annyiban voltak törvényhatósági kapcsolatban, a mennyiben 1848-
ig annak jobbágyai voltak*Lásd szász ispáni jegyzőkönyv 239/861. és tanácsjegyzőkönyv 
3557/861.. Ennek alapján kizárták ugyan akkor a tizfalu lakosságát a tisztviselők választásába 
való befolyástól; de önmaguk elismerték azon történeti és jogi igazságot, hogy a 10 falu nem 
tartozik Brassó vidékéhez. E jogelismerést nem az igazság érzete, hanem azon félelem idézte 
elő, hogy a nagyszámú magyarság az oláhokkal egyetértve, a kevésszámú szászokat a 
választásoknál majorizálhatnák; ez okból egyezett belé abba (sőt kéz alatt siettette) is, hogy 
1863. febr. 4-én Törcsvár környéke Brassó vidéktől elszakittatva Fogaras vidékébe 
kebeleztetett be*Lásd az erre vonatkozó okmányokat főkormányszéki levélt. 5599/863.. Ez 
alkalommal elrendeltetett az is, hogy a tizfalu lakói megkérdeztessenek, hogy hová kivánnak 
csatlakozni? s bár azok egyhangulag a Háromszékhez való csatoltatás mellett nyilatkoztak, a 
szászok – nem félvén többé a leszavaztatástól – kéz alatt kivitték, hogy továbbra is Brassó 
vidéknél maradjanak. Ott maradtak, és ott vannak most is, mert a független magyar 
ministeriumnál is a szász befolyás érvényesiteni tudta magát, e nép jogos kivánalmainak 
elnyomására, s 1869. jan. 24-én*Kiadatott a rendelet 20826. belügymin. szám alatt. a 
belügyministerium elrendelte, hogy a tizfalu politikai és önkormányzati joggyakorlatra a 
Királyföld végszervezéseig a többi szász községekkel egyenlővé tétetik. Ezen rendelet pedig 
nem volt egyéb, mint e szegény népnek Brassó körmei közé való dobása; s törvényesitése 
azon égbekiáltó igazságtalanságnak, miszerint ezen tiszta magyar nép, ezután is németül 
kormányoztassék Brassó germanizatorai által. 

1873-ban a Királyföld rendezéséről szóló törvényjavaslat beterjesztetett a törvényhozás elébe, 
s valóban fájdalmas megütődést kelthetett nemcsak azon szegény, végnélkül gyötört népbe, 
hanem minden magyarban az, hogy a magyar kormány ismét félre engedte magát a szászok 
ármánya által vezettetni, s e népet továbbra is kínzóinak vasigájába akarja hajtani, a midőn 
Brassó vidéket jelen terjedelmében továbbra is fenn kivánja tartani. 



De ennek megtörténnie nem szabad, mert az egy letörölhetlen szégyenfolt lenne a magyar 
törvényhozás analiseiben! E népet 1848 szabad polgáraivá tette e hazának, ők az 
államháztartás minden terheiben részesülnek, ők mult és jelenben nemesen teljesitették haza 
iránti kötelességüket, a kötelességekkel jogok is járnak; e jogokat elvonni, e nép lételét 
ignorálni, őket az önkormányzat áldásaitól és sorsuk vezetésében való minden befolyástól 
továbbra is megfosztani nem lehet. E népnek emberi és polgári jogainak élvezetéhez 
törvényszerű joga van, s attól egy hatalmaskodó városnak való kedvezésből továbbra is 
megfosztani, nemcsak ildomtalanság és igazságtalanság, hanem nemzet- és alkotmányellenes 
bűn lenne, annyival inkább, mert e nép minden időben hű volt a hazához, annak 
alkotmányához – bár előnyeit nem élvezte – mindig ragaszkodott, s mikor vész fenyegette a 
hazát és szabadságát – melynek jótéteményeiben nem részesült – mindig kész volt annak 
oltalmára vérével, életével áldozni, mig Brassó az alkotmány ellen mindig conspirált, a haza 
szabadságának eltiprására mindig ellenségeinkkel czimborált, s ha külellenség ütött e hazára, 
Brassó népében mindig szövetségesre talált. A hűtlenséget, a hűség büntetésével jutalmazni, 
az emberi és erkölcsi törvények egyaránt tiltják; a százados mostohaságért és feledésért 
elégtétellel tartozunk e népnek; eljött az ideje, hogy e vitás kérdést az ő előnyére oldjuk meg. 
Az igazságos megoldásnak egyszerű módja az, hogy a magyar törvényhozás a Királyföld 
rendezésekor, a tizfalu népének már annyiszor nyilvánult közohaja alapján területét – mely 
Brassó legujabb kijelentése szerint soha Brassó vidékéhez nem tartozott, de törvényeink 
értelmében nem is tartozhatott – Háromszékhez csatolja; az mint annak egy külön dullói 
járása szerveztessék, s egy országgyülési képviselő választása jogával ruháztassék fel*A tiz 
falunak 27,570 lakója levén, egy választókerületet törvény értelmében is alkothat, különben 
kiegészitőül ahoz lehet adni még a szomszéd Bodolát, Nyiént, Markost, mikor a választó 
kerület 31,942 lelket foglalna magában., hogy e századok óta elnyomott és eldobott népnek a 
törvényhozás körében legyen egy szószólója és védője, hogy az ország házába ne mindig csak 
ellenségei, hanem már egyszer barátjai is képviseljék. 

Erre találhatunk is egy preacedenst a tiz falu közel multjában, mert 1863-ban, midőn a szebeni 
Landtagra kellett képviselőket küldeni, a Hétfalu egy külön választókerületet alkotott. Hosszú 
századok után ekkor először gyakorolta e nép polgári jogát szabadon, függetlenül, s ekkor is 
akként gyakorolta, hogy a haza megtámadott és megsemmisiteni czélzott alkotmányának 
védelmét eszközölje, gróf Mikes Benedekben oly képviselőt választván, ki az 
alkotmánypártiak programmja értelmében nem ment be az Erdélyt Reichsrathba terelni akaró 
szebeni conventiculumba. Hétfalu lakói ezen a haza javára czélzó választásukra még ma is 
büszkén hivatkoznak, s méltán is hivatkozhatnak, mert 200 év alatt ez egyszer engedtetett 
meg polgári joguk gyakorlása, s azt akkor is ugy gyakorolták, a mint azt a haza üdve és a 
szabadság érdeke kivánta; mig Brassó követei ekkor is a haza és alkotmány sirásói közé 
sorakoztak. 

A Háromszékhez való csatolás által teljesülhet e népnek óhajtása, csak ez mentheti fel e népet 
a tovább el nem viselhető és el sem tűrhető patriciusi zsarnokság alól; de még az odacsatolás 
után is fenmarad egy teendő: az hogy e népnek egy központul szolgáló várost alkossunk; ez 
különben meg van már, csak czim és névvel kell felruházni, mert a teljesen összeforrott s 
rendszeres utczákkal biró négy falu*Hosszufalu, Csernátfalu, Türkös és Bácsfalu., melynek 
már is vannak sokadalmai, szép vásárterei, kereskedései, raktárai, virágzó ipara, póstahivatala, 
gyógyszertára, 9 elemi- és két felsőbb népiskolája, s 17,000-et megközelitő szorgalmas 
lakossága, nem csak arra van hivatva, hogy várossá legyen, hanem, hogy a Székelyföld 
legnagyobb, legtekintélyesebb és legvirágzóbb városát alkossa. 



Minden törvényes kellék meg van itt ez eszme valósitására, csak egy folyamodvány és a 
törvényhozás meg nem tagadható beleegyezése szükségeltetik, s végre a megalakult városra 
egy találó név alkalmazása; a mire nézve bátor vagyok: Csángóvárost, Tömöst, Barczavárt 
vagy egyszerüen Türköst javaslatba hozni. 

Ezeket véltem szükségesnek itt elmondani; a dolog vitatást, figyelembevételt és 
meghallgattatást érdemel. Én csak megpenditem az eszmét; szóljon hozzá a sajtó, fejtsék ki 
álláspontjukat az illetők, a kiknek én legkevésbbé sem akartam fogadatlan védnökéül feltolni 
magamat, csak tapasztalati adataim szerinti reflexiókat mertem koczkáztatni. S ha – mint 
hiszem – van ok a jelen helyzet megváltoztatására, s ha a meglevőnél jobbat lehet teremteni: 
hallgassa meg azt a népképviselet, s a nemzeti kormány. Ezen eddig ignorált népelem multját 
igyekeztem hűn festeni; gyászos sötét képek tárulnak fel e nép történelmének lapjain; de van 
még egy betöltetlen lap fennhagyva, óhajtom, hogy ez egyet: e nép megérdemelt jobb sorsa, 
szebb jövője eseményeivel töltse be a jövő történésze. Átlátom, érzem, hogy e történeti vázlat 
hiányos; tudom, hogy az e nép multját nem deríti fel kellőleg, hogy én itt a történelemnek 
sötéten hagyott terén egy alig pislogó mécset gyujtottam csak fel. A történeti kutfők nagy 
mértékben hiányoztak, mert hol legtöbbet lehet vala találni: a brassói levéltár zárva maradt 
előttem; de még is remélem és hiszem, hogy e történelmi tarlozásom még sem lesz egészen 
meddő, remélem és hiszem, hogy a viszonyoknak ily ismertetése, az ottani állapotok hű 
rajzolása, bizonynyal minden nemesen érző magyar honfi keblében érdekeltséget és 
ragaszkodást fog költeni, a haza szivétől eltépett ezen testvéreink irányában, s meg vagyok 
győződve, hogy most a midőn alkalom nyilt rá, a mult vétkes mulasztásait a jelen helyre fogja 
hozni. Tizfalusi testvéreink a nemzeti irányban való fejlődést és az előrehaladást korlátoló 
idegen gyámságot megunták, vissza vágynak a mostohától az édes anyához, őket elútasitani, 
erőszakkal lefoglalt birtokaikat, erdeiket és jogaikat vissza nem adatni: nemzeti bün és 
vérárulás lenne. 

A hétfalusiak erdejinek, malom, korcsmárlási dézsma és más javadalmainak törvényellenes 
lefoglaltatása Brassó által; történetének tovább nyomozása, vallástörténelme, közigazgatása. 

Eddig e népnek szabadságától való megfosztását és politikai elnyomatását adtam elő, még elő 
kell adnom azon eljárást, a melylyel Brassó a barczasági 10 magyar falut birtokaiból, 
erdőségeiből, malom, korcsmárlási jog és más javadalmaiból alattomosan kiforgatta. 

VII. Hétfalu. 
 
FEJEZETEK 

A Hétfalut érintett hadmenetek csapásai. 
A kun-besenyő beütések, a német lovagok kiüzetésének harczai, és a mongol dulás 
bizonyosan érzékenyen érinték e határ széli, határvédelemre kötelezett népet. E távol ős korra 
azonban adatokkal alig rendelkezünk, s igy csak a valószinség adhat sejtelmeinknek némi 
alapot; de a török korszakban a történeti homály oszlani kezd; e nagyszerű küzdelmekben, 
midőn a magyar nemzet Európa és a keresztyénség érdekeivel azonositván magát, harczra 
szállott az ozmánok vad hatalmával, országunk e Kelettel egybeszögellő végpontja igen 
gyakran volt beütéseknek kitéve, s ezek folyamában a határszél védelmére, a határvárak 



oltalmára hivatott hétfalusi nép gyakran volt harczoknak, lakhelye feldulatásoknak kitéve, 
igy: 

1421-ben, a midőn Amurát szultán roppant seregeit hazánkra vezetve, Brassót bevette és a 
Barczaságot feldulta, Hétfalut is elhamvasztotta annál inkább, mert lakói határőri 
hivatásukhoz hűn a székelyekkel kezet fogva megkisérték a védelmükre bizott határszéli 
szorosok oltalmát, s a törökök tengernyi hadserege csak hosszas harczok után tudta a 
leonidási védelem aczélgátját áttörni; de a hétfalusiak által védett Brasobia várát bevenni 
semmiként nem tudta*Ezen harczok folyama alatt a brassói véderő a tanácscsal együtt a 
gesprenghegyi várat védte, melyet a szultán be is vett; de daczolt hatalmával a Czenktetőn 
levő Brassobia vár, mely királyi vár levén, őrizetét alkalmasint a hétfalusiak alkották; mert ha 
Brassó védte volna, akkor bizonyosan a tanács nem a gesprengi várba, hanem ide huzódott 
volna., miért a szultán boszus népe a hősök lakfaluit elhamvasztotta. 1438-ban a törökök 
ismét feldulták, lakóiból sokakat elhurczoltak. A hétfalusiak részt vettek mind azon keleti 
hadjáratokban, a melyekre Zsigmond király, Hunyadi János és Mátyás király személyesen 
indultak el Brassóból. A mohácsi vész után a Zápolya és Ferdinand közti harczokban a 
hétfalusiak a székelyekkel Zápolya pártján voltak, s azért Ferdinandnak a szászokkal kezet 
fogott vezérei sokáig sanyargatták a hétfalu népét. 1599-ben; a hitszegőleg és váratlanul 
beütött Mihály vajdának Prázsmárnál táborzó hadserege october végén kizsákmányolta a 
hétfalut. Következő évben Miriszlonál való legyőzetése után kimenekülő útjában a Bodzánál 
megállapodott s a Vidombáknál táborzó Básta vétkes elnézése mellett megkezdé a hazából 
való kihuzódását, rémes pályájához azonban a Hétfalu felgyujtásával csinált még rémesebb 
világitást*Lásd Kővári Erd. Tört. IV. k. 111. lap.. Básta rémkora alatt a haza és a Barczaság 
gyászos sorsában részesült. 1655-ben a II. Rákóczi által szétvert semények azalatt, mig a 
fejedelem augusztus 8-án fényes diadalmenetét tartá Fehérvárt, váratlanul beütöttek a 
Barczaságra, azt Hétfaluval s Háromszék egy részével kegyetlenül feldulták, s csak akkor 
takarodtak el, midőn a fejedelmi sergek kiüzetésükre megérkeztek*Ugyanott V. k. 56. lap.. 

1658 augusztusában (15–19.) a Rákóczi lengyelországi hadjáratáért s Rhédei trónról való 
elüzetéseért bosszus porta a Bodzán küldötte be a szilisztrai pashát 80,000 tatár és oláh 
harczossal. Ott állottak a hétfalusiak a Bodzánál a Mikes Mihály által vezénylett 
székelyekkel; de hősies erőfeszitéseik nem tudták feltartóztatni a tengernyi hadat, az, bár nagy 
veszteséggel, áttörte a védvonalt s a legyilkolt honvédők csonkitott hullái fölött robogtak át 
Hétfalut és Háromszék egy részét felprédálni, hol a falukat földig égették, s a kézrekerithetett 
nép ezreit fűzték rabszijra*Lásd Grafius Ján. Sieb. Ruin, a Fundgrub. II. kötetében.. Alig 
vonult el a vész, havasi menhelyéről visszatérő népe Hétfalunak alig épité fel szétrombolt 
lakjait, a midőn 1661-ben Ali pasha vad tatárjai ujból elönték a Barcza szép terét, s a többiek 
közt a Hétfalut is annyira feldulták, hogy egyetlen ház sem maradt meg, sőt éj idején 
meglepett lakóiból is igen sokat vonszoltak rabságra*Szeli krón. 23. Lásd Prot. egyh. és 
iskolai lap. 1862. évf. 42. sz. 1343. lap.. 

Erdély az osztrák házból való uralkodók alá menvén, a hétfalusi s egyáltalában a barczasági 
magyar népre nézve bekövetkezett az üldözések és elnyomatások gyászos korszaka, mely az 
addig szabad nép teljes leigázásával és jobbágyságra vettetésével végződött. Az elnyomók 
(brassaiak) hatalmi túlkapásaikban annál inkább támogatva voltak az uralom által, minthogy a 
barczasági magyarság, mint szabad nép utódja, mint hős határőrök ivadéka, s mint a melynek 
ereiben székely vér csörgedezett, a szabadság és hon-szeretét szolgai lealáztatása közepette is 
megtartotta mindig, s valahányszor a hazát vész fenyegette, valahányszor a megtámadott 
magyar alkotmány megszilárditására, az aláásott magyar szabadság kivívására alkalom nyilt: 
e nép, szebb multjához hűn, mindig a kötelesség útjára lépett. Első csatlakozott a beütő 



Tökölyihez, midőn hódolatát a Földvárnál táborozó szabadsághősnek legelőbb vitte meg, s 
harczképes fiait felajánlá a haza igazának védelmére; midőn aztán a tatárok és oláh 
segédsergektől cserben hagyott Tökölyi fényes győzelmeinek hasznosithatása nélkül 
kénytelen volt a közelgő badeni herczeg elől a Bodzánál kivonulni, a 10 lovasezredével oct. 
24-én Földvárnál táborzó badeni herczeg népe iszonyú dulást vitt végbe a Barcza 
községeiben, a zsoldot nem kapó sereg minden török és tatárnál inkább prédált, nem tekintve 
barát- és ellenségre. Hétfalu, Krizba és Apácza bár mentességeért nagy hadisarczot fizetett, 
mégis ki lett rabolva; mit elvinni nem tudtak, megsemmisitették, még a templomok se voltak 
megóva, azokat is kiprédálták, oltárait kidobták, s istálókká alakitották át*Lásd Fundgruben 
II. 238–279.; ekként inaugurálta az atyai kormányt az istenfélő badeni herczeg. 

Ott volt a barczasági 10 magyar falu harczratermett fiatalsága Rákóczi Ferencz 
szabadságvédő harczaiban is, s mind végig híve maradván azon zászlónak, melyek jelszava 
haza és szabadság volt, s mely oly magasan lengett a magyar szabadságharczok 
legdicsőbbikének véráldozatokban és honfi erényekben oly nagyszerű, oly magasztos 
küzdelmei felett. 

Természetes, hogy a haza érdekeihez hű nép honfierényeiért üldözve volt, és éppen ezen szép, 
emelkedett önmaguktartása segité elő azon visszás és erkölcstelen álláspont megszilárdulását, 
a mely ezen hazához hű népet, a haza érdekeit minden időben megtagadott, a haza 
ellenségeivel minden időben készségesen czimboráló brassai szászok könyörtelen hatalma és 
szolgasága alá jutatta. 

A honvédelemnek hozott áldozatok, a harcznak felettük gyakran átviharzott dulásai mellett 
ezen nép más csapások által is fogyasztatott. Az 1718, 1756 és 1757-ik években iszonyú 
döghalál pusztitá a hétfalu népét, oly nagy mérvben, hogy csak az utóbb emlitett két év alatt 
500 haltak el*Szeli krón. 23. Lásd Prot. egyh. és isk. lap 1862. évf. 42. sz. 1343. lap.. 

Igen valószinű, – bár adatunk nincs rá – hogy az utóbbi török háborúkban, midőn II. József 
hóditásvágya a törököt hazánkra zuditá, s midőn a Bodzánál levő székelységet 1788-ban 
vezérüknek árulása miatt, az álnokul hátuk mögé vezetett törökök lekaszabolván, a Barcza és 
Háromszékre beütöttek: Hétfalu is mint a határszélhez legközelebb eső vidék ki volt a 
dulatásnak téve. 

Hétfalu az 1848–9-ki szabadságharczban. 
1848, a szabad és nagy eszmék győzelmének ama dicső korszaka a barczasági szegény, sokat 
sanyargatott magyar népnek is üdvöt és szabadságot hozott; kétszáz évi elnyomatás s több 
évtizedi terhes jobbágykodás után ők is szabadokká s jogrészes honpolgárokká lettek; de a 
nagy eszmék vívmányainak nemesitő vérkeresztségét ők sem kerülhették el, mert a város 
(Brassó), melyet évszázadon át hűn szolgáltak és felgazdagitottak, nem tudott tőlük megválni, 
a nélkül, hogy gyászos uralmának vérnyomait ne hagyja e végtelenül sokat gyötört nép 
történelmének lapjain. 

Hétfalu, illetőleg a tizfalu magyar lakói nem voltak, nem lehettek a haza iránt, mely nekik 
szabadságot és polgári jogot adott, hálátlanok, nem közönyösek akkor, midőn a hazát és az 
eszme nagyszerű vívmányait vész fenyegette. A tizfalu népe visszaemlékezve székely 
eredetére, s tudva, hogy rá üdv, szabadság és fenmaradás csak onnan jöhet, sőt átérezve azon 
magasztos honfikötelesség követelményét, mely a szabadság kiérdemeléseért néha nagy 



áldozatokat kiván a népektől, ők is némely papjaik és jegyzőik nagy részének élénk ellenzése 
daczára képviseltetni akarták magokat az agyagfalvi nemzeti gyülésen (1848. oct. 16-án), 
melyre egy minden falu megbizottjaiból álló küldöttséget inditottak*Ezen küldöttség tagjai 
voltak Bácsfaluból: Borcsa András, Gocza János. Türkösből: Kurucz András, Jakab Mihály, 
Kis András, Csernátfaluból: Borcsa István, Plésa András. Hosszúfaluból: Veres-Gaudi János, 
Magdó Samu, Csukás György, Giró János és Dávid János. Tatrangról: Csabai István, Jakab 
Mihály, Váncsa János és Miklós György (tanitó). Zajzonból: Foris István és Miklós Samu 
(tanitó). Pürkereczről: Pap István, Piroska Márton. Krizbáról: Sala István, Mózes Miklós, 
Jakab Samu. Apáczáról: Bölöni Imre, Szebeni Miklós, Szentpáli József, Jakab Imre. 
Ujfaluból: András (Angyeleti) Márton és Pál István. Összesen 28 személy.. Ezek ott a 
testvériség szent frigyét megujiták; a megtámadott magyar alkotmány védelmére a barczasági 
magyarság készségének kifejezést adtak, valamint e szegény nép azon óhajtásának is, hogy, 
mint székely eredetű, régen székely jogokat élvezett s a székely ispánok hatósága alá tartozott 
nép ujból a Székelyföldhöz csatoltassék. A nemzetgyülés az elszakadt testvér népnek ez 
őszinte, áldozatkész csatlakozását a legnagyobb lelkesedéssel fogadta, s erre vonatkozó 
határozatát jegyzőkönyvbe iktatta a mint következik: 

(Az agyagfalvi 1848. oct. 16-ki első ülése jegyzőkönyvének 9-ik pontja 5-ik lap) Apácza, 
Ujfalu, Krizba, Csernátfalu, Türkös, Bácsfalu, Pürkerecz, Zajzon és Tatrang képviselői 
megbizó leveleik beadása mellett kérték, hogy mint magyar ajkuak a székely nemzet 
honvédelmi rendelkezései alá ajánlják magokat, s a nemzet törvényes akaratának egyesitett 
erővel támogatására készek. 

Határoztatott: hogy miután a székely nemzet erős elhatározása nemzetiségi tekintetek nélkül a 
jogaikban sértetteket oltalmazni, azért nevezett községek kivánatát méltánylattal veszi s a 
honvédelem érdekeiben teendő rendelkezéseit ide is kiterjeszteni határozta, s a közönségek 
küldöttei hitüket a magyar alkotmányra le is tették. Brassó városával a kiegyenlitést elintézni 
Horváth Albert atyánkfiára bizták. 

A szivének legnemesebb sugallata után indult barczasági magyar nép ezen csatlakozása által 
volt földesurának, Brassónak rémitő haragját és boszuját vonta magára, s a barczai szászok és 
a hétfalut lakó oláhok összeesküdtek e szegény nép elpusztitására, mi által az elszigetelt 
hétfalusi magyarság két tüz közé szorittatva, a legválságosabb helyzetbe jutott. Brassó 
boszudühe legelőbb abban nyilvánult, hogy az agyagfalvi gyülésről visszatért küldöttség 
tagjai egy század katonaság által elfogatva, börtönbe hurczoltatta, s azok több hónapig 
kinlódtak Brassó rideg fogdáiban, hol saját költségökön élve, nélkülözéseknek és a gyakori 
vallatásoknál határtalan zaklatásoknak voltak kitéve; azok, a kiknek volt utánjárója, főleg, kik 
a szász igazság kerekeit kenni tudták, nehány hónap mulva kiszabadultak, de a szegény 
apáczaiak egészen Brassónak Bem általi bevételéig szenyvedtek a szászok fogdáiban. 

Ez azonban csak kezdet volt, mert a szegény barczai magyarságnak azért, hogy 
nemzetfeleivel rokonszenvezett, s mert a magyar alkotmányhoz való ragaszkodásának 
kifejezést adott, bünhödnie kellett. 1848. oct. 27-én a 3000 fogarasi oláh néphad nehány 
ágyúval Brassóba érkezett, honnan a hétfalusi magyarság megfenyitésére küldettek ki. A 
féktelen tábor Orgidán és Szekerján nevű tribunok vezetése alatt kivonulva, a csernátfalvi 
mezőn levő domboknál tábort ütött, s miután 10 napra a tábor számára Hétfaluból élelmet 
rendeltek és kaptak, Hétfalu minden nős emberét oda parancsolták, azok mindenikét két kard 
alatt átbujtatva a császár hűségére feleskették. Itt hangzott el egy bácsfalvi goga nevű oláhnak 
azon rémes kiáltása: „Uraim, csak két órát engedjeték, s mi ezen kuruczoknak végére járunk”; 
már villogtak a testvérgyilkos fegyverek, s hogy itt a fegyvertelen és védtelen hétfalusi 



magyarság le nem gyilkoltatott, hogy az enyedi, zalatnai, krakkói, verespataki, felvinczi, 
gerend-kereszturi és nagylaki embermészárlások itt meg nem előztettek: azt sem a brassai 
szászoknak – kik oda ily czélból küldötték s kézalatt arra ösztönözték, – sem a hétfalusi 
oláhoknak – kik az őket vendégszeretőleg befogadott magyarok legyilkolására vett intés 
következtében azonnal készen voltak: hanem köszönhetjük egyedül a nevezett két tribun ritka 
becsületességének és erélyes közbelépésének. Tisztelet és a történelmi elismerés méltánylata 
legyen e két férfi nevén, kik bizonyára küldőik felett, ha értelemben nem is, de az emberi 
jogok tiszteletében óriási magasságban állottak. 

Elvonult tehát a hétfalusiak feje fölé helyezett Damocles-kard, s ez alkalommal semmi 
nagyobb baj nem érte őket, minthogy az agyagfalvi küldöttség tagjainak házai széthányattak, 
s a tábort több ideig kellett élelmezniök és vendégelniök. A rablás és gyilkolástól visszatartott 
oláhság azonban nem tudta természetes vad ösztönét fékezni, s mivel itt tért nem nyerhettek, 
Bodolára csaptak rá, hol az udvarházakat kirabolták és szétrombolták. 

Ez alatt az események óriási léptekkel haladtak: az agyagfalvi térről kiindult székely tábor 
szétszóratott, Kolozsvár elesett, s egész Erdély az ellenség kezébe került, csak Háromszék 
daczolt még; csak e kis terület hősi népe állott szembe a zsarnokság hatalmas zsoldos 
hadseregével. De e kis népcsoport, páratlan hősiséggel és eszélyesen berendezett harczaival 
nemcsak az ellenségtől védte meg teljesen ama szék területét, sőt a Brassóban maneuvrirozó 
Gedeon ellen decz. 5-én támadólag lépvén fel, beütött a Barczaságra is, midőn Hermánynál 
rájok nézve győzelmes harczot vívtak. Ekkor történt, hogy e falu egy része esetlegesen 
felgyulván, a lángok martalékja lett. Ezen látvány annyira megrettentette a Hétfalu alatt 
tanyázó oláh tábort, hogy azok részint a bodolai garázdálkodásért való megfenyitéstől tartva, 
de még inkább féltve a környékből összehordott gazdag zsákmányt, a nélkül, hogy csak egy 
székely mutatkozott volna, eszeveszetten menekült Brassóba. A székelyek ezen sikerült 
kémszemléjük után visszahúzódván, a Brassóba menekült hétfalusi oláh lovasok decz. 14-én 
megrohanták a hétfalusi magyarokat, azokat kirabolták s a védtelenek közül többeket, azok 
közt a hosszúfalvi magyar lelkészt Szász Györgyöt a legiszonyubb kegyetlenkedéssel 
gyilkolták le*Egy öntött vas kályhát izzóra hevítvén, arra tették rá s addig perzselték, mig 
lelkét kiadta.. A testvérvér már omlott s már-már rémletes vérfürdővé fejlődött, midőn 
Tatrangról nehány Kossuth-huszár a magyarok segítségére sietvén, a csak védtelenekkel 
szemben bátor oláh lovasok brassói búvhelyükre futottak, hogy adandó alkalommal ismét, 
mint fenevadak csapjanak prédájukra. 

Háromszék nemcsak önmagát védte; figyelmét kiterjeszté a veszélyben forgó hétfalusi 
testvérek oltalmára is, s decz. 19-én Sárosy csapatvezért küldötte ezen szorongatott nép 
fedezésére. Ő néhány, a rablás- és gyilkolásban részt vett oláh vezért kézre keritvén, intő 
például haditörvényszék elé állittatta s agyonlövette, néhány más elmenekültnek pedig házát 
széthányatta. Karácson szombatján nagy sürgés és forgás volt a hétfalusi gazdasszonyok közt, 
mindenik kalácsot, réteseket s más csemegéket készitett, hogy az őket megvédett honvédeket 
a szent ünnepeken megvendégelhessék; azonban Háromszéknek ez időben minden karára 
szüksége levén, Sárosy rendeletet kapott a Háromszékre való visszatérésre. Alig húzódtak el a 
Kossuth-huszárok, a hétfalusi oláhok e hirt már megvitték Brassóba, s midőn a megváltó 
születési ünnepére készülő nők kalácsaikat a kemenczébe vetnék be, az éj sötétében a 
hétfalusi oláhok a brassai szász önkéntesekkel (freischaar) megindultak a legvéresebb mű 
végrehajtására. Azonban a szász hősök még Brassóban nagyon magasra csapkodott harczi 
lángja a hüvös estvén nagyon lehangolódott, s csupa előrelátásból a Tömös vizénél (hol 
ellenség semmi esetre nem jöhetett) fedezetül hátra maradtak, mig fegyvertársaik és 
szövetségeseik iszonyú orditások között rohanták meg Bácsfalut. 



Szomoritó jelenetek fejlődtek itt ki, mert a sötétség e vad martalóczai nem és korra való 
tekintet nélkül legyilkoltak mindenkit, ki előlük elmenekülni nem tudott, csak a bácsfalvi 
magyar templom mellett 17 legyilkoltnak hulláját találták meg. Innen rabolva, gyilkolva 
vonult végig a más három falun a vérengzők e kegyetlen csordája, nyomában lángözönt 
támasztva s az ártatlan legyilkoltak jajveszéklése és égreszáló átkától kisérve. Türkös 10, 
Csernátfalú 11, Hosszúfalu 7, Tatrang 6, Pürkerecz 1 emberélettel áldozott ezen emberrel 
táplálkozó Molochoknak; s Tatrang egészen, a többi faluk is részben a lángok martalékjává 
lettek. A szegény hétfalusi magyarság féltőbb holmijával a havasokra menekült; de Köba 
völgyében levő búvhelyökön is felkeresték a tömösi vámnál őrizeten levő oláh határőrök s 
mindenükből kifosztották. 

Ily karácsoni ünnepet rendeztek a – brassai szász programm szerint működő – hétfalusi 
oláhok; ekként ünnepelték meg születésnapját a megváltónak, ki szabadságot, testvéri 
szeretetet hirdetett az emberiségnek. S vajjon felhozhatják-e önigazolásukra azt, hogy itt 
százados nyomort és rabszolgaságot torolt meg a nép igazságos boszuja, hogy itt a lánczait 
eltépett Spartacus méltó haragja dult? Nem, hisz a kiket itt oly iszonyuan gyilkoltak, azok 
nem voltak földesuraik, kik a nép nyomorán élődtek, kik a népet díjtalanul munkára szoriták, 
kik a feudalismus kárhozatos bilincseit tevék a nép nyakára; ezek itt szintén századokon át 
sanyargatott és zsarolt jobbágyok voltak és oly testvérek, kik őket az idegen zsarnokság elől 
menekülőket*A hétfalusi oláhok mind jövevények, kik a dunafejedelemségekből a törökök és 
saját kormányuk zsarolása elől menekültek ide; minden nélküli koldus nép volt az, mely e 
haza zsirján hizott meg, s a hétfalusi havasokon legeltetett nyájaiból gazdagodott fel. maguk 
közé vendégszeretőleg befogadták; kik velük századokon át egy só, egy kenyeren éltek, kik 
velök örömet, fájdalmat megosztottak, sőt ennél többet tettek, mert önmegszoritással 
falujokban telephelyet adtak nekik, s mi több, az ő jóllétükért dolgozva őket felgazdagitották. 
A midőn az itteni magyarság a jobbágyság terhes igája alatt görnyedezett, s mig a hazának 
pénz- és véráldozatot hozott: addig a hétfalusi oláhság szabad létnek örült s csekély használati 
bér fizetése mellett a közhelyeken szabadon emelhetett lakot magának, s Hétfalu havasain 
szabadon legeltette nyájait; e mellett kivonták mindig magukat a katonáskodás terhe alól: 
illetéküket is mindenkor (még most is) a magyarok állitván ki. 

Honnan tudjuk kimagyarázni az emberi szívnek ily elfajulását; hogyan tudjuk az emberi 
hálátlanságnak ily sötét förtelmét megérteni, miként lehessen a végtelen jóságnak ily 
határtalan rosszal való visszafizetését értelmezni?! oly kérdések, a mire nincs kielégitő felelet. 
De vessünk fátyolt e rémjelenetekre; a sötét hálátlanság e megdöbbentő példáit kerülje ki 
tekintetünk, adjuk át a tetteseket, s a nép vad dühét vezető értelmi bűnösöket*A hétfalusi 
oláhok Brassóban azzal voltak biztatva, hogy ha a hétfalusi magyarságot kiirtják, 
fekvőségeiket ők fogják örökölni. a történelem igazságos itéletének. 

Ily szomorúan végezték a szegény hétfalusi magyarok a nékik szabadulást hozott, az oly édes 
reményekkel kecsegtetett s oly boldog elégültséggel megkezdett 1848-ki évet. 

A hétfalusiak legyilkoltatása és kifosztása azonban mitsem használt az osztrákok bukott 
ügyének, mert Bem már visszahódította Erdély nagy részét, s a háromszékiek által fenyegetett 
Brassó védelmére 1849. febr. 2-án muszkák vonultak be a Tömösnél, kikkel febr. 4-én 
férfiasan mérköztek meg Háromszék hősei Hermány és Szent-Péter közt. Ez év márcz. 18-án 
osztrák császári sereg jött Hétfaluba, nem állást foglalni és harczolni, oh nem, nem harczosok 
voltak ezek, hanem holmi kengyelfutók, kik Bemnek Feketehalomnál 19-én megszólalt ágyúi 
és az utánuk nyomuló háromszéki hősök elől a muszka védsereggel együtt csakhamar 
kimenekültek Oláhországba. 



A márcz. 20-án Brassóba bevonuló magyar hadsereget a már oly sokat szenvedett hétfalusiak 
örömmel és lelkesedéssel fogadták; a haza sorsának jobbra fordulta feletti örömök oly nagy, 
oly határtalanul volt, hogy a magyar azon nemes jelleméből kifolyólag, mely szerint 
szerencséje közt bántalmat és vétket könnyen feled és megbocsát, hóhéraiknak és 
kirablóiknak még csak számadásra vonását is mellőzték. A szabadságért való szenvedésben 
már kijutott osztályrészök; most annak oltalmazása dicsőségében is osztozni kivántak, s 
Bemnek egész hősies elszántsággal ajánlák fel harczképes fiaikat a haza szent jogának 
oltalmazására. Bem és a miniszterium közt sokáig vita tárgya volt azon kérdés, hogy a 
Hétfaluból alakitandó zászlóalj honvéd- vagy határőr-zászlóalj legyen-e? Bem, kinek 
tapintatossága felismerte e nép értelmiségét és hősiességét, a honvédzászlóaljjá tétel mellett 
volt, s e nézet győzvén, a hétfalusi zászlóalj a 126-ik számu honvédzászlóaljjá alakittatott át. 
Ezen 1165 emberből álló csapat bár forradalmunk utószakában csak rövid ideig szerepelt, de 
mégis oly szép és hősies volt pályája, hogy lehetetlen azt a harcztérek vészein át nem 
követnem a végett, hogy a forradalom-történetünknek dicsőségük feljegyzésére tisztán 
hagyott egyik lapját betölteni igyekezzem; annyival inkább, mert a haza bekövetkezett 
gyászos sorsa feletti közös levertség és a nemtelen boszú vérlázitó jelenetei közepette, az 
elnémitott történelmi igazságnak még mind nem volt ideje, hogy ezen nép nemes magatartása 
és hősies önfeláldozásának meghozza a történelmi elismerés köteles adóját. Legyen azért 
nekem megengedve a hiány pótlása czéljából a hétfalusi hősök csapatjának a 126-ik 
honvédzászlóaljnak rövid történetét itt előadnom*Az adatokat a zászlóalj több tisztjeinek 
kikérdezése nyomán azok felvilágositásának köszönhetem; és igy azokat az egyedüli 
legbiztosabb forrásból nyertem.. 

Háromszék önvédelmi harczainak dicsőségéből oroszlánrészt nyert Vida Dániel, az ottani 
szervezkedés lelke, bizatott meg Bem által, mint a 126-ik zászlóalj kinevezett őrnagya, a 
hétfalusi haderő szervezésével. A szervezés már márczius hó folytán kezdetét vette, s 
annyival gyorsabban keresztül vihető volt, mert a székelyek közül néhány képzett tiszt s több 
altiszt alkalmaztatott; de elősegité leginkább a hétfalusiak tanulékonysága és értelmisége, a 
mely oly nagy volt, hogy a zászlóalj 1165 harczosa között egyetlen egy se volt, ki irni, olvasni 
ne tudott volna, miért már az első hetekben, daczára annak, hogy azelőtt a fegyverről 
fogalmuk sem volt, egész megnyugvással lehetett altiszteket közülök kinevezni. 

A hétfalusi zászóalj harczfiai megérdemelnék, hogy nevük egyenként be legyen jegyezve a 
haza iránt érdemeket szerzettek névsorába; de e munka korlátolt tere nem enged arra helyet. 
Mindazonáltal még sem tehetem, hogy az egésznek meghozott hódolat és elismerés 
nyilvánitása mellett legalább a zászlóalj tisztikarát meg ne nevezzem. 

Őrnagya volt sepsi-szent-királyi Vida Dániel. Századosok voltak: s.-szent-györgyi Gyárfás 
Lajos, s.-szent-györgyi Kis Károly, barátosi Mircse Dénes, bodosi Dávid Lajos, bajai Hengel 
Béni és Nagy Károly. Hadnagyok alcsernátoni Jáni Filep, s.-szent-királyi Jancsó Samu, s.-
szent-királyi Vida József, kökösi Ujvárosi Ferencz, dézsi Csomafái Károly, bereczki Magdó 
Antal, álbisi Vén Ferencz, s.-szt.-királyi Sükösd János, Orbán János, Biró Lajos (a hires retyi 
pap testvére), k.-szt.-léleki Barabás Sándor, kézdi-vásárhelyi Szőcs Dani, bereczki Vatány 
József és bölöni Tana Benedek; altisztek voltak Hosszúfaluból Jáni Márton, Dávid és István, 
Türkösről Kelemen György, Pünkösti János, Jónás Mihály, Farkas István. Csernátfaluból 
Islik István, Dávid István, Dávid János, Székely János (ez a két utóbbi dobos), Bácsfaluból 
Falnagy János stb. 

Meg kell még emlitenem azt is, hogy Hétfaluban 1848-ban az agyagfalvi gyülés után mindjárt 
alakult volt egy század nemzetőr, melynek századosa Miklós Samu, főhadnagya Sándor 



János, alhadnagya Csocsa József és szervező őrmester Deák János volt; ezek azonban rövid 
ideig tarthatták magukat, mert a brassaiakkal kezet fogott oláhok lefegyverezték. Meg kell itt 
még emlékeznem, mint Hétfalunak a forradalom alatt érdemeket szerzett fiairól: Korodi Pál, 
Szász György evangelicus és Molnár katholikus (türkösi) lelkészekről, kik buzditák és 
lelkesiték e népet. Fel kell emlitenem Farkas Károly ó-sánczi ellenőrt, fennebbi Miklós Samu 
csernátfalusi, és Miklós György zajzoni jegyzőt a két lelkes testvért, kik a haza ügyének hű 
szolgálatáért üldözést és börtönt szenvedtek*A két Miklós testvér a forradalom után 3 évig 
bujkált az erdőkben, s bár 100 arany volt fejükre kitüzve, senki fel nem jelentette; 1852-ben 
elfogták s 5 hónapig voltak a brassai fogdában elzárva, mikor hg Schwarzenberg parancsára 
szabad lábra helyeztettek, hivatalaikat azonban soha vissza nem nyerték, s most is 
elszegényedve bár, de érdemekben annál gazdagabbul élnek.. De lássuk a székely tisztek 
vezetése alatt harcztérre szállt hétfalusi honvédzászlóalj történetét. 

A háromszéki önvédelmi harczokban már tűzpróbát kiállott, fennebb megnevezett tisztek és 
altisztek vezetése alatt a zászlóalj kiképezése oly gyorsan haladott, hogy ápril hó első 
napjaiban már maneuvrirozva vonult be Brassóba, hol két hétig maradt helyőrségen, mely idő 
alatt begyakorlása és kiöltöztetése folyt; de ha az előbbi semmi kivánnivalót sem hagyott 
fenn, az utóbbi – a minden irányban igénybe vett munkaerő felosztása miatt – csak lassan 
haladhatott, s a hétfalusiak egyenruházása be sem végződhetett*Valóságos honvéd 
egyenruhája csak a tiszteknek volt; a legénység veres szalaggal ékitett fehér kalapot, veres 
zsinóros fehér magyar nadrágot és bakkancsot kapott; az el nem készülhetett honvéd attilákat 
csak köpeny helyettesité., midőn a zászlóalj Fogarasba rendeltetett át, hol a hétfalusiak 
értelmiségének és jó erkölcseinek feltudható fegyelem oly nagy volt, hogy még ma is 
példabeszédileg emlékeznek rá a fogarasiak. Harczászati kiképzetése pedig annyira tökéletes 
volt, hogy bármely öreg gránátos csapattal megmérkőzhetett volna, mit a székely tisztek 
befolyásának is, de leginkább e nép székely eredetéről tanuskodó harczias szellemének s 
emelkedett hazaszeretetének tudhatunk fel. 

E csapat vitéz magatartása és öntudatos kötelességérzete oly nagy volt, hogy egy alkalommal 
valamely veszélyes vállalatra 20 ember szükségeltetvén, az őrnagy felállitott zászlóalja 
legénységét fölhivta, hogy akik vállalkozni akarnak lépjenek ki, mire a zászlóalj kétharmada 
kilépett s a kilépettek egymással vetélkedtek azon dicsőség felett, hogy a hazáért vésznek 
kitehessék magokat. 

De nem sokára bekövetkeztek azon válságos napok, a midőn a zászlóalj minden emberének 
alkalma nyilt a hazáért való önfeláldozás dicsőségében résztvehetni. A magyar nemzet, – 
melyet készületlenül leptek meg a törvénytelen és szuronyokra támaszkodó hatalom roppant 
hadsergei, s mely ellen a haza félrevezetett nemzetiségei mindenütt gyilkoló fegyvert emeltek, 
– ősi dicsőségének egész nagyságában emelkedett föl, s lesújtva elleneit, győzelmesen 
lobogtatta a szabadságnak magasra emelt zászlaját. A megalázott dölyfös Ausztria a 
megsemmisülés örvénye szélén sem tudott méltányos lenni azon nemzethez, mely három 
századon át legnemesebb vérét áldozá az ő oltalmára, nyomorkodva és szegénykedve azért, 
hogy Ausztriát felgazdagitsa, szaggatott keblével fedezve, hogy őt éltesse. Ausztria 
legyőzettetése perczében sem tudott ezen neki oly végtelen szolgálatokat tett nemzet iránt 
méltányos és engedékeny lenni, s a nemzet, alkotmányának biztositása feltétele alatt, oda 
nyujtott béke jobbját elútasitva magától, inkább fordult segélyért természetes ellenségéhez, s 
inkább kereste a muszka szövetségét, hogysem három század alatt egyszer igazságos tudjon 
lenni legnagyobb jóltevője és életadója: a magyar nemzet iránt. 



A zsarnokság jeges medvéi már mindenfelől közeledtek szegény áldozatul szánt hazánk felé; 
az Erdélyt fenyegető muszka hadsergek legnagyobbika a Lüders által vezetett 40,000-nyi 
ember ez országrész délkeleti szögletének irányult, hol három szoroson lehete hazánk szivébe 
behatolni. Bemtől tehát rendelet jött, hogy a hétfalusi zászlóalj két százada siessen a törcsvári 
szoros védőrségének erősitésére, a fennmaradó 600 ember két ágyúval és egy, Barthos János 
százados által vezénylett Kossuth-huszár századdal a fogarasi várat fedezve és az Olt 
folyamtól a Kárpátokig (Vledényig) terjedő tért védve, igyekezzék az ellenséget feltartóztatni; 
túlnyomó ellenség előtt harczolva húzódjék Fogarashoz s azt, a meddig lehet, védje; meg nem 
tarthatás esetében a fogarasi vár védelmére egy századot visszahagyva, Segesvárhoz 
húzódjék, gr. Haller Ferencz ottani csapatjával csatlakozandó. Ezen rendelet értelmében vett 
állást a Fogarasban levő csekély haderő, s miután Lüders hadserge Kis Sándor leonidasi hős 
védelme daczára a tömösi szorosnál berontott, Brassóban való nehány napi pihenés után 
Lüders – Szeben felé igyekezvén – előcsapatját Engelhardt tábornok alatt Szeben, illetőleg 
Fogaras felé inditá. De útjában csakhamar feltartóztatták a 126-ik zászlóalj vitézei, kiknek 
előőrsi csapata jun. 24-én már győzelmesen harczolt a muszka előőrsökkel. E naptól fogva 
naponta folytak az előőrsi csatározások, melyekben a hétfalusi zászlóalj most ez, majd ama 
szakasza tűntette ki magát; de mivel a magyarok feladata csak az ellenség figyelése és 
feltartóztatása volt, nagyobb csatákba nem bocsátkoztak. Ezen apró csatározásokban is a 
hétfalusiak magatartása s öntudatos bátorsága, kitüntette azon vitézségüket, mely székely 
eredetükre mutat. A zászlóalj – mely ezen apró csatározásokban tette le a katonai szigorlatot, 
– annyira fegyelmezettnek és elszántnak bizonyult, hogy ezen és a későbbi vészteljes 
csatákban is nem volt eset, hogy bár csak egyetlen maródi vagy harczkerülő fordult volna elő. 

Jun. 30-án Lüders egész hadsergével nyomulván elő, egy reggeltől estvig tartó nagyobb 
előőrsi csata fejlődött ki Mundra és Fogaras közt, melynek czélja a muszka erő kémszemlélete 
volt, s miután Vida őrnagy meggyőződött, hogy itt a korábbinál sokkal nagyobb erővel van 
dolga, minden rendelkezhető erőt magához vont Fogarasból, hogy a következő napra várt 
támadásnak sikeresebben ellentállhasson és útasitásához képest az ellent minél hosszabb időre 
feltartóztathassa. Azonban másnap reggel nem volt kivel szembeszállani, mert Lüders a 
háromszéki események következtében Persányba vonta vissza hadtestét. Ugyanis, a hogy 
Lüders Kézdi-Vásárhely bevétele és az ottani készletek megsemmisitése által Háromszéket 
teljesen meghódoltnak hivén, Szebennek vette útját, a Csíkba visszahúzódott Gál Sándor 
tekintélyes sereg élén tért meg s magához vonva a háromszéki csatlakozókat, a kökösi hidnál 
csúfosan visszakergette Adlersberg muszka tábornok hadosztályát. Lüders, Gál 
előrenyomultának hirére – átlátva, hogy a székelyekkel nem oly könnyen lehet boldogulni, 
mint egyelőre hitte, – önmaga egész erejével visszafordult Háromszék ellen, s jul. 5-én a 
Szent-Györgynél elterülő Szépmező virányain vívatott azon egyenetlen, de hősies csata, hol 
6000 székely harczolt 40,000 oroszszal sokáig győzelmesen, s midőn végre soraikat a 
muszkák 25 ágyúja meggyérité, s midőn a tisztikar egyenetlensége a székelyek egy részének 
visszavonulását idézé elő, akkor egyes csapatok kiválva, a waterlooi franczia gárda jelszavát 
hangoztatva, utolsó emberig harczoltak, s legyőzetve is győztesek maradtak. Ezek voltak az 
események, melyek Lüderst visszatériték fogarasi útjából. 

Lüders egész haderejét Háromszékre visszavezetni levén kénytelen, csak egy figyelő csapatot 
hagyott hátra Persányban, s igy a fogarasi magyar véderő is csak előőrsi kémszemlészettel 
foglalkozott*Ezen idő alatt a fogarasi várparancsnokság utján Bemnek egy rendelete érkezett, 
melynek az volt értelme, hogyha az ellenség oly tulnyomó erővel támadna, hogy feltartani 
nem lehetne, akkor a fogarasi magyar csapat lépésről lépésre harczolva nem többé Galacz 
felé, hanem a frekki hidhoz vonuljon vissza. A fogarasi vár tarthatatlan levén, ily 
visszavonulás esetében a várőrizet is csatlakozzék Vida csapatjához, mikor az egész csapat 



feletti parancsnokságot fogarasi várparancsnok (osztrákföldi) Móricz József alezredes fogja 
átvenni. Ezen rendelet azonban – a mint az Bemnek Tuzson János előtt tett szóbeli 
nyilatkozata bizonyitja – hamis volt, s nem kis mértékben folyt be a fogarasi hadműveletek 
megzavarására. egészen julius 11-ig; ekkor azonban elérkeztek a megpróbáltatások nagy és 
döntő perczei, mert éjfél utáni két órakor Lüdersnek Engelhard tábornok által vezénylett egyik 
hadteste Mundra mellett egyszerre homlokzatban és az Olt jobb partján levő balszárnyat 
támadta meg, a Vida őrnagy által személyesen vezénylett kis magyar haderőnek. Végtelen 
volt a megmérkőzött két haderő közt az aránytalanság, mert Engelhard 20 nagy kaliberű 
ágyújával a magyarok csak 2 háromfontost; 12,000 emberével csak 600 honvédet állithattak 
szembe, s a harczot, melyet előbb a tüzérség kezdett és a gyalogság folytatott, újoncz 
honvédeink nemcsak emberül megállták, hanem a muszkák többszörös rohamát 
visszavetették. Vida, a figyelmét mindenre kiterjesztő éber parancsnok, minden intézkedést 
megtett arra, hogy hadállása meg ne kerültethessék; de rendeletei főleg a papiros malomhoz 
felállitott lovas őrállomás parancsnoka által szigorúan végre nem hajtatván, annak 
következtében az ellenségnek sikerült egy osztály uláhnust a Kárpátok tövénél észrevétlenűl 
lelopva – Bethlen helységében a honvédek háta mögött felállitani. 

Vida látva az ellene fölléptetett ellenséges erő roppant nagy voltát, s feladatának, hogy azt a 
lehető sokáig feltartóztassa, megfelelvén, reggelfelé megkezdette harczrendben való 
visszavonulását, s folytonosan harczolva húzódott Fogarasba, hol a vár előtti országút és a 
Bruckenthal udvar előtti hidat Barthos János mindaddig védte, mig a gyalogság a város 
Szeben felől való végébe vonult s ott harczrendét kifejtendő volt a lépésről lépésre való 
visszavonulás foganatositására; a midőn egyfelől a megkerülő ellenséges uhlánus csapat 
támadása, az ezek által megtéritett menekülők és a Fogarasból kifelé huzódó szekerek 
összetorlódása s a honvéd sorok közé való furódása, másfelől a mindkét oldalról támadó 
ellenség hirtelen bevágása oly általános zavart idézett elő, hogy minden rend felbomlott s 
minden további rendszeres hadmozdulat kivitele lehetetlenné lett. Ennek következtében 
felbomlott a csatasor, mindenki az ellenségen való átvágás és önmegmentés gondolatával volt 
elfoglalva, csupán Tana Benedek főhadnagynak sikerült egy erős honvédcsapatot tömegben 
tartani s ezzel magát és elfoglalt álláspontját mindaddig védni, mig emberileg lehetséges volt, 
s mig az ellen feltartása által bajtársainak elmenekülhetését megkönnyitheté. Ott e 
kétségbeesett végtusában kapta Ujvárosi Ferencz honvédhadnagy azon egész arczát elboritó 
sebeket, melyek becse minden érdemrendeknél nagyobb, s melyek büszkébben viselhetők. Ott 
volt huszárjaival Barthos százados, s emberi fogalmat felülhaladó erőfeszitéssel küzdött, 
feltartva a tengernyi ellent, mig csak lehetséges volt; és ott volt mindvégig maga a parancsnok 
Vida Dániel őrnagy is, s a mig csak egy volt ki harczolt vele együtt, addig helyéről meg nem 
mozdult, daczára annak, hogy az elmenekülésre Barthos és mások által is fel volt szólitva. 
Midőn végre Tana és Barthos csapatja is megtöretett, s midőn a kivághatás minden reménye 
eltűnt, azon ötletből, hogy a szabadság érdekében még szolgálatait hasznosithassa, az ellen 
sürű tömegén átvágva magát az Olt felé húzódott: itt azonban 12 kozák állotta útját, midőn a 
hosszason tartó viaskodás közben 3 dzsidaszurást kapott, s ezek és más apró sebek miatt 
lováról lehanyatlott. A kozákok elfogott lovával elnyargaltak, mig más martalócz kozákok 
levetkőztették, s mivel köpenye alatt őrnagyi egyenruháját s azzal az elaléltban némi életjelt is 
fedeztek fel, addig vagdalták, mig halottnak hitték. 

Ott feküdt vérében iszonyatosan összevagdalva a jobb sorsa érdemes, a hazának addig is oly 
nagy szolgálatokat tett hős, mig eszméletét a reggeli hűs levegő hatása alatt visszakapta; 
ekkor iszonyú kinai közt eszébe jutott egy régi huszárnak elbeszélése, ki hasonló esetben a 
folyamba való beüléssel állitá be sebeinek vérzését és menté meg életét. Ott hömpölyögtek 
közelében az Olt mentő hullámai, azonban 20 sebtől összemarczangolt keze miatt képtelen 



volt fölemelkedni; de elvégre is az élet ösztöne nagyobb volt erőtlenségénél, s iszonyú 
erőfeszitéssel karjain és térdein csuszva elvánszorgott az Olt hullámai közé*Ő maga mondja, 
hogy a vízben lét enyhité fájdalmait; de iszonyú kint okoztak a sebeire gyülő és azokat 
csipkedő halak, melyeket – keze teljesen össze levén marczangolva – eltávolitani nem tudott 
másként, minthogy kezeit a viz szinére emelve az oda igyekvő halakat folytonosan fújta.. 
Több óra mulva két uláhnus és egy arra menő kozák feltalálva, kihuzták a partra, hol a kozák 
mulhatlanul össze akarta vagdalni, de az uláhnusok emberibb érzete megmenté. Ezek elvitték 
egy őrtanyára, honnan a várba szállittatott; itt a magyarok hátramaradt orvosa, Karsai Károly 
(jelenleg a Bánátban van) bekötözte sebeit, a katonai kórházba szállittatta s addig ápolta 
gondos figyelemmel, mig élete veszélyen túl volt. A muszkák, mint egyáltalában a magyar 
foglyok és sebesültekkel, ugy vele is kiméletesen és gyöngédséggel bántak*Fogarasban léte 
alatt maga Lüders is meglátogatta, előbb durván támadott rá, hogy maroknyi népével miként 
mert az ő egész hadsergével daczolni; mire midőn Vida azt felelné, hogy: „kegyelmes uram, 
mit tartana azon törzstisztjéről, a kit egy veszélyes pontra azon útasitással küldene, hogy azt a 
mig csak lehet oltalmazza, s az a helyet onnan gyáván harcz nélkül elfutna.” Az orosz 
tábornagy helyeslőleg intett, s rendelkezett, hogy minden szükségessel ellássák, sőt a pénz 
egy részét is, mit kozákjai elvettek volt, kárpótolta neki. De a hogy a muszkák elmentek, az 
őket követő osztrákok embertelensége itt is mutatkozott; egy teljesen butortalan szobába 
dobatták, onnan sebei daczára Brassóba vitték, hol a kórház halál kamrája melletti zugba 
dobták be, inlázba esvén, ily állapotban inditották Szebenbe, melyből az úton csodálatosképen 
meggyógyult. Szebenben halálra itéltetett, mi 8 évi várbörtönné változtatva, annak egy részét 
Olmützben kinlódta át.; de a hogy az osztrákok kezébe került, ezek terhes, alig hegedező sebei 
és betegsége daczára, egyik börtönből a másikba*Neje, Dobai ezredes leánya mindig követte 
férjét, ki a haza szabadságának védelmében nyomorékká lett, s őt egész önfeláldozással 
ápolta, s midőn a várfogságból haza jött, a nemes lelkületű nő – ki kényelem és jólléthez 
szokott volt – nőneveldét nyitott, hogy férjét a nélkülözésektől megmentse, szóval oly 
mintaszerű nő volt, mint a minőnek a valódi magyar nőnek kell lennie. s végre mint halálra 
itéltet és 8 évre megkegyelmezettet Olmützbe hurczolták, honnan az amnestia szabaditá meg s 
hozta vissza rég látott szülőföldjére (Háromszékre); mely elismerése jeléül 1861-ben hadi 
főpénztárnoknak, 1867-ben pedig egyhangulag a szék főjegyzőjének választotta meg, mely 
tisztet egész az ujabb megyeszervezésig közmegelégedésre folytatott. Hétfalu hős fiaiból 
mintegy 50–60 ember esett el a fogarasi csatában*Az elestek közül emlitem Major Jánost, 
Kocsis Mihályt, Szabó Andrást, Gödri Mihályt, Dani Jánost mind Hosszúfaluból. Bedő Aron 
tizedest, Muntyán Simont, kit rutul összevagdaltak, de azért megmaradt életben, s ma segély 
nélkül tengeti nyomorult életét; elfogattak Vida Dániel őrnagy, Szacsvai Antal nyug. őrnagy, 
Móricz Józs. alezredes, Gyárfás Lajos százados, Czimbalmos Imre, Tana Benedek, Bartha 
Gergely, Barabás Imre, Kovács Lajos, Debreczi Mózes főhadnagyok, Gyárfás János 
alhadnagy, s több száz a legénységből. Ezeket ruhájoktól megfosztva vonszolták Brassóba, 
honnan több más, mintegy 2007-re menő, fogolylyal Oláhországba inditották azzal rémitve, 
hogy Szibériába viszik; az uton éheztették, kinozták, Plojestből azonban visszatéritették 
Brassóba s legnagyobb részét besorozták az osztrák hadseregbe., a többiek kivágva magukat, 
s havasok és erdők közt bolyongva, iszonyú nyomor és veszélyek közt vergődtek haza; 
azonban a zsarnokság üldöző keze itt is feltalálta őket s a 126-ik honvédzászlóalj hőseinek 
legnagyobb része az osztrák hadseregbe soroztatva, idegen országokba hurczoltatott. De ők 
kiállott szenvedéseikre, és honvédi pályájuk dicsőségére mindig büszkén hivatkozhatnak, 
mert e napok emléke kitörölhetlenül van bevésve forradalom-történetünk azon fényes lapjára, 
melyre a nemzet hálaadója és az arra érdemesek együtt vannak följegyezve. 

Hogy Hétfalunak forradalmunkban való részvéte teljesen ismerve legyen, még pár sorban 
érintenem kell azon két század sorsát is, mely Fogarasról a törcsvári szoros védelmére 



küldetett volt ki. Ezek Krasznai őrnagy vezénylete alatt harczoltak Engelhard tábornok itt 
betörő dandára ellen, mig a tömösi betörés hirére vissza kelletvén huzódni, a háromszéki 
sereghez csatlakoztak s résztvettek a kökösi, a két szentgyörgyi és szemeriai csatákban, és 
pedig oly eredménynyel, hogy méltán osztályrészt követelhetnek azon dicsőségből, mely e 
nagy napok emlékét örökité. A szabadság e magasztos küzdelmeinek bevégeztével e két 
század legénysége is a kiérdemlett babér helyett üldöztetést és besoroztatást nyert. A vér- és 
életáldozat mellett Hétfalu anyagi áldozatokban is kiadta osztályrészét, mert az 1848. 
octoberben kiszállott oláh tábort több ideig kelletvén élelmezni, ez belekerűlt 30,000 forintba. 
A karácsonkor reájuk tört oláhok dulása, égetése és rablása által egy fél milliónál több kárt 
szenvedtek. A Tömösnél betört muszka tábor számára 5000 frt értékű naturalét szolgáltattak 
ki, mit az oroszok ugyan megfizettek Brassónak, de abból a hétfalusiak egy árva garast se 
láttak, valamint egy krajczárt se kaphattak azon másfél millió államkölcsönből, a melyet 
forradalom után az osztrák kormány a szászoknak harczban szenvedett káraik fedezésére 
adott, s melyet később véglegesen oda is ajándékozott; pedig Brassó vidékén az egy Hermány 
kivételével, egy szász község se szenvedett, annál kevésbbé Brassó, hol Bem mindennemű 
legcsekélyebb visszatorlást is szigorúan eltiltott. E kegyajándékból mit se juttattak a 
hétfalusiaknak, de a midőn Austria az 50-es években Magyarországra kirótta a kényszer 
államkölcsönt, ahhoz Brassó és a szász községek nagyon kevéssel járultak; de annál nagyobb 
összegek aláirására szoriták a magyar községeket, ugy hogy a barczasági tiz magyar falu 
100,000 frtnál többel járult ezen béke idejében kölcsön czímén behajtott hadi sarczhoz*Csak 
Türkös egyedül 30,000 frt aláirására kényszerittetett, ily arányban a többi faluk.. E szerint a 
tizfalu vagy 700,000 frtot fizetett azért, mert hű volt a hazához, s annak szabadságát védte, 
mig Brassó azért, mert ellenséggel czimborált, s a muszkát hazánkba hivta, fél millió 
államsegélyben, s egy milliónál több urbéri és dézmakárpotlásban részesült. 

Ennyi áldozatot hozott a tizfalu népe a nemzeti szent ügynek, az eszme nagyszerű 
vívmányainak, a szabadság dicső küzdelmeinek, s érdemül legyen nekik betudva az, hogy az 
ily korszakok lélekemelő küzdelmeiben megedzett nagy lelki erejök az üldözések közt, a 
szenvedések árjában sem hagyta el őket, s ma is lángol a hazaszeretet szent tüze e nép 
szivében, melegitve és világitva a Kárpátok sziklabérczeinek ez erős szögerődjében, melynek 
őrizetét a mint eddig, ugy ezután is e bátor néptől várja a haza. 

A tizfalura vonatkozó némely statistikai 
adatok. 
Lehető rövidre vont előismertetésemet némi statistikai adatokkal kiegésziteni szükségesnek 
látom, mert csak ugy szerezhetünk magunknak az egészről fogalmat és kellő áttekintést. 
Mindenek felett a tizfalu népesedési mozgalmait, és lakóinak létszámát kell figyelmünkre 
méltatnunk; de mielőtt annak részletezésébe bocsátkoznám, meg kell emlékeznem a 
tizfaluban lakó oláhokról is, annyival inkább, mert a mig fennebb az itteni őslakókról: a 
magyarokról tüzetesebben értkeztem, az oláhokról alig tettem emlitést; nem akarván 
részrehajlás vádja alá esni, azt itt helyre kivánom hozni. 

A tizfalusi oláhok eredetéről. 
A midőn a 14-ik század végén a brassai nagy templom épülni kezdett, Keleten s nevezetesen 
Bulgáriában nagy éhség uralkodván, igen sokan jöttek mint napszámosok Brassóba, valamint 



a többi szász községekbe is, hol ez időtájban a templom-erődök épitése szintén folyamatban 
volt. Az ily bejött napszámosoknak jó keresetmódjuk levén s különben is megkedvelvén az 
itteni szabadabb lételt, letelepedtek Brassó egyik külvárosában, s többen huzódtak főleg az 
oláh nemzetiségűek közül a szomszédos hétfaluba is*Lásd Marienb. Gesch. Sieb. 178. és 
Szeli krónikáját.. Azonban 1456 tájat – a mint fennebb – emlitém a hétfalusi schismaticus 
oláhokat a katholikus papok türelmetlensége elüzte onnan*Lásd László király ezt tanusitó 
rendeletét Benkő Milk. II. 268. lap. Fennebb részletesen Hétfalu történeténél. s azon időtől e 
falukat egészen a 17-ik század végéig kizárólag magyarok lakták. Ekkor kezdett Brassó a 
magyar községektől elfoglalt közhelyekre az ugynevezett Pázsintra oláhokat telepiteni*Az 
oláhok ekkortájt való idetelepitéséről lásd az 1713-ki conscriptiót az erd. kormányszék levélt. 
27/713. D. 17 jegy. A szászok „Helyreigazitás a hajdani törcsvári urad. jogvisz.” czimű 
röpiratokban azt erőlködtek kimutatni, hogy e faluknak a magyarok nem ős lakói s nem 
gondolták meg, hogy mennyire hamis álláspontra helyezkedtek éppen Brassó tanácsának 
1837. jun. 4-én 1681. szám alatt a főkormányszékhez tett jelentésével szemben, hol a tizfalu 
népességére vonatkozólag ezt találjuk: Hungari quam inhabitatores primitivi agros respectu 
popularitatis exiquos ut plurimum posident – Valachi qui… serius ex advicinante Valachia 
emigrarunt ect., miről a hétfalusi oláhokat most is pázsintosoknak nevezik. Azonban ez időtájt 
még oly kevesen voltak, hogy csak 1680-ban nyernek a brassai tanácstól engedélyt arra, hogy 
Türkösön és Hosszúfaluban két kis fakápolnát épithessenek, és lelkészt tarthassanak. 1755-
ben pedig arra nyernek engedélyt, hogy Türkösön az eredeti fakápolna helyére kőalapra 
fektetett faboltozatú templomot emelhessenek; de a hogy ennek emlékét cinteremül 
bekeritették, a brassai inspectoratus hadnagyot és ispánt küldve ki, azt levágatta*Lásd Szeli 
krón. 23. §.. E rövid eljárási mód, s a – minden esetre roszalandó – vallási nyomás sem tudta 
az itten gyökeret vert oláhok felszaporodását meggátolni; mert a szomszéd oláh 
fejedelemségből részint az itteni szabadabb lét, de még inkább telepitési propaganda által 
vonzatva, hova-tovább többen telepedtek le, a mit Brassó még elősegitett, miután a 
közhelyekből kiszakitott telkekért fizetett évi dijakból nagy és uj jövedelme volt a városnak. E 
betelepedés a mult század végén és e század elején oly nagy mérvüvé lett, hogy az 1680-ki 
pár száz család helyén ma már több ezer családot, s a két kis fakápolna helyén 9 nagy 
kőegyházat találunk; s oly népességet, mely ezen őket vendégszeretőleg fogadó hazában nagy 
jóllétre és gazdaságra tett szert. Itt csak jelezni kivántam e néptöredék eredetét és ide 
származását, majd alább tüzetesebben fogok velük foglalkozni; most ide melléklem a tizfalu 
lakosságának létszámát kitüntető táblázatot. 

A tizfalu lakossága nemzetiség és 
vallásfelekezetek szerint. 
(az 1871-ki hivatalos népszámlálás alapján.) 
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Türkös 945 1802 2073 178 – 2069 1603 25 – – 3875 884 216 
Bácsfalu 479 942 1122 43 1 1029 977 14 – – 2064 335 185 



Zajzon 313 696 662 54 – 300 995 4 3 2 1358 592 27 
Pürkerecz 468 988 1055 5 – 845 1177 16 – – 2043 439 45 
Tatrang 681 1423 1611 24 – 1033 1941 20 1 15 3034 1009 343 
Krizba 444 854 859 17 – 525 1166 5 – – 1713 446 247 
Apácza 374 817 846 19 – 319 1309 5 3 8 1663 95 427 
Ujfalu 256 529 587 3 – 228 877 8 – – 1116 274 66 
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Már most nemzetiségek szerint osztva fel: 

A katholikus, ágostai, helvét, unitárius és izraelita kizárólag magyarnak vehető levén, a 
tizfaluban a magyarok létszáma tesz 14,914 lelket. 

A görög egyesült és nem egyesült mind oláhnak vehető levén, a tizfaluban az oláhok létszáma 
tesz 12,656 lelket. 

Az irni-olvasni nem tudók száma 18,570 tesz ki, a mi a gyermekek és nőkön felül, fájdalom, 
legnagyobb részben az oláhokra esik, mert a magyar férfi népesség közt nagyon kevés van 
olyan, ki irni, vagy legalább olvasni nem tudna. 

Az erdélyi magyar lutheránusok létszáma. 
Itt lesz leginkább helyén az erdélyi magyar nemzetiségű lutheránusokat egy kissé 
összeszámitanunk; tenni kell ezt azért, mert azokat mindig a szászok létszámába vették eddig 
fel, miáltal a szászok létszáma oly arányban növeltetett, a mily arányban a magyarságé 
fogyott; már pedig a mi népesedési viszonyaink közt nagyon is szükséges, hogy ágosti 
hitvalláson levő magyar testvéreinket összeszámitva és ismerve, nemzetünk létszámába 
beiktassuk. 

A barczasági 10 faluban a fennebbi kimutatás szerint van magyar lutheránus 14,914 
Brassóban van magyar lutheránus 900 
A Barczaságon magyar lutheránus 15,814 
Ezenkivül Királyföldön szétszórva: 
Szakadát-on 220 lélek 
Selyk-en és Tacsban (Besztercze vidékén) 800 lélek 
Magyar Zsomboron (Kőhalomszékben) 1127 lélek 
Halmágyon 1400 lélek 
Kis-Kapuson 400 lélek 
Kőhalomba, Szebenben, Szászvároson s másutt szétszórva 500 lélek 
A Királyföldön összesen 20,261 

lélek 
Ezeken kivül Kolozsvártt, Marosvásárhelyt, Tordán, Nagy-Enyeden, Fehérvártt, Udvarhelyt,  
Szent-Györgyön s más városainkban magát magyarnak valló lutheránus van legkevesebb számot 
véve 

2,000 lélek 

És igy Erdélyben lutheránus valláson levő magyar van még most is 22,261 
lélek 



 
Régen még sokkal több volt, mert csak Brassóban a vallási pressió által elszászosodott 
magyarok száma fel megy pár ezerre; vannak ezen kivül egész faluk (mint Tikos, Ugra s 
mások), melyek magyar községek voltak, hol a templomokban most is föltaláljuk a magyar 
feliratokat, magyar bibliákat, ima- és énekes könyveket; hol a családnevek még ma is mind 
magyarok, de a nép tökéletesen el van szászosodva. Ezek már nemzetünkre nézve 
menthetlenül veszve vannak; de a még most meglevőket biztositani, az őket minden módon 
germanizálni törekvő szász hierarchia nyomása alól emancipálni: hazafias kötelesség; azt csak 
egy módon lehet elérni, a mint fennebb már megjelöltem: egy erdély kerületi magyar 
lutheránus püspökség mi hamarábbi felállitása által. 

A tizfalusi nép elhelyezkedése, munkaköre, e 
faluk határai és birtokai. 
Az itteni magyar nép főfoglalkozása földmívelés, fakereskedés és szekereskedés; azért a 
földbirtok csaknem kizárólag a magyarok kezében van, kik a négyfaluban a községeknek 
térségre lenyuló alsó részében laknak. Itt egy hosszú egyenes útcza vonul el, az ugynevezett 
Nagy-útcza, mely e nevét jogosan viseli, mert az Bácsfalu nyugati végétől kiindulva egyenes 
vonalban szeli át mind a négy falut, s közel egy folyó mértföld hosszasággal bir. Ezen fő- és 
annak mellékútczáiban vannak a csinos magyar templomok, mellettük a feltünöen szép 
iskolaházak, a nagy fényüzéssel épült községházak, és a lakosoknak városi rendszereséggel 
sorakozott csinos, tiszta, többnyire kőházai. E főútczának vonalán vannak a vásárterek és 
minden faluban nagy számban található boltok és kereskedések. Az oláhok a négyfalunak 
hegyre felnyuló felső részében a magyaroktól elkülönitett negyedekben laknak, az ő lakházaik 
is többnyire kőből épülvék; de útczáik rendetlenek, szűkek, ide-oda kanyargók. Tökéletesen 
ilyen viszonyok közt történt az elhelyezkedés a szomszédos más három faluban is. 

A lakosok ily elhelyezkedése a dolog természetéből folyik, mert a magyarok mint őslakók, a 
jobb, kényelmesebb és termékenyebb részt szállták meg, az oláhok mint későbbi jövevények, 
már csak a fenmaradt hegyoldalokat, az aprómarha-legelésre fenhagyott közhelyet: a pázsintot 
nyerhették el; e mellett ily elhelyezkedésük foglalkozásaikra is látszik vonatkozni, mert a 
magyarság a földmívelés teréhez: a térséghez, az oláhok, a nyájaiknak legelőhelyet nyujtó 
erdőkhöz huzódtak közel. Az oláhok a legujabb időig külső ingatlanokat egyáltalában nem 
birtak, a földmíveléshez mi hajlamot se mutattak, pásztorkodás volt az ő kedvencz 
foglalkozásuk; az ujabb időben azonban a gazdagabbak kezdenek a földbirtok iránt 
előszeretetet mutatni; s mivel a hétfalusi magyarság őseinek barázdáihoz épp oly erősen 
ragaszkodik mint a székely, földbirtokot csak igen nagy áldozatokkal lehet, s igy is nagyon 
keveset venni, minek következtében volt eset rá, hogy az oláhok 4–500 fttal fizették holdját a 
megszerzett szántóföldeknek. 

A mívelhető talajnak ily nagy becse, a földnek a népesség arányához mért kevés voltából is 
származik; alább részletesen ki fogom mutatni, hogy a 23,078 lakossal biró Hétfalunak mily 
kevés jutott a haza földjéből, vagy jobban mondva, hogy a szászok kapzsisága mily keveset 
hagyott nekik. Itt bevezetésül fölemlitek egy igen találós hétfalusi népmondát, a magyar nép 
gunyoros és csipős élczeinek egyikét, mely a szászok foglalását, s kijátszásban mesteri 
circumspectusságát igen jellemzőleg adja elő: 



A midőn a magyarok és szászok a Barczára települtek, s midőn a letelepültek közt a határok 
kikerekitésének kérdése fölmerült, a hétfalusi magyarok a szomszédos Prázsmár, Hermány, 
Szent-Péter és Brassóval abban egyeztek meg, hogy a mezőt testvérileg egymásközt ugy 
osszák fel, hogy egy meghatározott nap reggelén – azon nap hajnalában főzött eledellel – 
mindkét fél induljon ki, s a hol összetalálkoznak, ott legyen a szászok birtokát a magyarokétól 
elválasztó határjel. A szászok egy-két rotyantással főtt kásával, a magyarok óra hosszat sült 
luddal indultak ki, s hol a mezőn találkoztak, határjelt állitván, lakmározni kezdettek. 
Fölállván pedig a szászok falnagya (biró = falunagy) igy szólt: „Szomszéd magyarok, ti jó 
emberek vagyok, mi titeket szeretünk s azért főztünk kását, hogy hamarabb elindulhatván, ti 
ne legyetek kénytelenek messze fáradni.” Mire a magyarok falnagya ekként felelt: „Mi pedig 
azért sütöttünk ludat, hogy titeket jó szomszédok, mint vendégeinket magyar 
vendégszeretettel megemberelhessünk.” Ekkor poharaikat összekoczintva a szászok kiálták: 
Éljen az előrelátás; a magyarok viszonzák: Éljen a vendégszeretet. 

Eddig megy a jellemző népmonda s a szászok, a mint akkor a földosztásnál, ugy azután is 
mindig nyertek az előrelátással, mig a magyarok a vendégszeretet túlságos tiszteletben tartása 
miatt vesztettek, ugy hogy elkényeztetett vendégeik nemsokára nyakukra nőttek, s az őket 
testvérileg befogadott őslakók uraikká tették magukat. Nem állitom, hogy a barczasági 
magyar és szász határok aránytalansága az ezen adomában felhozott okból eredne; de az 
mindenesetre jellemző vonatkozással van a szászok önző természetére és a magyaroknak 
rászedetésére, mely a szász községek roppant és a hétfalusiak csekély terjedelmű határaiban 
jelentkezik. Valójában megfoghatatlan, hogy a Barczaság túlfelén fekvő Hermány, Prázsmár 
és Szent-Péter nevű szász faluknak határai egészen Hétfalu alá nyulnak át, mint hétfaluban 
mondják: „a szászok földjei felmásznak a hétfalusiak hátára,” mig a hétfalusiaknak alig 
maradt egy keskeny kis terület a havasok alján. Az itteni hiány ugyan némileg kárpótolva volt 
a hétfalusiak roppant havasi birtokai által, melyek még ma is hétfalusi határként vannak 
összeirva, de a melyeket a brassai szászok – mint fennebb kimutattam – jog- és 
törvényellenesen, tisztán az ököljog alapján elfoglalták, s igy a szegény hétfalusiak térségi és 
havasi birtokaikra nézve egyaránt meg vannak röviditve. Hogy a területből, melyet a haza oly 
bőkezüleg mért volt ki, e haza határait védő népnek mily keveset hagyott meg Brassó 
telhetetlensége, az legszembeötlőbben ki fog tünni az idemellékelt táblázatos kimutatásból. 

Hosszufalu egész területe tesz 29,933976/1600 holdat; 

most ebből birtokában van: 

szántó     1823 hold 

kaszáló    3754 hold 

legelő      5250 hold 

           10,827 hold. 

Brassó elfoglalt 19,106 holdat. 

Csernátfalu egész területe tesz 98281198/1600 holdat; 

most ebből birtokában van: 



szántó                     5201102/1600 hold 

kaszáló és legelő     1231 hold 

                              17511102/1600 hold. 

Brassó elfoglalt 807696/1600 holdat. 

Türkösnek egész területe tesz 39501095/1600 holdat; 

most ebből birtokában van: 

szántó                  707 hold 

kaszáló, legelő     986 hold 

                         1751 hold. 

Brassó elfoglalt 12571095/1600 holdat. 

Bácsfalu egész területe tesz 6285104/1600 holdat; 

most ebből birtokában van: 

szántó                  282 hold 

kaszáló, legelő     522 hold 

                           804 hold 

Brassó elfoglalt 5481104/1600 holdat. 

Tatrang egész területe tesz 3661107/1600 holdat; 

most ebből birtokában van: 

szántó                   398 hold 

kaszáló, legelő     1514 hold 

erdő                      514 hold 

                           2426 hold 

Brassó elfoglalt 1235104/1600 holdat. 

Zajzon egész területe tesz 18,2581406/1600 holdat; 

most ebből birtokában van: 



szántó                   200 hold 

kaszáló, legelő     6186 hold 

                           6386 hold 

Brassó elfoglalt 11,8721406/1600 holdat. 

Pürkerecz egész területe tesz 2204205/1600 holdat; 

most ebből birtokában van: 

szántó                   331 hold 

kaszáló, legelő     1592 hold 

                           1923 hold 

Brassó elfoglalt 281205/1600 holdat. 

E szerint Brassó elfoglalt a Hétfalu területéből: 

                           47,3091409/1600 holdat, 

künn valót, leginkább erdőt*Ezen erdők a tömösi szorostól a Bodza szorosig a Barcza 
térségétől, a haza határszéléig nyulnak. 

közhelyekből közel   15,478 – holdat 

összesen tehát           62,7871409/1600 holdat*Ide nincsen bele számitva a krizbaiak, ujfalviak és 
apáczaiaktól szintén elfoglalt nagy terjedelmű erőségek, melyek ismét sok ezer holdra 
mennek. 

A hétfalusiak kezén maradt     25,8101102/1600 hold 

A miből szántó, tehát a földmivelésre alkalmas 42611102/1600 hold. 

Mit ha Hétfalu 6038 családjára felosztunk, akkor egy családra jut 1112 1/2 � öl szántó, a 
minek terménye – tekintve, hogy itt havasaljon a talaj nagyon köves és terméketlen – egy 
negyedévre sem lenne elég a család élelmezésére. A fölmerülő hiányon akként segítettek a 
szegény hétfalusiak, hogy a szász községeknek egész idáig elrugó határrészeit – melyeket a 
szászok a távolság miatt mívelni nem tudtak – kivették részibe, vagy bérbe, s nagy munkával 
felszegve, szántókká alakitották át; de a szászok rendszerint akkor, midőn az ily föld 
termőképességét a haszonbérlő hétfalusiak szorgalma fokozatosan kifejtette, vagy 
visszavették, vagy felcsapták a haszonbért, vagy ha részibe volt, a részesedési arányt. E bajon 
is segitett a hétfalusiak munkaszeretete, ernyedetlen szorgalma, a földbirtokhoz való 
rendkivüli ragaszkodása és birtokszerzési vágya – a mely e népnél épp oly nagy, mint a velük 
vérrokon székelyeknél – az által, hogy igyekeztek a brassai szászok által lefoglalt terület 
helyett pénzen, vásárlások utján szerezni annyit, hogy legalább családjaik élelmét 



kiteremthessék, s azért nagy pénzáldozatokkal néha mesés árakat fizetve, összevásárolták a 
szász községeknek az ő határaikkal egybeütköző földjeit és pedig: 

 szántót 
Bácsfalu vett a 
brassai határon 

298 holdat 

a szentpéteri 
határon 

160 holdat 

Türkös vett a 
brassai határon 

300 holdat 

a szentpéteri 
határon 

481 holdat 

Csernátfalu vett a 
hermányi határon 

65 holdat 

Hosszúfalu vett a 
hermányi határon 

400 holdat 

Tatrang vett a 
hermányi határon 

228 holdat 

a prázsmári határon 93 holdat 
Zajzon vett a 
hermányi határon 

148 holdat 

a prázsmári határon 24 holdat 
Pürkerecz vett a 
hermányi határon 

54 holdat 

a prázsmári határon 124 holdat 
A Hétfalu 1849 
után összesen 
szerzett 

2375 holdat*A Barcza nyugati oldalán levő 
magyar faluk szintén sok fekvőséget 

vásároltak össze a szászoktól, a miről majd 
azon faluk leirásánál. 

 
Ez lassanként, hosszas alkudozások, rábeszélések, s mindig értékfelüli árak fizetésével 
szerezték meg, s még se tudják teljes tulajdonosi joggal használni, mert bár e vásárlások mind 
örökösek, bár a megvásárolt földek mind a hétfalusiak nevére vannak telekkönyvezve, saját 
birtokiveik és adókönyveikbe bevezetve, daczára annak, hogy évtizedek óta minden lehetőt 
törvényes úton is elkövettek: még se tudták azt kivinni, hogy azokat határaikba – melyekkel 
közvetlenül egybefüggnek – bekebelezhessék; miből aztán sok hátrány származik, mivel 
kellőleg pásztorolva nincsenek, s mig még hoszantóbb, az, hogy a midőn aratás után a szászok 
határai felszabadulnak, a szász községek nem engedik meg, hogy a hétfalusiak ottani saját 
örökös birtokaikra marháikat ráhajthassák, mivel nekik oly rendszabályuk van, hogy idegen 
marhának nem szabad határaikra lépni; s igy a hétfalusiak tarlóit a szászok legeltetik le. De a 
vásárolt területtel együtt is alig termelhetnek a hétfalusiak annyi gabonát, hogy élelmezésüket 
fedezhessék, sőt igen gyakran maguk is kénytelen gabonát vásárolni, s igy ruha s egyébb 
szükségleteikre, adó, pap s tanitók fizetésére pénzt fakereskedéssel*A fakereskedés régen 
nagyban üzetett, most azonban nagyon meg van szoritva, mert Brassó az erdőket tilalmasba 
tartja, csak szűkmarkulag szokott az évi használatra, egy-egy kis darabocskát e faluk 
használatára kimérni., szekereskedéssel, s leginkáb marhatenyésztéssel szereznek; azonban ez 
is korlátozva van az által, hogy terjedelmes havasi legelőiket Brassó elfoglalván, kénytelen 
marháik nevezetesen juhaik nagy részét Oláhországban s a szomszéd Székelyföldön kibérelt 
legelőkön tartani, mert Hétfalu marhaállománya rendkivül nagy, a legujabb conscriptio szerint 
van a Hétfaluban: 



szarvasmarha 7195 db 

bivaly  388 db 

ló 4592 db 

sertés 2365 db 

kecske 1470 db 

juh 3942 db 
 

Azonban itt csak a hazában benn levők vannak számba véve, ez pedig a valódi 
marhaállománynak csak csekélyebb részét tartalmazza, mert például Hosszúfalunak van 
itthon 1540 szarvasmarhája, az oláhországi legelőkön 1320 szarvasmarhája, benn az 
országban 1027 juha, künn Oláhország s más legelőkön szerteszét 118000 darab juha. 

Hosszúfaluban levén a legnagyobb juhos gazdák, innen van legtöbb juh künn; de a többi 
falukból is sok a künnlevő juhok száma, ugy hogy a hétfalusi juhállomány a valóságban 
megközelitheti a 200,000 darabot. 

Marhatenyésztés és földmívelés egyaránt szükséglik azt, hogy a hétfalusiaknak Brassóval oly 
régóta folytatott perei eldőljenek, s azok igazságos eldöntésével jogtalanul, erőszak útján 
elfoglalt havasaik visszaadassanak, mert különben a mindinkább szaporodó hétfalusi nép 
maholnap annyira elszegényedik, hogy itthon meg nem élhetvén, kénytelen lesz kivándorolni, 
a mint az az utóbbi években kezdetét is vette, s a tömösi szoroson túl eső Pravoda völgyében 
más is több száz hétfalusi magyar családot találhatunk, melyek itthon megélni nem tudván 
oda huzódtak, s hol lelkészök nem levén, előbb vallásukat hagyják el s azzal nemzetiségüket 
is levetkőzik. 

A Hétfalut ért hadmenetek dulásai; a tizfalu népe 1848–9-ben, az itt alakult honvédzászlóalj 
viselt dolgai. Az erény büntetése, és a bűn jutalma. 

Az előbbi szakaszban előadtam a Hétfalu eredetére, őstörténelmére, jogviszonyaira, 
egyháztörténelmére, birtokviszonyaira, politikai, közigazgatási életére vonatkozó adataimat; 
de hogy Hétfalu történelmének egész képe előttünk legyen, reflectálnom kell hadtörténetére 
is, s főleg foglalkoznom kell azon hadi eseményekkel, melyek e községeket érinték. Ezek 
szintén kevés örvendetest mutatnak, mert e falukat gyakran dulta vad ellen, sokszor 
osztakozott azoknak népe a haza szerencsétlenségeiben, még többször vérzett a hon 
védelmében. A hon bajaiban osztozott, a nélkül, hogy szebb napjainak jutalmaiban és 
örömeiben részt vehetett volna, de lássuk a Hétfalut érintett hadi eseményeket. 

VIII. Hétfalu. 
 
FEJEZETEK 

A hétfalusi magyarok nyelvsajátságai. 
A hétfalusi magyar nyelve tiszta és zengzetes, s bár a székelyek beszédmodorával, 
nyelvsajátságaival, sőt még tájszavaival is találkozunk itt, mégis vannak oly sajátságos 



eltérések, melyeket fölemlitendőknek vélek. A hétfalusiak szintén nyújtják a szavakat, mint a 
csíki székelyek; de a hanghordozás tökéletesebb, a mennyiben a csíkiak éneklésszerű fel- és 
leszállása nincsen meg. Legtisztább magyarsággal a pürkerecziek, bácsfalviak, zajzoniak és 
tatrangiak beszélnek; hibásabban a türkösiek és csernátfalusiak, legdurvábban a 
hosszúfalviak; ez utóbbi három faluban, hol az oláhok tekintélyes számmal vannak, a 
magyarok többször vegyitnek beszédükbe oláh szavakat is. De lássuk a hétfalusiak 
népnyelvének kiválóbb sajátságait. 

Ilyen a személyneveknél a ni, nitt és nul rag alkalmazása, pl. azon kérdésre, hová mész? a 
felelet: a papni, molnárni, paphoz, molnárhoz helyett. 

Hol voltál? a papnitt, molnárnitt, papnál, molnárnál helyett. 

Honnan jösz? a papnul, molnárnul, paptól, molnártól helyett*Ezen sajátság meg van a 
csíkiaknál is.. 

A menni igének hajlitása igy történik: menek, méssz, menen, menünk, mentek, mennek. 

Az igék határozott módja helyett a többes első személyében a határozatlant használják, pl. 
azon embert látunk, az Istent félünk, azt a fát megfaragunk, adósságot lefizetünk, azt a hust 
nem eszünk meg. 

A feltételes mód nók ragja helyett a nánkot használnak (a hosszúfalusiak, türkösiek és 
csernátfalusiak), pl. ha nem látnánk, nem mondanánk azt meg stb. 

A parancsoló módban, annak mintegy szeliditésére, a kérő sza, sze ragot alkalmazzák, pl. 
addssza, mondssza, jeressze, menjsze, fussza. Az u-t igen gyakran i-re változtatják: pl. magik, 
apjik, anyjik, rajtik. 

A kicsinyitő acska, ecske, get, kál alkalmazása nagyon gyakori, pl. házacska, erdőcske, 
hidegecske, valamint esseget, havazkál. 

A kettős z és sz egyike helyett j-t tesznek, pl. hojszu, hojza. Két mássalhangzó közé legtöbb 
esetben egy magánhangzót illesztnek, pl. Barassó, karajczár, Kirisztus*Ezen utóbbi három 
sajátság meg van Csíkban is, egyáltalában a hétfalusiak beszéd modora leginkább a csíkiak 
székelyekéhez hasonlit, mi a székely eredetnek legszembeötlőbb bizonyitványa.. 

Az üveget éveg-nek, a csuprot csipor-nak, lyukot lik-nak, egeret féreg-nek, fazékot fazik-nak, 
gyertyát gyortyá-nak, deszkát doczká-nak, istállót pajtá-nak, gyermeket, fiut ugy mint leányt 
cseléd-nek, a fejszét fejszi-nek mondják ép úgy, mint a csíki székelyek. Csinált helyett csált, 
(Hosszúfaluban csán), kiált helyett kajt, tanitja helyett tanícsá-t használnak, mint a 
marosszékiek. 

Tájszavakban szintén bővelkednek a hétfalusiak, itt a jellemzőbbek közül nehányat 
fölemlitek. Ilyenek tuszi = ostoba, hermor = czivódás, borbát = serény-ügyes, kölömp = 
ölfához való 3 láb hosszura rovott fadarab, melynek Háromszéken ramaz a neve; fokan 
(fakanna) kártya, faralya = házak ablaka előtti ülőpad, gocsman = egyházfi (talán 
gottesmannból), falnagy = falubiró, csuklyon = hegynyak, szemecz = szemérmes, cseter = 
hasábfa, szajinka = selyemkendő, szécs havasok oldalán levő tisztás, csetenye = leveles 
fenyőág, bakocz = apró törmelék fa (alkalmasint bachholzból), szemécs = bátor beszédes 



gyermek, higocz = sovány, betegség miatt meghizlalásra alkalmatlan marha, szip = oly kut, 
melynek vize csöven csurog, garánczki = oly fiatal ember, ki a nagyok közé tolakodik, 
merendélni = erdőre menőnek élelmet pakolni, merendésruha = mibe az élelmet pakolják, 
baráncsik = selyem fátyolkendő, hajok = favágáskor kieső forgács, husztaj = ragadozó állat, 
peheteg = penete vagy sütőkemencze-seprő, kobza = lant vagy guitareszerű hangszer. 

De ezen tájszavak és beszédmodorban való nyelvsajátságok, csak a nép hátramaradottabb 
részénél vannak meg, mert a tanultabbak a legtisztább magyarsággal beszélnek: a hazafias 
szellemű közmíveltség hova-tovább örvendetes előrehaladást tesz köztük, úgy a népnevelés 
hathatós lendületnek örvend, miben annak is része van, hogy hirlapokat járatnak*A Hétfaluba 
mintegy 90 magyar hirlap jár., könyveket szereznek, s azokat nemcsak a papok, tanitók, 
jegyzők, hanem a nép értelmesebbjei is nagy érdekeltséggel olvassák; az olvasás által a 
tanulási kedv mindinkább terjed, s ezen érdekeltség által a nép szellemi látköre mindinkább 
tágul. E nép a mult történetének ismeretével, s saját nemzetellenes sorsa öntudatával 
aggodalommal és reménynyel kiséri a magyar nemzet vajudását és küzdelmeit, mert tudja és 
érzi, hogy üdv és fennmaradás reá nézve csak a jog és alkotmányosság győzelméből eredhet; 
mert tudja és érzi, hogy a népek fennmaradását, fölemelkedését és jóllétét a közmíveltség 
biztositja leginkább. 

A hétfalusi magyar nép jelleme, szász 
egyenruhába bujtatott papjai. 
A hétfalusi magyar nép egyik főjellemvonása a vallásosság, tiszta erkölcsösség, ebből folyó 
becsületesség és áldozatkészség. Ez utóbbi tulajdonság talán egy népnél sincsen annyira 
kifejlődve, mint a barczasági magyaroknál, mely szép tulajdonságot főleg az fejtette ki e 
népnél, hogy mindig önmagára volt útalva, s csak önerején tudhatott valamely szépet és 
üdvöst létrehozni. Itt a közczélokra való adakozásnak bizonyos vallásos szinezete van, az ily 
közszükségletet a lelkész mindig szószékről szokta fölemliteni, s arra a község figyelmét 
fölhivni; valamint innen szokott az adakozóknak egyenkint köszönetet és „Isten fizessét” 
mondani. A közadakozásokra való buzditásra és lelkesitésre itt nem igen van szükség, mert e 
népnek már jellemében van a jótékonyság. A házasulandó ifju egy pár forintot, vagy egy pár 
véka gabonát szokott iskolai vagy más közczélokra áldozni, hogy az isten boldog házasságot 
adjon neki; másik valamely betegségéből való felüdülésekor teszi ezt. Az osztozó testvérek a 
felosztandó apai vagy anyai részből 1–5 forintot szoktak áldozni; a temetések alkalmával a 
torozáson felül a keservesek 1–10 frtot adnak az elhunytak emlékére, templomi szükségekre, 
a temető szépitésére, vagy gyümölcsfákkal való beültetésére. Ezen adakozásokat „Isten 
nevében” a pap kezébe teszik le, az mindig „Isten fizessével” köszöni meg, s a templomban 
számol be vele. Ily módon keletkeztek a Barczaság magyar községeiben a községi 
könyvtárak, szegényápoldák, a takarékpénz- és magtárak, melyekben 100–500 véka (kis 
mérő) gabona, 500–1000 frt rendesen meg van; igy épültek e faluk szép iskolahelyiségei, 
tanitói lakjai, községházai, igy keletkeztek fa iskolák stb. szóval e népnél önmagában van 
minden nagy és nemes czélnak kutforrása*A tizfalu népe sokat áldozott korábban a Gusztáv 
Adolf-egylet pénztárába is, de miután ez egylet kimondta, hogy csak felekezeti iskolákat 
segélyez, azóta nagyon elidegenedett e nép attól.. 

A barczasági magyar lutheránus lelkészek neveltetéséről, szelleméről és álláspontjáról már 
korábban szólottam. E papok a szász főpapok önkényének voltak alávetve, s mivel állásuk 
tökéletesen azok kénye és szeszélyétől függött, a külsőségekben is kénytelenek voltak azok 



szeszélyéhez alkalmazkodni; igy kellett a szászok papi egyenruháját is fölvenniök, a mi még 
most is meg van tartva; áll pedig az elől sürűn egymás mellé illesztett ezüstös csatokkal 
pántolt hosszú fekete togából, melyet bojtos zsinór öv szorit derékhoz. Erre felül ránczos 
Luther-féle fekete palást, a főre felszegzett széles karimáju kalap jön. Télben a csatos toga 
helyett prémezett nyaku kapcsos bundát szoktak használni. Ez öltönyt azonban csak 
templomba s más egyházi teendőknél veszik fel, különben polgári (magyar) ruhát viselnek, a 
rectorok (mindig valamelyik tanitó) régen szintén egyenruházva voltak; de miután az ujabb 
időben a rectorok közt ev. reformátusok, sőt unitáriusok is vannak, polgári öltönyben végzik a 
templomi szolgálatot is. Ezen körülmény tanuságot nyujt arra is, hogy a barczasági magyarság 
mily türelmes vallás dolgában, – mit még inkább mutat az, hogy ujabb időben papjaikat az ev. 
reformátusok tanodáiban növelik; ez teszi, hogy papjai (bár ős magyar szabású) a szász papi 
egyenruha daczára legnagyobb részben magyar szellemüek és magyar 
gondolkozásuak*Kivéve a szászokkal egybe rokonultakat, kik nem mindig követhetik magyar 
szivök sugallatát. s isteni tiszteletük minden izében magyar, teljesen eltérő a szászok szokásos 
isteni tiszteletétől. Nem lesz talán érdektelen annak itt rövid leirását adnom. 

A barczasági magyarok isteni tisztelete, más 
egyházi szokások, a kimenő asszony 
hálaimája. 
A hétfalusiak reggeli isteni tisztelete, mindig nap feljöttével veszi kezdetét; a pap ének után 
elmondja a reggeli imát, miatyánkot, és egy rövid zárimát, mit ismét ének fejez be. Az ének 
verseket Hétfaluban dictálják, azaz egy erre kiszemelt ember az ének mindenik verssorát 
fennhangon elmondja*Ez a szokás most csak hétköznapokon van meg, a vasárnapi isteni 
tiszteleteknél az ujabb időkben kiment divatból.. Ily renddel megy ez egészen adventig, ekkor 
az isteni tisztelet reggeli 5 órakor fényes világitással tartatik meg, s a nép ezen hajnali isteni 
tiszteletekre ép oly számmal szokott egybeseregleni mint ünnep- vagy vasárnapokon. Az 
isteni tisztelet kezdődik orgona, kiséretnél való énekléssel, aztán a pap a szószékről az adventi 
ima és miatyánk után valami szentirási szakaszt olvas fel és magyarázza, mit ima és ének zár 
be. (Ez a hajnali isteni tisztelet katholikus reminiscentia.) A vasárnapi isteni tisztelet 
rendszerint 9 órakor orgona nélküli introitussal kezdődik, ezután a pap által megjelölt éneket 
orgonakiséret mellett éneklik, a negyedik versszaknál a pap a szószékre lép s rövid fohász 
után az egyházi beszéd bevezetését mondja el; ekkor megszakitva beszédét, a segedelem kérés 
után ének következik, melynek folyama alatt az egyház szükségeire meghordozzák a 
csengetyüs erszényt. Ének után a pap a predicatióhoz alkalmazott imát és miatyánkot 
elmondva, felolvassa a pericopák szerint azon vasárnapra szabott evangeliumot vagy 
epistolát; az utolsó versszak ismétlése után leül a nép, s a pap a szentleczkéből kifolyólag 
folytatja beszédét valamely általános tételről, vagy homassiaképen fejtegetve az a napi 
szentleczkét. Az egyházi beszéd végeztével a hirdetések és a közczélokra adakozottaknak 
mondott köszönet után, a nép a pap által jelölt éneket zengi el, mialatt a pap az oltárhoz lép s 
ha szónoklatában az evangelium felett elmélkedett, az azon napra való epistolát olvassa fel, 
vagy megforditva; végre megáldja a gyülekezetet, miután zárének rekeszti be a teljesen 
magyar folyamu isteni tiszteletet. Délután könyörgés, miatyánk és a felolvasott bibliai tételek 
magyarázata tölti be az ének által bezárt vecsernyét. Már most összehasonlitás kedveért ide 
iktatom a szászok isteni tiszteletének rövid körvonalazását. A szászoknál hétköznap csak 
rövid könyörgés és ima van, de vasárnap 3 egymás utáni isteni tisztelet vagy jobban mondva 
az egynek három felvonása van. Reggel fél 9-re kezdődik a harangozás, ekkor a tanulók a 



rectorral és a szeressel (az azon napra következő kispappal*Ilyen kispap némely gazdagabb 
szász községben 5–6 is van, s mivel ezek, a rector és tanitók is mind csatos togába vannak 
öltözve, egy egész csapat ilyeténképen egyenruházott ember szokott ünnep- és vasárnapokon 
a templomokba huzódni. bemennek a templomba, ének után a kispap szószékről elmondja a 
vasárnapi imát, miatyánkot. Az ezt követő ének alatt küldöttség (rendesen a harangozó) megy 
a főpap után, ki egyenesen a szószékre lépve elmondja predicatiója bevezetését s a közbe eső 
ének után annak szövegét, melynek végeztével a gyülekezet szétoszlik. Félóra mulva ujból 
harangoznak s kezdődik az isteni tisztelet 3-ik része, mikor a tanulók a rectorral és tanitókkal 
az oltár körébe sorakozva 2–3 versszakot énekelnek, mire a kispap az oltárhoz lépve az azon 
napra való epistolát elénekli, több helyt csak felolvassa, azután megáldja a gyülekezetet, mely 
a zárének után szétoszlik. Délután csak könyörgés és ének van. 

Alig van a hétfalusiaknak oly családi öröme vagy fájdalma, hogy a lelkész ott jelen ne lenne, s 
azokkal egybekötött ünnepélyességekbe be ne lenne foglalva, ugy hogy a nép szerette lelki 
atya hiveit a bölcsőtől egész a koporsóig mindenütt kisérni szokta. A pap kereszteli a 
gyermeket; a keresztelésnél azon sajátságos szokás van, hogy ha fiut keresztelnek, két kereszt 
apa, egy kereszt anya; ha leányt keresztelnek, két kereszt anya és egy kereszt apa van jelen. 
Keresztelés után a pap áldja meg a kimenő asszonyt; ugyanis Hétfaluban szokásban van, hogy 
a gyermeket szült asszonyok a hat hét elteltével templomba mennek magukat és magzatjukat 
bemutatni az urnak*Ezen bemutatás még azon esetben sem marad el, ha ez idő alatt a 
gyermek elhalna, mely esetben az asszony maga megy.. Igen szép a templomba menetellel 
egybekötött azon szokás, hogy a kimenő asszony egy darab kenyeret szokott hóna alá venni, 
melyet a legelőbb vele szembejövő szegénynek ad oda. Az egyházba lépőt a pap az oltárnál 
fogadja s miután a bábával az oltárt megkerülték, megállnak a lelkész előtt, ki egy alkalmi 
fohász elmondása után, rövid beszédben előadja a szülés nehézségeit, veszélyeit, s annak 
szerencsés megtörténteért hálát ad Istennek, mely hálaadó imát az asszonnyal együtt mondja 
el s miatyánk után megáldja az asszonyt és gyermekét*Ez ugylátszik, hogy még a katholikus 
korból fennmaradt szokás, hol még most is a Székelyföldön megvan az beavatás néven.. Jelen 
van a pap mint szereplő a lakadalmoknál, a mint azt később a menyegzők tüzetes 
ismertetésénél elő fogom adni; de a miként ott van az élet kiindulási pontjánál a bölcsőnél, 
ugy ott van az élet zárpontjánál a koporsónál is. A hétfalusiak temetési szokásai annyira 
sajátságosak, hogy valóban megérdemlik a tüzetesebb ismertetést. 

A hétfalusiak temetése. 
A mikor a beteg haldoklik, akkor rokonai, ismerősei egybegyülnek s rendre imádkoznak a 
kedvelt Szikszai-féle imakönyvből; ha elhalt, a rokonok és ismerősök virasztani mennek, 
minden virasztó gyertyát visz magával, mert a halott mellett éjjel-nappal gyértya ég*A 
felesleg gyertyákat a temetőben a szegények közt szokták kiosztani., s folytonosan zeng az ott 
levők által énekelt alkalmi ének hosszú sorozata*A virasztókat turó és pálinkával meg szokták 
vacsoráltatni.. A halott legközelebbi férfi rokonai gyászukat azzal fejezik ki, hogy egészen az 
eltemetésig hajdon fővel járnak, a nőrokonok pedig azzal, hogy fejük díszfátyolát nyakukra 
kanyaritják, s mindaddig, mig a gyász tart, fehérnemüjöket (még a tisztaság rovására is) 
elhanyagolják. 

Elérkezvén a temetés ideje, az összeharangozáskor küldöttség megy a halottas háztól a pap 
után, őt ünnepélyesen meghívni a temetésre, mire a pap a küldöttség kiséretében elindul, 
menetele jeléül meghuzzák a torony legnagyobb harangját. A temetési szertartás mindig künn 
az udvaron megy végbe, hol a pap számára egy széna vagy szalmával behintett helyen karos 



pad és díszlepellel beteritett asztal van elkészitve; szemben van a papi ülhelylyel egy hosszú 
pad, hová a bezárt koporsót helyezik el. A halottas ének 3. versszakának eléneklése után, a 
lelkész egy alkalomszerű ima és miatyánk után felolvassa halottas beszédének alapigéit, ily 
bevezetéssel: „Az életen és halálon szabadon uralkodó istennek dicsőitésére, a 
megboldogultnak utolsó tiszteletére, a keservesek vigasztalására, az egybegyült hiveknek 
épülésére felolvasom ama szent igéket, melyek nyomán halotti elmélkedésemet tartandó 
vagyok, s mely irva találtatik itt és itt; keresztyén hívek, hallgassátok meg illő figyelemmel és 
buzgósággal.” 

Ennek megtörténtével elmélkedik a felolvasott igék felett, s alkalmazza a megboldogultra és 
viszonyaira, mi után a búcsuztató következik. Ebben a pap*Krizbán, Ujfaluban és Apáczán a 
búcsúztatót a rector szokta végezni, de Hétfaluban mindig a pap. a megboldogult nevében 
érzékeny búcsut vesz minden rokontól, komáktól, szomszédoktól stb. s mivel azokat 
névszerint sorra mind fel kell emlitenie, az ily búcsuztató rendesen hosszan szokott tartani. 
Végezetre köszönetet mond minden megjelentnek keresztyéni részvéteért, azokat erényes és 
istenes életre intve, hogy földi vándorlásuk végén boldog halál legyen osztályrészük. Ének 
közt indul és megy a gyászmenet a temetőig*Elől mennek a férfiak, a koporsó előtt közvetlen 
a pap, a koporsó után a keservesek s végre az asszony sereg., hol „Krisztus az én életem” 
kezdetű ének elzengése mellett a koporsót sirba eresztik és behantolják, mikor a pap a sirra 
lépve, nehány a szentirásból vett vigasztaló vers után beszenteli azt. Hétfaluban is meg van 
azon szokás, hogy a siró asszonyok menetközben siró recitativ hangon elbeszélik a halottnak 
egész életfolyását. Ily szokást a székelyek közt is, nevezetesen Kis-Borosnyón és Siklódon 
találtam. 

A hazamenő temetési gyülekezetet gazdag tor várja, melyet rendesen a rokonság szokott 
rendezni, s e mellett a meghalt lelke nyugalmáért valamely jótékony czélra is szoktak 
adakozni; a torhoz olyannyira ragaszkodik e nép, hogy azon pap, a ki azt eltöröltetni 
igyekeznék, oly gyepet bontana fel, a mely alatt kigyó fekszik. 

A pap temetési díja rendesen egy forint és egy hizlalt tyúk. Hosszúfaluban kalácsot, sert, két 
font húst s más csemegéket szoktak a halottas háztól a papnak küldeni. 

Pürkereczen ha valamely asszony gyermekágyban hal el, azt abrosz alatt szokták eltemetni, 
azaz egy szélein czifrán kihimzett abroszt négy pálczára feltűzve, négy barátnéja szokta 
mennyezetszerüleg a koporsó felett vinni. A halottvivők karjai ilyenkor czifra kendőkkel 
vannak felékitve, mi nekik ajándékba hagyatik. Krizbán és Ujfaluban még más sajátságos 
temetési szokások is vannak, melyeket majd ama faluk leirásánál fogok ismertetni. Most a 
halottak bús köréből az élők vidor lakába fordulunk, hogy a hétfalusi magyar telkének és 
lakházának belelrendezésével megismerkedhessünk. 

A hétfalusi magyarok udvartelke. 
Hétfaluban még 1848 előtt is a lakházak a székelyeknél szokásos boronafából rakott 
faépületek voltak, rendszerint egy kis ablakkal az utczára. 1848-ban az oláhok féktelensége 
Hétfalu legtöbb házát elhamvasztotta, valamint soknak gazdáját legyilkolta Kain vétkes keze. 
Ma már az akkori rombolás jelei mind eltüntek; a régi faépületek helyén legtöbb helyt szilárd 
és csinos kőépületek emelkednek, rendszerint két nagyobb ablakkal az utczára, s igy ma a 
lakban ugy, mint a nép szellemi életében több világosság van. Vajha oly hamar be tudnának a 
szivekben okozott sebek is hegedni, a mily hamar eltüntek a rombolás jelei. Vajha ne 



hallgatna az itten vendégszeretőleg fogadott nép továbbra is azokra, kik az irigység és 
meghasonlás magvait hintik el a két testvérnép között; vajha a gyülölet és ellenszenv helyét 
egyszer már a szeretet és együttérzés nemesebb érzetei váltanák fel, – mert a kiket 
elválhatlanul öszekötött a sors, azok a közös jóllétet csak az összetartásban találhatják fel; 
mert a népek hivatása nem egymás gyülöletében, hanem egymás szeretetteljes támogatásában 
találhatja fel megoldását; mert sehol se alkalmazható jobban azon latin közmondás, hogy: 
„Inter duos litigantes tertius gaudet”, mint a népek életében, a viszályon örülő harmadik 
pedig nem más, mint az uralomra törekvők zsarnoksága. 

De lépjünk be a hétfalusi magyar mindig tisztán tartott udvarára. Ott találjuk a fehérre meszelt 
házat diszes homlokzattal az utczára, a telek jobb vagy baloldalán hosszan elnyulva, hátrább 
van a szin, pajta és sertésól, s végre leghátúl a kőből épült csür, melynek nagy odra (padlása) 
a szorgalmas gazda gabonáját és takarmányát fogadja be roppant öblébe. A csűrön túl van a 
veteményes és a gyümölcsös kert. Ha már egyszer betértünk az udvarra, kénytelenek vagyunk 
a gazda belépésre unszoló szives fölhivásának engedni, s ha már egyszer beléptünk a lakba, 
nem tehetjük, hogy a belberendezés megismertetésére is nehány szót ne áldozzunk. A 
hétfalusi földészek lakjainak berendezése ez: középen pitvar van, hátulján kamarával, honnan 
a gabonást és éléstárt helyettesitő hiuba (padlás) van a feljárás. A pitvarba két szoba nyílik, a 
hátulsó lakszoba és az utczára néző díszszoba, a mely sajátszerű díszletezésével és 
berendezésével méltán meglep, nemcsak a butorzat izléses volta, hanem a szövetdíszletek 
roppant gazdagsága által, mi ismét a hétfalusi magyar nők munkaszeretetét dicséri. 
Hétfaluban a butorzat nagyban hasolit a székelyeknél divatozókhoz, itt is meg van a fal 
hosszában elnyuló czifrán kifestett pad, a terhe alatt görnyedező tálas (credenz), a czifrán 
ékitett asztal; de már a díszágynál eltérés van, mert Hétfaluban a derékaljakat szalmazsákok 
pótolják, melyeknek kifelé néző oldala egész hosszában ki van hímezve, s hogy a szalmazsák 
díszvarrása látható legyen, az ágyfának nincsen meg a szokásos bemélyedése; ez okon, de 
azért is, mert rendszerint több oldalczifrázattal ékes szalmazsák van egymás fölé helyezve, az 
ágyak igen magasak, miért a felhágás könnyitése czéljából az ágy előtt mindig egy hosszú 
tulipános láda van zsámolyszerüleg elhelyezve. A hétfalusiak díszágyának másik sajátsága az, 
hogy a párnák nincsenek fekmentesen rakva, hanem élére állitva, s azok bütüje nem annyira a 
himzés, mint inkább a szövet szépsége és tarkasága által tünik fel. A párnák sokasága a 
hétfalusi asszonyok büszkeségét éppen ugy képezi, mint a székelyeknél, s azért itt is az 
ágyban két-három sorba vannak a párnák egész a gerendázatig felrakva. 

A szoba oldalfalait körülfutó tulipános fogasok itt épp ugy megvannak, mint a székelyeknél, 
csakhogy itt jóval díszesebbek, és „kendőszegnek” hivatnak. A kendőszeg felső kiálló részén 
egy sor tányér foglal helyet, falhoz illesztett alsó részén veres fejtővel czifrán kihimzett 
kelmevégek, ugynevezett kis abroszkák vagy kendők vannak függönyszerüleg hossz irányban 
felaggatva, hol az ily kis abrosz a redőzetesség kedveért fel van tüzve, mindenütt egy 
madzaggal felakasztott kiválóan czifra tányér csüng. Valóban az ősminták szerint himzett 
kelméknek ezen festőileg és műízléssel rendezett, s rendőzetesen felrakott sorozata igen dúsan 
ékiti a falat; a kendőszegen kivül a fölep (plafond) gerendáira is ékesen himzett kelmék, 
ugynevezett hosszú abroszok vannak feltűzve, miért a hétfalusi szobák fölepe 
mennyezetszerüleg néz ki, melynek díszszegélyzetét (bordure) a kendőszegek hullámzatos 
vonala alkotja. Kis és hosszú abroszokban annál gazdagabb szokott lenni a szoba, minél több 
leány van a háznál, mert ama himzetes kelmék a leány munkásságának jelképei, s a 
parafernum (hozomány) szépségére való kilátásnak kecsegtető képét szokták alkotni. A hol 
nincs leány a háznál, ott a kendőszeg és a fölep gerendái rendszerint dísztelenek, vagy nagyon 
fösvényen vannak kiabroszozva; s a hétfalusi gazda ilyenkor engedelmet kér lakása 
szegénységeért és dísztelenségeért, mert – mint mondani szokta – nincs leány a háznál. 



Valóban a hol leány van a háznál, az nemcsak a himzetes kendőkért, hanem különben is díszét 
alkotja a háznak, mert Hétfalu magyar leányai úgy termetök, mint arczok szépségére és 
természetes kecs- és kellemre nézve kitünőek, szeretetreméltók s munkásságukért elismerésre 
érdemesek. 

Azt felesleges is mondanom, hogy ha a hétfalusiak díszszobájába belép az utas, a 
legelőzékenyebb vendégszeretettel fogadtatik; a hétfalusi, mint a székely el nem mulaszthatja, 
hogy egy pohár bor vagy pálinkával fel ne köszöntse vendégét, s ne szerencséltesse a napot, a 
melyen szegény házát megtisztelte; azután az asztalra kaskavált (sajt) s izletes gyümölcsöt 
szoktak helyezni, mivel rendesen a házi leány oly szivélyes-nyájasan kinálgatja a vendéget, 
hogy visszaútasitani nem lehet; ha a vendég magyar vagy székely, akkor örömünnep van a 
hétfalusi házánál, s még a szives fogadás jelképe a palacsinta is napi rendre kerül. A hétfalusi 
életmódja egyszerű, s mivel a földmíveléstől szabadon maradó idejét leginkább 
szekerességgel vagy az erdőn tölti, igen sokat él száraz étellel; azonban erdőre és 
szekerességre is a hétfalusi asszonyok jól fel szoktak merendézni (élelmiszert pakolni) a minél 
a szalonna főszerepet játszik. Otthon a hétfalusi magyar jól él, rendesen husételt eszik, s a 
magyaros tésztafélék is kedvencz eledelei közé tartoznak. Marhahúst ritkán, inkább juhhúst 
esznek, mit a hétfalusi asszonyok hagymával és szalonnával áttüzdelve, sütőkemenczében 
igen izletesen szoktak elkésziteni. A mikor az ily juhczomb a sütőkemenczében sül, annak 
étvágyingerlő illata a szomszédig is elhat; de a hétfalusi asszonyok ügyelni szoktak arra, hogy 
ha a szomszédságban jó reménységben levő asszony van, egy darabkát az is kapjon, nehogy 
megkivánja; sőt a hétfalusi asszonyoknak e tekintetben figyelme annyira előzékeny, hogy az 
utczán elmenő ily asszonyokat is meg szokták kinálni; igy történet egy alkalommal, hogy a 
krinolinok korszakában egy ott elmenő kisasszony után futva a jószivű hétfalusi asszony, egy 
darab hússal a szokott „szerencsés szülést kivánok, s könnyű szabadulást adjon isten” 
mondókával erőltette őt a hús elfogadására, minek a krinolin által ily zavarba hozott 
kisasszony bizony nem örült erősen. A sütőkemenczék rendesen külön szin (fedél) alatt a 
többi épületektől elkülönitve vannak; s kinek kemenczéje nincsen, az a szomszédnál süti a 
kenyeret, rendesen egy lepényt vagy czipót fizetvén kemenczebérül. 

A hétfalusi oláhok többnyire a magyar lakházak modorában készült kőházakban laknak; 
megkülönböztető jelek: a házak kiáltó szinekkel való kimázolása, nehány a ház oldalára 
bigyesztett rémletes kinézésű szentnek képe és a háztetőn levő kereszt. Benne a szobák díszét 
vagy inkább dísztelenségét a falakat elboritó szentképek rémséges gyüjteménye alkotja. Talán 
az oda pingált és aggatott szentek segélyében való túlságos bizalom okozza azt, hogy ha 
tüzvész van, a hétfalusi oláhok még saját nemzetfeleik házát se igen szokták oltani; ezt a 
tisztet a magyarság szokta itt gyakorolni, s az, akár magyar, akár oláh negyedben támadjon 
tüz: a legnagyobb serénységgel szokott a vész helyén egybeseregleni, s teljes odaadás és 
önfeláldozással oltani a pusztitó elemet. Most, miután a hétfalusiak laktelkének és házának 
berendezését ismerjük, áttérek a népviseletek leirására, ebben elsőséget adva az őslakóknak a 
jövevények felett; legelőbb is a magyarok öltözetét fogom vizsgálódásom alá venni. 

A hétfalusi magyarok népviselete. 
A hétfalusi magyarság öltözete első tekintetre oláhosnak tetszik, bár közelebbről vizsgálva, 
szabás és varrásra nézve sok tekintetben eltérő az oláhok viseletétől, s inkább ős magyarosnak 
mondható; mert kétségtelen, hogy ilyszerű viseletet a vármegyei magyarságnál több helyen 
találunk*Ilyszerű népviseletet találunk Alsó-, Felső-Rákoson, Nagy-Kenden, Balavásárán, s 
Küküllő vármegye legtöbb magyar falujában. s ezen viselet csak azért tetszik oláhosnak, mert 



az oláhoknak, sőt a szászoknak is tulajdonképpen nincsen nemzeti viseletük*Az erdélyi 
szászok népviselete minden izében magyar, hisz ők szűk magyar nadrágot, zsinóros felöltőt 
kalpagot viselnek; ezeket csak nem hozták Flandriából magokkal., hanem ők átvették a 
magyar öltözetét, s legfölebb az ingkieresztés által akarják elrómaiasitani vagy inkább 
elronditani*Az oláhok szintén szűk magyar nadrágot viselnek, a melyet csak az ujabb időben 
szoktak a bokánál trotyosan egyberánczolni. Felöltőjük csaknem mindenütt zsinórozva és 
magyarosan van kihímezve, Ludas és Marosujvár vidékén az oláh nők a legszebb prémes 
magyar mentét hordják, s eldődeiktől legfelebb a nők katrinczát vették át; papjaik, még maga 
az érsek is ős szabásu magyar mentében, s sinóros felsőben járnak. Az ing kibocsátás 
aesthetica-ellenességét azt hiszem, fölösleges vitatnom.. Könnyebb áttekintés kedveért ide 
melléklem a hétfalusi magyarok és oláhok népviseletének képét; baloldalon a magyarok 
vannak lapot olvasó papjuk körül csoportosulva, jobb oldalon az oláhok, mig a háttérben egy 
lóháton havasra induló csobán van feltüntetve. 

 

Hétfalusiak népviselete. (Rajz. Gerhard Lajos.) 

A magyar férfiak rendesen vállig érő, csinosan gondozott és tisztán tartott hajat viselnek*Bár 
1848 óta a fiatalságnál a rövidre nyirt haj is divatba jött, a házas emberek azonban leginkább 
fül mellé fésült hosszu hajat hordanak., nyárban nagy karimájú fekete kalapot, télben fehér 
vagy fekete báránybőr kucsmát hordanak, mely az idősebbeknél kalpagszerüleg lecsüngő 
vagy felül kiszélesedő tetőzettel van ellátva. Testüket otthon szőtt lening fedi, melynek két 
hüvelyknyire felálló galléra fürészfogason van sárga vagy fehér czérnával kihimezve, elől 
bojtba végződő zsinórral összekötve, mely zsinór a fiataloknál veres, az idősebbeknél fehér. 
Ez ing bőujjú kézfőig, az ingalja térdig ér le, a derekhoz czifrán kihimzett tűszű- (dűszű-
vel*Ez egy széles bőröv, melynek kettős bőre közt lévő üregében tartják pénzüket s féltösebb 
irományaikat, ehez van erősitve aczél-kova, taplót tartalmazó kis zacskója, és késvillája, a mi 
tőrként lecsüngő csinos tokban van elhelyezve. vagy bogláros bőrövvel van odaszoritva, alól 
pedig künn hagyva; s éppen ezen ingalj kieresztése*Különben a Barczaságon az ing kivül 
viselése minden népfajnál, még a szászoknál is divatos. az, a mi a hétfalusi magyarok 
öltözékének oláhos szinezetet ad. Az ingre még nyárban is ünnepélyesebb alkalmakkor 
mellesbundát*Ez oldalt gombolodó irha-mellény, a minőt a gyergyai székelyek is itt-ott 
szoktak viselni, ez a mellen czifrán ki van himezve. öltenek, mire vagy panyokára viselve, vagy 
felöltve a dísz zeke jön, a mely fehér posztóból van a négyfalusiaknál, feketéből a 
háromfalusiaknál. Ezen dísz zeke elől sürűn egymást érő vitéz kötésekkel szépen ki van 
zsinórozva, s öltözetük legmagyarosabb részét alkotja. Ezenkivül van még a hosszú vagy rövid 
suba*A suba vagy kozsok szintén czifrán szines selyemmel kihímzett irha bunda, éppen olyan, 
a minőt a havasalji és homorodmenti székelyek is Udvarhelyszéken viselni szoktak., mit télben 
a dísz zeke alá szoktak felölteni; a nyári mezei munkánál használt firiskó*A firiskó vászonból 
készült csak könyökig érő ujjal ellátott rövid dereku felöltő, a minőt a székelyek is szoktak 
használni; a ruhadarabok azonossága és hason elnevezése mindenesetre a hétfalusiak székely 
eredete mellett bizonyitnak.: sőt a lombos guba (sárika) is megvan a hétfalusi magyaroknál; 
ez utóbbit a legények éjhálóba*A midőn a marhákkal éjjeli legeltetésre vagy favágásra 



kimennek. és akkor szokták csak használni, midőn a téli estvéken szeretőikhez guzsalyosba, 
vagy látogatóba mennek. A szűk fehér posztóból készült harisnya (szűk magyar nadrág) a 
hétfalusi magyarnál épp oly szabású és oly testhez álló mint a székelynél s az erre huzott 
térdig érő kordován csizma épp oly idomú mint a székelyeknél. Kálczunt*Rövid száru 
bakancs, mit a székely czipőknek nevez, különben ezen nevét a hétfalusiak is ismerik és 
használják. és bocskort csak a legszegényebbek viselnek. 

A hétfalusi magyar nők öltözete igen szép és változatos, s általánosan kimondhatjuk, hogy az 
jóval festőibb, értékesebb és tartósabb a székely nők öltözékénél. A menyecskék hétfaluban 
igen sajátságos szabásu kötött csepezt vagy főkötőt viselnek. A fő tetején szines hárászból 
köridomban futó díszkarikák vannak, melyek fehér földön váltakozva egy tányéridomu díszes 
fejéket alkotnak. A csepez ezen felső feléhez illesztett alsó része fehér czérnából van 
virágosan horgolva, s mig hátul a nyakon hosszu lecsüngvénynyel bir, addig a homloktól a 
konty alatt át vitt kötővel van leszoritva, a mire a menyecske pántlika (szalag) jön, ez a fiatal 
menyecskéknél ugyan azon arany himzetes szalag, melyet menyegzőjekor a vőlegénytől kap 
menyasszonyi ajándékba, ezt azonban csak két évig viseli, s azután meggyszin vagy fekete 
szalaggal cseréli fel. A csepez e szerint sisak idomu s fődísze a tetőékitményben van, a 
melynek verzselésére (himzésére) főleg a fiatal menyecskék igen nagy gondot forditnak, s az 
igen kaczéron tünik át a ráillesztett átlátszóan vékony fehér fejrevalón (fátyolkendő*A finom 
szövetű fejre valókat Felső-Torján és Karatnán szövik, s nagy mennyiségben szokták 
Hétfaluba eladásra lehozni, a midőn az utczákon kiabálják: „fejre valót vegyenek.” a melyet a 
hétfalusi menyecskék igen szépen tudnak fejükre illeszteni, s mely nélkül se tél, se 
nyárszakon a háztól kimenni nem illik. Pürkerecz, Zajzon és Tatrangon a fiatal menyecskék 
6–7 évig (t. i. mig a fiatal asszony czímre igényt tarthatnak) a fehér fejrevaló helyett 
barancsikot (czitromszinű selyem fátyolt) hordanak, a mely a lakadalomtól számitott 3–4 
hónapig (mig a mézeshetek tartanak) czifra bogláros tűkkel van a főre feltüzve, s mig az ily uj 
házas asszony boglár ékitménynyel pompálkodik, addig a templomban folytonosan állani kell, 
s csak akkor ülhet le, a mikor boglártüit lerakja. 

A hétfalusi nők, asszonyok, ugy mint leányok ünnepélyes alkalmakkor arany galléros és 
kézelős csipke inggel pompálkodnak; rendesen hosszú fehér gyolcsinget viselnek*Mely a 
nyaktól sarkig ér. A hétfalusi nép fehérnemüjét kiválóan a tisztaság jellemzi, itt a népnél 
szokásban van a hálóing viselés, a mi által a nappali fehérnemű tisztán és gyurásmentesen 
megmarad. A hétfalusi asszonyok saját termesztményű lenből szokták önmagok szőni a nők 
és férfiak fehérneműjéhez szükséges gyolcsot, s azt a Tömös partján hosszan elteritve 
öntözési által szokták megfehériteni., mely a nyakon és az ujjnál czifrán ki van verzselve 
(himezve) veres fejtővel a fiataloknál, fehérrel az idősebbeknél. A nyakot leginkább veres 
korál vagy jóféle kláris gyöngy ékiti, fülbevalót nem használnak; a ránczba szedett rokolya 
csak a leányok és a menyasszonyoknál fehér*A leányok confirmatio alkalmával vesznek 
legelőbb magukra fehér rokolyát, s azt azután ünnepélyes alkalmakkor és tánczba viselik. A 
menyasszony is fehér rokolyában van a lakadalom egész folyama alatt, azután azonban azt 
leveti, s a ládába pakolva marad egészen haláláig, mikor leginkább a menyegzőjüknél 
használt fehér rokolyában szokták eltemetni., a többieknél fekete, vagy hétköznap sötétkék; ez 
termetüket háromszor átfutó bogláros szijjal van a derékhoz szoritva és a vállon átvitt széles 
szalaggal megerősitve. 

A leányok hétköznap szajinkát (szines selyem kendő) kötnek fejükre, ünnepnapon azonban 
hajadon fővel járnak, mikor két ágba font hajukat csinosan felkontyozva veres vagy 
meggyszin hajkötővel (szalaggal) szoritják le. Hátul a nyak gyöngyről sűrün egymás mellé 



illesztett, térdhajlásig érő szalagok csüngnek le, elől pedig finom vapirból készült s czifra 
virágosan kiverzselt előkötény jön. 

Van azonban a leányoknak és fiatal menyecskéknek egy kiválóan, csak táncz alkalmával 
használt igen díszes öltözéke: a hámos rokolya, ez fekete a menyecskéknél, fehér a 
leányoknál, s mindig háznál szőtt kelméből kerül ki. Ezen ruhadarab szabása nagyon 
sajátságos, mert az a válltól a bokáig ér, s derékkal nincsen ellátva, hanem csak a czifra 
bogláros öv által van leszoritva. Ezen rokolya felsőrésze mellényt pótol, a mennyiben az elől 
a mellen kerekded kimetszéssel bir s a vállon átmenő keskeny kelme részszel van a nyak 
irányában hátul is kimetszett részszel egybefüggésbe hozva; ezen mellre és hátrajövő és a 
vállakon átvetett felsőrész ezer meg ezer ránczba van szedve, s ez valamint a sűrün redőzött 
alsórésze is sárga selyemmel van széleinél igen díszesen kihimezve. Ezen ruhadarabnak 
fődísze a redőzés finomságában van meghatározva, s azért az az egész héten át szorosan 
egybeköttetik, hogy vasárnap redőzete rendben legyen; ha a hámos rokolya fekete, akkor 
fehér, ha fehér, akkor fekete csipke kötényt illesztenek rá. A czifra s több száz forintba kerülő 
bogláros övhez szép szabásu s czifrán himzett bőrerszény van felakasztva, melyben a leány a 
tánczpénzt szokta tartani. Az ily hámos rokolyát és bogláros övet csak vasárnap és 
lakadalmak alkalmával viselik a nagy leányok és fiatal menyecskék. A gazdagabb leányok és 
fiatal asszonyok mellükön köszöntyűt hordanak. Ez 5–6 hüvelyk átmérőjű, dombor művel 
ékitett kőridomu ezüst lap. Ilyet azonban csak is azok viselnek, kik ez ékszert öröklik, mert 
ujat nem igen csináltatnak. 

A mint a tánczra, ugy férjhez menetelkor a menyegzőre is külön ruhája van a hétfalusi magyar 
leánynak, mert ekkor előveszi a csak ezen egyetlen alkalomra tartott bársony csákót s palástot, 
s ezzel jelenik meg az esketésre a templomban, s ezzel díszeleg az egész lakadalom alatt. 
Ekkor uj fehér rokolyája van a menyasszonynak, melyet a menyegző után ládába zárva, csak 
temetéskor szokták ismét ráadni. 

A nők melegebb ruhaneműje: a mellesbunda, csipőigérő kaczéron kihimezett női suba, 
ujjatlan mellény, mely az ujabb időkben bársonyból készül*A bársony mellény divatát a 
szomszéd bodolaiaktól vették át, hol a hétfalusiakkal rokon eredetű és öltözetű nők azt viselni 
szokták. és díszesen kisujtásozott és kihimzett fehér zeke, mit leginkáb templomba 
menetelkor és más ünnepélyesebb alkalmakkor panyokára szoktak viselni. A nők lábbelije 
régen saru volt (féltérdig érő s ránczosan legyurt könnyű szatyán csizma) most kordován 
csizma, ritkán papucs. 

A hétfalusi magyar nők munka közt és utazás alkalmával férfi kalapot szoktak feltenni, erre 
nekik külön kalapjok nincsen, hanem a menyecskék rendesen férjeik vasárnapi kalapját 
használják, a hajadonoknak persze az ily közös kalap viselésre nincsen alkalmuk, s vagy 
fivéreik kalapját használják, vagy külön kalapot szereznek, mert csak az elmátkosodottaknak 
lehet és illő szeretőik kalapját használni*A férfi kalapoknak nők általi viselése Csíkban is 
divatban van, mi ismét egy adatul nézhető a hétfalusiak székely eredetére.. 

A hétfalusi magyarok népviselete ugy a férfiaknál, mint a nőknél nem igen van a divat 
szeszélyeinek alávetve; e tekintetben a hétfalusiak nagyon conservativ szellemüek s 
viseletöket többre becsülik minden más népviseletnél; ahoz való előszeretetük oly nagy, hogy 
ha vagy egy székely vagy más vidéki magyar egy hétfalusi leány bájaitól elvarázsoltatik, azt 
csak azon feltétel alatt kaphatja meg, ha a lakadalomra, vagy ha oda települne, azutánra is 
felölti a hétfalusiak népviseletét. 



A hétfalusi értelmiség*Az értelmiség itt szorosan véve leginkább papokból, tanitókból, 
jegyzőkből és néhány kereskedőből áll; de az értelmiséghez számithatjuk tágabb értelemben a 
népet is, miután itt mindenki irástudó. 1861 óta leginkább magyarosan öltözik. A papok 
egyházi öltözetéről már fennebb szólottam s most azt a képen is előtüntetem. Azt hiszem, 
eléggé kimeritőleg ismertettem a hétfalusi magyarok népviseletét s most áttérhetünk az ottani 
oláhok népviseletére. 

A hétfalusi oláhok népviselete, jelleme, 
foglalkozása és más szokásaik. 
Hogy a hétfalusi oláhok részrehajlás és közönynyel ne vádolhassanak, népviseletüket szintén 
előtüntettem a mellékelt képen, a melyből azonnal felötlővé lesz, ugy itt, ugy a férfiak mint a 
nők a bolgárszegiekkel*Brassónak, oláhok, vagy inkább eloláhosodott bulgárok által lakott 
külvárosa. egyforma modorban öltözködnek. Ezen népviselet főleg a nőknél szép és gazdag, s 
attól az izlést és festőiséget megtagadni nem lehet, mert a hosszan lecsüngő, végével szép 
redőzeteket képző tirgáru (nyers selyem fátyol), melyet boglártűkkel igen kaczéron tüznek a 
főhöz; a testhez simuló és igen szép szabásu oldalt gombolodó hosszú bársony mellény, és az 
e felett panyokára viselt prém szegélyzett szkurtika (ujjatlan mellény-mente) igen előnyösen 
tüntetik elő a hétfalusi oláh nők különben is szabályos arczát, melynek egyáltalában nem 
lenne szüksége a mesterkélt szépitésre; pedig az arcz kifestése a hétfalusi oláh nőknél 
csaknem általánosan el van terjedve, a mi rendesen kora vénülést, a fogak elromlását stb idézi 
elő. A leányok hajadonfőn járnak s ugy ezek, mint a menyecskék nyakukon felfűzött arany 
pénzeket és ékes bogláros övet viselnek. 

A férfiak nyárban széles nagy karimájú kalapot, télben lombos nagy kucsmát hordanak 
fejükön; a hosszan kieresztett ingre szűk szabású s magyarosan kizsinórozott rövid zekét, és 
pantalonszerűleg csizmán kivül hozott szűk harisnyát (fehér magyar nadrág) viselnek; mit 
télben bőszabásu irhabunda, a pásztoroknál sárika (lombos fehér guba) egészit ki. Fejöket 
törökösen szokták körül borotválni, csak a főtetőn hagyván meg egy nagyobb tincs hajat, mit 
a fül felső orma irányában körülnyirnak. Ezen hajviselet nem igen előnyös, a mennyiben 
bizonyos fél vad kifejezést szokott adni; mit magok is átlátván, az ujabb nemzedék már kezdi 
is a fejborotválást elhagyni. A gazda és szolga, vagy a szegény és gazdag öltönye közt a 
különbséget csak a kelme teszi, szabás és idom ugyan azaonos levén. Pedig a hétfalusi 
juhászgazdák közt elég van olyan, a kinek több százezer forint értéke s szétlegelő nagy juh 
nyájaiból roppant jövedelme van; de ők e vagyont nem igen tudják élvezni, minek főokát 
egészen a félvadságig menő miveletlenségükben kell keresnünk, a mi 1848-ban sem 
hazudtolta meg magát. Ha ezen vészes emlékeket maga után hagyott míveletlenség 
elenyésztét a felnőtteknél nem is, de a jelenleg növekedő ujabb nemzedéknél talán 
remélhetjük; mert a népnevelés közöttük is kezdi terjeszteni jótékonyságát; a mennyiben 
Hosszúfaluban az ujabb időben egy 6 tanitóval ellátott elemi és felsőbb népiskola alapittatott, 
hol a fiatalság az év tiz hónapján át*Mert földbirtokkal nem birván, a földmívelés nem vonja 
el az iskolától a fiatalságot. nyer oktatást. 

Nagy kár, hogy ezen iskola vezetése oly szellemben történik, hogy a hazától való 
elidegenülést igyekezik mesterkélten előidézni; ki van onnan a magyar nyelv teljesen 
küszöbölve, a tanitás csak oláh és német nyelven foly, pedig eltekintve hazánk politikai 
viszonyaitól, a hétfalusi oláhoknak mint az ottani magyarsággal és a szomszédos székelyekkel 
napontai érintkezésben levő népnek, a magyar nyelv tudása csaknem életszükségét képezi. 



A hétfalusi oláhoknak különben jellemében van a zárkozottság, a titkolódzás és azon kalmár 
szellem, a mely az önzésben és a haszonvágy túlságos keresésében nyilvánul; azért köztük a 
barátság, a jótékonyság, a mások szenvedése iránti érdekeltség, egymásnak segédkéz nyujtás 
teljesen ismeretlen tulajdonok. Náluk az élet főczélja a mindenképen való felgazdagodás, s ha 
ezt elérték, annak még nagyobb mérvű fokozása; ez okon a hétfalusi juhos gazdák élete 
minden gazdagságuk mellett is, nagyon egyhangu és örömtelen, rendszerint otthon untkozik 
senki, vagy kevesek által megkereett magányában, s csak nyiretni, befejetni s a téli szénát 
beszerezni szoktak nyájaikhoz elrándulni. A nyájakat rendszerint fogadott csobányok őrzik, 
kik fizetésüket mindig juhban kapják ki; ez évről évre szaporodik, s igen gyakori az eset, hogy 
a midőn a csobány (pásztor) elég nagy számu juhot szolgált egybe – a mi a gazdagsággal 
egyértelmű – akkor saját gazdája leányát veszi nőül, a kinek hozománya szintén juhban adatik 
ki, s ilyenkor aztán ha még elég juha nincsen tovább szolgálja apósát, vagy ha már juhainak, 
száma megüti a kellő mértéket, akkor ő is önálló juhos gazda lesz, csobánt fogad és haza 
megy lakni; de mivel ő életét folytonosan a havason juhaival és őrkutyáival töltötte, mivel 
gyermeksége óta távol az emberektől fél vadságban nőtt fel, mivel a műveltségről, a 
társadalmi illemről, s annak szelidebb élvezeteiről fogalma sincsen; mi természetesebb, 
minthogy ő a társadalom élvezetei és korlátai közé magát betalálni nem tudja; hogy ő ott az 
emberek között idegennek érzi magát, s rendes foglalkozási köréből kisodortatva, és 
tétlenségre kárhoztatva végtelenül unatkozik, miért gazdagsága, mit élvezni nem s urvolta, a 
mit neveletlensége miatt hasznositni nem tud, nagyon vékony kárpótlást nyujtanak, s csak 
akkor van elemében, midőn a bérczormokon legelő nyájai közé időnként látogatóba felmehet. 
Van olyan a hétfalusi csobánok közt akár hány, ki egész fiatalságát a havason tölti, a 
besorozástól való félelem miatt soha haza se néz, s csak 25–30 éves korában jön le az Ilyés 
napi tánczra, vagy mint nevezik, menyasszony nézőre, magának életpárt szerezni. Ekkor a 
leányok egész pompájukban jelennek meg a rendesen valamely erdőszéli gyepes helyen tartott 
menyasszony nézőbe, nyakukat a díszes szálbé (áttört művü ezüst nyakék) dísziti, a melyre 
többsoru arany és ezüst pénz (többnyire török érmek) van felaggatva, egész öltözetük uj és 
kaczér, s ábrándos szép arczaiknak egyáltalában nem lenne szüksége a mesterkélt szépitésre, 
pedig ők szemöldökeiket feketére, arczukat veresre szokták kipingálni. Mindenik leánynak 
kiáltó szinű selyem kendő van kezében, mely a vonzalom jelzálogaként szerepel, mert a leány 
e selyem kendőt azon tánczosának adja, a ki tetszését megnyerte, vagy a ki juhainak nagyobb 
száma által hatással van reá, mert a számitó természetű hétfalusi oláh leányok rendesen nem 
szivök, hanem a juhok száma szerint szabják meg érzelmeik irányát. 

A csobán a selyem kendőt diadaljelként nyakára vagy derekára kötve, egyet tánczol a kendőt 
nyujtóval; ha mások jönnek s nyujtanak neki kendőt, azt is felköti s tánczol tovább s annál 
büszkébben, mennél több kendőt nyert. E napon a csobán csapodár, mindenfelé hajlik, 
mindenfelé reményt nyujt; még mindig titok, hogy ki a választott; s e bizonytalanság tart a 
következő napig, midőn kendőjét annak tartja meg s a tánczot azzal kezdi, kire választása 
esett, s folytatja az egész tánczidény alatt, mi három s néha több napig is eltart. A hogy a 
választás megtörtént, a vőlegény még az nap estvéjén elküldi megbizottját a leány szülőihez, a 
ki nem csak a leányt kéri meg, hanem a tohmealét (a hozomány feletti alkut) is megköti. Erre 
csakhamar elkövetkezik a lakadalom, s a fiatal pár nehány héti együttlét után ujból elválik, a 
csobán visszamegy juhaihoz, s nejét csak sátoros ünnepek alkalmával látogatja meg 
mindaddig, mig juhainak száma, a pásztorkodástól való teljes visszavonulást megengedi. 

A havasokról le- és oda fel kis zömök lovakon nyeregkápába akasztott butyikoval (nagy 
bottal), nyakba akasztott csuklyával, s még nyárban is lombos sárikával mennek; a mint azt a 
képünkön levő egyik alak mutatja. 



Havason egészséges fris légen nővén fel, és egyszerű étellel táplálkozván*Eledelük leginkább 
puliszka és tejből áll, húst igen ritkán, leginkább akkor esznek, ha velemely juh marodisága 
miatt a nyájat nem követheti. egészségesek, ép, izmos testalkatúak; de elszigeteltségüknél 
fogva meglehetős önzők, barátságtalanok, bárdolatlanok és vadak, mi gyakori magok közt 
folytatott verekedésekben nyilvánul; a magyarokkal azonban nem igen mernek kikötni, mert 
ott mindig a rövidebbet huzzák. A hétfalusi oláh nép kevés harcziasságát leginkább tanusitja 
az, hogy azok valódi iszonynyal viseltetnek a katonáskodás iránt, s mivel fiatalságukat a 
havason töltik, de leginkább mert az inspector és a brassai szász urakat a szülők meg szokták 
nyerni*Sorozáskor nagyon sok embernek telik meg Brassóban a zsebe és az éléskamarája., 
alig van eset arra, hogy sorozáskor a hétfalusi oláhok közül valakit elő lehetne állitani*A 
sorozás alá tartozók elsikkasztása oly nagy mérvben üzetik, hogy 1850-től 1871-ig alig van 
eset arra, hogy hétfalusi oláh fiu besoroztatott volna; pedig tiz ezer emberből szép számnak 
kellett volna kijönni, hanem kiállitotta azt mindig a szegény vérig gyötört hétfalusi 
magyarság.; ennek az államra az a káros következése van, hogy a hadkötelezetteket részben 
czigányok s más szedett-vedett lézengők helyettesitik; a hétfalusi magyarságra pedig az, hogy 
legtöbb esetben a maga hadjutaléka mellett az oláhok illetékét is vele állittatják ki, s mig a 
magyarok harczban, kórházakban pusztulnak s otthoni gazdaságuk hanyatlik, addig az oláhok 
szépen otthon ülnek, gyarapodnak és sokasodnak. Az általános hadkötelezettség ily vétkes 
kijátszásának következménye az, hogy a hétfalusi oláhok arról, hogy mi a haza és annak 
védelme fogalommal sem birnak, sőt a hazát nem itt, hanem másutt keresik; de másfelől az 
oláhoknak juttatott ezen törvény és igazságellenes kedvezményben kell keresnünk annak is 
okát, hogy az oláhok létszáma Hétfaluban oly nagyon felszaporodott. 

Babonák. 
Nincsen talán a föld kerekségén nép, mely közt annyira el lenne terjedve a babona, mint az 
oláh nép között; ennek fő okát e nép kiskorusága mellett abban kell keresnünk, hogy éppen 
azok, kik a babonák dudváinak kiirtására lennének hivatva: papjaik, mint nekik hasznot hajtót 
terjesztik és tovább plántálják. Ők mindazt, a mi e nép korlátolt felfogásának határain túl esik, 
a babona ész és érzelem maszlagoló ködébe burkolják, s a földet az ember romlására törő 
mindenféle képzelt rosz szellemekkel népesitik be, a melyeknek eltávolitása igen jó 
jövedelmeket biztositott az eddig rendes fizetéssel nem birt popáknak*Ezen talán jövőre 
segítve lesz a brassai egyházkerület képviselőségének azon üdvös határozata által, hogy az 
oláh papoknak nagy létszámát leszállitá, a papság elnyerését minősitvényhez köté, s rendes 
fizetést szabott.. 

A miként a physikai világban a dudva és kártékony tövisek önmagukra is dúsan tenyésznek s 
gyakran elölik a szorgalommal mívelt hasznos növényeket: ugy az erkölcsi világban a 
babonák és előitéletek sokkal könnyebben elterjednek és gyökeret vernek a népélet 
elhanyagolt terén, mint a hasznos tanok; s azoknak, kiknek a népnevelés parlagon hagyott 
földje mívelésének terhes, de emelkedett hivatása jutott, minden erejüket meg kell fesziteniök 
az ily kártékony dudvák kiirtására, nehogy azok a felvilágosodás és előrehaladásnak életdús 
csiráit elöljék. Hogy a rosz könnyen terjedésének elmélete nem pessimisticus nézetek 
túlzásán, hanem a szomorú valóságon alapszik, annak egyik bizonyitványául tekinthetjük azt, 
hogy az Oláhországból becsempészett és a hétfalusi oláhok közt elterjedt babonákból az ottani 
magyarok is, daczára protestáns voltuknak, s daczára annak, hogy a népnevelés áldása már 
több évtized óta terjeszti köztük szellemi melegének jótékonyságát, még is igen sokat 
átvettek, s azok a lelkészek és tanitók minden ellenműködése daczára fenntartják magokat. A 
hétfalusi nép közt elterjedt számtalan babonákból itt csak nehányat emlitek fel. 



A forgószélben szép asszonyokat (boszorkányokat) hisznek, kik romlást szoktak okozni. 
Ellenszerük az, hogy a midőn közelben forgószél van, azt kell mondani: „Uram Jézus, vesd el 
őket”. Mondják, hogy egyszer egy ács a forgószélbe beledobta fejszéjét, a forgószél 
megszüntével azonban bárdját többé megtalálni nem tudta. Több év elteltével egy távoli falu 
korcsmájában ráismert jegyzett fejszéjére, s midőn a korcsmárosnénak elbeszélte a fejsze 
eltüntének történetét, ez lábán egy nagy sebhelyet mutatva, mondá: „Im itt van a nyoma, most 
visszaadom fejszéjét, de ha jó kell ne bántsa a szép asszonyokat”. Türkösnek Háttető nevű 
bérczén van egy forrás, melyről az a babonás hit, hogy ha valaki naplemenet után iszik belőle, 
bivalyalaku kisértetek veszik üldözőbe. A lidércz a kéményen olyan hiu asszonyokhoz szokott 
leereszkedni, kik testi szépségükre büszkék. Ellenük védszerül foghagymát szoktak használni. 
A prikulics azok után olálkodik, kik éjjel járkálva, félénken visszatekintgetnek. A 
boszorkányok pehetegen (penete vagy sütőkemencze seprő) járnak, „s hipp-hopp a hol 
akarok, ott járok” jelszavukkal bárhová elérnek, szenvedélyük a nagy tőgyű tehenek tejét 
kifejni; de ha a gazdasszony kontyát a pajta küszöbére helyezi, annak varázsán hatalmuk 
megtörik. Az ily boszorkányok megnyomják az alvót, az uj házasokat a mézes hetek után 
összeveszitik; a forrásokban fürödnek, s kik utánok isznak, golyvát kapnak, a bennülő 
asszonyok (betegágyasok) szép ép gyermekeit nagyfejű, vékony lábu pulyákkal (gnomok) 
cserélik ki; mit leginkább azzal hisznek meggátolni, ha a kéménybe nyásra tűzött csonka 
seprüt helyeznek. 

Keresztútra feküdni nem tanácsos, mert ott van a gonoszok járása. Ha valaki a földben kincset 
talál, az üreget be ne töltse, mert megvakul; kincsásás közben káromkodni nem kell, mert a 
kincs eldörög (kisiklik). Szent-György napkor talált négylevelű fűvel fel lehet a boszorkányok 
szarvát fedezni, s őket ártalmatlanná tenni. Estve seperni annyi, mint a szerencsét elháritani. 
Tavasszal első kihajtáskor a marhát lánczon kell átléptetni, hogy hustaly (ragadozó állat) ne 
bántsa azt. Ha az éjjeli őszember (rém) kezedet kéri, előbb hajkot (farováskor kiesett forgács), 
s csak azután nyujtsd kezedet, mert különben elpusztulsz. S száz meg száz ilyen babonát 
hisznek, beszélnek, melyeket mind az oláhoktól vesznek át. Azok terjesztésének meg van 
gyakorlati oldala, a mások könnyenhivőségének és ostobaságának kizsákmányolása: például 
vannak olyan popák és tudós asszonyok (popánék) az oláh nők közt, a kik jó fizetésért a 
hidegrázást megszüntetik, a semölcsöket elenyésztetik, a káposztahernyókat és állatba esett 
nyüveket kiolvassák. A legényt ugy megcsinálják (megbabonázzák), hogy azt, a kit nem 
szeretett, megszereti, vagy ha kedvesétől elidegenedve eltávozott, ahoz ismét visszatér, s száz 
meg százféle ámitások, a melyekkel az együgyüek jóhiszemüségét adóztatják meg. Az ily 
babonáknak csak egy ellenszere van, a közmíveltség terjesztése, mert a mit az okozatok okait 
nem ismerők tudatlansága létre hozott, azt csak a tudománnyal s ismeretek terjesztésével lehet 
ellensúlyozni és kiküszöbölni. 

A hétfalusiak foglalkozása, nyelvök sajátságai, népöltözetök. A hétfalusi oláhok. A Boricza 
nevű farsangi mulatság. Tánczaik. Kakas ünnep. A hétfalusiak lakadalmi ünnepélye. Temetés; 
tor. Husvéti piros tojás, kerekes leány, guzsalyosok s más mulatságaik. 

Ez általános, sok keserű igazságot tartalmazó, s a dolog természete szerint igen is komoly 
hangulatú ismertetés után bevezetjük olvasónkat e kedves, vonzó külsejű falukba, hogy népét 
közelebbről megismerjük, sajátságait, szokásait, ünnepélyeit észleljük; ezt lelki örömmel 
tesszük, mert ha e népet ez oldalról vesszük szemlélet alá, bizonynyal csak emelkedni fog 
rokonszenvünk és irántoki szeretetünk. Vizsgálódásunkat kezdjük mindenekelőtt a barczasági 
magyarság foglalkozása, keresetmódja, kereskedelme és jelleme ismertetésével. 



Hétfaluban a földbirtok nagyrészt magyar kezekben van; a magyarok csinosan sorozott, 
barátságos külsejű házainak homlokzatán a ház gazdáját és asszonyát megnevező felirat 
mellett rendszerint ott van az eke-vas: a földmivelésnek e tisztes jelvénye, mig az oláhok 
lakjai czifra, izléstelen, szent képekkel boritva rínak ki. Utóbbiak nagyrészt juhászat és 
kereskedéssel foglalkoznak, s köztük sok igen gazdag van, kinek juhai több ezer számra 
legelnek a havasokon és a Duna térein. 

A magyarság a kevésbbé jövedelmező földmivelésből és marhatartásból nem tud igy 
felgazdagodni, mert határuk a népeséghez mérve oly kicsiny, hogy a termés még a helyi 
szükségletek fedezésére sem elégséges, legfölebb a nagyban termelt krumpli az, mivel némi 
kereskedést űzhetnek. Ezelőtt legtöbbet fakereskedés, marhatenyésztés- és szeszfőzésből 
kaptak; de e keresetmódjuk ma meg van szoritva, mert Brassó mint állitólagos földesur 
erdőiket pereli, a szeszfőzés egyedárusága elapasztá e jövedelemforrásukat, s megszünteté a 
marhahizlalás nyereményeit is. De azért e nép nem vesztegel; ernyedetlen szorgalommal és 
erőfeszitéssel igyekszik az élet szükségleteit kiteremteni. Tavaszszal egész sereggel vonulnak 
be a Dunafejedelemségekbe, s ott mint kőmivesek, napszámosok egész nyáron át izzadnak, 
dolgoznak, s ekként megkimélt szerzeményükkel térnek családjokhoz vissza*Fájdalom nem 
mind, mert mindig maradnak benn szegényebbekből az oláh fejedelemségekben, ezek helyére 
aztán sokkal nagyobb számban települnek ki oláhok, mert azok Hétfaluba való megszállása 
még most is folyamatban van., más része szekerességgel tartja fel magát. Ki ne ismerné 
országszerte azon 8–10 lótól vont nagy hétfalusi szekereket, melyek hajdan egész Bécsig fel 
és lehordozták a márfákat (kereskedői csomagok), mig most a vasútak leszoriták nagyrészt e 
térről is, csak Erdély vasút nélküli része és a Dunafejedelemség korlátolt tere maradván nekik. 
Mikor a kereskedés nem pang a tömösi szoroson át, nagy kereskedelmi mozgalom van, és a 
teherszállitás nem kis hasznot hajt a hétfalusiaknak; Brassóból iparczikkeket (csizmát, 
öltönyt, posztót, butorokat, Ujfaluból fazekokat stb.) szállitnak el egész Galaczig; onnan 
gyapotot, kávét, czukrot és a künn legelő hétfalusi juhnyájak gyapját szállitják haza, mi itt 
hétfaluban a havasokról lesiető kristály patakokban nagyrészt a nők által megmosatva, 
tisztitott minőségben adatik át a kereskedésnek. Legujabb időkben a Dunafejedelemségekből 
igen nagy mennyiségű kukoriczát szállitnak; a tatrangiak és pürkerecziek télen Oláhországból 
hajtott nagy mennyiségű hizott sertést hoznak a brassai piaczra, továbbá meszet égetnek, mit a 
Barczán és Háromszéken hordanak szét. A nők főjövedelme a len- és kender-termelés és 
földolgozásban van, mit Erdélyben sehol oly jól nem kezelnek, mint itt Hétfaluban. 
Hétfaluban a mesterségeket mind magyarok folytatják: ácsok, kőmivesek, kovácsok, 
asztalosok, kerekesek, kádárok és timárok is kitünők vannak Hétfaluban. Ezen 
mesterségekben oly jártasok, hogy bár az ötvenes években a brassaiak megkisértették a német 
és szász mesteremberek odatelepitése által való germanizálást, az nem ment, mert az ily 
betelepitett, többnyire korcsmákat kedvelő kézmüvesek nem tudták a hétfalusiakkal a 
versenyt kiállani, s a hogy jöttek, el is kotrodtak innen. Van azonban egy mesterség, melyet 
hétfaluban is a szászok monopolizálnak: a kéményseprőség, a melyre semmi áron nem adja rá 
fejét a hétfalusi magyar, mert az a kormosságot és sötétséget semmi szin alatt sem szereti. A 
kereskedéstől is idegenkedik a hétfalusi magyar, mert a mint mondja, az sok huza-vonával 
van egybekötve, miért a boltosok hétfaluban többnyire idegenek. Valóban szem- és 
illemsértő, hogy itt, hol csak magyar és oláh lakik, a kereskedések czégjei leginkább németek. 
Ezen azonban könnyen lehet változtatni az által, ha a hétfalusi magyar az ily boltba nem lép 
be, s ott semmit se vásárol. 

A hétfalusi oláhok a sajt- és turókészitésben tünnek ki, az itt készült kaskavál (sajt) nem csak 
köztünk, hanem Keleten egészen Konstantinápolyig igen kedvelt és keresett czikk, valamint 



hires a hétfalusi tömlő-turó és sóstej is. A hétfalusi nők, főleg az oláh nők a cserge (lombos 
pokrócz) szövésben kitünők, ezzel nagy kereskedést űznek Brassóban. 

A hétfalusi magyaroknak régen igen nagy jövedelme volt a Brassóba való tüzifa szállitásból, 
most ezt, mióta Brassó erdeit lefoglalta s a községeknek csak szüken kimért nyilakat enged át 
használatra, bár kisebb mérvben, de még is folytatják; Brassó fösvénykedvén az erdővel, a 
piaczra fát szállitó hétfalusi magyar is beszállitott fáját magas-keskenyen szokta szekerére 
olyformán felrakni, hogy sokat mutasson. Igen jól mulattam egy faalku alkalmával, a midőn a 
circumspectus brassai szász látva a keskeny-magasra rakott fát, mondá: „Ugyan bizony, miért 
pakolta úgy fel fáját, talán azt hiszi, hogy mi vakok vagyunk?” mire az élczet kedvelő 
hétfalusi atyafi helyből visszavágta: „Hát urasága miért tesz fejére olyan magastetejű kalapot, 
talán azt gondolják magik, hogy ott mi több eszet keresünk; hát ott a leánya miért poczkolta 
föl papucsát oly magas sarokra, s miért rak a fejére egy egész boglya szénát, lássa az ur, 
magik is csalni akarják a szemet, s minket is azon mesterségre megtanitottak”. 

Másik főjövedelemforrásuk a gyümölcstenyésztés; a községi és magánkertek mindenütt tele 
vannak nemesitett gyümölcsfákkal, ugy hogy Hétfalu a távolból mint zöld oáz tünik fel; a 
legnemesebb válfajú gyümölcsöket lehet itt találni, mit Brassóban jó áron adnak el. Csaknem 
minden falunak van faiskolája, melyet a lelkészek és tanitók kezelnek; emlitést érdemelnek a 
bácsfalvi lelkész, Borcsa Mihály és a krizbai rector, szemeriai Károly szépen berendezett 
faiskolái, melyekben több ezer oltvány- és nemesitett gyümölcsfa tenyészik. Hétfaluban 
leginkább ezen gyümölcsfajok fordulnak elő: almák: fehér, kék, tányér, hagyma, puhakerek, 
árpára érő, pereszlen, oltvári, zergő. Körték: fojtó, fekete, bartalis, őszi és nyári bergamot, 
méz, muskotály vereskörte stb. Szilva: édes, szárazmagú, kabola stb. 

A gyümölcsösök sürű lombtengere fölött ott magasul föl e faluk hátterében a nagyszerű 
Kőhavas, melyen a hétfalusi magyar csordáit, az oláh juhnyájait legelteti; hegygerinczein 
gyönyörű bükk és fenyves erdők sötétlenek; mély völgyületeiben dús legelők zöld pázsitja 
terül el; a meredélyek közé ágyalt rejtett völgyekből kristály patakok törtetnek le, melyeknek 
zugása elandalítja a pásztorkodó vagy favágással foglalkozó hétfalusiak saját tulajdonából 
kiszoritott árva fiait. E patakok öntözik, termékenyitik határait, e havasok ormáról végig 
tekintve e szép hazán, tanulja a honszeretet dicső érzetét. Itt a hon határain fölmagasuló 
sziklabérczek viszhangoztatják az utolsó magyar hangokat, s ezen nép – mely között most 
vagyunk, mely szivélyes vendégszeretetet és testvériességgel fogad, – határvéde itt a hazának 
és nemzetiségünknek, oly nép, mely ugy az anyagi, mint a szellemi küzdelem terén előre 
törekszik és azon munkálkodik, hogy az eddig hozzájuk mostoha haza nem mint tékozlót, 
hanem mint édes fiát ölelhesse tápláló és éltető keblére. 

IX. Hétfalu. 
 
FEJEZETEK 

A husvéti piros tojások. 
A husvéti ünnep főleg a leányok áldozatkészségét veszi igénybe; ők ez időre már jó előre 
gyüjtik a tojások nagy halmazát, hogy az események által készületlenül meg ne lepettessenek, 
s bár hogyan is, de minden felserdűlt leánynak kell 20–30 piros tojással birnia*Hétfaluban a 



tojást miként a csíkiak: tikmonynak nevezik. husvétkor. Husvét előtti nagy héten Hétfalu 
leányai egymásnak adják át a brassai és hétfalusi boltok ajtaját s mind tojásfestéket és viaszat 
vásárolnak; otthon aztán a felolvasztott viaszszal mindenféle virág, arabesk és titkos 
gondolataikat kifejező jelképekkel beirják a tojást, azután felfőzik a festékes fazékban, 
honnan piros-fehérvirágosan kerülnek ki. Ezekből az azon évben nagygyá lett leányok 
legelőbb a kegyelet adóját fizetik le, mert csinos kosárkába pakolt fehér és piros tojással 
legelőbb a lelkész és tanitókhoz köszöntenek be, hála fejében a confirmatiói tanitásokért. A 
megmaradó készletet gondosan elteszik, mert husvét reggelén mulhatlanul eljön mindenki 
előtt bevallott szeretője az ünnepet felköszönteni, a mikor a leány a legszebb piros tojásokkal 
szokott kedveskedni; ez alkalommal a legény is az őtet tánczbokrétával egész éven át ellátott, 
s oly sok kellemes estvét szerzett leánynak emlékül s sziveségei viszonzásául zergős guzsalyt 
és dísz pereszlent szokott hozni. A zergős guzsaly igen szép eszköz, az czifrán ki van metszve 
és élénk szinekkel kifestve, el van látva lánczszemes kötővel, és díszes tüzőtővel, közepén 
kifurt üvegében apró kavicsokkal megtöltve, honnan zergős elnevezése is. A pereszlen*Az 
orsó végébe tűzött nehezék. csontból vagy fából készül, de mindkét esetben igen díszesen van 
faragványokkal s ércz-szeletek beillesztése által felékitve. Az ily fonókészülékkel aztán 
büszkén és elégülten szokott a leány guzsalyosokban megjelenni, mert a zergős guzsaly a 
szerelem kitüntető jelképe szokott lenni. De a kisebb, szerető nélküli leányok sem maradnak 
ez alkalommal a figyelmen kivül, mert az iskolás fiuk is zergős guzsaly és pereszlenekkel 
szokták a piros tojás váltsága fejében a növendék leányokat megörvendeztetni, nem csak 
egyenként és zergő guzsalylyal, hanem tömegesen is megindulva s házról házra menve, az 
ablak alatt kiáltják: „Kata, Ilonka, Sára stb. néni adjon egy tikmonykát, ülü viszi tyukocskát”, 
mikor mindenik fiu szokott tojást kapni. Husvét másod napján nagy és általános mulatságot 
okoz a kerekes leány, t. i. a legények tömegesen összegyülnek, s egy szalmabábot czifrán 
rikitó szinű női ruhákba (rendszerint urhölgyek ruhafoszlányaiba) felöltöztetve egy kétkerekű 
taligára kötik, s mindenféle élczeket és pantomimikus előadásokat csináló kukák (maszkarák)-
tól megelőztetve sebesen nyargalnak a kerekes leánynyal, s nagy csattogtatás és ujjongatás 
közt minden leányos ház udvarára berohannak, hol iratos tojás mellett pálinka s valami 
falnivalóval szoktak kinálkozni. A kerekes leánynyal minden lányos házhoz be szoktak 
menni, s nagy bánatot okozó sértés lenne az, ha valamelyiket mellőznék; estve aztán 
egybegyülnek tánczolni, mikor a leányoktól gyült piros tojás, kalács, szalonna és pálinkával 
nagy lakmározást csapnak. A kerekes leánynyal való járás már kezd divatból kimenni s még 
csak Türkösön és Pürkereczen tartja magát. 

A piros tojás irása a leányoknál nagy esemény, főleg a választottnak szánt tojásokon az 
emblematicus jegyek: két egybecsatolt sziv, csókolódó galambok, összefogott két kéz stb. 
nem szoktak hiányozni, s ha valamelyiket szerelmi bú vagy kétkedés gyötri, annak átnyilazott 
szivvel, szomorú füzfával stb. ad kinyomatot; az ily epekedő szerelmes tojás irási műtétét nem 
egyszer kiséri ezen s más hasonló énekkel: 

Itt van husvét szép ünnepe; 

De szivemnek nincs öröme. 

Eltávoztak a hűtlenek; 

Uram Isten verd meg őket! 

Gyász virágot irok erre, 

Talán hívebb lesz a lelke, 

A ki minap megesküdött: 

Velem tartja az esküvőt. 



A legényeknél meg van a piros tojásból a szerető leány hűségére és szerelmére való 
következtetés; szokásuk, hogy a leányoktól kapott tojásokat elrejtik, idő multával azokat ujból 
előkeresik s a mely tojás sárga szinű és halvány viráguvá lesz, arról azt tartják, hogy az azt 
adó leány bús gondolatok közt szerelmi bútól zokogva irta s következőleg az, a ki őt 
leghűbben, legigazábban szereti; igy nem egyszer sietteti a menyegzőt a piros tojás 
elszintelenedése. A piros tojásos husvét mulatozásainak ezen rövid ismertetése után a népélet 
egy másik képéhez térek át, a hétfalusi magyar fiatalság estélyeinek (guzsalyas) és táncz 
mulatságainak leirására. 

A hétfalusi magyarok guzsalyosai és 
tánczmulatságai. 
A magyar falusi népnél az estélyeket a guzsalyosok vagy fonókák szokták helyettesitni: itt 
szokta a fiatalság a hosszú téli estvéket kedélyesen eltölteni, a kellemest a hasznossal, a 
mulatozást a munkassággal kapcsolván össze. A guzsalyosok Hétfaluban szintén divatosak, 
felváltva szokott a leányos házaknál mind a két nembeli fiatalság egybeseregleni, és pedig a 
gazdag mint a szegény egyaránt; mert itt a nép között meg van az egyenlőség érzete, s a 
vagyonosság vagy más társadalmi előny elzáró válaszfalakat egyáltalában nem szokott ember 
és ember közt emelni. 

Azt mondók, hogy a guzsalyosokban a kellemes a hasznossal, a mulatság a munkával van 
párositva; ez azonban eddig csak a szép nemre nézve állott, a mennyiben a leányok az estét 
fonással töltötték el, de a férfi sereg semmi hasznost nem művelt, legfölebb az eleső orsókat 
leste s a nők mulatására meséket mondott, vagy mindig elvitt furulyájukkal mulattatták; az 
ujabb időkben azonban Hétfalunak minden kinálkozó alkalmat felhasználni tudó lelkesebb 
lelkészei és tanitói azon igyekeznek, hogy a guzsalyosokat nép olvasó-egyletekké alakitsák át, 
az által, hogy mig a nők fonnak, azalatt a legények mulatságosan oktató olvasmánynyal vagy 
szavalattal igyekezzenek saját és a gyöngéd nem lelkületét finomitani és művelni. Ezen üdvös 
szokás Bácsfaluban s még pár községben kezd már meghonosulni, s valóban ohajtandó lenne, 
hogy az ne csak a barczasági magyar falukban, hanem országszerte mindenütt terjedne el. A 
guzsalyost rendszerint táncz szokta befejezni, s azért azt ugy tekinthetjük, mint a nép 
táncziskoláját, mert ezen szükebb körben szokták az ujoncz tánczosok magokat begyakorolni, 
hogy a vasárnapi táncznál tudatlanságuk miatt ne kelljen pirulniok. 

Hétfalu csaknem minden községében van vasárnap délután táncz, még pedig mig a szép idő 
tart, mindig szabad ég alatt az utcza tágasabb helyén, vagy valamely udvaron. A muzsikus 
fogadó két legény reggeli isteni tisztelet után a lelkésztől engedélyt kér a tánczra, ki azt 
irásban adja meg, melyet a falnagy megerősit, és igy a táncz az egyházi és világi hatóság 
beleegyezésével megy végbe. Sajátságos és csak Hétfaluban lévő szokás az, hogy a vasárnapi 
táncz terheit a leányok szokták hordozni, mert a zenészeket a muzsikusfogadó legények 
szokták ugyan felfogadni, de azok fizetése a leányoktól kerül ki; e mellett a leányoknak kell 
tánczoltatójuk (szivök választottja) kalapvirágáról*A tánczbokréta télben csinált nyárban 
természetes virág; a leány szerelmének hő fokát e bokrétákról szokták megitélni, s különösen 
azon leányról mondani, hogy legényét nagyon szereti, a ki a bokrétába bajosan megszerezhető 
havasi virágokat is szokott kötni., sőt még arról is gondoskodni, hogy a muzsikusfogadó 
(tánczrendező) legények számára mézespálinka is legyen, miből aztán ezek, mint a leányok 
adományából, a többieket is meg szokták kinálni. 



A táncz kezdetekor csak a legények gyülnek fel, s midőn a hegedü, czimbalom, klárika 
(clarinette) és kobzából*A kobza vagy guitareszerü hangszer, melynek öt bordája, rövid 
nyaka és nyolcz hurja van, ezt tollal pengetik, s a zenekarban a nehezen hordozható 
czimbalmot helyettesiti, s talán nem tévedek, ha ezt a régi költők által használt kobozzal, 
miként neve is jelöli, ugyanazonosnak tartom. álló zenekar táncznyitányát elkezdi, a legények 
egymás mellé sorakozva, s kezeiket egymás vállán áttéve, körben mozogni kezdenek, ismét a 
középre összefutnak, s épp oly ütemesen járják el a Görögországból eredő Brut vagy Briu 
tánczot, miként az oláhok*A briu oláhul övet jelent; a tánczra azért van alkalmazva, mert a 
legények öveiket tartva fogódznak össze; a briuval kezdődik és végződik minden táncz 
mulatság.. Erre rögtön csárdás következik, melynek kezdetével a két muzsikusfogadó a 
szomszédos udvarokra távozik, hol a felnőtt leányok*Mert a még nem confirmált leányok 
soha sem mennek tánczba, legfelebb a guzsalyosban levő tánczleczkében való részvétel van 
nekik megengedve. tánczruhájuk pompájában meghuzódva várják a tánczbavitelt. Itt egy-egy 
muzsikus-fogadó három-négy leányt is mintegy erőltetve kezénél fogva bevezeti a 
tánczhelyre, hol a legények (rendszerint kit-kit választottja) rögtön átveszik; a muzsikus-
fogadók ujból visszatérnek s a szomszédos udvarokról addig vezetik a leányokat, mig ilyeket 
találnak; ott pedig olyan szokott lenni, kinek legényszeretője már jelen van a tánczban*Azt 
pedig a leány már csak azért is tudja, mert a tánczba a szülőktől mindig a választott kéri ki a 
leányt és vezeti el., mert az olyan leánynak, kinek szeretője hiányzik, nincsen becsüje 
(csekélyre becsülik). A legények tánczközben kézről-kézre veszik a leányokat, az oly 
leányról, a ki sokáig egy-egy legény kezén nem marad, arról a nézők azt szokták mondani, 
hogy „megbecsülték”; az oly leány felett, ki sokáig megakad egy-egy legény kezén, 
sajnálkozni szokták, önmaga is elveszti minden kedvét. Estefelé férjeik engedelmével a 
fiatalabb menyecskéket is beviszik a tánczba, mikor aztán a házas embereknek is joga van 
abban részt venni. A tánczrendben a magyar és oláh tánczok váltakoznak. A legényeknél 
szokásban van a tánczszók kiabálása s jellemző az, hogy a magyar tánczszavak mindig az 
illem határai között maradnak s gyakran költői becscsel is birnak, mint például: Jerre hozzám 
szivem Furuzs, ne legyen szived háborús; vagy: Huzzad czigány, nincs bánatom, kezemen van 
szép angyalom; mig az oláh nótákhoz alkalmazott oláh tánczszavak legnagyobb részt 
illemsértők*Szerencsére a hétfalusi magyar nők az oláh nyelvet nem értik; mert a férfiak még 
megtanulják; de a nők nem tanulják meg, miután az oláhok sem birnak annyi méltánylattal, 
hogy az őket befogadott ős lakók nyelvét magokévá tegyék.. 

Az oláh tánczok közt estve felé a hora is figurál, még pedig nyomasztólag, mert ekkor 
szednek fel a muzsikus-fogadók 10–20 krt minden leánytól a zenészek dija fedezésére. A 
horában nők és férfiak körbe fogódznak, hármat előre hármat hátra, azután jobbra és balra is 
ennyit lépnek, ebből áll az egész táncz, a mi inkább minden élénkség nélküli tipogásnak 
nevezhető mint táncznak. A hora folyama alatt a zenészek a középen, a táncznézők a körök 
kivül foglalnak helyet, onnan nézik rendre a legényeket, leányokat, s teszik meg 
észrevételeiket, megjegyzéseiket; szóval ez a táncz nem csak a fizetés, hanem a megkritizálás 
táncza is. A hora mellett még divatos a szerbiászka, itt a legények szintén körben tánczolnak 
mint a Briuban, anélkül azonban, hogy összefogódznának. Még divatos az oláhtáncz, ebben 
nők és férfiak mindkét kézzel összefogódzva páronkint tánczolnak, olyformán mint a 
csárdásban, s időnként együtt forognak, mig máskor a nőt a férfi feltartott egyik kezével 
pereszlenszerüleg forgatja. Eléfordul a polka és keringő is igen ritkán; de mindezeket kezdi 
háttérbe szoritani a lassu magyar táncz; az ujabb időben nagyon felkapott csárdás és a 
székelyeknél is divatos kalákás vagy csürdöngető. 

Tánczok alkalmával megtörténik, hogy néha a mézespálinka, vagy a féltékenység 
verekedéseket is idéz elő, hanem azok soha sem oly vérengzők mint a székelyeknél, s legtöbb 



esetben a muzsikusfogadók, vagy a közbelépő öregeknek sikerül az ügyet békésen 
kiegyenliteni. 

A hétfalusiak lakadalmi ünnepélyei meglehetős sok tánczczal vannak egybekötve, amint azt 
majd a menyegzők leirásánál alább elő fogom adni, itt egy már-már divatból kimenő 
tánczczal egybekötött farsangi mulatságot fogok leirni, az az hogy annak igen sikerült leirását 
Bab Pistától, Hétfalu e korán elhalt költőjétől, átvenni, ki azt az „Ország Tükre” 1862. évf. 6-
ik számában oly szellemdusan ismertette; de mivel a forgalomból kimenő folyóiratokban 
inkább csak kis körben olvassák, s azokkal együtt könnyen feledékenységbe mennek, azért 
annak e munkámban való fölelevenitését szükségesnek itélem. Ezen farsangi mulatság az 
ugynevezett Boricza, melyről Bab Pista mint már elenyészett, divatból kiment mulatságról 
tesz emlitést. Az igaz, hogy a négyfaluban ma már a boriczát csak hirből ismerik*A Boricza 
azért élte túl magát a négyfaluban, mert a lelkészek azt mint a régi vadság jelét üldözték; én 
helyeslem azt, ha oly dolgokat, a melyek a nemzeti sajátság, nyelv, felvilágosodásnak és jó 
izlésnek ártanak, kiküszöbölni törekednek; de az oly ős szokásokat és ünnepélyeket, a melyek 
semmi hátrányt magok után nem vonnak, kár kiküszöbölni, mert azok mult időknek classicus 
emlékei. Ilyennek tartom a boriczát is, melynek fennmaradása a nép erkölcseire semminemű 
rosz hatást nem gyakorolhat., de Pürkereczen még napjainkban is fenntartja magát s teljes 
pompájában virágzik, sőt a pürkereczi boriczások a szomszédos Zajzon és Tatrangon is be 
szokták az ősidőknek ezen daliás mulatozását mutatni. Minélfogva arról nem mint voltról, 
hanem mint létezőről kell beszélnünk. 

Bab Pista a Boricza leirásához illesztett előszavában a többek közt ezeket mondja: „Az előtt 
örömtől reszketett vén és ifju, midőn a boricza ideje közelgett, s a falvak fenyőtermetű 
legényei heteket használtak fel csupán az előkészületekre; most gondolni is alig gondol valaki 
a szilaj szenvedély, a pezsgő jó kedv ama fényes, zajos idejére. Mi azonban vessünk vissza 
egy pillantást és nézzük meg, mikép folyt le akkor a barczasági magyarok farsangi 
mulatsága.” 

A boricza. 
„Boriczának nevezték azon körtánczot, mely régi eredeténél és ritkaságánál fogva az emlitett 
nép mulatságának fénypontját képezte és annak különös jellemző szint kölcsönzött. A mint 
emlitém, a legények már hetekkel a farsang előtt megtették az előkészületeket; vasárnapokon 
összegyültek és gyakorlatokat tartottak. 

A ki nem tanusitott elegendő ügyességet, azt a körből kizárták, nehogy később az ünnepélyes 
fellépésnél zavart vagy szégyent okozzon. A legények színe-java vetélkedett egymással a testi 
mozdulatok minél kellemdusabb és bámulatosabb kifejtésében. Farsang első napján már 
készen állott a tánczosok tábora, és megkezdette örömgerjesztő működését. Ez korántsem volt 
valami hétköznapi jelenet, hanem valóságos ünnep, nagyszerű körmenet, hasonló a régi 
bachanaliákhoz, leszámitva azt, mi ezen utóbbiban a vadság és erkölcstelenség bélyegét 
viselte magán. 

Ily ünnepélyen a választott tánczosok, kiket boriczásoknak neveztek, fényes ünnepi 
öltözetben jelentek meg. Minden legénynek a fején hosszú fekete báránybőr süveg, milyent a 
persák szoktak hordani. A süveg körül különféle szinű szalagok voltak varrva. 



A szalagok vége bal oldalt lógott le s táncz közben a lobogás által szép tündéries alakban 
tüntete föl minden egyes tánczost. A felső testet egyszerű üng fedte, melyet a vállaktól a 
derékig érő gombos szijak csatoltak szorosan a mellhez és a háthoz, a két vállat ezen kivül 
csukorba idomitott piros szalag díszitette. A lábakat fehér gyapju harisnya (szűk magyar 
nadrág) és a csizma helyett bőrkapcza védte a hideg ellen. Oldalt a harisnyán a térd irányában 
3–3 őrharang zörgött. 

A müvészileg alkalmazott bőrkapcza sarkához oldalt csörgő vassarkantyu volt csatolva, a mit 
pitinnek neveztek, ezen felül szép tarka sajinkák (selyem kendők) lobogtak a mellen és a 
háton, minden boriczás csákányt tartott jobb kezében, a csákányon is sajinka lobogott. Igy 
voltak a boriczások öltözve. Hozzájok tartoztak még a kukák, rendesen négy kuka követte a 
sereget, s ijesztő külsejüknél fogva roppant rémülést idéztek elő, különösen a gyermekek 
között. A kuka nem volt más, mint egy álarczos férfi fekete zekében és négy kongó-dongó 
kolomppal (vaspléből készült harang) a dereka körül. Jobb kezében korbácsot, baloldalán 
fakardot viselt. Álarcza fából volt kifaragva, torzitott arczvonásokkal és iszonyú nagy 
bajuszszal, mely lósörényből volt oda teremtve. Az álarcz homlokáról hosszú sastollak 
nyujtoztak az ég felé, széléhez pedig ránczba szedett fekete vászon volt varrva, mely a 
nyaknál összeköttetvén, azt a szolgálatot tette, hogy az álarcz mindig szabatosan állott a maga 
helyén. Az ekkép öltözködött kuka csak jelek álal beszélt és súlyos korbácsa használatát 
illetőleg korlátlan joggal érezte magát felruházva. 

Mikor a boriczások serege kukákkal együtt a kitüzött napon és helyen összesereglett, ott 
termett az utczákon egyuttal a falu mindennemű és koru lakója is. A mozgás, örömzaj 
leirhatatlan volt. Ekkor a boriczások két vezére és egy egy kuka a legnagyobb tiszteletben álló 
gazdához mentek szabadságot kérni, hogy tiszta udvarán tánczolhassanak. A gazda e 
megtiszteltetést a világért sem útasitota vissza, s a többi gazdák is hasonlóképp cselekedtek, 
mivel a visszaútasitást a közönség gyalázatos tettnek bélyegezte volna. 

Kiinduláskor a boriczások következő rendet tartottak: elől ment a tebetartó, ki a tebét vagyis a 
fenyő hegyét, melyen aranyozott gyümölcsök ragyogtak, két kézzel emelé magasra. Ezt 
követte két vagy három czigány, kik közül egyik okvetlen furulyás, a másik hegedüs és ha egy 
harmadik létezett, ez czimbalmos volt. A czigányok után lépdeltek a boriczások, elől két 
vezérükkel, kik egyszersmind a leggeniálisabb tánczosok voltak. A kukák a csapat körül 
jártak és illő távolságban igyekeztek tartani a tóduló tömeget. 

Leghátul sorakoztak a kosár- és nyárshordozók, kik a húst, kolbászt, tojást, kenyeret, mit a 
megtisztelt gazdák szoktak volt adni, a sereg után hurczolták. 

A boriczások minden udvarba ugrásokkal mentek be egymás után egyenként. Az ugrások a 
zene tactusára történtek. Előugrált a két vezér egész az udvar kellő közepéig, körülöttük a 
többi boriczások tágas kört alakitottak, ugy hogy a két vezér a kör közepébe jutott. Most 
kezdődött meg aztán a boricza, ez a szemet, lelket egyaránt gyönyörködtető ősi táncz, 
melynek zenéje nagyon egyszerű, de előadása nehéz és valami rendkivüli. 

A két vezér ellenkező irányba állott egymáshoz, de azért a legbámulatosabb taglejtések, 
fordulások és ugrások oly összevágók voltak, mintha csak egy tánczos vitte volna ki. Hogy 
minő hatást gyakorolt a sokszinű szalagok lobogása, a selyemkendővel ékesitett csákányok 
forgatása, az őrharangok és pitinek (sarkantyuk) csörgése és a kukák kolompjai, ezt csak az 
foghatja föl, kinek szerencséje volt szemtanu lenni. A vezérek vezérszavakat is használtak 



táncz közben, mint példáúl: vasat! vasat! – ezt! ezt! az elsőre a bokát kellett összeütni, az 
utóbbira a jobb vagy bal lábbal kellett előre lépni vagy is inkább rugni. 

A boricza után közönséges tánczok következtek, s ekkor a boriczások a nézők közül szedték 
maguknak a tánczosnékat. Ha valamelyik leány szép szóra vonakodott tánczra menni, azt a 
kuka korbácsa kényszeritette rá. Mig a tánczok folytak, addig a kukák bohós tréfákkal 
mulatták egymást és a közönséget. Ha a házigazda a kisebb házi eszközök közül egyet künn 
talált felejteni: egy baltát, bárdot, féket stb., azt a kuka okvetlen meglelte, s addig nem adta 
vissza, mig a gazda egy krajczárral ki nem váltotta. 

Hasonlókép törekedtek a kukák a nézők közt a férfiak fejéről a süveget elcsenni, minek 
visszaváltása szintén egy váltó krajczárba került. Ezen zsarolások után egymásnak esett a 
négy kuka és a gyöngébbet a három erősebb földhöz vágta. Aztán elővették fakardjukat és 
szinleg felhasitották, a bőrét is lehúzták, testét pedig feltagolták ép ugy, mint a mészáros 
szokott tenni a marhával. Mikor ez megtörtént, bánni kezdték borzasztó tettüket, összecsapták 
kezeiket, rázták fejöket és könyeket hullattak a szerencsétlen pajtásra. De im egyszerre 
megvillan egy isteni eszme fejükben, előveszik a korbácsok nyelét, azt egyik az áldozat 
szájához, másik a füléhez, harmadik pedig a hátához illeszti, és fujni kezdik a zsiros korbács 
nyeleket; fujják, fujják, és ime csodák csodája! a leölt ember mozogni kezd, az élet ujra 
beletért és a pajtások roppant örömet mutatnak e fölött; végre fölemelik a földről a 
feltámadottat, és vezetik, mert még nagyon gyönge; de ezen humánus bánásmód nem sokáig 
tart, megunják, a pajtások egyet gondolnak és piff, puff a korbács csattogni kezd, mire aztán a 
gyönge ember egyszerre erős lesz és szalad, mint a pusztai csikó. Ilyen és száz meg száz más 
tréfával mulatták a kukák magukat naphosszában, mig csak a farsang tartott, mert a 
boriczások egész farsang alatt tánczoltak faluról falura járva. Délben és estve a sereg a 
fölfogadott főző asszonyhoz tért be, hol ivott és evett a jóllakásig. De nemcsak a boriczások 
ettek és ittak, hanem részt nyert a lakomából a falu minden szegénye és nyomoréka. Ime a 
jótékony czél, mely nagy harang és falragaszok nélkül is többet ért, mint a dölyf és hiúság 
által vezérelt sarkantyus gyalogurak ebbeli működése a nagy világban.” 

Ekként mulattak, ős, talán Ázsiából hozott modorban régen a hétfalusiak, ilyen volt a boricza 
a farsangnak ez eszményitett vigadozása, mely egy erkölcsi, egy nemes czéllal: a szegények 
táplálásával levén egybeköttetésben, a mulatságok legdicsőbbike volt; fájdalom, hogy az sok 
más ős szokásainkkal ma már ki ment divatból. Most áttérek a hétfalusi magyarok 
mennyegzői ünnepének ismertetésére. 

A hétfalusiak lakadalmi ünnepélye. 
Emlitém fennebb, hogy a hétfalusi magyar mily erősen ragaszkodik nemzetiségéhez, s éppen 
ezen szivós ragaszkodás, a nyomás és üldözés előidézte ellenhatásnak köszönhetjük, hogy e 
testvér nép elnyeléssel fenyegető két különböző néptömeg közé szoritva, a százados politikai 
és vallási alárendeltség terhes igája alatt nyögve, még is megőrzé szent hagyományként 
nyelvét s hazafias érzelmeit, s rendületlenül ragaszkodik mind ahhoz, mit őseitől szent 
ereklyeként átvett. Ilyen öltözete is, s ha az kissé oláhos, még is azt mással fölcseréltetni bajos 
feladat lenne, mert azt ősapáitól öröklé, az ahoz való ragaszkodás oly nagy, hogy ha – a mint 
már emlitém – székely vagy szász legény innen nősül, kénytelen hétfalusi ruhát ölteni, mert 
különben itt leányt nem kap, s ilyenkor fennen kérkednek a hétfalusiak, hogy „egy székelyt 
vagy szászt kiöltöztettek magyarnak”; azonban a midőn a székelylyel örömest jön a hétfalusi 
ily rokonsági egybeköttetésbe, a szászokkal nagyon ritkán, nem mintha talán néha a szülők ne 



ohajtanának egy-egy gazdag szász legényt vejül, hanem azért, mert azokban sokkal kevesebb 
a szeretetreméltóság, hogysem a hétfalusi leányok kegyeit kinyerhetnék, s a hétfalusi leány 
inkább megy egy szegény hétfalusi legényhez, mint egy gazdag szászhoz, mert azt mondják, 
mit ér a vagyon, ha mellette éhezni (a szászok nagyon roszul étkeznek) s az egész életen át 
unatkozni kell. 

A hétfalusi magyar leányoknak a szász legényektől való idegenkedését, e szép versekben 
énekelte meg Hétfalu Petőfije (Zajzoni): 

Édes lányom kéri kezed 

Szőke legény német; 

Mint a sas vad bércztetőket, 

Mint galamb buzás mezőket, 

Ugy szeret ő téged. 

Nem adom én édes anyám 

A kezem németnek; 

A németek hideg vérrel, 

Gyenge szivvel, fontos észszel 

Vontatva szeretnek. 

Édes lányom, kéri kezed, 

Barna piros magyar, 

Lelke büszke szive nemes, 

Szeme áldó, ajka édes, 

Soha se lesz fanyar. 

Adom, adom, édes anyám, 

Kezem a magyarnak. 

Én csak a magyart szeretem, 

Mert magyar az én nemzetem 

Maradjon is annak stb. 

Az oláhokkal való egybeházasodásra sem igen van eset, azért, mert magyar legény nem vesz 
el oláh leányt, mivel az ő életmódja munkás feleséget kiván; már pedig az oláh leányok az egy 
fonást kivéve, a ház körüli teendőkről mit se tudnak; másfelől a pofa kifestés is – mi az 
oláhoknál általános – visszataszitólag hat a hétfalusi magyar legényekre. Oláh hétfalusi 
magyar leányt csak ugy venne el, ha kikeresztelkednék, már pedig a hétfalusi magyar leányok 
nemzetiségüket és hitüket többre becsülik, hogy – mint mondani szokták – alábbvalóért 
elcserélnék, és igy szépen el laknak egymás mellett a nélkül, hogy összevegyülnének. 

A hétfalusi magyar legény és leány csak hosszas ösmerkedés után kel egybe. A leány 
vonzalmát az által jelenti ki, hogy husvétkor választottjának nehány pár iratos piros tojást 
nyujt, tánczmulatságok alkalmával szép aranypillés virágbokrétát tűz kalapjára, mit a legény 
ezüstgyürű, zergős guzsaj és díszes szajinkával (selyemkendő) viszonoz. A kölcsönös 
rokonérzet e jelvényeinek kicserélésével, miután egymást jól megismerték, s miután a szülők 
beleegyezését is kinyerték, szombaton este vasásnapi díszöltönyeikben megjelennek a 
helybeli papnál, ki őket elmátkásitja, a legény ezüstgyürűjét a leánynak, a leány szajinkáját a 



legénynek áldáskivánások közt átadván. Ha az ifjak nem tudják jól Luther kátéját, 80 kr. 
birságot fizetnek a papnak. Mátkásság után a leány szülői házánál nagy vacsora készül, 
melyen megjelennek a tanuk, s mind a két félnek legközelebbi rokonai. Ilyenkor az ital 
kizárólagosan mézespálinka, jelképzendő mintegy a boldog fiatalok édes örömeit. Étkezés 
után táncz következik, melyet az ifju jegyesek kezdenek meg, azután a szülők is egyenkint 
belevegyülve s a rokonokat is belevonva, mindig nagyobbodó kedv és derültség közt egész 
éjfélig folytatják. 

A lakadalomra mindig vasárnap délután hivatnak meg a vendégek, két czifrán felbokrétázott 
és szajinkázott legény, gazdagabb házak menyegzőjénél három lovas legény által. Ha a 
meghivandó rokon házánál senkit nem találnak, akkor az ajtóhoz emlékeztető jelül előkapható 
tárgyakat, eszközöket támogatnak. A hivogatók szokásos mondókája ez: „Jó napot adjon Isten 
kegyelmeteknek! Hogy vannak, mint vannak? Még is halljanak szót kigyelmetek N. N. X. X.-
el egyetembe (az örömatyák) mostan keddre akarnák tisztelni, tartani, mint a többi jámbor 
atyafiakat.” A második hivogató után teszi: „Ez a mi szónk, és kigyelmetek eljőjenek.” 

Hétfőn estvére már feltüzetik a legény kapujához egy 4–5 öl hosszú fenyőszál, melynek 
tetjébe a fenyőágak közé fejsze, csép, kolomp, lőcs s más gazdasági eszközöket aggatnak; 
ugyan ily fenyőszál állittatik a leány kapujához, melyre szita, rosta, nyüst, kanál, fazék s más 
gazdasszonyi jelvényeket illesztnek. E fenyősudarak fölemelése nagy ünnepélyességgel, 
ujjongatással megy végbe, a szomszéd leányok tánczra kerekednek; az udvaron hevenyészett 
s fenyőágakkal körülrakott tűzhely emelkedik a lakadalmi ünnepélyre levágott s szemlére 
kitett marha körül, honnan vig dalok közt távoznak, hogy szeretőjük számára a következő 
napra bokrétát kössenek, melyet ezek nem a kalap baloldalára, mint a székelyek, nem 
hátuljára, mint a szászok, hanem elől a homlok fölé tüznek fel; s nem is oly szerény virág 
csokrok ezek mint a Székelyföldön szokásos, hanem egy egész nagy bokor virág, mely arany 
pillével van felczifrázva, s azért a hétfalusi leányoknak mindig nagy virág készlettel kell 
ellátva lenniök, mi a kertészetet segiti elő, s a virágok szorgalmatos ápolását eredményezi. 

A lakodalmak Hétfaluban mindig kedden ünnepeltetnek. Hétfőn sül a kalács, mézeltetik a 
pálinka, egy szóval keddig készen vannak mindennel. A vőlegény már hétfőn megkapja a 
mátkája által sajátkezűleg varrott ingeket, meg a menyasszony is vőlegényétől a csizmát, 
menyecske pántlikát (szalag), erszényt; az anyóstól pedig ingujjnak való legfinomabb 
gyolcsot. 

Kedden reggel meggyujtja a tüzcsináló férfi, a vőlegény udvarán kaczéron felékitett tüzhelyen 
a menyegzői tüzet, mely két öles bükkfa cseterből (hasábok) van felrakva, a főzőnők által 
körülrakott nagy rézfazekakban rotyog a kimaradhatlan káposzta, tárkonyos, árpakása-leves, a 
gazdagabbaknál sült disznóhus. Ünnepies öltözetben siet mindenki 9 óra felé a két rokon 
félhez: Ju! Ju! Ju! ujjongások közt, s a két kapu előtt levő menyegzői jelvények által ékitett 
fenyő sudar alatt tánczra kerekednek az egymásutan felgyülő vendégek. Indulásig a háznál, s 
azután az úton kézről kézre járnak a mézes pálinkával tölt bugyogósok (zöld cserépkorsók), 
ezen nagyszámú, s igen gyakran ujra töltött bugyugósok estvére már ugy eltűnnek, hogy bajos 
lenne egyet is kézre kapni, a szokások megengedvén, hogy azok menyegzői emlékként zsebre 
rakassanak. A pap sincs elfeledve, mert vagy ekkor, vagy a hétfőn esteli imádkoztatáskor 
átadnak neki két nagy kalácsot, jó darab kövér marhahúst, két kupa borra való pénzt, és 2 uj 
forintot. Ez adomány mennyisége és minősége különben majd minden faluban változik. Első 
harangszóra a falusi gyermekek vizzel telt fokánokat (kártyákat) állitanak sorba a templomajtó 
elibe s várva várják a násznépet, hogy néhány krajczárt kaphassanak e néma 
áldáskivánásukért, mit a tiszta kristály viz jelképez itt. 



A harangszóra a vőlegény udvarára sereglett vendégek megindulnak; elől mennek a legények, 
utánuk a házas emberek, közben a vőlegénynyel; azután a leányok és asszonyok szépen 
sorakozva. A menet élén a zenekar és szószólók haladnak, s vigan ujjongva mennek a 
menyasszonyhoz, ki már a menyasszonyi csákóval és palásttal feldíszitve várja kikérőit. A 
szószóló igy kéri ki a leányt vagy leendő menyecskét: „Adjon Isten szerencsés vig napot 
kegyelmeteknek, megbocsássanak, hogy házokba ily bátran bejöttünk: Melyik kegyelmetek 
közt az a kiválasztott személy, a ki a mi kivánságunknak megfeleljen. Álljon elő és adjon 
nekünk választ.” Erre előállván a leány atyja, a szószóló tovább folytatja: „Örvendek az 
kegyelmetek életeken és egészségeken, hogy a szent ur Isten mindeddig az óráig egészségben 
megtartotta és ilyen szép sereggel összegyüjtötte. A minden áldásoknak kutfeje, kitől száll alá 
az adomány és tökéletes ajándék, onnan felül az egekből szállitsa a maga mennyei és földi 
áldását mindjájon kegyelmetekre, s e mellett a kit az ur Isten kegyelmetek közül egészséggel 
és békességgel szeretett, ezen atyai irgalmasságát tartsa fenn kegyelmetek iránt továbbra is. 

Mi is az urnak kegyelmességéből a kegyelmetek házához bejöttünk, mert ezen becsületes ifju 
atyánkfia elvégezte magában, hogy ha a Felséges mindenható Istennek akaratja jónak tartja, 
tehát a kegyelmetek házában felnöveltetett leányzót N. N. elvegye magának jövendőbeli 
házastársul. Ugy tetszett Isten ő felségének, hogy az atyáknak és anyáknak fiakat és leányokat 
adjon, kik felnövekedvén, ő sz. fge a szent házasság által összekötné a szeretetnek és hitnek 
kötelékével, a mely Isten előtt kedves, és az emberek előtt tisztességes. Adott Isten ő sz. fge 
falunkban lakó N. N. uram ő kelmének egy N. N. nevezetű fiat; jól megfontolván ezen ifju, 
hogy magányosan nem élhetné, hanem keresne magának társat, a kivel Istennek dicsőitésére, 
az anyaszentegyháznak épülésére, a maga lelkének üdvösségére élhetne. Hallotta ezen 
jelenlevő ifju N. N. hogy ő kegyelmének volna egy hajadon leánya X. X. eljövén, 
megkedvelte; megnézvén, megszerette és becsületes emberek által meg is kérette. 
Meghatározának ő kegyelmek akkor egy bizonyos napot, azon napon egy bizonyos órát, a 
melyen ő kegyelmök az egymás között kötött szövetségeket megerősitenék. Melyre nézve 
most is kéri kteket én általam ezen ifju, hogy ktek is adják által ő knek emlitett X. X. nevezetű 
leányukat örök házas társul, és e mellett kéretik kmeket én általam az öröm atyák és öröm 
anyák, hogy ne sajnálják ide adni és elkisérni az Istennek házába, a szent oltár elibe, a hol 
meg fogják mutatni egymáshoz való hűségeket és hitnek kötelékével egybeköttetnek mint 
szép arany lánczczal, a melyre segélje a szent Isten őket; ez a mi kivánságunk.” A házi 
szószóló kötekedik s több kifogást teszen a többek közt azt is, hogy ily szép személyt csak 
nem adhatnak át egészen ingyen, mikor a vőfély néhány pénzdarabot ad*Ez a pénzadás főleg 
Pürkereczen van meg, az ekkor kapott pénzt a menyasszony a csizmaszárába szokta bele 
ereszteni s ha az hamar nem jut talpa alá akkor az az előitéletes hit uralg, hogy a házasság 
nem lesz szerencsés.. 

Erre a két násznép zenekara összevegyülve tüzes csárdást huz, s egyet tánczolva, elindul 
egész násznép a templomba, hol a harangok már megszólaltak. A papi ház elébe érkezve, 
tánczolni kezdenek, s a papot követve bemennek a templomba, hol az egész buzgó gyülekezet 
előtt végrehajtja az esketést, mely mindig az egyházban történik és soha sem a háznál. 
Templomból kijőve krajczárokat rak az uj házas pár az ajtó elibe állított fokánokba a 
gyermekek nagy örömére. A templom előtt ujból tánczolnak, még pedig csárdást, mi az ifjak 
nemes tüzzel, s szép testtartással lejtenek. Haza felé vagy Rákóczi vagy marseilesse-féle „már 
siess hazámba” indulóval mennek daliás mozdulatokkal. Az udvarra érve, itt általános táncz 
fejlődik ki, hol az idegen, ki öltönyéről e népet oláhnak nézheté, meggyőződhetik, hogy azok 
derék magyarok. Nem sokára 4–5 szomszédos házba letelepednek a férfiak és a nők külön; az 
uj menyecske az uj szülői házba most lép be először, hová az asztalfőre magával visz egy 
nagy kalácsot és 3–4 kupa mézes pálinkával tölt korsót, melyből szülőit, férjét és az ő 



asztalához letelepedett lány- és menyecske barátnéit megkinálja. A zenészek is az egyes 
házakhoz feloszlanak és huznak panaszosan kezdődő, de vigra forduló székely vagy oláh 
nótákat és ez igy tart majd két óráig, az alatt küldözgetnek a férjek feleségeiknek, a legények 
szeretőiknek, s ezek amazoknak vissza saját villájukra szurt virágokkal felékitett hús, csont és 
csemege darabokat kis udvarias, néha ingerkedő mondatkákkal, versekkel felfüszerezve, 
melyet a fenn-állók visznek meg az illetőknek, például: vigye azt a kopasz csontot maga 
barátom feleségemnek s mondja: annyi rosz akarót mint a mennyi ezen hús falat; vagy a 
feleség férjének húst küldve: Vért csinál a meleghús, ne légy férjem olyan bús. 

Ezután következik az ajándékozás; az udvarra kitett, szönyeggel teritett asztal mellé áll a 
bokrétás ifju férj és a még mindig palástos és csákós menyasszony. Itt az egész vendégsereg 
hallatára és láttára, megajándékozzák az öröm atyák és öröm anyák gyermekeiket, azután a 
rokonok és a többi jóakarók. Az ifju házas ember kap szülőitől házat, kertet, szántóföldet, 
kaszálót, szekeret, vonó-marhákat; az ifju asszony szántóföldet, kaszálót, tehenet, vásznat, 
bútorokat, az ágyfa kivételével, melyet hétfaluban mindig a vőlegénynek kell megvenni. A 
rokonok ládát, melyben a menyecske ruha- és vászonnemüje van rakva, sing vasakat, üsteket, 
edényeket, mindenki 1–2 forintot, mely pénzt az asztalon lévő két tányérba tesz e szókkal: 
„Én tőlem sok, Istentől kevés.” Azután bekontyolják az új asszonyt és a menyecske-tánczon 
comikus árverés utján birtokába veszi férje és csak most nyer az ifju nő asszonyos kinézést. 
Másnap ujból foly a vigság a legközelebbi rokonok közt. 

Következő vasárnapokon megjelenik az ifju házaspár a templomban, a nő fekete palástosan és 
fehér fejrevalósan, bogláros ezüst tűkkel ékitve. Délután látogatást tesznek a leány szülőinél, 
hol ismét lakoma tartatik. Mikor ily pohárköszöntéseket mond a szószóló: 

Édes diszeséggel tündöklő vendégek! 

Ez helyre tapsolni, kik összegyültetek: 

Engedjetek szólnom, ha tetszik ti néktek, 

A mit most beszélek, ti jól megértsétek. 

Elment N. N. X. X.-nek kertjébe, 

S ott talált egy rózsát szép X. képébe, 

Azt leszakasztani, vala nagy kedvébe, 

Le is szakasztotta s ültette kertjébe. 

Boldog is a kertész; boldog valójában 

A ki ilyen rózsát szorit a markában; 

De még a rózsa is boldog ám magában, 

A ki ily kertésznek jut meleg ágyában. 

N. N. is szert tett e madárkára, 

Mert régente (régóta) felvont titkos hálójára, 

Önként szállt e madár, s ugy néz vadászára, 

Mint még eddig nem volt – most talált párjára. 

Szerencsés madarász, a ki szerencsére 

Ilyent kap, s vadászni nem megyen messzire; 

Kivált ha a madár, kit kerit kezére, 

Önként maga rászáll ártatlan létére. 



Boldog a madár is, boldog valójában, 

A ki szép vadásznak kerül hálójában; 

De a madarász is boldog ám magában, 

A ki szép madarat zárhat kalitkában. 

Tehát, kiket Isten! igy összekötöttél, 

Rendelésed szerint egy testté szerzettél, 

Adjad, jól éljenek, és hogy szomoru tél 

Sorsokat ne érje, se egyébb rosz veszély. 

Egyesitsd szivöket igaz szeretetben, 

Nőjön s virágozzék házasság kertében, 

Sok magzat, szerencse tartsad egésségben 

Miglen el beveszed az örök életben!” 

Itt még megjegyzendő, hogy számos babona lévén e vidéken, ha a templom előtt mig az 
esküvésről kijövők tánczolnak, szekér menne át az úton, azt az asszonyok megállitják, s 
gyermekek által oda helyezett fokán vizzel kerekeit leöntik, nehogy az elfutó szekérrel az 
áldás is elfusson az uj házaspártól. 

A hétfalusi férj és nő közti viszony. 
Még mind eddig nem szóltunk a férj és nő közötti viszonyról, s talán alig tehetnők azt 
alkalmasb helyen, mint éppen itt a lakadalmi ünnepélyek ismertetésének folyamatjában, a 
házas élet kiindulási pontjánál. A hétfalusi magyaroknál a legény már tegezi a leányt, ez pedig 
kendezi azt; a midőn egy pár lesz belőlük, a férj akkor is tegezi nejét, mig ez „urának” nevezi, 
s igen nagy megsértésül tudódnék fel, ha a nő egy önfeledett haragos perczében megtegezné 
férjét. Azonban korán sem kell hinni, hogy a megszólitásban való ezen felsősége a férjnek, az 
életviszonyokra is át lenne vive, sőt már emlitők azt, hogy a hétfalusi nő napernyőként férje 
kalapját szokta feltenni, s a háztartásnál is rendszerint a nő viseli a süveget, egyszer azért mert 
a hétfalusi férjek nagyon gyöngédek, engedékenyek és békeszeretők, másszor azért, mert a 
férfiak idejük nagy részét erdőkben és szekereskedéssel töltvén, a gazdaságot otthon a nő 
viszi; ő nála van a pénzesláda kulcsa, ő viszi meg az adót, róvatalt, papi, rectori bért; szóval ő 
tudja a házi bajakat, s azért a férj egy oly jó nő iránt, ki távolléte alatt mindent oly jól igazit, 
engedékeny szokott lenni. Különben a hétfalusi nők nem csak jó, de hű feleségek is, 
hűtlenség, válóper itt a ritkaságok közé tartozik. De ha otthon egy kissé a süvegviselés meg 
van is a nőnek engedve, a világ előtt a férji tekintély sértetlenül megőriztetik; ha férj és nő az 
útczán mennek, a férj mindig elől s neje utána megyen, s bár a papok, tanitók megkisérték az 
egymás melletti menetelt behozni, épp a nők voltak azok, a kik annak ellentmondtak, 
ellenvetésül felhozván, hogy miként tudhatná ő az ő urát, emberét az elémenéssel a világ előtt 
megszégyeniteni; különben a hétfalusi nők igen gyöngéd érzésüek, és a szülők iránt nagy 
tisztelettel viseltetnek, ugy hogy elöregült atyák és anyák leginkább leányaiknál és nem 
fiaiknál szokták magokat végnapjaikra meghuzni, bár az öregek tiszteletének szép erénye 
általánosan mind a két nembelieknél meg van Hétfaluban. 

Benne levén a hétfalusiak népéletének és ünnepélyeinek ismertetésében, nem tehetem, hogy 
egy már divatból kiment gyermek ünnepély leirásának is ne szenteljek parányi tért, csak hogy 
e nép élete minden viszonyai között ismerve legyen. 



Kakas-ünnep*Ezt is Rab Pista (Zajzoni) 
elhunyt fiatal költőnk irta le a „Vasárnapi 
Ujs.” 1861. év 42. sz.; ezt is azon okból, mert 
ott elveszhet, s mert sokaknak figyelmét 
elfuthatta. Rab leirása szerint ide iktatjuk.. 
A kakas-ünnep is, ép ugy mint a sz. Gergely- és Balázs-ünnep a középkorból származik, és 
mind a három az iskolás gyermekek mulatságára volt kigondolva. Erdélyben a hétfalusiaknál 
egész a közel multig tartották fenn magokat ezen ünnepek. Balázs és Gergely ünnepének 
Királyhágón innen is vannak nyomai, de a kakas-ünnepről nem hallottam sehol emlitést. Ez 
ugy látszik csak a hétfalusiaknál keletkezett és a kakas ének is, mely alább következik, az én 
véleményem szerint Hétfalu szellemi productuma, mivel benne nem csak egy századokig iga 
alatt sinlődő szolga-nép korlátolt észjárása és resignatiója látható, hanem oly szó is fordul 
benne elő, melyet csupán a hétfalusiak használnak. Ez a kérdéses szó nem más mint borbát, 
mely annyit jelent mint serény, gyors, ügyes. 

A kakas-ünnepet Hétfaluban husvét harmadik napján szokták volt megtartani. A tanitó 
megjelent mind a két nembeli iskolás gyermekekkel a helység játszóhelyén, a hol őket a 
kiváncsi és mulatni vágyó néptömeg fogadta. Itt a lánykák és legénykék két táborra szakadtak, 
a leánykák közül mindenik egy koszt-tal (bot), a legénykék ivvel és nyilakkal voltak ellátva; 
mind a két tábor részére egy-egy czövek veretett a földbe, a lánykák számára egy hizlalt tyúk, 
a legénykék számára egy hizlalt kakas lőn a czövekhez kötve. Ezek után a lánykák bekötözték 
egymás szemeit kendőkkel, mig a fiuk illő távolságban a kakastól rendbe állottak miként a 
katonák, kik egy elitélt főbe lövésére rendeltettek ki. A lánykák feladata volt bekötött 
szemmel a tyukot fölkeresni és megütni; a fiuké a kakast nyillal lelőni. Ki leghamarabb találta 
az áldozatot, azé volt a dicsőség. 

Ezen kisérletek folyama alatt megzendült aztán az iskolás gyermekek ajkán az ugynevezett 
„Kakas-ének”, melyet nem költői szépségeért közlök e helyen, hanem egy részt azért, mivel 
szoroson az ünneppel volt összeköttetésben, másrészt pedig, mivel mint középkori szellemi 
termék, művelődési szempontból is bir némi csekély értékkel. A kérdésben forgó kakas-ének 
szövege igy hangzik: 

Jaj szomoru gyászos óra, 
Ki provokálsz koczkázásra, 

Szivdobbantó viadalra, 

Diák gyermeki játékra! 

Mert vigaszságos életem, 

Éjjeli szép éneklésem 

Időkort meg jelentésem: 

Lőn én keserves életem. 

Mert midőn meg se gondoltam, 

Halál mérgével tartoztam, 



Mire volt hizlaltatásom? 

Nem tudtam, de már most tudom. 

Anyám mikor melengetett, 

Szárnyaival fedegetett, 

Hogy hozhatna az életre, 

Lett volna bár veszésemre! 

Kétszer születtem világra, 

Voltam sokaknak hasznára, 

Időkornak megmondója: 

Éjjel mindenkori óra. 

Ily hasznos voltomra nem néztek; 

Hanem értem adták pénzek; 

Meghizlalván, az ő ivjek 

Megronta s nyilval megöltek. 

Nyilok miatt lőn halálom, 

E világból kimulásom, 

Mire volt hizlaltatásom? 

Tyukok között kodácslásom? 

Bőrömet ugy megliggatták, 

Mint a rostát ugy csinálták, 

Szegény fejemet nem szánták, 

De nyilokot mind rám szórták. 

Ijj ereje s nyilak mérge, 

Bőrömet megfeszegette; 

Fejemet földhöz szegezte, 

Erőmet is mind elvette. 

No borbát fonó asszonyok, 

Kik csak kakas szóra vártok, 

Én többet nem kenternálok, 

Mert engem pénzért adátok. 

Ti kakasok vigyázzatok, 

Diákokat a hol láttok, 

Magatokat elvonjátok: 

Velök szembe ne szálljatok. 

Kikiriki az utczákon, 

Kikiriki a tyukokon, 

Kikiriki a hivukon (padlás), 

Kikiriki a pajtákon. 

Hallod-e te kakas koma, 

A szomszédnak jó kántora, 



Nincsen nálad melodia, 

Oda lett a hangos nóta. 

Immár többet nem szólhatok, 

Mert nyilak mérge elfojtott, 

Azért rólam tanuljatok 

Élők, hogy igy ne járjatok. 

Ezen ének, mint látjuk, a kas ajkáról van ellesve, és igy az egész költői felfogásról 
tanuskodik; az, hogy a kakas magáról mint holtról is beszél, talán azon roppant zavarteljes 
rémületben találja okát, a mely a jövőt is képes a jelen helyébe tenni akkor, midőn a végső 
percz oly közel van, hogy szemmel látható. 

A kakas-énekből kitetszik az is, hogy ez ünnepen eredetileg csak a kakas szerepelt, különben 
emlités volna benne a tyúkról, vagy pedig léteznék egy tyúk-ének is. A lánykák mulatsága 
tehát későbbi adalék, és azt a nőnem rendeltetése szempontjából egyenesen kárhoztatni lehet. 
Ezen adalék nélkül tán még sokáig föntartotta volna magát a kakas-ünnep, de azzal együtt 
korunk szelidebb erkölcsi fölfogásánál fogva lehetlenné vált. A kakas-ünnep azzal végződött, 
hogy a diadalmas lánykát, leány társai, a diadalmas fiut, fiu társai kisérték nagy zajjal a szülői 
házhoz, hol a lánykák tyúk hússal, a fiuk meg kakas hússal csaptak világra szóló vendégségét. 

Ezen régi, ma már egészen feledett ünnepek helyett más korszerű ünnepeket szoktak a 
lelkészek és tanitók a nép és ifjuság számára rendezni; nyári szép napokon kivonulnak a havas 
közti völgyületek kiesebb helyeire, vagy a bérczormokra, s ott étkezés után észfejtő játékokra 
tanitják, s könyveket, képeket osztanak ki a jó igyekezetű, jó erkölcsű fiataloknak ösztöndijúl 
és jutalmúl. 

Ezzel körülbelül már ki vannak meritve a hétfalusiak népéletének főbb mozzanatai, s most e 
nép történetének, viszonyainak, szokásainak teljes ismeretével kezdhetünk az eddig 
általánosságban tárgyalt Hétfalu részletesebb vizsgálatához. 

Munkakör. A husvéti piros tojás, kerekes leány, guzsalyosok, tánczmulatságok, Boricza 
(táncz), lakadalmi ünnepély, férj és nő közti viszony. Kakas ünnep. 

Ismerjük már a hétfalusi magyar nép fejlődési történelmét, azaz átnézetét birjuk hosszú 
századok azon mostohaságának, melylyel egy szabad eredetű, szabad intézményű, erőteljes 
harczos nép miként lett a különben gyenge cselszövő álnoksága által leigázva; 
tanulmányoztuk azon rendkivüli tüneményt, hogy a polgári elem, melynek az egyéni és 
polgári szabadság védőjéűl kell vala fellépnie, hogyan változott át népüldöző és zsaroló 
testületi olygarchiává; fájdalmasan láttuk a jogot és igazságot az annak védelmére hivatott 
főhatalom által galádul eltiportatni; láttuk a szabadság áldásai nyomában a szolgaság átkát; 
láttuk a történelmi és emberi jogok lábbal tipratását, s minden isteni és emberi törvényeknek 
kigúnyolását. 

Betekinténk ezen nép beléletébe; jellemét, szokásait, öltözékét, foglalkozását tanulmányoztuk; 
de ezen népismei-tanulmányunk hiányos, s észleletünk, mélyen elszomoritó lenne ha a kép 
mellé, mely e nép százados szenvedéseit tünteti elő, oda nem helyeznők a jövő szebb 
reményeit, a jog győzelmének hitét; ha e nép végtelen szenvedéseinek tengerében fel nem 
keresnők az örömnek és üdülésnek révpartját is; azért a vigasz némi érzetével nyitok ezen 



fejezetben tért az oly könyőrtelenül üldözött hétfalusi magyarság ünnepélyei, mulatságai és 
játékainak ismertetésére. 

A hétfalusi magyar nép nagyon terhes életmódot folyatt; s csak folytonos erőfeszités és 
lankadatlan munkásság által képes az élet szükségeit kiteremteni. Mihelyt a sürgősebb mezei 
munkán túl esett, a férfi népség egy része az erdőkre megy ölfákat vágni, más része mint 
szekeres bolyongja be fél Erdélyt és a Dunafejedelemségeket; a nők részint mezei munkával, 
részint házi teendőikkel: fonás, szövés, vászonfehérités, varrás, gyapjumosás, vetemény 
termeléssel stb. vannak elfoglalva; a hajnal első pirjától késő estvéig itt minden kéz el van 
foglalva; s éppen azért tavasztól késő őszig a mulatozásra nem sok idő marad, legfölebb a 
vasárnap délutáni tánczra szoritkozik*Az ujabb időkben a nép kiemelését lelkén hordó 
egynéhány pap szokásba hozta az olvasó-körökben való lapolvasást, szini előadást és 
kirándulásokat hol hazafias beszélgetések az előljárók és nép közt testvéries összesimulást 
előidéző közebédeknél, a beszédbeni szabatosságot kifejtő pohárköszöntések, hazafias 
szellemű könyvek kiosztása által hatnak a nép kedélyére és szellemi életének fejlesztésére; e 
téren is mint úttöről dicsérettel kell felemlítenem Borcsa Mihály bácsfalvi lelkészt.. A télnek 
munkamentesebb napjai szokták itt a kedélyes egybejövetelek*Bár ekkor is elfoglalja a 
nyáron előkészitett ölfáknak Brassóba való beszállitása. együtt mulatozások és örvendezések 
idényét képezni; ez tetőpontját a pirostojásos husvétkor szokta elérni; miért érdekesnek tartom 
ezen ünnepélynek népies örömeit leirni. 

X. Hétfalu. 
 
FEJEZETEK 

Bácsfalu. 
Bácsfalu régi okmányokban Báthfalw Bachfalu és Bachyfalu, latinul Villa Abbatis, Bátia 
néven jön elő; a németek Batschendorfnak, az oláhok Bácsfaleounak nevezik, ily nevei 
valószinüleg onnan eredtek, hogy legelőbb bácsok (juhászok) telepedtek oda. Villa Abbatis 
latin neve pedig onnan, hogy a brassai abbásnak lehetett ott falusi birtoka. Ugy látszik, hogy 
ez egyike a későbben keletkezett faluknak, mert azon 1366-ki okmányban, – melyben a 
Hétfaluról legelső okmányi tudomást szerezhetünk – Bácsfalu neve nem fordul elő. A mint 
fennebb látók, 1456-ban Bácsfalu is a többiekkel együtt Csernátfalu leányegyháza volt, 
melytől csak e század elején vált el és lett önálló egyházközséggé. Ez okon a lutheránusok 
temploma mint ujabb épület*A magyarok temploma 1811-ben, a papilak 1809-ben épült. 
Csernátfalutól 1808-ban vált el., a régész előtt – mint ilyen – fontossággal nem bir; de 
örömmel közelithet ez egyházhoz mint nemcsak a hit, hanem nemzetiségünk védszentélyéhez 
is a hazafias lelkű vizsgálódó, annyival nagyobb örömmel, mert ott találja isten háza mellett a 
lélek nemesitésének, az értelem fejlesztésének másik templomát: az igen díszes iskolaházat, 
hol két tanitó vezetése alatt 200-nál több tanitvány nyer hazafias irányú nevelést. Ez 
iskolaházat a hívek 1862-ben önerejükön épitették*Egy 1833-ban fából készült régibb 
iskolaház helyére. és rendezték be. Hogy ez igy történt, hogy a jövő előhaladásnak itt biztos 
alapja fektettetett le, s hogy e nép nemes tulajdonainak még emelkedettebb kifejlődését 
remélhetjük: azt leginkább bácsfalvi magyar lutheránus lelkész Borcsa Mihálynak 
köszönhetjük, ki minden paptársai közt tán legtöbbet tett és tesz arra, hogy e nép százados 
szolgaság okozta hátramaradottságából kiemelkedhessék. Valóban szép és nemes egy 



lelkésznek hivatása, ha azt az illető ugy felfogni és teljesiteni képes, a mint azt Bácsfalu 
művelt és emelkedett lelkületű papja teszi, kinek áldásos apostolkodása nem csak községe 
szerény körében hat, hanem kiterjed a barczasági magyar faluk mindenikére; ki azon nép 
közül származván s emelkedvén ki: természetesen a néppel érez és szenved, ismeri e nép 
erényeit és gyengeségeit, bajait és fájdalmait, és tudja és átérzi azon veszélyeket, a melyek 
ezen idegen elemek közé ékelt népnek nemzetiségét fenyegetik. A hazafiság éber előörseként 
figyel, s ott van mindenütt, hol veszélyt mutat a láthatár; az irodalom, igazságszolgáltatás, 
törvénykezés terén, mindenütt, különösen a hatalmas szász papság túlkapásaival szemben, 
védi és oltalmazza e népet, annak jogait; kitartás és küzdésre buzditva hiveit ott, a hol kell, 
példát adván erények, munkásság és hazafiságban; s bizonyára az oly nép, melynek ily 
lelkipásztora van, el nem tévedhet, sőt czélját előbb-utóbb becsülettel éri el. 

Borcsa Mihály az 1848-as idők növeltje; ő ki akkor megtámadott alkotmányunk védelmére 
fegyvert ragadott*Borcsa Mihály 1848-ban a brassai szász gymnasiumban tanuló volt s mivel 
egy alkalommal a háromszékiek által fenyegetett Brassó védelmére fegyvert fogni 
vonakodott, s a magyarokat gyalázók ellen felszólalt, börtönbe vetették, honnan Gödri János 
kezességén kiszabadulván Ujfaluba ment tanitónak és jegyzőnek, s nem kis része volt a 
hétfaluban szervezett 125-ik honvéd zászlóalj kiállitásában, s a barczasági magyarságnak 
lelkesitésében, miért 1849-ben midőn a muszkák a Tömösnél beütöttek, elfogatása és biztos 
agyonlövetése elől elemenekülve, Nagy-Váradon Ormai vadász zászlóaljába állott be s mint 
tizedes tette le Világosnál a fegyvert. Honvéd életében azon kitüntetés érte, hogy Mészáros 
Lázár hadügyminiszter Holdmező-Vásárhelyről Borcsa által küldött egy levelet a Szentesen 
levő Kossuth Lajoshoz. A dicső hazafival való ezen találkozása lelkének honszerelmét nem 
kis mérvben fokozta, s megedzé keblében azon szent törekvést, a melynek szülőföldje már 
eddig is annyit köszönhet, s melytől ezután is oly sokat remélhetünk., egyszermind megérté 
ama korszak jelszavát s a nemzeti függetlenségi harcz elnyomása után hűn őrzé meg keblében 
a szabadságszeretetnek azon égi szikráját, mely minden magyar szivben felgyuladt, hogy 
nemzetünknek a zsarnokság sziberiai hidege által megdermesztett szivét felmelegithessük és a 
meghaltnak véltet ujból életre hivhassuk. A szabadság malasztjának ezen a szivek titkos 
szentélyében hűn ápolt szikrája idézte elő azon lelkesedést és kitartást, mely a vértenger, 
börtönök és bitófákkal szemben is meg tudta védni a nemzeti lét életelemeit, s midőn a 
politika tere el volt zárva, akkor az irodalom, a népnevelés, a szellemi emelkedés terén vitte 
előre a nemzetet és a tudomány fáklyájával oszlatá szét a sötétséget, melyben a zsarnok 
hatalom eszközei hálóikat odább szőni megpróbálták. A szabadságszeretet annyi kebelben 
felgyult ezen szikráinak összege képezé ama szent talizmánt, a mely nemzetünket fölemelte a 
jelenben, s mely a jövőnek egyedüli biztos zálogát nyujtja. 

Ezen a csataterek vészei közül haza hozott szent szikra vesta tüzének volt élesztője s elaludni 
nem engedő hű őre Borcsa Mihály is; az ügyhöz és hozzá méltó társakra lelvén a hétfalusi 
honvéd zászlóaljnak a szabadság vérkeresztségén átment nehány lelkes hősében. A 
szabadságnak egy lefegyverzett bár, de azért erős phalanxa volt ez; mely azon korban, a 
midőn nemzeti életünk gyökszálaiban volt megtámadva, meg tudta annak drága lételét 
oltalmazni. Borcsa és társai átlátták, hogy minden más tér el levén zárva, csak a népnevelés 
tere az, a melyen a nemzet érdekében valamit tenni lehet. Az ügy élére állottak, lelkesités és 
rábeszéléssel a jóra fogékony népet rábirták, hogy az a régi rozzant iskolaházak helyére, 
mindenféle mintegy varázsütéssel díszes iskolahelyiségeket emelt, áldozatkészségben 
kifogyhatatlan volt. Midőn a tantermek készen voltak, alapot teremtett elő, miből a tanitók 
dijazhatók legyenek s igy a germanizáló szász tanitók lassankint kiküszöböltetve, helyet adtak 
ügyszeretőbb lelkes székely tanitóknak*Nem tekintve arra, hogy minő vallásu, hanem csak is 
arra, hogy e tanitók hazafias szellemüek legyenek, innen van az, hogy a Hétfalu lutheránus 



iskoláiban leginkább református tanitók alkalmaztattak, a mi már magában is e nép érettségére 
mutat., kik a népbe bele önték a gyermekek neveltetése szükségességének emelkedett érzetét, 
melynek nagyszerű eredménye ma már abban mutatkozik, hogy a barczasági tiz magyar 
faluban a népnevelés ügye ugy áll, mint sehol Erdélyben. 

Itt, hol a Hétfalu első iskolájával találkoztunk, s hol először nyilt alkalmunk e nép szellemi 
életének csarnokába bepillantani, kötelességemnek tekintem a hétfalusiak iskola ügyének pár 
sort szentelni, s azt a múlt vajudásaitól jelen fejlődöttebb viszonyai örvendeztető stadiumáig 
elkisérni. 

Hétfalu nevelésügye. 
Hétfaluban a nevelésügy régen pangásban volt, mert Brassó mint állitólagos földesur bár 
minden közjövedelmet elsajátított, s bár saját körében sőt a barczasági szász falukban is a 
nevelésügyre sokat áldozott: a magyar helységek népnevelésügyét nem csak hogy teljesen 
elhanyagolta, hanem annak kifejlődését gátolta is, amennyiben a tanitók kinevezési jogát 
magához ragadván ezen magyar falukba szász tanitókat küldött, kik német nyelven akarván 
tanítani, a népet teljesen elidegeniték az iskolától. Voltak ugyan néhányan a tizfalu szülöttei 
közül is, kik az akkor még a mostaninál is mostohább tanitói pályára adták magokat; de ezek 
is a brassói szász gymnasium növeltjei levén, a magyar nyelven való tanitáshoz nem csak 
nagyon keveset értettek, hanem a nemzeti művelődés iránti hajlam is hiányzott náluk. 
Különben 1844 előtt a nemzeti lét és nemzeti érdekekben való küzdelem alig volt ismeretes e 
nép előtt. A papok és tanitóknak tiltva volt politikába avatkozni, mert az az uralkodó szászok 
országa volt*Történt, hogy egy szász esperes a hétfalusi iskolák egyikét látogatván, a midőn a 
tanitó azt kérdezte, hogy honnan származnak a magyarok, tanitványa azon feleletére, hogy „a 
magyar nemzet Ázsiából származik” rá kiáltva félbeszakitá s a tanitóhoz fordulva mondá: 
elég ha azt tudják a gyermekek, hogy ők melyik faluból származnak. Ilyen tanszabadság 
uralkodott itt.. Mindazonáltal voltak már ekkor is egyesek, kik a nemzeti irányban való 
haladásnak szép eszméjétől át voltak hatva, s a magyar szellemnek e nép közti terjesztését 
életfeltételnek nézték; ezek a népnevelésnek nemzeti irányban való vezetésére nagy sulyt 
fektettek; de mivel Brassó csak lutheránus rectorokat nevezett vagy inkább erősitett meg, s 
mivel a barczasági magyar népesség a tanitói pályára képes ily egyénnel nagyon kevéssel 
rendelkezett, azért a barczasági magyar falukat ez időben leginkább Halmágy látta el 
tanitókkal, kik többnyire a nagy-enyedi collégiumban növekedvén, nemcsak képesek voltak a 
magyar nyelven való tanitásra, hanem egy kis magyar szellemet is terjesztettek ezen terhes 
szolgasága alatt görnyedező nép között. Azonban ez csak egy eltévedt halvány sugár volt, 
mely a nemzet szellem életéből e szegény feledett népre kihatott, s valóban csak 1848 volt 
azon időszak, mely felszabaditván e népet, azt fel is villanyozta és tespedéséből kiemelve ujjá 
teremtette. A vérkeresztség, melyben e nép 1848-ban otthonában s 1849-ben Fogarasnál 
átment, megtermé e népnél is az eszmék diadalát, s az többé nem volt a földesur káplár 
pálczája után vakon hajló érzéketlen tömeg, hanem az öntudatos hazafiaknak lelkes csapatja, 
mely az éltető elemet a haza szivének életerős lüktetésétől nyerte. A magyar nemzet Európát 
megrenditő küzdelmei után, a szabadság hajótörésének vészei közül a hazának két bajnoka 
menekült s vonult meg a barczasági magyar nép között, egyik e népnek hű és méltó fia Borcsa 
Mihály, a másik az őshaza: a Székelyföld szülöttje, volt honvédtiszt Szemeriai Károly. A 
kettő két külön téren működött ugyanazon czél érdekében, hogy a barczasági magyar nép 
mind két csoportjának legyen a hazafiság rögös pályáján útmutató vezér férfia. Szemeriai a 
nyugati oldalon fekvő Krizbán ütötte fel tanyáját, s ott megnősülvén, e község tanitói 
állomását foglalta el, mint első ev. református tanitó a barczasági magyar lutheránusok közt. 



A délkeleti oldalon levő falu csoportban: a Hétfaluban Borcsa Mihály foglalt állást, s miután 
bácsfalvi lelkésznek megválasztatott, földijeinél az iskolaügy rendezésen kivül azt is kivitte, 
hogy a tanitói állomásokra a hétfalu csaknem mindenikében a magyar protestáns főtanodákból 
kikerült ev. református tanitók alkalmaztattak; miben Török József tatrangi, Pap György 
zajzoni lelkész lelkes támogatása nem kis segitségére volt*Az 50-es években a szász 
consistorium a Barczaságon egy tanitó-egyletet alakitott, mely 4 szász és 1 magyar 
fiókegyletből állott; a magyar fiókegyletnek elnöke kezdetben Köpe János ujfalusi, később 
Molnár Viktor hosszúfalusi lelkész, jegyzője mindig Szemeriai Károly volt. A szászok itt is el 
akarták nyomni a magyarokat, s kivánták, hogy a jegyzőkönyvek német nyelven vitessenek, 
ebből egy üdvös és a magyar nyelv igényeire győzelmes verseny fejlődött ki, mely 1870-ben a 
községi iskolák felállitásával a szászok vaskalapját egészen szétrepeszté; de ez nem 
történhetett meg küzdelem nélkül, s ebben Szemeriainak, Köpének, Molnárnak, Borcsának, 
Török József és Papp Györgynek, mint a magyar szellem úttörőinek igen nagy érdemük van.. 
A beállított székely tanitók az őket megelőzött Szemeriai Károly nemes irányadása nyomán 
nem csak a nemes irányba terelt fiatalságnál, hanem az egész barczai magyarságnál hazafias 
szellemet terjesztettek el, s a községi ügyekben is tanácsadói, vezérei lettek a népnek; szóval a 
barczasági magyarság közt a magyar tanitók térfoglalásával magyar értelmiség jött létre, a mi 
addig hiányzott; ennek és a nép között ez által elterjedt önérzetes felvilágosultságnak 
köszönhetjük azt, hogy a magyar kormány által kibocsátott iskolai törvényt örömmel fogadta 
a nép, s a brassaiak minden ellenműködése daczára Bácsfalu, Türkös, Csernátfalu, 
Hosszúfalu, Tatrang, Zajzon, Pürkerecz, Ujfalu és Krizba iskoláikat községiekké alakitották 
át 1870-ben Apácza 1871-ben; községiekké alakiták, mert átérték a korszellemnek intő szavát, 
mert átlátták, hogy az erőket egyesiteni csak úgy sikerülend, ha a kicsinyes felekezeti 
válaszfalakat ledöntik; községiekké alakiták azért is, mivel Brassónak gátlólag ható 
beavatkozásaitól csak ekként mentesitheték magokat; mert Brassó bár roppant jövedelmeiből, 
a lefoglalt malom és erdő haszonból e községek nevelés ügyére mit sem forditott, még is azok 
felett illetéktelen befolyást vindicált magának s akkor, a midőn a szász iskolákat nagy 
pénzsegélyben részesitette a magyar iskolákat minden kigondolható módon elnyomni, 
megbuktatni igyekezett. De a szűkkeblüség e kicsinyes fondorlatainak útját a hétfalusi 
iskoláknak községiekké tétele elvágta s ezen átalakitás nemcsak a tanügyet léptette egy 
egészen előnyös stadiumba; nemcsak a tanitók állásának biztositását*Jelenleg a 9 falu minden 
tanitói állásával legalább 300 ft fizetés, szabad lakás és fa járulék van egybekötve. és jelesebb 
tanerők megnyerését tette lehetségessé, hanem mint egy varázsütésre egészen más szellemet 
idézett elő e népnél, mert két század óta ez volt az első figyelem, a melyet e nép a magyar 
nemzet részéről tapasztalt, ez volt az első eset, a mely meggyőzhette arról, hogy még sincsen 
egészen magára hagyatva; hogy hátterében ott van a nemzet zöme, a melyhez küzdelmei 
közepette támaszkodhatik. Ezen reformmozgalom magával ragadta azokat is, kik eddig 
tétováztak, valamint azokat is, kik a szász püspök és a brassói tanács húsos fazékai mellett 
szerettek osdiskodni, s kik eddig nem annyira magyarok mint inkább lutheránusok voltak. 
Meg kell emlitenünk azt is, hogy az itteni magyarság szellemének fölemelésére igen sokat tett 
b. Eötvös József boldogult cultusministerünknek Hétfaluban tett látogatása 1869-en, kinek 
mindenesetre befolyása volt azon nagyszerű adományra is, mely a Hosszúfaluban megnyilt 
felsőbb népiskolát létrehozta*Melyről alább Hosszúfalu leirásánál.. Eötvös kegyeletes szavai 
legelőbb hozák meg a magyar nemzet üdvözletét e szegény néphez*Eötvösnek mindenkit 
szomoruan érintett halála a hétfalusiakat valóban megdöbbentette. Egy ekkor a „Nemere” 
czímű brassai magyar lapban megjelent hétfalusi levél a többek közt Eötvös halálára 
vonatkozólag azt mondta: „Elesett a mi fejünk koronája, én istenem lesz-e, még valaki 
Budapesten, a ki szent törekvéseinket figyelemmel kisérje, s elnyomott erőnket a szabad haza 
javára hőn támogassa.”. Ez irányban jótékonyan hatott Ballagi Mor korábbi (1862) és Molnár 
Aladár Eötvössel egykoru s későbbi itt járta; de kétségtelenül nagy érdeme van Réthi Lajos 



barczavidéki tanfelügyelőnek is, ki a népnevelés ügyének emelését egész lelkesedéssel karolta 
fel, s ki a szász urak méltatlankodása és otromba támadásaival szemben hivatásának szép 
pályáján oly nemesen és rendithetlenül halad előre*Fájdalom, Réthit, ki összes 
tanfelügyelőink közt a legkitünőbb volt, ki egymaga többet tett mint Erdély összes 
tanfelügyelői, kinek kerületében az iskolák mint egy varázsütésre keletkeztek, s ki 37 községi 
iskolát hozott létre, nem maradhatott helyén; a szászok ellenmüködésének sikerült őtet 1873-
ban Hunyadmegyébe áthelyeztetni, s most a szegény barczasági magyarok egyedüli védőjük 
és gyámoluktól is meg vannak fosztva.. Éppen Réthi lelkes irányadása, és az ő ösztönzéséből 
alakult 1870-ben a Brassó vidéki népnevelési egylet*Alakulását a hosszúfalusi felsőbb 
népiskola érdekei sietteték., mely vallásfelekezetiség nélkül a barczasági magyarság általános 
nevelési érdekeivel foglalkozik. Várhatjuk és pedig bizton várhatjuk, hogy a községi iskolák 
létre jöttével a felekezetiség, mely eddig megosztá az erőket, el fog teljesen enyészni, s az 
egyesitett és egy nagy czélra törekvő erőknek sikerülend a népnevelés sok hiányait és csorbáit 
helyre hozni. Ezen a legnemesebb emberi czélt maga elé kitűzött egylettől az itteni szétszórt 
magyarság nevelésügyének a jövőben még nagyobb mérvű fejlesztését remélhetjük, mire az 
abban résztvevők egyénisége a legnagyobb biztositást nyujtja. Az egylet elnöke Molnár Viktor 
hosszúfalusi lelkész, ki a nevelésügy remelésében már eddig is nagy érdemeket szerzett; az 
egylet jegyzője Bartha Károly tatrangi tanitó, pénztárnoka Borcsa Mihály; leglelkesebben 
működő tagjai: Szemeriai Károly krizbai tanitó, Köpe János ujfalusi lelkész, Török József 
tatrangi, Papp György zajzoni lelkészek, Jakab János türkösi segédlelkész, Fejér István 
türkösi jegyző és az egylet titkára, ki e nép érdekében a sajtó utján nem egyszer szólalt fel 
erélyesen és eredménynyel, továbbá Kanyó Zsigmond csernátfalusi tanitó, a nemes úttörők 
egyike; Bitai Sándor pürkereczi tanitó, Vajda Lajos hosszúfalvi jegyző, Ujhegyi Béla 
honvédhadnagy, Gingáld Károly hosszúfalusi haszonbérlő, és sok mások, kiknek a 
népnevelés körül temérdek érdemük van. 

Hogy a legdicsőbb czél elérésére egyesült nemesek együttműködése már is kedvező 
eredményeket tüntet elő, arról a hétfalusi magyar iskolákban levő tanulóknak létszáma 
kezeskedik leginkább, a mint ezen idemellékelt táblázatból kitünik: 

Bácsfaluban 2 tanitó 121 tanuló, ismétlőben 79 
Türkösön 3 tanitó 212 tanuló, ismétlőben 75 
Csernátfalb. 2 tanitó 221 tanuló, ismétlőben 156 
Hosszúfalub. 5 tanitó 352 tanuló, ismétlőben 218 
Tatrangon 4 tanitó 333 tanuló, ismétlőben 115 
Zajzonban 2 tanitó 150 tanuló, ismétlőben 45 
Pürkereczen 2 tanitó 188 tanuló, ismétlőben 122 
 20 tanitó 1577 tanuló, ismétlőben 810 

 
Mihez ha a hosszúfalvi felső népiskolában tanulók számát csak 200-ban állapitjuk is meg és 
adjuk oda, akkor örömmel constatálhatjuk, hogy Hétfalu magyarságának fiatal nemzedékéből 
2587 jár iskolába. Ebből láthatjuk, hogy e nép átérté korunk nagy jelszavát: mely a 
művelődésben való előhaladásban keresi és találja a népek jövőjének biztositását; ezen 
lételem ma már meg van a barczasági magyar faluk népénél s igy jövőjüket, és szabadságukat 
az által eléggé biztositottnak tartom. Ily kedvező hittel válok meg a Hétfalu elsejétől és 
átmegyek másodikába Türkösre. 

Türkös. 



Türkös annyira össze van épülve Bácsfaluval, hogy idegen azoknak válvonalát 
megkülönböztetni nem tudja, annyival inkább nem, mert azok nemcsak egybe vannak épülve, 
hanem Türkös déloldalról Bácsfalu felett is kiterjeszti sürű házcsoportjait. Régi okmányokban 
Türkös nevének igen sok változataival találkozunk; egy 1366-ki okmányban Turkfalva, egy 
1440- és más 1450-ki okmányban Turkester, Mátyás király 1460-ik adománylevelében 
Therkes vagy másként Temes néven találjuk fel*Lásd ez okmányokat ezen kötet V. 
fejezetében.. Ezen utóbbi arra mutat, hogy Türkös nevét a közelében levő tömösi szorostól 
nyerte. 1492-ben pedig Thewrkews néven mint Fehérmegyébe kebelezett és Tewrch várához 
tartozó helység emlitetik*Ulászló ez évben Zewreny Balázs thewrkewsi (türkösi) nemesnek 
egy thewrkesi malma mellett levő telket adományoz. Lásd brassai levéltár 245. számu 
okmányt., mi ismét Törcsvárral rokon néveredetet sejtett. Ulászló 1500-ki okmányában 
Thyrkes, Bethlen Gábor 1625-ki okmányában Türkös néven szerepel, mely utóbbi nevét 
magyarul egész napjainkig megtartá. Az oláhok az ebből alakitott Turkist, a németek 
Türkisdorfot használják, mit ha Villa-turcica latin névével összevetünk, akkor annak török 
szinezete elvitázhatlanná lesz. 

Türkös magyarsága még most sem érte el egyházi önállóságát, a mennyiben az itteni 
lutheránusok még mindig Csernátfalu fiókegyházát képezik, vagy jobban mondva Türkös még 
most is hű maradt a régi szentmihályi (csernátfalusi) anyaegyházhoz, a melynek a többi faluk 
is egykor mind filiái voltak. Ha egyházilag nem is, de nevelésügyileg teljes önállóságra 
vergődött, a mennyiben Türkösnek oly tanintézete van, hol három tanitó oktatja ezen 
terjedelmes község magyar fiatalságát. A falu közepén lefolyó Malomvize bal partján 
emelkedik a tanodának igen szép tornyos épülete*A két nagy tanteremmel ellátott iskolaház 
1859-ben épült. Türkösön a tanulási vágy élesztésére és a nép önérzetének s hazaszeretetének 
fölébresztésére igen sokat tett nagyváradi születésü Papp László, ki 1848/49-ben honvédtiszt 
volt, s forradalom után előbb Zajzonban, azután csaknem 20 évig volt türkösi jegyző, és e 
népnek valódi atyja, gyámolitója és érdekeinek lelkes védője mindaddig, mig 1869-ben mint 
százados foglalta el régi helyét a honvédségnél; de nevét és emlékét most is áldólag emlitik 
nemcsak a türkösiek, hanem Hétfalu minden lakói., körülte a három tanitó lakházai, melyek 
együttesen a szellemi előhaladásnak tiszteletet gerjesztő szentélyét alkotják. Az iskolával 
szemben van Brassónak 1804-ben épült curiája, a durva hatalmaskodás e bűnfészke; ezen 
curia itt léte amint a multban sok zsarolást hozott a népre, ugy a jelenben is utjában áll az 
előhaladásnak, mert Türkös ezen curia mellék telkére akarta iskolájával szemben fölépiteni 
templomát, s azon helyet, melyet egykor Brassó erőhatalommal foglalt el ezen községtől, meg 
akarta vásárolni; azonban a városnak ez ügyben is tanusitott akadékoskodása a vásárlás 
létrejöttét, az pedig a templomnak már rég tervbe vett fölépitését megakadályozta. 

Ha a türkösi magyaroknak nincsen egyháza, annál dusabban vannak ellátva e tekintetben az 
oláhok, kiknek e községben három egyházuk is van. Ezek, valamint a hétfalusi többi oláh 
templomok is nagy fényüzéssel épültek, mivel azok demonstratio szerüleg jöttek létre; mert 
miután Brassó az itteni oláhokat akadályozta a templom épitésében, csak kis fakápolnák 
emelését engedvén meg, a mikor a mult század vége felé 1770–80 közt, kőtemplomok 
épitésére országos engedélyt nyertek, a brassai gazdag görög kereskedők nagy összeget tettek 
össze s abból Brassóban, Hétfaluban, és a barczai szász községekben is fényes 
kőtemplomokat emeltek*Lásd Gödri János „Hist. Ec l. Hung. aug. conf. addictae Coronensis” 
czímű munkája 43–44. lapján, kézirat a brassai magyar luth. egyház levéltárában.. Ezen 
egyházak leginkább a bolgárszegi szent Miklós egyház és a Pravoda völgyében 
(Oláhországban) levő Sinai kolostor díszes egyháza mintájára épültek*A türkösi felső 
templom a sinai templom mintájára épült egy 1855-ben egybeomlott régibb egyház helyére. s 
ha épitészeti műbecscsel nem birnak is, de magaslaton fekvésük, s főleg sok águ tornyaik által 



a távolból jól veszik ki magukat, s Hétfalu regényes kinézését nagy mértékben emelik. A 
hétfalusi oláh templomoknak rendesen három tornya van, egy sugár nyulánk torony a 
homlokzaton, egy másik a szentély felett, hely a kupolát helyettesiti, és az óratorony, mely a 
régi monasteriák modorában, az egyháztól csekély távolságra önállólag van elhelyezve. E 
tornyok pléhvel vannak fedve, s tetejükről a lecsüngő lánczokkal ékitett hármas kereszt soha 
se hiányzik. Ez egyházak kivülről, belülről tulhajtott s rikitó szinekkel mázolt képekkel 
vannak elboritva, mely képek a byzánczi templomfestvények s régi freskóknak szerencsétlen 
s minden műizlést nélkülöző utánzásai, de oly kezdetleges modorban, hogy valóban szemsértő 
izléstelenségként tünnek fel a szépész előtt, s e nép kiskoruságának szánandó bizonyitványát 
állitják előnkbe. De van Türkösnek egy temploma, a mely az ágasbogas és lánczékes tornyok 
díszét nélkülözi, a mely ily megbotránkoztató, s vadság szinezetét viselő mázolásoktól ment; 
de a mely azért Hétfalu minden templomai közt az elsőséget büszkén követelheti magának. Ez 
egy tiszta román stylben épült kupolás egyház, mely Bartesch brassai főmérnök tervezete 
szerint 1869-ben épült*E templom kupolája egybeomlott s azután azt ujra kellett épiteni., s 
mely minden tekintetben megfelel a műizlés követelményének. Az egyház keresztidomú, a 
közép négyegről egy büszke kupola emelkedik fel, melynek merész szabású lámpását egy 
körives ablaksor teszi légiesen könnyüdeddé. A kereszthajók egyenes zárodásu bütüjét dús 
alakitásu köríves bodor (fries) és egy tág nyilatu nagy körives ablak ékiti, melynek nemes 
egyszerűséggel alakitott diszművezete (masswerk) három oszlopkán nyugvó körivek fölé 
helyezett díszrózsával van alakitva. A szögleteken fellövellő tornyacsok szintén igen szépek s 
kis oszlopsoron nyugvó körív-díszlettel ékeskednek. A nyugatra néző homlokzaton szintén 
meg van a köríves nagy ablak, mig az alatta levő előcsarnokon egy a műizlés és stylszerüség 
minden igényeinek megfelelő köríves kapuzatot találunk. Szóval ez egyház nemes 
egyszerüségében annyira szép, hogy az bármely nagy városnak diszére válnék. Azért irtam itt 
le e templomot egy kissé részletesebben s azért melléklem képét is, mert ohajtandó lenne, 
hogy az mintául szolgáljon másutt emelendő egyházaknál is, hogy az szoritaná ki azon 
izléstelen és műértelem nélküli modort, mely szerint ujabb egyházaink csak nem mindenütt 
épülnek. A midőn ezen díszes egyházat utánzandó mintául kitüzöm, nem tehetem, hogy 
sajnálkozásomat ne fejezzem ki annak rosz elhelyezése felett, mert az a Bara hegy háta mögé 
ugy el van rejtve, hogy sehonnan sem látszik, pedig ha azt valamely magaslatra épitették 
volna, bizonnyal a Négyfalu díszitésére igen nagy mérvben befolyt volna. 

Az ujabb építészet e remekét, vagy jobban mondva, a régi classicus épitészet e nagyon 
sikerült utánzását elfedő Bara-hegy tetején, – hová ez egyház leginkább illett volna – a 
katholikusoknak van egy dísztelen kis kápolnájuk, mely a hétfaluban szétszórt, kevés számu 
katholikus hiveknek és a bodolai fiók egyházközségnek anyaegyházát alkotja, s egy szerzetes 
által van administrálva. Ez egyház ujabb keletkezésű, mert a reformatió gyökerestől kiirtotta 
volt innen a katholicismust; de a hogy Caraffa inaugurálta Erdélybe az osztrák uralmat, a 
jezsuiták – az eperjesi vérengzések e véreskezű hienái is – megjelentek Brassóban, s ott a 
hatalomtól gyámolittatva elkezdették téritéseiket, s mivel az áttértek kedvezmények és 
jutalmakban részesültek, működésüket némi eredmény koszorúzta, mert a brassai senátorok 
közül Draudt János és Gross a város birái közül is többen mint Herbert, Enyeter Mih. és 
Seevald Kristof is áttértek, Seevald nem csak áttért, hanem igéretet tett a jezsuitáknak és a 
kormánynak, hogy a Hétfalu lutheránus népét is katholikus hitre fogja tériteni. E czélból 
épitette 1757-ben a türkösi katholikus egyházat, s kiszállva a jezsuitákkal mindent elkövettek, 
hogy Hétfalu lutheránus magyarságát katholikussá tegyék*Lásd Gödri János fenn czímzett 
kézirata 13. lapján., de e combinált működés csekély eredményt mutatott fel, mert e 
magyarság rendithetlenül ragaszkodott protestáns vallásához, s pénzbeli jutalmakkal is kevés 
hivet tudtak toborzani, ugy hogy a Hétfaluban levő katholikusok száma ma mindössze csak 
573-ra megy. 



 

A türkösi kupolás egyház nyugat oldalról felvett látképe. (Rajz. Greguss Ján.) 

Csernátfalu. 
A Hétfalu harmadika Csernátfalu; ez Türkössel ismét teljesen össze van épülve, elannyira, 
hogy a kettő közti határt csak a Tóvölgye pataka képezi, mely a falun alól Rajna pataka nevet 
kap, s a Halmoknál egyesül a Hétfalu minden vizeit elvezető Dirbával*Melyről alább 
Hosszúfalunál., valamint ebbe szakad a falu derekán lefutó Cserna pataka is, mely e falu 
nevével rokonságban van. Csernátfalva mint fennebb előadtuk, a legrégibb időktől fogva a 
Hétfalu központi helye volt, hol azon szent Mihálynak szentelt központi egyház feküdt, mely 
már 1427-ben állott s anyaegyháza volt az egymás végtiben fekvő hétfalunak, a mint ez 
kitetszik Hunyadi János 1440-ben kiadott rendeletéből, melyben meghagyja, hogy a Hétfalu 
fele dézmáját a szent Mihály ecclesia papjának adja*Lásd fennebb az V. fejezetben.. 

A nagy kormányzó által ily gazdagon dotált egyházról a falut magát is Szent Mihályfalvának 
nevezték. Zenth Mihali néven fordul elő László király 1456-ki rendeletében, mely szerint 
fennebbi faluknak a törcsvári várparancsnok által lefoglalt dézmáját a zenthmiháli papnak 
visszaadni rendeli*Ez okmányt terjedelmesebben fennebb az V. fejezetben.. Mátyás király 
egy 1460-ki adománylevelében Zenth Mihálfalva másként Tharnatfalwa néven emlittetik, a 
mi tanusitja, hogy az egyház védszentjétől származó szent Mihályfalva mellett a Csernátfalu 
elnevezés már akkor is használatban volt. Ulászló azon 1500-ki okmányában, melylyel 
Törcsvárát Brassónak zálogba adja, e falu még mindig Zenth Mihálfalva néven fordul 
elő*Mátyás és Ulászló okmányát lásd ugyanott., sőt ez ős néven találjuk fel 1561-ben is azon 
okmányban, mely által a prázsmáriak János Zsigmond rendeletére a Doborló erdő birtokába 
beiktattatnak, mikor az egybehivott szomszédok közt ott találjuk Jánosi Mihály 
szentmihályfalvi birót és Berthalmi Jakab esküdtet*Lásd részletesebben Prázsmár leirásánál. 
Megvan a gub. levélt. Priv. Civ. G. 26. 5326/785.. Ez alkalommal azonban utoljára 
találkozunk a sz. Mihályfalva elnevezéssel, mert az ezutáni okmányokban mindig Csernátfalu 
néven jelenik meg, a minek az oláh Csernátu és a német Zernendorf csak átforditását képezi; 
arra azonban, hogy ily neve honnan származott, irott okmányt találni nem tudtam, bár azon 
hagyomány él az öregebbek között, hogy e falut egy háromszéki Csernátonból idejött székely 
gyarmat alapitá, a falu és az azt átfolyó patak nevében örökitvén az ős haza emlékezetét. 

Csernátfaluban mint régi központi egyházközségben érdekes ódon templomot hittem találni, 
azonban ezen – Szeli krónikája által is fokozott – várakozásomban csalódtam, mert a régi 
egyház nagyon romladozot levén, Mária Terézia akkori csernátfalusi lelkész Gödri kérelmére 
engedélyt adott a templom átalakitására és megnagyitására. Ekkor a régi vagy egészen 
leromboltatott s teljesen ujból épült, vagy ha falaiból némi kis rész megmaradt is, az annyira 
átalakult, hogy a régi műidomokból a legcsekélyebb rész sem maradt fenn*Gödri János 
fenneb emlitett egyháztört. 34. sz. lapján azt irja, hogy Csernátfaluban 1777–1778-ban épitett 



az odatartozó háromfalu szép templomot Máté Márton pap idejében.. De ha a falak 
levetkőzték is régi classicus mezöket, még is találhatunk ott némi régiséget. Ilyen kontár 
mázolásokkal boritott újabb oltárának régi kőtalapzata, melyben „Anno dni 1542” van 
bevésbe; ilyen igen nevezetes harangja, melyen ezen körirat olvasható: Isten Dvtsősségére 
Csernát. f. Tvrkösi és Bács. f. eccl. önt. Alább az oldal czifrázatok közt ferditett arab 
számjegyekkel 1527. E harang nem csak azért nevezetes, mert arról tanuskodik, hogy 1527-
ben Csernátfalu, Türkös és Bácsfalu egy egyházközséget alkotott, hanem érdekes főleg 
magyar köriratáért, mely mint ilyen legrégibb a – reformatio kezdetét jelölő – magyar harang 
feliratok közt. De van Csernátfalunak mindezeknél régibb műemléke, vagy jobban mondva 
műremeke, egy góth izlésben készült régi kelyhe, a mely legalább is Hunyadi János korából 
származik, s az ötvösség egyik legszebb alkotását állitja előnkbe. A gyönyörű régiségnek 
képét melléklem, hogy halvány leirásom után olvasóim annál hivebb képét birják a valódinak. 

A kehely egészen ezüstből készült s ugy kivül mint belül dúsan van aranyozva, magassága 21 
centimeter, öblének felső kerülete 28 1/2 cent., átmérete 9 cent. 

A kehely felső részének vagy öblének közepe táján szép idomitásu domborpárkányzat vonul 
el, a melyen alól bemélyitett metszéssel növénydísz közé fogott madarak tünnek fel. Ugy a 
növénydísz, mint a madáralakok igen finom metszetűek, s zománczozásnak nyomait mutatják, 
a melyek azoknak egykori szinpompájára engednek következtetést vonni. Legszebb azonban a 
kehelygomb (pomellum) ékitményzése; itt egy hatszög idomu díszletcsoportozat van. A 
hatszögű díszletcsoport mindenik oldala egy góth izlésű imolácskát vagy inkább ablakot 
tüntet elő; az ablak fölött keresztvirágban végződő csúcsmű, s a fölött lőrés és falvéddel 
(Zinnen) tetőzött várfal-oromhoz hasonló ábra huzódik el. 

Az ablakokat három tornyacscsal (fialen) ékitett oldaltám választja el. Mindezek fölött a 
díszlet hatszögének megfelelő hatszögidomú fedélzet tünik fel, mondat-szalagokkal, 
melyeknek fekete zománczu betüi olvashatlanokká koptak, csak egyikén hittem kivehetni 
Anno-t, az évszám már elkopott; de a használt majuskel betüjelek határozottan a XV-ik század 
közepe tájára útalnak. A kehelytő itt részletezett műalakja a legfinomabb metszést tünteti elő, 
az egész átlátszólag (a jour) van dolgozva, a chinaiak ilyszerű műveinek bámulatos 
türelmével; de e mellett ritka műértelemmel is, mert ott minden részlet: az ablakok 
díszművezete, a csúcsművek virágcsomói és keresztvirága, a kiszökelve feltörő oldaltámok 
nyulánk tornyacsai, mind az épitészet műszabályainak megfelelőleg vannak idomitva; szóval 
itt kicsided (miniature) alakban előnkbe van állitva az, a mit a góth épitészet roppant 
mérvekben oly nagyszerűleg idomitott az épitészetnél; itt ezüstbe van parányi téren kivésve 
az, a mit ezen emléképitészet kőbe szokott volt önteni, itt mint ott minden alakitás nemcsak 
gyönyörködtet, hanem egyszersmind korjelölőként tünik fel. A kehely szintén hatszirmu s alól 
díszletezett félkörökben végződő talpazatának egyik szirmán egy ornatusban levő katholikus 
pap alakja van bekarczolva, mely egy fenn helyezett dicsfényövezte kehely előtt imádkozik. 
Az egész, a mint ezen rövid leirásból is megitélhetni, egy valódi műremek s az ötvösség oly 
kiváló műve, a melynek kevés párja van hazánkban. Ezen általános műbecse mellett érdeket 
költhet bennünk azon tudat is, hogy az kétségtelenül a régi Zenthmihál ecclesia korszakából 
való, s annak egyedüli emlékét képezi, mely ezen egykor királyilag dotált ecclesiának valóban 
királyi fényű clenodiumát mutatja fel az utókornak*A hagyomány azt mondja, hogy azt 
Hunyaditól egy csatában való vitézségért nyerték az ősök.. E kehely szépsége engem 
váratlanul lepett meg, s kárpótlást nyujtott azon csalódásomért, a mely itten remélt régi 
egyházi jegyzőkönyvek és más okmányok nem léte miatt ért. Itt mindenesetre mint régi 
központi egyháznál ilyeknek kellett lenni, de – ugy látszik – a harczvihar, a mely e faluk felett 



annyiszor vonult át, megsemmisité azokat, ugy hogy Csernátfalu legrégibb jegyző- és 
anyakönyve csak 1761-ig megy fel. 

Csernátfalu nem csak vallási, hanem e mellett kereskedelmi központja is volt a Barczaság 
magyarok által lakott ezen szögletének, a mennyiben már nagyon régi időktől fogva voltak 
hetivásárai, melyeken e vidék népe egybe sereglett; azonban ahogy Brassó ezen faluk sorsa 
felett rendelkezni kezdett, Csernátfalu nagyon keresett vásárait is betiltotta azért is, mert a 
brassai vásároknak versenytársa volt, de főleg azért, mert azokra a háromszéki székelység is 
nagy számmal szokott volt egybeseregleni, a mi az ős haza és elszakadt gyarmata közt 
folytonos érintkezési pontot és testvéries egybeköttetést hozott létre, mi a tervbe vett 
germanisatio keresztülvitelére gátlólag hatott; miért ezen vásároknak meg kellett szünni. 
Erőszakosan betiltott sokadalmaiknak fölélesztésére bár minden lehetőt megtettek a 
csernátfalusiak, arra az engedélyt csak is 1842-ben nyerhették meg; kieszközlésében igen 
nagy érdeme van csernátfalvi Opra Czirkának, ki Bécsbe és a guberniumhoz többször 
fölmenvén, nem kis nyugtalanság és költekezéssel eszközölte ki a hétfőnapi hetivásárok 
engedélyét Csernátfalu számára*Az engedélyokmány kelt Bécsben 1842. april 1-én 1372 
udvari szám alatt. Ebben is Csernátfalu régibb, de elévült vásárjogára hivatkozás van téve.. 

A brassai szászok ekkor is sokat akadékoskodtak; Oprát is megnyerték, ki hajlandóvá lett a 
vásár jövedelmét Brassónak oda játszani; de ekkor Molnár Károly s utánna Miklós Samu 
Csernátfalunak e két lelkes magyar jegyzője lépett fel, s többszöri kérelmeik és Kolozsvárra 
való fölmenetelük által kieszközölték, hogy a főkormányszék Csernátfalu jogigényeit 
pártfogolása alá vette, s a kormányszék erélyes fölterjesztésein a brassaiak jogtalan és 
méltánytalan ellenműködése hajótörést szenvedett. Csernátfalu megtarthatta vásárait, miből 
most évenkint 300–400 ft jövedelme van; de Csernátfalunak ezen fölmelegitett vásárai nem 
csak a községnek jövedelmeznek, hanem az egész vidék pénzforgalmára jótékony hatással 
vannak, mert e vásárok annyira látogatottak, hogy baromfi, élelmi szerek, csergék (lombos 
pokrócz), kaskavál (sajt), öltönyök, gyapju s más czikkek eladása, évenkint 1.000,000 forintot 
felülhaladó összeget hoz forgalomba, a mi ezen vásárok létjogát leginkább indokolja. 
Csernátfalunak piaczán több bolt és nagyobb kereskedés nyilt az ujabb időben*Melyeknek 
német feliratai ezen, magyarok és oláhok által lakott helységben nagyon boszantók, azoknak 
megszüntetése azonban a nép erélyétől függ; ne vásároljon ott, hol nemzetiségét nyiltan 
gunyolják.; van gyógyszertára, mely az ötvenes években állittatott, s van a négy község által 
dijazott orvos is; szóval Csernátfalu a várossá létel minden elemeivel fel van ruházva. 

Csernátfalu mint központi hely a nevelésügyben sem maradt hátra, a miről már maga a 
lutheránus templom közelében levő 16 öl hosszuságu díszes tanoda épülete is meggyőzhet; ez 
1865-ben épült, s abban két tanitó oktatja ezen község 370-et meghaladó magyar 
fiatalságát*Miből 156 az ismétlő iskolára esik.. Az oláhok itt is mint mindenütt külön 
huzódtak, különben az oláhok itt számosak, két templomuk van, egyik a magaslaton, hol a 
pázsintosok (közhelyekre települt oláhok) tömegesen laknak; ez egy sok tornyu, czikornyás, a 
bolgárszegi nagy templom modorában épült egyház. Másik templomuk a csernátfalvi piacz 
keleti végében büszkélkedik, ez a többiektől eltérőleg, egyszerűen nemes, román stylt utánzó 
modorban épült, azaz hogy 20 év óta van épités alatt, s ha elkészülhet Hétfalu legszebb, és 
legnagyobb egyháza lesz*Ez az egyetlen pont, hol a másutt mindenütt magaslatokon lakó 
oláhok, egy kis szögleten a magyarok közé beékelték magokat, s a négyfalut átszelő Nagy 
utcza mellett tért foglaltak.. Ezen templom szentélyénél végződik Csernátfalu és kezdődik. 

Hosszúfalu. 



A négy-egy falunak utolsója és legtekintélyesebbjéhez értünk. Hosszúfalu nevével 
indokoltabbat alig lehetne találni, mert az hosszukeskenyen csak nem félmfd hosszaságban 
nyulik el a határszéli Kárpátok fenyőkoszorús alján. Tekintélyesebb része még künn van a 
térségen, mig Fűrészmező*Igy neveztetve arról, hogy régibb, sőt még e század első felében is 
a Garcsin vizén sok fürészmalom volt, melyeken Hosszúfalu és Csernátfalu lakói 
nagymennyiségű deszkát, léczet metszettek; de Brassó rátevén e községek erdőségeire kezeit, 
a deszka-ipart betiltotta, minek következtében a fűrészmalmok elpusztultak. nevet viselő 
legfelső része a Tatrang folyó által átnyargalt ó-sánczi szoros torkolatjába hatol be. Az 
egészet két párhuzamosan futó utcza alkotja; az alsóban – a mely nem más mint a már leirt 
három falut hosszában átszelő Nagyutczának folytatása – a magyarok laknak, a felső utczában 
a pázsintosok (oláhok) telepedtek le; mind két útcza egyenes széles, s kétfelől csinos és tisztán 
tartott kőházak által van szegélyezve, mi az egésznek városias szint ad; különben Hosszúfalu 
7664 lakosával, két alsó és két felső népiskolájával, s számos templomával sok barczasági és 
székelyföldi mező-városnál városiasb küllemmel bir. 

 

A csernátfalusi régi kehely. (Rajz Bicsérdy Ján.) 

Hosszúfalut a Hegyesből eredő Tiszta pataka jó darabig hosszában szeli át, a mi a község 
tisztaságára nagy befolyással van. A Tisztapatak szintén a Dirbakba ömlik. De itt van helye, 
hogy ezen a négyfalu minden vizeit felvevő folyónak némi ismertetését adjam. Hosszúfalu 
már emlitett felső részénél az ugy nevezett Fürészmezőnél törtet le a Garcsin vize, ez egyike a 
legszebb havasi csermelyeknek; havasok közé ágyalt nagyszerű völgyét majd közelebbről is 
meg fogjuk tekinteni, itt csak azt jegyzem meg, hogy a Garcsin, a falu közé érve, elveszti 
nevét s egyszerűen hosszúfalvi patakká változik, de nem csak nevét, hanem vizének 
tekintélyes részét is vesziti, mert a Garcsin vize roppant gátlásokkal és mesterséges 
töltésekkel, zsilipekkel két felé osztatik; egyik ága Kis-Tatrang nevet öltve Hermánynak 
irányul s ott szakad az Oltba. Hermánynak a mesterkélten előállitott Kis-Tatrang nélkül nem 
lenne folyója s azért az eltéritő gátlások és zsilipek költségeinek egy részét ő szokta fedezni. 
A hosszúfalusi patak másik ága Dirba*A Dirba nevét a németizálók „Der bach” elferditéséből 
származtatják; meglehet, hogy ugy van, bár bajosan hiszem, hogy ezen magyar népesség 
német névre szorult volna, s megeshetik, hogy a Dirba egészen magyar származásu név. nevet 



ölt, a négyfalu alatt elfolyva annak minden vizeit felveszi, s a csernátfalvi 
Halmoknál*Csernátfalun alul a térség lapályából nehány önálló dombocska emelkedik ki, 
ezeket hivják halmoknak, itt tanyázott 1848-ban az oláh tábor, itt eskették fel kardok alatt 
átbujtatva a magyarokat a császár hűségére. észak nyugoti irányt véve átszeli a Barcza szép 
terét és Szent-Péteren alól szakad a Kis Vidombákba. Hogy Hosszúfalu hydrographicai 
viszonyaival teljesen ismeretesek legyünk, még fel kell emlitenem a falun hátul büszkélkedő 
Hegyesről*Hétfalu háta mögött a magas Kőhavas sziklabérczei emelkednek fel csaknem 
függélyesen, azonban alatta a havas előhegyeit képező egy sor czukorsüveg idomu 
dombcsoport huzódik el, melyek most erdőfosztottak levén, záporvéste nagy vereses 
szakadásokkal vannak tarkázva, s a faluk hátterének festőiségét nem kis mértékben emelik. 
Ezen kupidomú hegysor legtekintélyesebbje a Hosszúfalu háta mögött felmagasuló Hegyes. 
eredő Tiszta forrást, mely a Tisztapatak forrásfeje és a melynek jéghideg és kristálytiszta vize 
mesterséges vizvezetékkel van a faluba levive, s ott minden lépten láthatni e falu lakóit és az 
útasokat kiváló jó vizzel ellátó s örökösen csörgedező szipeket*A csöves és önmagától folyó 
kutakat Hétfaluban szipnak nevezik, talán azért, hogy szipva lehet azokból inni.. – Egy jó 
forrás mindig nagy áldás szokott lenni, s a nép különös kegyelettel szokott a természet ily 
adományai iránt viseltetni; meg van ezen kegyelet a hosszúfalvi forrás iránt is, sőt az a rege 
általi szépités költőiségéig emelkedik, mert a Hegyes áldásos forrásához a következő regét 
köti a nép. Hajdanában a Hegyes alján hires borviz (ásványos viz) fakadt fel, a mely mint 
sokféle betegségeket gyógyitó savanyuviz volt igen messze földön ismeretes. Mindenfelől 
jöttek ide a betegek, s az áldásos gyógyforrás rövid időn vissza adta egészségüket; azonban 
egy idegen nyelvű gazdag ur (ez Brassóra czélozhat) rátette a forrásra kezét, s az addig 
mindenki által ingyen és szabadon élvezett fürdőt csak fizetésért engedte használni; de nem 
sokáig lakmározott a nagy nyereményből, mert a szegények átka és panasza felhatott az égbe; 
egy éjjel földrengés és iszonyú vihar tombolt végig Hétfalu felett, s mire reggel a hegyesalji 
borvizhez kimentek, az nyomtalanul el volt temetve; helyén pedig azon ujból ingyen 
használatra jött édesviz forrás csörgedezett, melynek vize most Hosszúfaluba be van vezetve. 
De a történeti kort megelőző rege világából térjünk vissza a biztos alapu történelmi időszakra 
s vizsgáljuk Hosszúfalu történelmi fejlődését. 

Hosszúfalu nevével legelőbb 1366-ban találkozunk, hogy ezen időtájt nevezetes és 
jelentékeny helység lehetett, már csak az is tanusitja, hogy egy 1427-ki és egy másik 1460-ki 
okmányban Nagfalw (Nagyfalu), Mátyás király 1460-ki adománylevelében Hozzywfalw*Lásd 
ez okmányokat ezen kötet V. fejezetében., Ulászló 1500-ban kiadott zálogokmányában 
Hozuwfalw néven szerepel; e nevét (Hosszúfalu) aztán egészen korunkig megtartá, minek az 
oláhok Szátu-lung-ja csak szolgai átforditása. 

Hosszúfalu minden „Nagy” mellékneve mellett is régen Csernátfalunak, illetőleg az ott volt 
Sz. Mihály egyháznak volt leányközsége, bár e falunak már a reformátiót megelőzött 
korszakban volt kis templomocskája, hová a csernátfalusi pap időnként isteni tiszteletre lejárt. 
Később a hosszúfalvi lakosok felszaporodtával egészen elszakadt Csernátfalutól, papot és 
mestert állitott be, még pedig – a dézma fiscusé levén – kepe fizetésre*A hosszúfalvi papnak 
volt ugyan a pázsintosoktól némi len és kender dézmája, melyet egészen 1738-ig élvezett; de 
az ekkori hosszúfalvi falnagy (biró) Köpe András a brassói biró Herberscheim Sámuelnek 
bejelentvén, ez az akkori hosszúfalvi lelkésztől Privigyei Mártontól elvette s többé soha vissza 
nem adta. Erről láss adatokat Szeli krón. 13. §.. Hogy Hosszúfalu mikor érte el egyházi 
önállóságát, azt biztosan nem tudhatni; de hogy 1544-ben, a midőn Honterus a hétfalusi 
egyházakat visitálta, Hosszúfaluban mester volt, az ezen visitatió fenmaradt jegyzőkönyvéből 
tünik ki*Lásd Szeli krón. 14. §., és igy Hosszúfalu már a reformatio kezdetével elérte volt 
egyházi önállóságát. 



Hosszúfalu fejlődésére igen érdekes adatokkal birunk, melyek ezen helység bámulatosan 
gyors emelkedését mutatják. 1554-ben Honterus visitatiójakor csak 73 cselédes gazdája volt 
Hosszúfalunak. 1763-ban még csak 200 gazdája van. Ez időtájt azonban tekintélyesebb 
székely betelepedés is történt*Lásd ugyanott 23. §., jelen század kezdetétől fogva pedig 
nagyszámu oláh huzódott ide a Dunafejedelemségekből; ezen kétszeri gyarmatositás annyira 
felszaporitá a hosszúfalusi családok számát, hogy ma az 1832-őt eléri, a mi az 1544-ki 
népesség huszonötszöresét teszi. Hosszúfaluban 1864. febr. 15. óta fennálló pósta hivatal is 
van. 

Hosszúfaluban hiába kerestem a reformatiókor már állott régi egyházat, mert az a 
felszaporodott hivek befogadására elégtelen levén, még a mult században megnagyittatott, 
1868-ban pedig teljesen ujra épittetett, román stylt utánzó modorban, oly díszesen, hogy 
Hétfalu magyar templomai közt az első helyet méltán magának követelheti. De Hosszúfalu 
oly naggyá nőtte ki magát, hogy már ezen harmadizben nagyitott templomban sem férnek el a 
hívek, hanem a fürészmezői iskolaházban tart a segédlelkész a hivek egy részének isteni 
tiszteletet, ugy hogy a falu nagy és terjedelmes volta aligha ma-holnap egy második egyház 
épitését és még egy második egyházközség alakitását szükségessé nem teszi. 

De Hosszúfalunak nem csak egyházi, hanem nevelésügyi állapotában is örvendetes fejlődést 
észlelhetünk; ugyan is egészen 1837-ig Hosszúfaluban nem volt tulajdonképi iskola, hanem a 
mesterilak hátulsó szobája használtatott ilyenül. 1837-ben épült fel a templom közelében a 
most két osztályt magába foglaló igen díszes tanoda, melyben egészen 1858-ig csak egy 
rendes tanitó volt, ki később kötelezve lett két segédtanitónak önköltségen való beállitására, 
kik közül egyik Alszegben, a másik Felszegben*Hosszúfalu nyugati részét Alszegnek, keleti 
részét pedig Felszegnek nevezik. A negyedik ily elnevezése ismét e nép székely eredetére 
mutat, mert Székelyföldön, nevezetesen Csíkban minden faluban feltalálhatjuk az Al- és 
Felszeg elnevezést. tanított egy e czélra kibérelt házban, egészen 1860-ig, mikor a község 
önerején egy igen szép – a tanitói lakot is magába foglaló – iskolaházat épitett Felszegben. 
1859-ben Felszegben egy, Alszegben két rendes tanitó állittatott be még pedig rovatal utján. 
Ebben és a nevelésügy ily gyors emelkedésében kétségtelenűl érdeme van, Schmidt Vilmos 
vidéki curátor urnak, ki bár nagy szász és germanisátor; de e mellett a nevelésügynek őszinte 
barátja volt. Ő inditványozta a szász egyházmegyei gyűlésen a magyaroknál alkalmazandó 
tanerők szaporitását, minek következtében a consistorium a hosszúfalusi járáshivatalt 
szólitotta fel intézkedésre; ez vegyes bizottmányokat nevezett ki, a melyek rovatal utján 
szerezték be nem csak Hosszúfaluban, hanem a más hétfaluban, és nem csak a magyarok, 
hanem az oláhoknál is a tanitók fizetését; nem is volt ebben legalább a magyarok részéről 
semmi akadály; mert e nép lelkes papjai és tanitói által előkészittetvén, örömest áldozott a 
nevelésügyre; de nem is rótt az rendkivüli áldozatot e népre, mert például Hosszúfaluban a 
kivetett rovatal alig ment többre mint a mennyit addig kepe és fajárulékban az egy tanitónak 
fizettek. 1870 óta már Felszegben is két tanitó van, egyik (60 óta) a segédlelkész, ki tanit és az 
iskola helyiségében isteni tiszteletet is tart. 

A hétfalusi felsőbb népiskolák. 
De Hosszúfaluban a népnevelés szent ügye még szebb jövőnek tekint elébe, mert 1871. nov. 
6-án ünnepélyesen nyilt meg egy ipar szaktanitással egybekötött felsőbb népiskola; az erre 
megválasztott szaktanár zilahi Nagy Sándor vezetése alatt*A megnyitás nagy 
ünnepélyességgel történt meg, a volt járáshivatal helyisége zöld lombokkal volt fölékitve, 
homlokzatán e felirat diszlett „Műveltség, szabadság”. A dalárda öszhangzó éneke után 



Molnár Viktor a lelkes hosszúfalusi lelkész és a brassóvidéki népnevelési egylet elnöke tartott 
beszédet, előadva ezen felsőbb népiskola történetét, utána az ujonnan beállitott tanitó, és 
tanfelügyelő Réthi Lajos tartottak lelkesitő s örök emlékben maradó szép szónoklatokat, mit 
társas ebéd követett, hol a lelkes pohárköszöntések közt Borcsa a két Benedekre, Mikes és 
Báron Benedekre; ez intézet jóltevőire üritette poharát, kiknek emléke méltán fűződött e nap 
örömei közé, mert egyik kezdeményezé, másik fejleszté ezen intézetet, mely e szegény nép 
jövőjére nézve bizonynyal igen nagy horderővel bir, s melynek áldása kimaradhatlan.; 1873-
ban pedig a Münchenben kiképzett szobrász Kupcsai János neveztetett ezen intézethez 
tanárnak*A cultusminister ennek fizetésére 550 frtot útalványozott., hogy a növendékeket a 
fametszés mesterségében oktassa, a mi ezen fában gazdag vidéken bizonynyal üdvös hatással 
lesz e szegény, de munkaképes nép jövőjére, mely tanulás nélkül is jelét adta faragási 
ügyességének, s mely rendszeres tanulás mellett fejlesztetvén e szegény nép számára 
bizonnyal uj kereseti módot és jövedelmi forrást fog megnyitni. Ezen a barczasági 
magyarságra csaknem életkérdést alkotó tanoda keletkezésének történetét itt röviden előadom. 
Egy felsőbb népiskola szükségességének eszméje már 1862-ben megszülemlett a barczasági 
nevelésügy barátainak fejében. Molnár Viktor, Borcsa Mihály, Bartha Károly a hirlapokban 
többszörösen felszólaltak s a brassai német lapok gúnyos megjegyzéseivel szemben ez 
eszmének lendületet adtak. 1863-ban a midőn gr. Mikes Benedeket Hétfalu a szebeni 
conventiculumra követének megválasztotta, s midőn a megválasztott követ Zajzonba egy 
közös ebédre meghivta e faluk értelmiségét és előljáróit, a kérdés ujból felmerült, s gr. Mikles 
Benedek 100 ftot tett le egy ily iskola alapitására, a mit maguk a hétfalusiak 322 ftra 
szaporitottak fel*A brassói német lap ekkor fulminans czikkeket irt, Mikesnek szemére 
hányta, hogy a hétfalusiak fejét megzavarta, az inspector urak investigáltak, a Zajzonban 
mondott szabadelvű pohárköszöntéseket besugták, a falusi előljárókat fenyegették, Schmidt 
Konrád szemöldét összeránczolta, a szász papok anathemát kiáltottak; de mindez nem 
használt, mert a hétfalusi magyarság, mely a kátéban 220 évig a szászokkal egyetértett, most a 
politikában és nevelésügyben különvált a velük mindig mostohán bánt szászoktól, azok alól 
emancipálta magát, s önerején indult el az egyedül üdvezitő úton.. Ez volt a kezdeményezés, a 
szent és nagy czélnak elvetett magva, mely a keblek óhajtásában kicsirázott ugyan, de a 
bekövetkezett mostoha idők alatt fejlődésében megakasztatott. 1868-ban a hétfalusiak a 
kormány és az országgyüléshez folyamodtak, egy ily nélkülözhetlen felsőbb népiskola 
megalakitása végett. 1869-ben b. Eötvös József maga személyesen meglátogotta Hétfalut*A 
féltékeny brassóiaknak nagy szeget ütött fejébe b. Eötvös Hétfaluban való látogatása, s 
mindenfelé kérdezték, hogy vajjon mit kereshet ott? mire egy magyar czélzatosan jegyzé meg, 
hogy a haza által elvesztett hétfalusi népet keresi., s meggyőződvén egy felsőbb népiskola 
elkerülhetlenségéről, kegyes igéretet tett az ügy hathatós támogatására. Ha a népnevelés 
ügyének ez őszinte barátja, nemes lelke sugallatát itt is mint másutt nem követhette, annak 
oka főleg abban keresendő, hogy hazánk jelenlegi közügyi viszonyai nevelésügyünket – mely 
a nemzet életföltétele – szomorú pangásra kárhoztatják, s ott hol a mult mulúsztásait sebesen 
helyrehozó nagy mérvű befektetéseket kellene tennünk, a kisszerű filléreskedésre vagyunk 
szoritva. Eötvös átlátta ezt s bizonnyal azon fájdalom, melyet e felett érzett, s a felelősség, a 
mely állásánál s multjánál fogva önhibáján kivül terhelé, közelebb hozták a sirt, mely ezen 
nemes lelkületű, ezen emelkedett szivű fénycsillagunkat hideg keblébe sodrá*Az üdvözült b. 
Eötvös bizalmas körben erről igen sokszor érzékenyen panaszkodott; mondá, hogy a kormány 
megvonja tőle a szükségelt pénzerőt, s igy szándokai kivihetetlenségének felelősségével 
súlyosan terheli lelkületét.. De Hétfalunak, mely a viszonyaival megismerkedett b. Eötvösben 
reménycsillagát veszté, reménytelenül egy alkalmasint nagy szelleme által sugallott nemes 
lélek jött segélyére pesti bankár Báron Benedek személyében, ki 1870-ben 12,000 forint 
alapitványt tett egy Hosszúfaluban felállitandó felsőbb népiskolára*Báron Benedek ez 
alapitványt nemessé lett kinevezésekor tette, mikor Csángó-hétfalusi előnevet nyert. Én a 



XIX. század democratikus törekvései közepette az aristocratikus terjeszkedést nemcsak 
nevetségesnek, hanem a népfönség ellen elkövetett vétkes merényletnek tartom; 
mindazonáltal Báron Benedek nemesitését nemcsak elismerem, hanem méltánylom is, nem 
kutyabőr nemes leveleért, hanem nemes tetteért, a mely önmagában mindenekelőtt nemesiti, s 
valóban csak ez nemesiti a tettek emberét; ezért sok másokkal együtt én is szivemből 
kivánom, éljen a hétfalusiak legnagyobb jóltevője, a tetteiben nemes Báron Benedek!. A 
nemes czél, a melynek kezdeményezését egy Benedeknek (Mikes) köszönhetjük, egy másik 
Benedek (Báron) nemeslelküsége létesité, s miután a kormány az iparosztály felállitását 
átvállalta, a hétfalusiak, kik a nevelés kérdéseit nem szokták elodázni, a tervelt felsőbb 
népiskolát, mint emlitém, már 1871. novemberben megnyitották. Azonban, hogy ezen intézet 
jövője biztositva legyen és az igények szerinti fejlődését elérhesse, arra még vagy egy 
második Báron Benedek, vagy a kormány támogatása szükségeltetik, mert az alapitványok 
jelenlegi kamatja csak 504 forintot hoz be*Miután a szelvény- és jövedelemadó 96 frtot 
emészt fel; valójában megfoghatatlan, hogy egy cultur- vagy legalább azt szenvelgő állam az 
ily szent czélu alapitványokat adó alá vethesse.; a népiskoláival már ugy is tulterhelt hétfalusi 
néptől más áldozatot nem várhatunk, mint hogy a helyiséget fölajánlotta a tanoda számára. 
Van ugyan is Hosszúfaluban egy igen terjedelmes s e czélra nagyon alkalmas épület az 
ugynevezett Pretoriális ház, melyet 1850-ben a járáshivatal elhelyezésére rovatal utján épitett 
a négy falu lakossága*Az épület akkor az ingyen hordott anyagok leszámitásával 17,000 frtba 
került.. 

A magyar lakosság minden kártérités nélkül felajánlotta ezen most ugy is üresen álló épületet 
a felsőbb népiskola számára; de mivel annak épitéséhez az oláhok is járultak, ezek illetékes 
részüket átengedni vonakodnak, minek következtében a helyiség kérdése is eldöntetlen van. A 
tanintézet most ugyan kibérelte egy évre a volt pretoriumot s abban el is helyezkedett; de 
nagyon kérdéses, hogy az oláhok akadékoskodása nem fogja-e annak elárverezését 
előidézni*Az elárverezés megtörtént 1873-ban, mikor a volt proetorialis épületet a hosszúfalvi 
oláhok 10,081 frtért vették meg, ebből 5040 frt 50 kr. a hosszúfalvi magyarokat illette, kik azt 
örömmel ajánlották fel a felsőbb népiskola helyiségére. A kormány 6000 frtot adott, s igy 
most egy egészen uj épület fog emeltetni.. Ezen szükkeblűség egy közhasznu tanintézet iránt, 
a melynek jótékonyságát ők is épp ugy élvezhetnék mint a magyarok, megfoghatlan lenne, ha 
nem ismernők azon különhuzási törekvéseket, a melyek az oláhok értelmiségét a meghasonlás 
tévútjaira tériték. Emlitém már fennebb, hogy a hétfalusi oláhok 1866-ban éppen 
Hosszúfaluban alapítottak egy jól szervezett, gazdag alapitványokkal és 6 tanitóval ellátott 
felsőbb elemi népiskolát. Ezen iskola alapitásán bizonnyal mindenki örül, mert csak igy 
remélhető, hogy ezen havason felnőtt népfaj művelődés által elveszitse természetes vadságát. 
Azonban ez és a hétfalusi többi oláh iskolákban egy vétkes irány kapott lábra, mert a magyar 
nyelvnek azokból való teljes kiküszöbölésével a magyar elem iránti gyülölet terjesztése, 
történelmének meghamisitása kapcsoltatik egybe; pedig ha másutt igen de Hétfaluban nem 
lehet panaszra oka e népnek, hisz az itteni magyarság még a jobbágyság gyászos korszakában 
is kimélettel és testvéri szeretettel volt e jövevény nép iránt; megengedte, hogy a faluk 
közhelyeire letelepedhessenek, ott épitkezzenek; elnézte, hogy terjedelmes havasain juhaikat 
legeltetve és szaporitva, felgazdagodjanak; régen valamint most is a hétfalusi oláhok 
katonakötelezettjei helyett is saját fiaikat adják fegyver alá, hogy akadály nélkül 
szaporodjanak: szóval testvérileg megosztották velük mindenüket, s még is szeretet helyett 
gyülölséggel viszonoztatik jóságuk, pedig ebben mindkét félnek kára van. Azért ideje volna 
már, hogy megszünjék a viszály, hogy a testériség azon örömünnepe, a melyet 1871-ben 
Brassó magyarsága és oláhsága együtt megült, terjessze ki ide is jótékony melegét; mert a 
népek egyetértése és szeretete erőt ad a szabadságban, mig a megoszlás és gyülölkedés 
hasznát csak a zsarnokság veszi el. És ha a közös szabadság érdekében mindenütt szükséges a 



népek összetartása, testvériessége, itt a Barczaságon a magyarok és oláhok összetartása éppen 
életkérdés, mert e két faj itt végtelenül nagyobb számmal van mint a szászok, s ezek mégis a 
közigazgatásban való minden részvételtől elzárják ugy a magyarokat, mint az oláhokat. Ezen 
jog- és törvényellenes kiszorittatást ezen korunkba be nem illő kiváltságoltságot és 
jogelidegenitsét csak ugy lehet megszüntetni, ha az egyaránt jogfosztottak: a magyarok és 
oláhok testvériesen kezet fognak közös érdekeik védelmére; mert sehol sem áll ugy, mint itt 
azon axioma igazsága, hogy „inter duos litigantes tertius gaudit.” 

Hosszúfalvi oláhok, és a curia. 
Fennebb már felhoztam, hogy a hétfalusi oláhok nagyrészt csak e század folytán telepedtek be 
Oláhországból, a mit az is tanusit, hogy az itt lakó oláhok mind óhitűek, de e mellett Szeli 
krónikájában erre biztos adatokat is találunk; hol a többek az is fel van jegyezve, hogy 1680-
ban csak Türkösön és Hosszúfaluban volt néhány, a faluvégi közhelyekre letelepedett oláh, 
kiket pázsintosoknak neveztek. 

Legelőbb 1680-ban nyernek a brassai tanácstól engedélyt arra, hogy Türkösön és 
Hosszúfaluban kis fatemplomkát épithessenek; most már a nehány család helyén 4950-en 
vannak csak Hosszúfaluban, s az ottan engedélyezett kis fakápolna helyett két igen díszes 
kőtemplomuk van, egyik Alszeg magaslatán*Ezt a mult század végén a brassói oláh 
kereskedők épittették; a felszegi ujabb épület., a másik pedig Felszegben. 

Még meg kell emlékeznem a hosszúfalvi curiáról. Brassó a barczasági magyar falukban egy 
talpalatnyi földdel sem birt; már pedig ez nagy baj volt, mert állitólagos földesuri minőségét 
bajos volt támogatni, hisz földes urnak ugyancsak senki sem nézhette volna a birtoktalant; 
azért minden igyekezetét oda összpontositotta, hogy a hétfaluk valamelyikében egy bennvalót 
szerezhessen, meg is vásárolt – nem kis áldozattal – Hosszúfaluban Zsigmond István oda való 
földésztől egy belső telket, a melyre előbb szerény tiszttartói lakot, később egy terjedelmes 
nagy épületet emelt, azt curiának keresztelvén el. Ez, és másutt is vett, vagy közhelyekből 
erőszakosan elfoglalt területre épitett ily curiák lettek aztán a hétfalusiak jobbágygyá tételének 
fő indokai, mert a curiák Brassó földesuraságának lettek nyomatékos támogatóivá. Ezen 
curiák most – miután az 1848-ki korszak leszállitotta Brassót bitorolt földesuri paripájáról – a 
tivornya és néperkölcstelenités tanyáivá változtak át, mert azokban tartja pálinka raktárait és 
korcsmáit Brassó, s hol egykor a szolgaság jármát faragták, most a részegeskedésben való 
elsülyedés nyomorát gyártják a nép számára. 

Hosszúfalu felső végénél egy vár nyomai is mutatkoznak, de mivel az, hitem szerint, az ó-
sánczi szoros védműveihez tartozott, ismertetését majd az Ó-sáncz leirásakor fogom adni. 

Bevégeztük már Hosszúfalu s vele a négyegyfalu ismertetését, s bár mily hivólag tekintsenek 
is felénk az Ó-sáncz már Felszegnél felötlő nagyszerű tájai, még is ellentállunk szépsége 
csábjainak, s meglátogatását későbbre hagyva, jelenleg az onnan kirohanó Tatrangot követjük 
észak irányú folyásában, mely rövid negyed óra alatt a hasonnevű faluhoz vezet el. 

Tatrang. 
A Tatrangba vezető út a folyam balpartján halad, s hidon vezet át a folyam jobb partján szép 
regényesen fekvő Tatrangba; de mielőtt a községbe belépnénk, vizsgáljuk névadó folyóját. A 



Tatrang vizéről mindenekelőtt megjegyzem, hogy nagyon szeszélyes folyó, mely havasok 
szabad szülöttje levén, nem igen tűri a mederbe szoritást, fiatal zabolátlansággal ömleng az 
most itt majd amott, a mint áradatai által lesodort kavics zuhanyával régi medrét betöltve, ujat 
ás magának. 

Hogy régen is ily természetű volt, azt egy fennebb Prázsmár leirásánál közlött okmányból 
látjuk, mely szerint az 1480-ban nem mostani medrében, hanem egészen más irányban 
Prázsmár felé folyt. Jelenleg a XV. században követett irányát elhagyva a tulajdonképi 
Szászföld kikerülésével Hosszúfalutól egyenesen északnak tör s a Hétfalu hármát és az 
egykor ezekkel rokon eredetű, politikailag is együvé tartozó Bodola, Nyién és Márkos 
területet folyja körül s különiti el a szászok területétől. A brassaiak a mint Hétfalut kiragadták 
a vármegye kötelékéből s törvény és jogellenesen Brassó vidékéhez csatolták, a mint annak 
népét fejedelmi és országgyülési számos végzések ellenére szabad várkatonákból századokon 
át gyötrött jobbágyaikká tették, ugy megkisérlék a terjeszkedési vágyaiknak határt vonó 
Tatrang folyó áthidalását is a hétfalusiaktól elvett erdőségek könnyebb hasznositása, és a 
szintén erőszakosan lefoglalt zajzoni fürdő könnyebb megközelithetése czéljából. A hidépités 
elhatároztatott, a szászokra boldog emlékezetű Bach-korszak beamterei kirendelték a népet, s 
ezek ingyen munka erejével egy pompás 400 lépés hosszú hidat emeltek Tatrang (falu) 
irányában a szilaj folyó rohanó árja fölé; de a havasok e büszke és szabad szülöttje nem oly 
könnyen engedte magát megnyergeltetni mint a szegény elhagyatott hétfalusiak; hanem 
korlátoltatása feletti haragjában tartalék kavics halmazát felszedte s 1865-ben egy áradásával 
rohamra indította zugó habjai által sodort e projectileit, s az ember büszke művét az oly sok 
munka és pénzbe került tatrangi hidat*Az egyedülit, a mely e hidat nem türő folyón volt., 
derekában átszakítá, egy másik rohamával az egyik hidfőt sodorta el. S most áll bár a 
kitatarozott hid, de átszakított helyeinek ingadozó rozzantsága mutatja, hogy tartós életre nem 
számithat. Most miután a Tatrang folyót ismerjük, lépjünk át roskadozó hidján a hasonnevű 
faluba, mely az áradozó folyótól szük helyre szorittatva annak jobb partján hosszú-keskenyen 
nyulik el, s ott elég helyet nem találva, az itt Tatrangba szakadó Buskapatak hegyek közé 
benyomuló völgyébe is kiterjeszkedik. A falu ezen patak menti részét Patakszernek nevezik. 
Ugy látszik, hogy Tatrang a négyfalunál későbben alakult, mert az 1366-ki okmányban, 
melyben amazok előfordulnak, Tatrang nincsen említve s igy valószinünek tetszik, hogy vagy 
a meglévőknek egy gyarmata, vagy egy későbbi székely betelepülés alapitá a folyam partján, 
melytől nevét nyerte. 1427-ben mint a Szent-Mihály egyház egyik leányközsége emlittetik. 
Ulászló 1500-ki zálogokmányában Tatrankfalwa*Lásd ezeket fennebb az V-ik fejezetben., egy 
1513-ki esperesi rendeletben Tataranck*Lásd Benkő Milk. II. 264. lap.. Bethlen Gábor 1625-
ki adománylevelében Tathrángh néven fordul elő; a szászok Tatrangennek, az oláhok 
Terlundsánnak nevezik. Kezdetben mint mindenütt, ugy hazánkban is papokban nem volt oly 
nagy bőség mint most, s azért az egyházközségek nagy terjedelmüek voltak, ugy hogy néha 
egész környék népe egy-egy központi egyházba járt imádkozni; igy volt ez a barczasági 
magyar falukkal is, melyek mind a Sz.-Mihály egyház filiáji voltak, később azonban, a mint a 
faluk fejlődni és népesedni kezdettek, a leányközségek elválnak, és önállókká lesznek. Igy 
Hunyadi János idejében 1440–50 közt Pürkereczen kőkeritéssel övezett templom épült, mely 
nem sokára anyaegyházává lett a szomszéd faluknak, Zajzon, Tatrang sőt jó darabig Bodola 
és Nyiénnek is. 1513-ban egy szűz Mária tiszteletére szentelt kápolnát épitének a tatrangiak, 
melyre az engedélyt az évi apr. 10-én Máté Czeydeni (feketehalmi) pap és a barczai káptalan 
decánja oly feltétellel adta meg, hogy a polkaritz-i (pürkereczi) Mária Magdolna egyháznak – 
melyhez a tataranck-iak (igy) is tartoztak – praejudiciumára ne legyen, dézmát, egyébb 
járulékot a pürkereczi lelkésznek adják (tehát a dézma ekkor is a magyar lelkésznek járt), ki 
tartozik egy hóban kétszer Tatrangon isteni tiszteletet tartani, mással csak a pürkereczi lelkész 
engedélye mellett lehet Tatrangon misét szolgáltatni; a gyenge, beteges embereknek tartozik a 



szentséget a tatrangi kápolnában kiszolgáltatni*Lásd ez engedélyokmányt Benkő Milk. II. 
264. lap jegyzékében.. Ezen kikötések azonban nem sokáig biztositák a pürkereczi egyház 
féltett előjogát, mert, bár a fennebbi rendelet szerint a pürkereczi pap kötelezve volt 
hónaponként kétszer Tatrang kápolnájában isteni tiszteletet tartani, mindazon által Tatrang 
1686-ban már elvált és önálló egyházközséggé lett*Lásd Szeli Krón 12. és a tatrangi egyház 
jegyzőkönyvének 9. §.. Az elváláskor Tatrang első papja budai Ilyés János (szász budai Ilyés 
ügyvédnek fia) lett, ki előbb brassai, azután krizbai iskolamesterséget viselvén, a magyar 
nyelvet annyira elsajátitotta, hogy a tatrangi papságra vitethetett. Az ujonnan keletkezett 
egyházközségnek fő donátora Drauth György brassai főbiró volt, ennek lehet számos más 
adományai mellett azt is köszönni, hogy a nemes patronatus a tatrangi uj papnak saját pecsétje 
alatt kelt levélben fundátiót tett, mely szerint a Brassónak jövedelmező tatrangi nagy 
malomból örök időkre terjedőleg évenkint 10 köböl buzát és annyi szaladot rendelt*Az 
adománylevél be van iktatva a tatrangi egyház jegyzőkönyvébe ugyanott 8. és 9. §. láthatni az 
e tárgyra vonatkozó adatokat.. Tatrang papjai ez alapitvány értelmében huzták is a kikötött 
gabona mennyiséget egészen 1849-ig; ekkor megtagadtatván akkori lelkész Bednersz György 
éltére a brassai consistorium meghagyta, 1860-ban történt halálával azon ürügy alatt, hogy a 
tatrangiak többé a város jobbágyai nem levén, a patronátusi kegyességet nem tartozik 
gyakorolni, kereken megtagadta*A mint kitetszik a brassai dom. consistorium 139/852 
átiratából, meg van a tatrangi egyházi jegyzőkönyv 149 lapján.. Ezen sophisma azonban nem 
sok nyomatékkal birt, mert a tatrangiak átlátták, hogy a mit az alapitók örökösön 
hagyományoztak, s mit százados vételjog szentesitett azt ily frivol ürügy alatt visszavenni 
nem lehet s azért miután többszörös kérelmezés sikertelen volt, pert akartak inditani. Brassó 
átlátta, hogy rövidet fog huzni, kiküldötte azért inspectorát, kijelenté, hogy a város kész az 
adományozott gabona járulékot nem a papnak, hanem az ecclesiának visszaadni, ha a falu a 
malomgát körüli munkálatokat ingyen átvállalja; a lelkész eléggé kikelt ez ellen, óvást tett; de 
a lekenyerezett előljáróság aláirta, s most az ecclesia papja a 20 köböl gabonát nem mint 
alapitványt hanem mint a gátkötés munkadiját kapja. Im csak ezen egyszerű ügyből is 
megitélhetni, hogy Brassó e néppel szemben mint mindig ugy most is jogtiprással jár el a mi 
még feketébb szint mutat ha felemlitjük, hogy a malmot is melynek most gátját a 
tatrangiakkal ingyen csináltatja, a falu tulajdona volt egykor, s attól erőszakkal foglalta el 
Brassó*Tatrangnak 1480-ban még saját malma van. Lásd Székely oklevéltár I. 244–249 lap, a 
most Brassó által bitorolt tatrangi malom ugyan az a melynek épitésére, 1480-ban Báthori 
István vajda Nagy Balázs és utódainak engedélyt ad, ezt foglalta el Brassó erőhatalommal 
nem sokkal 1686 előtt; egy másik malom még e század elején Bacsó János és István testvérek 
tulajdona volt, ezektől 1819-ben vette el erőhatalommal Brassó, a mint ez kitünik a 
hétfalusiak peréhez mellékelt, ez ügyben a kormányszékhez felterjesztett, számos panaszaiból 
a tatrangiaknak., melynek az oda épitett hétkövű műmalom most roppant jövedelmet hoz. 

Én Tatrangon legelőször is az 1513-ban épült kápolna után néztem, azonban ennek helyén egy 
szép uj templomot találtam, melynek tornyán nincsen kereszt, a mint az a többi barczasági 
magyar templomokon szokásos, hanem csak gömb mint az a székelyföldi protestánsoknál 
divatos*Igy van ez Zajzonba is a mi a Székelyföld közelléte befolyását jelezi.. A régi kápolnát 
meg nem találván a sok tekintetben érdekes egyházi jegyzőkönyvben nyomoztam átalakulása 
történelmét, hol erre vonatkozólag ezt találtam bejegyezve: 1757-ben templom épitésért 
folyamodtak a tatrangiak, mert a régi kápolna kicsiny és romladozott volt. Glos Péter brassai 
nagypap az engedélyt elhalasztá addig mig a visitatióra, a papi javak egybeirására és az addig 
hiányzott egyházi jegyzőkönyvek és anyakönyvek meginditására Hétfaluba kiküldött 
biztosok: Szeli József hosszúfalvi és Bartha Márton brassai lelkészek eziránti munkálatukat és 
jelentéseiket beküldik; de ezek Tatrangra nézve elkéstek mert megjelenésük előtt 1758. jun. 
20-nak éjjelén a parochia átellenében gonosz kéz által élesztett tűz támadt, a mely a falu fele 



részét, templomot, haranglábot, papi lakot és iskolaházat elhamvasztott, s a visitátorok 
mindezeknek csak siralmas puszta helyére találtak*Lásd jegyzőkönyv 11–12. §.. 

A kegyes szivű, istent tisztelő tatrangiak daczára annak, hogy magok is hajlék nélkül 
maradtak, még ez évben hozzá fogtak templomuk kiigazitásához. 150 frt a községben gyült, 
Háromszékről gabonát küldöttek, miből égett bort főzve, pénzzé tették; a barczai magyar 
faluk is adakoztak, Brassó 60 frttal járult, s miután a község az anyagokat meghordotta, a régi 
templom falait kiigazitották, megnyujtották, befedték s 1761-ben tornyot is emelvén, Deák 
György papságában teljesen bevégezték. Ezen templomra igen sokat áldozott Tsabai-Szász 
Mihály nevű gazdag ember, ki a stukaturát is maga költségén csináltatta meg. Ezen második 
templom idővel szintén kicsinynyé válván ugy épült helyére 1820-ban a mostani díszes 
egyház.” 

Ezen jegyzőkönyvi bejegyzések szerint a Pürkerecztől való elvállás óta 20 papja volt 
Tatrangnak, kik mind be vannak oda jegyezve. A jegyzőkönyv I k. 135-ki lapján a papok 
jövedelme fel levén jegyezve, a többek közt azon érdekes adatot találjuk, hogy „szabadsága 
van minden váltság és fizetés nélkül minden marháit a falu csordájába legeltetni, Economiája 
minden regia contributiotól immunis” és ismét tovább „Belső személyekhez illő szabad 
halászat és vadászattal birnak a papok.” A halászat és vadászat regalé szokott lenni, s mivel a 
tatrangiak arról ily szabadon rendelkeznek, arra mutat, hogy Brassónak ezekbe semmi 
beleszólási joga nem volt. Tatrang fejlődési történelmére is igen fontos adataink vannak. Igy 
Honterus 1544-ki visitatiójakor a pürkereczi ecclesiához tartozó három faluban*Pürkerecz, 
Zajzon és Tatrang. csak 59 cselédes gazda volt*Egy cselédes gazda fizetett a papnak 10 
aspert, 1 kalongya buzát, 2 kalongya zabot és a falu két része egy-egy terü fát; a kinek vonó 
marhája nem volt, fizetett 1 kalongya váltságba 5 aspert, a fáért 3 numust. Mesternek 2 véka 
buzát, 4 aspert és a falu harmad része egy terü fát fizetett. Lásd Szeli krón. 1762-ben az 
özvegyeken kivül Tatrangon csak 130 gazda volt. Most a 130 gazdából 3074 lélekre 
szaparodott Tatrang népessége, a melynek 2/3-da magyar, 1/3-da oláh. Tatrang nem csak a régi 
korban, hanem ujabb időben is szenvedett tüzvész által, nevezetesen 1848. karácson 
szombatján a brassai szászok és hétfalusi oláhok reá ütvén a hétfalusi magyarokra, Tatrangon 
a legiszonyatosabban garázdálkodtak, hatot az el nem menekültek közül felkonczoltak, 
mindent mi értékes volt elraboltak, s azután a falut mindkét végén felgyujtva 130 gazdának 
minden épületét porrá égették*Már fennebb felemlitém nevét azoknak, kik Tatrangot az 
agyagföldi székely gyülésen képviselték, s kiket Brassó börtönbe hurczoltatva kinoztatott. 
Ezek egyike Csabai István 1852-ben elhalván, temetésén két pap a tatrangi szász nemzetiségü 
Bednersz György és a pürkereczi magyar eredetü Mátyás István volt jelen, s azon furcsa eset 
adta elő magát, hogy Bednersz a halotti gyászbeszédben Csabait agyagfalvi küldetéseért, mint 
hazaárulót keményen megrótta, mig Mátyás mint nemes lelkületü hazafit tüntette föl, ki 
nemzete szabadságáért és alkotmányáért szenvedve, érdemesité magát arra, hogy emléke 
szent és örökre fennmaradó legyen. Mátyás szavai voltak az evangelium és igazság szavai, 
mig Bednersz káromolta a sirt s megtagadta Krisztus nagy elveit.. A polgárharcz dulásait ma 
már eltüntette a lakosok szorgalma s Tatrang egyike a hétfalu díszesebb és előrehaladottabb 
községeinek, hol a nevelésügy is igen emelkedett szinvonalon áll; első iskolaháza 1847-ben, a 
második és harmadik 1861–62-ben épült, a negyedik osztály bérlett helyiségben van jelenleg 
elhelyezve, mert Tatrangon – a mint a Hétfaluban mindenütt az eset – négy külön osztály van, 
itt azonban a négy osztálynak négy külön tanitója is van, a mi nem minden községben fordul 
elő; a bevégzett négy osztály után még két évig ismétlő iskolába járnak a növendékek, és igy 
6 évig tart a köteles tanfolyam; hogy Tatrang fiatalsága nem kerüli az iskolát, azt már az is 
tanusitja, hogy jelenleg a négy osztályba 330, az ismétlőbe 104 tanitvány ár, a mi valóban 
igen szép eredmény*Főleg ha felvesszük, hogy az oláhok nem igen küldik gyermekeiket a 



tanodába.. Tatrang is 1869-ben iskoláit községiekké tette s évenkint 625 frt államsegélyben 
részesül. 

Tatrangnak borvize (savanyuviz) is van, a mely ugyan azaonos lehet a hegy túlsó oldalán 
felfakadó zajzoni ásványos vizekkel, mert Tatrang és Zajzon közt csak a Szakadát képezi a 
választó falat, a Szakadát pedig nem más mint egy térbe kiszökellő hegyfok, mely az egymás 
keblére siető Tatrang és Zajzon folyók között emelkedik; de a végzet útjaiba állni nem 
akarván, csak hamar lelapul, hogy a két ikerfolyó összeömlésének tért engedjen*Völgyeik 
már itt összefolynak, bár maguk a folyók alább Bodolánál ömlenek össze.; Tatrangról tehát 
nem kell mást tennünk, mint a Szakadát végfokát megkerülnünk, s azonnal egész pompájában 
előttünk lesz a Zajzon vize torkolatjába behuzódott zajzoni fürdő és Zajzon községe. 

Zajzon. 
A Zajzon patakának a havasok tömkelegébe messze felnyuló vadregényes völgye, – melyet 
bodzai útunk alkalmával már érinténk, torkolatja táján egy kissé egybeszűkül, s azért az itt 
elhelyezkedett és e folyamtól nevet nyert helység*Zajzon pataka nevét, a mint hiszik, a 
zajgás-tól nyerte, mivel áradatai alkalmával ez is sok kavicsot sodor és nagyon szokott 
zajlani. 1222-ben Honorius pápa egy bullájában Serzylon néven találjuk fel. Lásd e bullát 
Fejér cod. dipl. III. 1, 425. annak mindkét partjára kiterjed, illetőleg a község zöme inkább a 
jobb, a fürdő pedig a bal partot szegélyezi. A községnek mint e völgy őstelepének előnyt 
adva, az ujabb származásu fürdő felett legelőbb is azt tesszük vizsgálódásunk tárgyává. 

Ugy látszik, hogy a háromfalu közt Zajzon a legrégibb, mert azt nagy Lajos már többször 
emlitett 1366-ki adománylevelében Zlánfalva néven feltaláljuk*Lásd fennebb V. fejezetet. 
akkor, a midőn Tatrang és Pürkereczről nincsen emlités téve, s igy azok akkor vagy nem 
léteztek, vagy a mi valószinübb, Stanislaus azokban nem nyert jószágot. Őshangzatu 
Zlánfalva neve csak ez egyszer fordul elő, mert a későbbi okmányokban jelenlegi nevén, vagy 
annak csekély betükötési változataival fordul elő; a szászok Zeyzen, Zeizin és az olahok Zizin-
nek nevezik. 

Fennebb már előadtuk, hogy Zajzon előbb a szt. Mihály egyház, később Pürkerecz filiája volt; 
bár a pürkereczi lelkész Zajzonban is tartott magán háznál isteni tiszteletet. Legelőbb 1759-
ben épült Zajzonban egy kis templomocska, valószinűleg az, a mely a temetőben egészen 
1799-ig fennállott. Ezen kápolnában tartatott a hétköznapi isteni tisztelet; itt harangoztak 
vasárnap, hogy a hívek Pürkereczre lemenjenek*Szeli krón. 12. §. azt mondja, hogy 1759-ben 
a kis templom épitésekor csakhamar önállóvá tett Zajzon, de ebben tévedett, mert minden arra 
mutat, hogy csak jelen századunk 2-ik tizedében szakadt el.. 1799-ben a jelenlegi templom a 
falu között felépülvén, a pürkereczi pap tartozott minden második vasárnap Zajzonban isteni 
tiszteletet végezni; de még ily kedvezmény sem tudta Zajzont megtartani; az már meg volt 
érve az önállóságra s 1818 körül*Legalább az, hogy Zajzon anya- és jegyzőkönyve ez évben 
indul meg, erre látszik mutatni. teljesen elszakadt, önálló egyházközséggé lett. Első papja 
Barthos Mihály volt, egy kitűnő, jeles ember, ki egészen 1848-ig folytatta e falu lelkészségét; 
ő épittette itt 1828-ban Hétfalu első iskoláját, 1845-ben a jelen papi lakot, mely Hétfaluban a 
legszebb, s főleg ő terjeszté hivei közt azon hazafias szellemet és honszeretetet, a melyben 
Zajzon lakói ma is kiválók. Barthos utódja 1852-ig Török József volt, kit Molnár Viktor 
jelenlegi hosszúfalusi lelkész, ezt 1860-ban ifj. Török József mostani tatrangi lelkész követte, 
kit 1861-ben Zajzon jelenlegi papja Papp György a kitűnő és lelkes hazafi, a barczasági 
magyarok leglelkesebb fölébresztője váltott fel. Papp György, ki mint honvéd küzdött 1848/9-



ben a szabadságért, ennek szent malasztját hívei közt is elhinté, ugy hogy az bizonnyal a 
közjó üdvére fog jótékony gyümölcsöket hozni ezen a haza biztonságának őrszemeül szolgáló 
derék népnél. 

Zajzon temploma, mint emlitém, új épület s mégis van tornyában egy régi harangja (a 3-ik) 
ezen körirattal: „M. Pavl Neidel in Anno Christi 1640” s igy Zajzonnak az 1759-ben épült kis 
templomnál kellett egy régibb kápolnájának is lenni s onnan került ide e harang, vagy pedig 
az anya-községgel való megosztozáskor jutott birtokába. 

Zajzonban az oláhoknak is (kik 300-an vannak) van a fürdő felett egy kis templomuk. Zajzon 
oláhai a hétfalusiak közt a legmagyarosabbak, mindenik jól tud magyarul, s a magyarokkal a 
legtestvériesebb viszonyban élnek. Zajzonban a nevelésügy Papp György lelkészsége alatt 
igen örvendetes lendületet nyert. A régi iskola-helyiség homlokzatán e felirat olvasható: 

1828. 

Zajzoni kis ecclesia 

Épittette, mert iskola. 

Itt sok gyermekek tanúlnak, 

Úrnak dicséretet mondnak; 

A ki ebben segíthetett, 

Az a mennyben nyerjen kincset. 

A kis ecclesia azonban ma már oly nagygyá nőtte ki magát, hogy az akkori időben tekintélyes 
épület, ma szűk befogadni a tanulók számát, s ezért egy ujnak épitésére kelle gondolni; a mire 
az iskola községivé való átalakitása után 1871-ben 4600 ft államsegélyt nyert a község. Ebből 
fog egy az igényeknek megfelelő tanoda épittetni; a régi pedig másod tanitói lakká 
átidomittatni. Zajzonban jelenleg két rendes tanitó 168 gyermeket oktat. Ezzel körülbelől 
elmondottam mind azt, a mi Zajzon községében fölemlitést érdemel. 

Zajzoni Rab Pista emléke. 
Zajzonban még egyről nem emlékeztem meg s nagy bűnt követnék el, ha Zajzontól a nélkül 
válnék meg, hogy e község s az összes magyar faluk legjelesebb szülöttjéről zajzoni Rab 
Pistáról meg nem emlékeznék, kinek Zajzoni név alatt megjelent szép költeményei nemzeti 
irodalmunk kiválóbb termékei közé tartoznak; kit szenvedései, s ezek által siettetett kora 
halála irodalomtörténetünk egyik rokonszenvesebb alakjává tőn. Bizonynyal Zajzoni kora 
halála veszteség volt nemzeti műveltségünkre; de még százszorta nagyobb a barczasági 
magyar népre nézve; hisz senki annyira hivatva nem volt e szegény mártyr nép 
szenvedéseinek elősorolására, senki e nép csüggeteg lelkének fölemelésére, mint a közülök 
oly magasra kiemelkedett, oly nemesen érző, magas röptű gondolatait oly szépen kifejezni, a 
szivhez oly hatásteljesen beszélni tudó Zajzoni; ki a mint életében eléggé méltányolva nem 
volt, ugy letünte után sem nyerte el az oly nagy mértékben kiérdemlett elismerést. Hozzám 
áthat ama fénysugár, mely Zajzoni hazafias szivéből fakadva, a sír éjjeléből is „kitör és eget 
kér;” én megértem a haza szenvedései közepette feljajduló költőnek megrepedő szivéből 
felható hattyúdalát; én pirulok a kor hálátlan közönye miatt; s hogy legalább e téren jóvá 
tegyem annyiak mulasztását, megkisértem e nemes lelkű költőnek eddig hiányzó 
életleirásához az adatokat egybegyűjteni, hogy ezek segélyével irodalomtörténetünk egyik 
üres lapját az arra hivatott kezek betölthessék. 



Zajzoni Rab István 1832-ben febr. 3-án Zajzonban született*A mint ez az ottani 
anyakönyvből kitünik.; anyja Miklós Kata, apja szintén mint fia Rab István nevet 
viselt*Mondják, hogy a török háborúk alkalmával egy kitünő hőse volt Zajzonnak, ki a hét 
falu népét a határszél védelmére vezette és vezényelte; de egykor a honvédő csapat roppant 
számu török által támadtatván meg, szétszóratott, vezérük fogságba esett, s hosszú évek során 
szenvedte a tatár rabságot, mig előbb gazdag rokonai mindenüket eladva kiválthatták, ekkor 
nyerte a rab nevet s ez volt a zajzoni Rab családnak eldőde.; apja a szegényebb sorsu 
földmüvesek közül való, de szülő falujának egyik leghasznosabb polgára, és jóltevője volt, 
mert 30 évig viselte a zajzoni magyar egyház gondnokságát, s a mi Zajzonban ez idő alatt 
keletkezett mind az ő emlékével van egybecsatolodva; ő volt Barthos pap jobb keze ő vele 
ujittatta meg amaz a templomot*A templomban a papi széken most is fel van irva „Rab István 
1818.”, vele együtt épitette a község iskoláját, a papi és tanitói lakot; ő volt, a ki Zajzon 
népnevelésének önmegtagadással is annyi áldozatot hozott*Az öreg Rab István 1853-ban 78 
éves korában halt el, fia elvesztét nem sokkal élhetve túl.. Ily apának csak jeles és hazafias 
szellemü gyermeke lehetett, ily szülő fia nevelésének bizonnyal jó irányt ad; a tehetség jelei 
már zsenge korában mutatkozván fiánál – szegénysége daczára – minden áldozatot 
önmegtagadással is meghozott fia kiképeztetésére. Az ifju tanulását 7 éves korában a zajzoni 
népiskolában kezdette meg, hol szép észtehetségének már is tanujeleit adta. 1842-ben saját 
kivánságára a brassai szász gymnasiumba vitték szülői*Mert akkor a hétfalusi magyarnak 
legnagyobb elérhető pályája az volt, ha pap lehetett, azt pedig csak ugy érhette el, ha szászos 
nevelésben részesült.. Mint minden oda került magyarnak, ugy neki is sok megaláztatást, 
üldöztetést kellett kiállania, s nemzete kisebbitését, lerántását elhallgatnia, mi növendékünk 
hazafias lelkületét mélyen sérté, a mint annak egy a Czenk tetői tornáczozat*A Czenken volt 
tornáczozatot egy a brassóiak által a muszkák bejövetlének dicsőitésére emelt oszlop helyesite 
1850-n, mit most ismét tornáczczal váltottak fel. egyik lábára akkor irónnal felirt 
költeményében kifejezést is adott*E vers, melynek czíme „Rab vagyok én Rab a nevem” 
megjelent Zajzoni „Kordalok” czímű versgyüjteményében.. A hazafias önérzet minden napi 
megaláztatásának kinjai közt a gymnasiális 8 osztályt keresztül vergődvén maturizált, s mert 
egyedüli pályaként csak a papság állott előtte, Pestre ment theologiát hallgatni, hol Hunfalvi 
és Repiczky szellemi és anyagi támogatását szerencsés levén kinyerni, főleg ez utóbbi 
buzditására a keleti nyelvek tanulására adta magát, azon eltökéllett szándékkal, hogy Kelet 
tudományának kincseit és költészete gyöngyeit a nyugati irodalomba átültesse. Olvastam egy, 
ezen időben Borcsa Mihály barátjához irt, levelét, melyből megitélhetni, hogy e nagy és 
nemes czél felé mennyi kitartással, önfeláldozás és ügyszeretettel tört; minden szavát áthatotta 
a lelkesedés, melylyel éjt nappalá téve tanult, hogy tanulmányait egykor hazája és nemzete 
előnyére hasznosíthassa, minden sorából látszik, hogy tetteinek rugója nem fiatal ábránd, 
vagy kitünési viszketeg, hanem az öntudatos honszeretet volt; de Repiczky halálával 
elvesztvén gyámolitóját és szent törekvéseinek nemes Mentorát, elhagyta Pestet s 1855-ben a 
theologia folytatása végett Bécsbe ment fel; itt félévig hallgatta a hittant; azután ezen nem 
inye szerinti tanulmánynyal felhagyván s szomoru anyagi helyzete által sarkaltatván, 1856. 
aug. 9-én a belügyministeriumban, mint a magyar irodalom tudósitója 350 ftos silány állomást 
nyert. Ez alatt is folytatta Kelet nyelveinek tanulmányát s ugy itt mint már korábban Pesten 
léte alatt, a magyar hirlapoknak szorgalmas munkatársa volt; azok igen sok érdekes 
költeményt és czikket közöltek tőle, a melyek közt a barczasági magyar nép ismertetése és 
előtérbe hozatala nem egyszer foglalkoztatá tevékeny tollát. Bécsben irodalmi munkássága 
igen nagy volt, ott léte alatt irta és adta ki „Magyarok kürtje”*Ez megjelent 1857-ben. és 
„Kordalok”*Ez 1859-ben. Ezeket, valamint minden közleményét az egyszerű „Zajzoni” néven 
bocsátotta közre. czímen két kötet költeményét. – 1859-ben Bécsből haza jött Zajzonba, rég 
látott szülői látogatására, s gyengült egészsége helyreállitása után több kirándulást tett 
Háromszékre, hol köztetszésben részesült hazafias szellem átlengte versei a Zuthureczky s 



más családoknál a legszivélyesebb fogadtatást biztositák részére. Ez évben visszament Pestre; 
s csakhamar még ez év folytán ismét visszatért szülőföldjére; ekkor a hosszúfalvi 
segédlelkészség felajánltatott neki; ő azonban a képességi hiányt hozván fel, hittani 
tanulmányainak tökélyesbitése czéljából a Molnár Victor hosszúfalvi lelkésztől kapott 52 
forint segélypénzzel 1860-ban visszament Pestre. Fölmenetelére azonban csak ürügy volt a 
hittan, de nem czél; mert bár részére hosszas hányatása s évtizedes nélkülözései után az 
elhelyezkedhetés jótékony lesz vala, ő azt nem kereste, mert ő nem azon köznapi lények közé 
tartozott, kik az élet törekvéseit ön jóllétüknek megalapitására öszpontositják; az ő emelkedett 
lelkülete nem énjével, hanem a haza szabadsága kivívásának nagyszerű küzdelmeivel, a 
letiport nemzet fölemelésének reményeivel volt eltelve. Akkor az alkotmányától, nyelvétől s 
önkormányzati jogától megfosztott nemzet elnyomatása keservei közt csak a forradalom által 
remélt felszabadulást; akkor folyt a franczia-olasz-osztrák háború, s Magyarország fiatalsága 
lázas tettkészséggel csüngött az eseményeken, remegve leste a perczet, a melyben a csaták 
vészeibe rohanhat, hogy letiprott hazáját fölemelhesse, vagy elvérezzen a szabadság dicső 
harczaiban. Magyarország minden harczképes embere ekkor munkához készült: a nemzeti 
emancipátio nagy munkájához. Egy ily korszakban a tüzlelkű Rab István nem tudott 
elhelyezkedni a nagyon jövedelmes hosszúfalvi segédlelkészség kényelmes karszékébe, ő 
Pestre azért sietett, hogy az események és a készülődések szinhelyéhez közel legyen s mikor a 
tett órája üt, karját felajánlhassa a haza, a szabadság harczára. 

A népek ugy mint az egyesek gyakori csalódásoknak vannak kitéve; Magyarországnak nagy 
várakozására is ujból a keserű csalódás jött; csalódtunk mint minden nemzet csalódni fog, a 
mely letiportatása közepette, önmagán és a népek testvéries együttműködésén kivül másba s 
főleg ha az egymás szemét ki nem vájó varjak valamelyikének támogatásába veti reménye 
horgonyát. Az osztrák rendőrség meghunyászkodása leshelyeiről a vihar elvonulta után ujból 
nagy hetykén kilépett, a bátrak bebörtönzése ujból napi rendre került. Valamely kém rávezette 
a hazafias szellem üldözőit Rab Pista lakására is, kit, miután nála Tancsics műveit s más tiltott 
könyveket találtak, börtönbe hurczoltak. Itt irta februártól septemberig tartó fogsága alatt*A 
mint az 1861-ben megjelent kötet előszavában maga mondja. „Börtön-dalait”. Hattyudala volt 
ez a költőnek, végsohaja a haza szabadságán csüngő honfinak, mert az egészségtelen börtön a 
különben is beteges és gyenge idegzetű férfinak egészségét végképpen megtörte. 1862-ben 
haza hozta Zajzonba a honvágy; ekkor érezte már végének közelgését, s eljött, hogy tüz lelkét 
az oly hőn szeretett nép közt lehelhesse ki. Betegen, szebb reményeinek hiusulta miatt 
megtört lélekkel érkezett meg, szülőinél feküdt betegen, legtöbb idejét a helybeli lelkész Papp 
György társaságában töltve el*Ez adatokat éppen a végső napjaiban mindig mellette volt Papp 
György zajzoni lelkész szivességének köszönhetem.. Halni jött haza s minden orvosi segélyt, 
valamint a lelkész által barátilag felajánlott lelkészi lakba való költözést is, – mert ez az 
orvosok által tiltott vizgyógymód használatát ellenezte – vissza útasitá. Szülőinél hideg fürdőt 
használt, a mi annyira megártott neki, hogy önmaga kivánkozott a brassai kórházba, melynek 
egy külön szobájában helyeztetett el; de az orvosi segély már ekkor nem mentheté meg a 
hazának hasznos drága életet, beköltözte után két nappal a még utolsó napon is mohó 
kiváncsisággal olvasott magyar hirlapoktól környezve kimult máj. 15-én 1862-ben 28 éves 
korában*A mint a brassói magyar luth. egyház jegyzőkönyvének bejegyzéséből látszik.. 

Sirja ott van a brassai magyar lutheránus templom cinteremének második sor 21-ik számú 
sirdombjánál. A költő és a lánglelkű hazafi ravatalát a brassai és hétfalusi magyarság ezrei 
vették körül; a közszeretet, a közrészvét a legmeghatóbban nyilatkozott a számára rendezett 
fényes temetésnél, s hogy az most évtized mulva sem enyészett el, tanusitja már az is, hogy 
1871-ben Kenyeres Adolf*Akkor a „Nemere” szerkesztője, most brassói kir. ügyész. 
elnöklete alatt egy 9 tagu bizottság alakult a végett, hogy a korán elhalt költő sirját 



emlékoszloppal díszitsék, mely czélra rövid időn 200 forintnál több gyült be. Igy tehát nem 
lesz jeltelen a sir, a mely alatt egy a szabadságért rajongó, és ideáljának romjain kedvezőtlen 
idők szenvedései között megtörött fiatal sziv porladoz; mert valóban őt hazájának balsorsa 
fölötti tépelődései, s a zsarnok hatalom által ártatlanul börtönre dobatása vitte a sirba; soha 
még megrázóbban nem fejezte ki fájdalom az igazság szavát mint zajz. Rab István öreg 
atyjánál, ki végtelenül szeretett fia halála által ugy lesujtatott, hogy pár hónappal ő is követte 
fiát az örök lét fájdalommentes honába. Borcsa pár héttel halála előtt fölkereste a fia után 
búslakodó s hozzá a sirba készülő atyát*Borcsa fel volt szólitva, hogy zajzoni Rab Pista 
életleirásához adatokat gyüjtsön s azért kereste fel haldokló atyját. Fájdalom, az ekkor Borcsa 
által egybegyüjtött igen érdekes adatok eltévedtek, s igy igen valószinű, hogy sok minden a 
mi akkor még az emberek élénk emlékezetében élt, ma már feledékenységbe ment, ugy hogy 
zajzoni Rab Pista életét ma már csak hiányos leirással illustrálhatjuk., s többek közt 
kérdezvén, hogy fia minő betegségben halt el: az öreg fölemelkedve ágyában, a gyülölet és 
megvetés irtózatával kiáltá: „A német ette meg.” 

Az itt elősorolt száraz adatok kit-kit meggyőzhetnek arról, hogy az, a kinek sirjára ez 
emlékfüzért hazafias tisztelettel és fájdalommal oda illesztém, egyike volt a legnemesebb s 
rövid élete daczára hasznosan működött hazafiaknak, kit egy benső barátja ezen rövid 
mondattal jellemze: „Zajzoni igaz ember, komoly férfi, élczes-éles eszű iró, és lángoló lelkű 
hazafi volt.” 

Rab volt neve, de lelke az elnyomatás közt is szabad maradt, mint magasban röpkedő sas, s 
rabja csak az emberi legdicsőbb szenvedélynek: a hon és szabadságszeretetnek volt; ez tette őt 
a zsarnokság rabjává; ez ásta meg kora sirját. 

Legyen a haza elismerése és áldása e drága hantok felett; legyen szent hely az, hol a 
barczasági magyarság tanulja meg a hazát és szabadságot ugy szeretni, a mint azt az alattok 
nyugvó Zajzoni, földjük e legdicsőbb szülöttje, szerette, s akkor áldásos hatása és emléke 
örökösen fenn fog maradni. 

És most búcsút veszünk a kiszenvedett vértanu költő bölcsője és léptei által szentesitett 
Zajzon községtől, s átlépjük folyóját, széttekintendők a tul parton levő fürdőn. 

A zajzoni fürdő.*Mely 1700 lábnyira van a 
tengerszin fölött. 
A zajzoni fürdő kétségtelenül nem csak Zajzon község területén, hanem a községben is 
fekszik, a mennyiben a község át rug a folyam bal partjára is, ott levén több lakház és az 
oláhok temploma. Az itt felbuzogó ásványos források ős időktől fogva a község birtokában 
voltak; egyszerű lakóinak azonban soha sem jutott eszébe a természet ez ingyen adományait 
megadóztatni, azt boldog-boldogtalan szabadon dij nélkül használhatta. 

Brassó, a nyereség leső önalkotta földesur mindenütt, hol haszon mutatkozott, hűségesen meg 
szokott jelenni, s egyik szimatoló provisora által figyelmetessé tétetvén, hogy Zajzonban a 
község helyén oly ásványos források vannak, a melyek az ilyenekben szegény Barczaságon 
nagy értéküek s remélhetőleg hasznothajtók lennének; egy szakértőt küldött ki vizsgálatra*A 
zajzoni fürdőt legelőbb 1842-ben Schnell Péter vizsgálta meg tudományosan, ekkor kezdett 
figyelmet kelteni és épülni. s csak hamar Brassó ugy jelent meg mint foglaló; joga persze 



annyi volt ahoz mint a szamarkandi khánnak; de mikor tekintett e város jogra e szegény, 
prédaként körmei közé szoritott néppel szemben, sőt még a lefoglalással sem elégedett meg, 
hanem azt Zajzon község kötelékei közül teljesen kiszakitani és egyenesen közvetlenül 
Brassóhoz akarta csatolni; ezt azonban a Brassónak mindenben kedvező gubernium is 
megsokalta, s a lefoglalás ellen óvást tevőleg felfolyamodó Zajzon községnek panaszára ha a 
foglalást elnézte is, de legalább a községtől való elszakitást betiltotta*A mint az kitünik a 
gubernium levéltárában levő ez ügyre vonatkozó egész halom okmányból.. Azonban ezzel 
Zajzon községe nem sokat nyert, mert a jelentékeny jövedelmet hajtó fürdőn Brassó 
föltétlenül rendelkezik; annak minden jövedelmét elzsebeli, sőt még azt is megkisérlette, hogy 
a minden haszonélvezettől elzárt Zajzon községet a fürdő körüli ingyen munkálatokra 
rászoritsa, mert az illető inspector urak a régi urbéri viszony alapján már többször rá akarták 
szoritani a zajzoni népet arra, hogy ingyen munkával járuljon a fürdő emeléséhez, a mint az 
legközelebbről is a malomárok kitakaritásánál megtörtént, mert bár a malom és hullám fürdő 
használatát kizárólag a város élvezi, valamint a több ezer forintra menő curtaxából sem juttat 
a községnek semmit, mégis daczára ezen kizáratásnak az inspector ur a legszorgosabb mezei 
munka idő alkalmával kemény büntetés terhe alatt az egész falut kirendelte a malomárok 
kitakaritására, a mely önkényes rendeletnek a midőn az előljáróság vonakodott végrehajtást 
eszközölni, a birót vasra veretéssel fenyegette. Egy más alkalommal a fürdősétány hidait 
akarta megcsináltatni a községgel, majd ismét a fürdői idény alatt ott tanyázó csendőrség 
szállását akarta a községgel kifizettetni; s mind ez csak azért nem történt meg, mert Zajzonnak 
oly bátor előljárósága van, a mely a község jogainak védelmében a kurtavastól sem szokott 
megijedni. E szerint Zajzon község a természet jóvoltából területén fakasztott 
gyógyforrásoknak semmi hasznát nem élvezi, hanem csak terheit hordozza. 

Igy áll a zajzoni fürdő jogviszonya, melynek ismeretével át lépünk a Zajzon folyó hidján, 
hogy magát a fürdőt is szemügyre vegyük. És e keskeny hid két külön országot választ el, 
mert mig a jobb parton magyar területen vagyunk, a bal parton egyszerre Németországba 
leszünk átvarázsolva, hol minden felirat, minden elnevezés, minden útmutató, minden 
figyelmeztető és intő tábla kizárólag csak német nyelven beszél nekünk. Itt a barbarnak 
nevezett magyar pénzét ugyan, ha ide jő, elfogadják; de nyelvét, lételét, s ezen magyar 
birodalomnak nevezett országban való jogosultságát teljesen ignorálják. Furcsa biz ez; de még 
furcsább az, hogy mi mint olyan loyalis vendégszerető nép az ily saját országunkban való 
paczkázást szó nélkül eltürjük; próbálná meg a világ bármely országában egy idegen 
gyarmatocska, egy inség nyomorában menhelyet kereső töredékecske, köréből és nyilvános 
helyeiről kiküszöbölni az országos nyelvet, tudom bizony, hogy hamar és nagyon furcsán 
rendreútasitaná vagy a kormány, vagy a nép sértett öntudata; de nálunk magyaroknál az efféle 
eltüretik, mert mi hagyományos vendégszeretetünknél fogva még akkor sem bántjuk a 
vendégjogot élvezőt, a mikor az saját lakunkból is ki akar szoritani. Szép valóban ezen bibliai 
felebarát-szeretet, hanem hogy hasznos, és hazai érdekeinkre nézve előnyös is lenne: azt már 
nem mondhatom. 

A mi a zajzoni fürdő berendezését illeti, az igen szép és czélszerű, elannyira, hogy erdélyi 
fürdőink közt Előpatak, Borszék és Tusnád után a negyedik helyet követelheti magának. Van 
itt hideg lobogó, zuhany, hullám és meleg fürdő, igen szép sétányok, kényelmes nagy 
vendéglő, izléses lakházak, fedett sétány, szóval minden kényelem, mit pénzzel elérni lehet; 
és van sok vendége részint Brassóból, de az ország más részeiből, sőt külföldről is, mert 
Brassó igen jól tudja, hogy a fürdők látogatása a hirnevesebb orvosok megnyerésétől függ 
leginkább s azért gondoskodni szokott arról, hogy a bécsi, pesti és bukaresti orvosok sok oly 
betegséget találjanak, a melyekre a zajzoni fürdő jótékony hatású. 



Zajzonnak három gyógyforrása van, mindháromnak birjuk dr. Greissing és Schnell által 
eszközölt vegytani elemzését, a mely állitólagosan oly előnyös eredményt mutat, hogy 
azokkal Európa kevés gyógyforrása mérkőzhetik. Ide iktatom vegyelemzésüket. Szerintük egy 
polgári fontban van: 

 Ferdinánd Ferencz és Lajos forrásban*Melyek 
igy Ferdinánd, Ferencz 

császároktól és Lajos fhgről 
neveztettek. 

Szikhalvagból 4,69 0,61 0,47 
Szikiblagból 1,91 0,06 – 
Szénsavas szikélegből 10,11 3,16 4,18 
Szénsavas mészélegből 3,51 3,56 4,40 
Szénsavas keserélegből 0,84 0,42 1,18 
Szénsavas vasélegből 0,11 0,58 1,19 
Kénsavas szikélegből 0,15 0,35 0,39 
Kénsavas hamvélegből – – 0,59 
Vilsavas timélegből – – 0,49 
Kovasavból 0,12 0,34 0,21 
Összesen 21,44 7,08 13,10 szemer 
Szénsavból 19,6 16,3 30,0 köb h. 

 
A Ferdinánd forrás 8 R. foku, s 24 órában 4780 kupa vizet ad. A Ferencz forrás 7 1/2 R. fokú, 
forrása ennek, valamint a Lajos forrásnak nagyon gyenge. 

Ezen vegybontás szerint a Ferdinánd forrás égvényes, konyhasós savanyuviz, oly iblany 
tartalommal, mely minden eddig ismert iblanyos vizeket felülmulna, és a Lajos forrás 
ugyanezen vegyelemzés szerint a legerősebb égvényes-vasas savanyuvizek közé volna 
sorozható. – Sokan vannak, kik e vegyelemzést nem tartják tökéletesnek, mások meg oly 
gyanusitásokat is hoznak fel, hogy nemcsak e vegyelemzést előzőleg tettek a forrásokba 
bizonyos, azok által nem tartalmazott alkatrészeket, hanem a fürdőidény alatt folytonosan 
bizonyos mennyiségű sodát szoktak az ivó-kutba beledobni; én hiszem, hogy ez csak élcz és 
ráfogás; de mert ilyek fölmerültek: nem ártana semleges szakférfiak által egy ujabb 
vegyelemzést tétetni. És most, miután a zajzoni forrásokat bemutattuk, széttekinthetünk a 
fürdő berendezése körül. A fürdőtelep tekintélyesebb része a folyam balpartján van, bár 
épületei közül egynémely a jobb parton foglal helyet; ilyen az igen szép és nagy vendéglő, 
mely Brassó városáé; mellette van Zajzon községnek 1863-ban épült községháza: egy 
emeletes nagy kőépület, mely méltán büszkesége lehet a községnek; ezen alól van dr. Béldi, 
szép épitészetű oszlopsoros háza, ezt követi Gingold Károly s végre zajzoni földész Dudás 
Márton szép nagy bérháza, az egyedüli, a mely által Zajzon községére a fürdőből közvetve, 
némi haszon háramlik. Még a jobb parton van az igen czélszerüen és fényüzéssel berendezett 
hullámfürdő is; egy a malom-árokból kivezetett viz-ér táplálja a terjedelmes, vetkező 
szobákkal körülvett úszodát. Ott, hol a Zajzon kristály hullámai az úszodába zajlanak, egy 
nagy kereket hoznak mozgásba, mely ismét az úszoda vizét hozza a fürdőkre nézve kellemes 
hullámzásba; egy másik gépezet a vizet fölvezeti a minden fajtáju zuhanyok táplálására. 
Egyáltalában az egésznek berendezése oly czélszerű, hogy az ilynemű fürdőknek valóban 
mintául szolgálhatna. Ennyi van a jobbparton; de mindaz, mi lényegileg a fürdőt teszi, azt a 
balparton találjuk, ott van legfelül a hideg lobogó*A székely a lobogva felbugyogó ásványos 
forrásokat egyszerüen lobogónak nevezi, ez azt hiszem, oly jó műszó, a mit általánossá 



lehetne tenni., melynek a szászok a hangzatos Ferencz forrás nevet adták. Alább van a díszes 
fedélzettel ellátott Lajos forrás, melyet kevésbé használnak; ezt követik sorban Langer 
senator, Greissing volt orator, Waldbaum és a gyógyszertár egyen-egyen igen csinos, 
mondhatni fényüzéssel épült nagy házai, melyek mind a fürdővendégek elszállásolására 
szolgálnak. Ezen alól van a fürdő-telep központja a Ferdinánd forrás, mely az ujabb időben 
szivattyúra alkalmaztatott. A forrás felett oszlopokon nyugvó kupola van, melynek belsején e 
körirat áll: 

Glücklich durch Jahrhunderte fliesse heiliger Born! und spende Gesundheit dem 
Menschengeschlechte. A Ferdinánd forrás képét melléklem. Közvetlen e mellett van a fedett 
sétány, hol esős időben a vendégek folytathatják italcurájukat, szemben a zenészek erkélye; 
ezen alól következik a valóban csinos berendezésű szép sétány, melynek sürű lombsátra alatt 
helyezkednek el az ásványos meleg fürdőknek csinos épületkéje*Hol 11 szobában meleg kád, 
eső és alzuhanyfürdők vannak, mind igen czélszerüen berendezve, a sétány utakkal és ülő 
helyekkel van ellátva. Hol most ezen gyönyörű sétány van, 40 éve a Zajzon patak folyt, 1840 
tájat szorittatott el onnan a folyó, töltetett fel és ültetett be.. Ezen fürdőháznak is melléklem 
képét. Ezek mögött van a fürdő kis eldorádója, a Schwarzenbergnek keresztelt hegyoldal*Ezt 
igy hg Schwarzenberg itt jártának emlékére keresztelték a brassaiak, mert az előtt egyszerűen 
Feketehegy volt a neve., melyet mesterségesen növelt gyönyörű fenyves erdő árnyal; üde 
légkört terjesztő fenyvesek közt kanyargó s nyugpadokkal ellátott útak vezetnek a tetőre, 
honnan elragadó kilátás nyilik egyfelől a Barczára, másfelől a Zajzon völgyére, a melynek 
hátterében a Szászbércz fölé emelkedő Csukás roppant sziklatömege alkotja a legelragadóbb 
panorámák egyikét. E hegység még alább eső s még magasabb csúcsát, melyet a zajzoniak 
Szakadátnak hivnak, Aussicht-nek keresztelték a mindent, még a talajt is germanizáló 
brassaiak. A „kilátás” elnevezés az innen feltáruló nagyszerű körlátvány által igazolva van; de 
szomorú kilátás helye volt ez 1849-ben a magyarokra nézve, amennyiben a Brassó által 
kétszer hazánkra vezetett muszkáknak a tömösi csata után e hegyfokon tanáyzott őrserge, 
mely a mutatkozó honvédek elfogására innen nem egyszer csapott le. Akkor szomorú aussicht 
volt a hazafiakra, bárha mint most, épp ugy kedves lehetett a brassaiakra nézve. A hegyfok 
végén vannak a tatrangiak és szemben ezzel, a Zajzon völgye túlfelén, a zajzoniak kőbányái, 
honnan épület- és kövezetre is igen alkalmas szilárd trachyt kőlapokat faragnak. Lent a 
völgyben pedig a szomszédos három község mészkatlanai füstölögnek*Zajzonnak van két, 
Tatrangnak három, Pürkerecznek négy mészkatlana, a katlanok az illetékes ecclesiáké; de 
csekély használati díjért ott minden községi lakos égethet meszet; ez régen igen nagy, most 
csekélyebb mérvben folyik, mert a fa hova-tovább drágább és bajosan szerezhető, mészkövet 
a Bodza felé nyuló völgyek hegyeiből nyernek, mert bár a község közeli hegyek trachyt 
képződésüek, de egy kissé hátrább a Bodza köri mészkő tömb előfutványai mutatkoznak, a 
melyek a mészégetéshez pompás anyagot szolgáltatnak., mert e faluk népe nagyon csekély 
terjedelmű határai mellett kevés gabonát termelhetvén, leginkább kőbányászat és 
mészégetésből tartja fenn életét. S most búcsut veszünk Zajzon kies völgyétől, hogy a hétfalu 
legutolsóját, a legszélről fekvő Pürkereczet meglátogassuk. 

Pürkerecz. 
A Zajzon vize torkolatától jobbra, a hegyek alján elnyulva és az ott beszakadó Igaz patak 
hegyek közé nyomuló völgyébe is elterjeszkedve fekszik Pürkerecz, oly közel Zajzonhoz, 
hogy felső felén 15 ház Zajzon határán helyezkedett el; ezek bár egyházilag és községileg 
Pürkereczhez tartoznak, de adójukat Zajzon községéhez fizetik. Pürkerecz neve sem Lajos 
király 1366-iki, sem Mátyás király 1460-iki adománylevelében nem fordul elő, a miből azt 



következtethetjük, hogy ugy Stanislaus vajda, mint a Forrók nem nyertek Pürkereczen sem 
jószágot, sem semminemű javadalmat, s éppen ez tanusitja leginkább azt, hogy ezen 
adományozások nem a Törcsvárhoz tartozott faluk összegére, hanem ezen faluk némelyikében 
levő kisebb jószágrészekre vonatkoztak. Mert hogy azon korban Pürkerecz nemcsak megvolt, 
hanem hogy az ezen tájék legtekintélyesebb helységeként szerepel, már csak abból is kitünik, 
miszerint Pürkerecz volt az első, mely a központi szent Mihály-egyháztól elszakadt és a 
szomszédos falukat is magához vonta; nevezetesen Hunyadi János kormányzósága idejében 
1440–50 közt Pürkereczen egy kőkeritésbe fogott templomocska épült, mely nem sokára 
anyaegyházává lett a szomszédos faluknak, ehez tartozván Zajzon, Tatrang, sőt jó darabig 
Bodola és Nyién is. Ezen egyházközség alakultakor azonban elmellőzték a dézmát papjuk 
számára biztositani, minek következtében a fiscus és nyomában Brassó azt lefoglalván, kepét 
voltak kénytelenek papjaiknak adni, valamint most is azt adnak*Lásd Szeli krón. 10. §.. 
Ulászló 1500-iki décáni engedély-okmányban Polkaritz néven fordul elő; ezen okmány, 
melyet már fennebb Tatrangnál érintettem, a pürkereczi egyházközség megcsonkithatlanságát 
hangsúlyozza, a midőn Tatrangnak csak oly feltétellel enged templomot épiteni, hogy az a 
polkaratzi Mária Magdolna egyháznak prejudiciumára ne legyen*Lásd ez okmányt Benkő 
Mikl. II. 264. lap jegyzékében, részletesebben fennebb Tatrang leirásánál. Bethlen Gábor 
1625-ki adománylevelében is a rokon hangzású Pulkeretz néven találjuk fel.. Ez okmány tehát 
nemcsak Pürkerecz nevére nézve érdekes, hanem egyszersmind azt is tanuljuk abból, hogy 
Pürkerecznek a nagy Hunyadi alatt épült temploma a katholikus korban a bünbánó szép Mária 
Magdolna tiszteletére volt szentelve, Pürkerecz régi latin nevei: Pulchretia, Purpura; a 
szászok Purcheressennek, az oláhok Purkerennek hivják. De a régi időben minden 
anyaegyház volta mellett is kis helység lehetett Pürkerecz, mert Honterus 1544-iki 
visitatiójakor a három faluban együttesen 59 cselédes gazdát talált, a miből egy-egy községre 
alig jött 20-nál több. 1830-ban még csak 845 magyar lakosa volt Pürkerecznek és iskolájában 
110 tanuló*Az egyházi jegyzőkönyvbe iktatott statistikai kimutatás szerint.; ma Pürkerecz 
lakossága túlhaladja a 2040-et, miből 1300 magyar, a magyar tanulók 200-on felül vannak, a 
mi az itteni magyarság szaporaságára és szellemi emelkedésére is örvendetes következtetést 
enged vonnunk. Pürkerecz 1767-ben egészen leégett, ugy, hogy a templomon kivül alig 
maradt egy lakház is épen*A mint kitetszik Tartler András brassai biró 1767. máj 9-én kiadott 
rendeltéből, melyben előre bocsátván, hogy Pürkerecz egészen elhamvadván, a hétfalu 
minden, akár magyar, akár oláh lakosa egy-egy szekér épületfát vigyen a pürkerecziek 
fölsegélésére. Ezen rendelet be van iktatva az egyház jegyzőkönyvébe.. A rectori lakkal egy 
fedél alatt levő iskola 1834-ben, a jegyzői lakkal egybeépült igen díszes községháza 1868-ben 
épült; itt is meg van a multnak rémeként a curia, Brassó hatalmaskodásának e szomorúan 
figyelmeztető jelvénye, melynek nyomasztó emlékezete elől meneküljünk a multnak szebb 
emlékeihez, a Hunyadiak dicső korszakának napjainkig fenmaradt emlék-épületéhez; mert 
Pürkerecznek a XV. század közepe táján épült temploma még most is áll, ott trónol büszkén 
mint a multnak képviselője a falut átfutó Igaz patak jobboldali előhegyfokán, uralogva a falut 
s uralogva az időt, melynek annyi százados zivatarával büszkén daczolva fenmaradt, hogy a 
jelent a multtal egybecsatolja, hogy a mult nagysága és a jelen reményei közt egy egybekötő 
lánczszemet alkosson. Azonban Pürkerecz ódon templomának csak falai maradtak meg, mert 
korjelölő műidomai a szakértelem nélküli ujitások folytán mind átalakultak. Csekély 
terjedelmű szentélyében csak egyedül a köríves diadalív és a sokszög-záródás maradt fenn; 
egyéb minden átalakult; régi boltozatát törpe dongabolt helyettesiti; ablakai kitágittatva 
alakultak át; meg van azonban még a katholikus korszakra utaló sekrestye, mely a hivek 
számára nagyon is szükké vált egyház nagyobbitása czéljából egy a sekrestye szélességével 
biró vállív által hozatott a szentélylyel egybeköttetésbe, s most annak toldalékát alkotja. A 
hajó a szentély szélességével bir és 15 lépés hosszú, mihez a szintén templom toldalékul 
felhasznált 5 lépés hosszú torony alját is hozzáadván: az egész 27 lépés hosszú és 7 lépés 



széles; a hajóban ajtó, ablak, boltozat, minden átalakult; hanem van e templomban egy oltár, 
mely unicum a maga nemében, nem régiségeért vagy művészeteért, mert azokkal nem 
dicsekedhetik, hanem oly sajátságos szerkezeteért, a minőnek párja, tudtommal, sehol sem 
létezik. Ugyanis az egyházban sehol sem találtam a szószéket, s miután protestáns templomot 
a nélkül képzelni nem tudtam, számon kértem a vezetőmül szolgáló harangozótól, ki 
mosolyogva sompolygott az oltár háta mögé, s im egyszerre megmozdult a felfeszitett 
Krisztust ábrázoló oltárkép, sarkon megfordult, s helyébe egy mennyezettel ellátott igen 
díszes szószék került elő. Itt tehát a szószék az oltárban van, már most nem tudom, hogy ez 
valamely ősi szokásból ered-e? vagy egyszerüen a szükségesség idézte elő*A szószéknek 
oltárba való elhelyezése meg volt Brassóban a bolonyai, bolgárszegi és a belvárosi 
templomokban is, csak hogy ezek egyike sem fordult sarkon, s nem volt elfedhető., mert tény 
az, hogy ez az egyedüli pont, hová a templom minden részéből el lehet látni, s a szószék ily 
elhelyezése teszi lehetségessé, hogy a sekrestye toldalékában ülők is láthatják a szónokot; 
hanem furcsa helyzetbe jönne az a lelkész, a kinek szónoklata alatt valamely haragosa 
megnyomná a fordulást eszközlő rugót, mely által ő egyszerre eltünnék hivei elől*A mi, mint 
mondják, egyszer végre is hajtatott egyik papnak pajkos fia által, ki őtet megfenyitett, apján 
ekként boszulta meg magát.. Ezen kivül a pürkereczi oltárnak még egy másik sajátsága is van, 
az, hogy a keresztelő medencze az oltár-talapzat egyik szögletéhez van ragasztva, tehát itt 
minden centralizálva van az oltárba; különben a keresztelő medencze alakja önként jelöli, 
hogy ily helyezése nem uj találmány, hanem már eredetileg is ily szerkezetű volt. A 
keresztelő medencze kőből van faragva, 3 láb magas s bár az oldalán volt felirat olvashatlanná 
kopott, de azért műidoma határozottan a templommal egykorunak, vagyis a XV-ik században 
készültnek bizonyitja; képét melléklem. Ennek kiegészitője egy igen szép idomú bronz 
medencze, melyet szintén a keresztelésnél szoktak használni, felső karimáján kiemelt 
betükkel ezen köriratot találjuk: „Johannes Aelias atta istenk: K. C. 1676.” Talapzatán 
bevésve: „A pur. eccl. ajándékozta die 17. febr. Joh. Fel Fudit.” Képét ennek is melléklem. 

 

A zajzoni Ferdinánd-forrás látképe. (Rajz. Greguss J.) 



 

317. A zajzoni melegfürdő épülete. (Rajz. Greguss J.) 

 

 

Volt tornyában egy érdekes köriratú harang, a mely 1867-ben ujra öntetett, de én átalakitása 
előtt szerencsés voltam feliratát lemásolni s az által a nyomtalanúl való eltünéstől 
megmenteni. Körirata ez volt: 

 



Ez egy ó-szláv felirat, melynek első fele kibetüzhetlen, a 12-ik betüjegytől kezdve ez áll: 
sztvorim doczrkve uszpénié precistája 1580 Goszpodnyi: vagyis Maria (a szeplőtelen = 
precistája) menybemenetele (elszenderedése = uszpénié) egyházába (doczrkve) csináltattuk 
(sztvorim) az ur 1580 évében. Hogy ezen ó-szláv feliratú harang miként került volt e magyar 
falu magyar egyházába, nem lehet tudni; alkalmasint hadi zsákmányként hozták valamelyik 
szomszéd tartományból. 

A magaslaton való elhelyezésénél fogva erős fekvésű templomot erőditvényi fal övezte körül, 
mely az egyházzal egykorúlag Hunyadi János kormányzósága alatt épült s mint a 
hagyományok mondják, nem egyszer nyujtott védelmét Pürkerecz tatárok által zaklatott 
lakosainak. Ezen erőd még a mult században is állott, a mint Szeli mondja*Krónikája 10. §., 
csak 1761-ben szedetett le és épittetett újból; azért most csekély magasságú fal övedzi kör 
alakban a barczasági magyar faluk ezen egyedüli régi emléképületét, melynek hosszasan való 
fennmaradhatását sem remélhetjük, mivel az minden toldalékai daczára sem tudja a hiveket 
befogadni s már helyére egy nagyobb uj templomnak épitése van tervbe véve. 

Pürkereczen, miként reméltem, nem találtam régi jegyzőkönyvet, ezek legrégibbje 1759-ben 
kezdődik, mindazonáltal van benne egy pár fölemlitést érdemlő adat. Itt van azon már 
fennebb részletezett 1764-iki tanácsi rendelet, a melyből kitünik, hogy azon korban a 
barczasági magyar faluk szabad korcsmárlási jogot élveztek. Itt van 1785. máj. 4-ről Preidt 
György brassai lelkész és a magyar ev. ecclesiák inspectorának latin nyelvű körlevele, a 
melyben tudatja, hogy Halmágyi István, Háromszékkel egyesitett Barcza vármegye főispánja 
(comitatis Háromszékiensis cum Barcensi sup. comes) 11 napi betegség után elhalt, s 
elrendeli, hogy a magyar falukban mindenütt három napon át tiszteletére harangozzanak. Van 
egy más ez év febr. 15-ről szóló rendelet, mely igy kezdődik: hogy „per substitutum vice 
comitem circuli Barczensis.” Ezen két okmányból az tünik ki, hogy József császár 
korszakában Háromszék a Barczasággal alkotott egy vármegyét, mikor a Barczaságot egy 
alispán kormányozta. Ez a már soká el nem odázható uj felosztásnál irányadásul szolgálhat, 
mert a szászok, kik minden Ausztriától jött ujitást isteniteni szoktak volt, következetlenség 
vádja nélkül nem mondhatnák, hogy egy ily beosztás rosz. 

Ugyan ez év febr. 6-ról van egy szigorú rendelet, a mely igy hangzik: „Minthogy felséges 
császárunk méltóztatott parancsolni, hogy a farsangi boricza táncz végképpen megtiltva 
legyen nagy büntetés alatt; azért minden úgy őrizze magát a nagy büntetéstől, hogy a mi esik 
rajta, önmagának tulajdonitsa.” És a mit a felséges császár méltóztatott parancsolni, az mind 
elhangzott, az mind megsemmisült, a boricza pedig még mai napig is itt Pürkereczen 
fenntartja magát. 

Bevégeztük már Pürkerecz leirását, s ezzel átkuttattuk a Hétfalut egész terjedelmében, 
ismerjük már e falut történelmét; e nép viszontagságos multját, küzdelmet jelenét; 
feljegyeztük mind azt, a mit ott érdekest, fölemlitésre méltót találtunk; de hogy ezen a 
lehetőleg mindent felkaroló leirásunk kiegészitett legyen, még szükséges röviden 
átpillantanunk e vidék földtani viszonyait. 

A Hétfalu földtani viszonyai. 
Hétfalu környéke földképződési tekintetben igen nagy érdeket költhet a természetbúvárban, 
mert az kőzeteinek gazdag változékonysága és sokfélesége által tünik ki: Igy Bácsfalu fölött a 
Nagy-Kőhavas kárpáti-, jura-mészkő és gyüleg lánczolatának talapzatául szolgáló jura-



mészkő fekvetet egy helyt trachyt-porfir sziklák törik át, ezeknek kőzete néhol veresesen 
tömör, mig más helyt szivacsszerüen lyukacsos s egyáltalában üvegesedett földpát jegeczek 
(feldpath-kristall) által van átszegve s szétszórt csillámokkal tarkázva, a mi a Székelyföld 
trachyt tömegében hiányzik, miért ezen rendkivüli képződést inkább a dolomythoz 
sorozhatjuk. Határvonalán finom szinezetű mész és quarz is fordul elő. Ezen kőzet bár nagyon 
szilárd, de azért finom szemcséssége miatt mégis igen könnyen faragható; némileg van is 
hasznositva, a mennyiben Brassóba kövezethez és épitkezésekhez hordják; malomkőre is – a 
mint megkisérlették – nagyon alkalmatosnak mutatkozik. Az ezzel egybefüggő tömösi 
szorosban ismét a kőzetek roppant változékonysága lepi meg a vizsgálót, mert a mig a bal 
parton a Keresztyén havas mészkő ormainak talapzatúl szolgáló eocengyüleg sziklák 
húzódnak el, addig társhavasának a szoros túlsó felén emelkedő Nagykőhavasnak díszesen 
kicsipkézett juramészkő gerinczei több helyt kárpáti homokkő talapzatról lövelnek fel, 
hátrább a Bányásznál (jobbparti mellékfolyója a Tömösnek) finom szemcséjű poronyó s 
nagyon csillámdús kékesbarna szinezetű homokkő fordul elő, melyet mint épitéshez igen 
alkalmast munkálják Bácsfalu lakói, s mind ez hátrább a Bucsecsnek roppant tömegekben 
előforduló eocengyüleg sziklahalmazával érintkezik. 

Hosszúfalu háta mögött oly gyüleg fordul elő, mely sötét mészkő, szögletes zöld 
csillámpalából és quarz darabokból van összeolvadva s igy a Barczaság többi gyülegeitől 
eltér. A Hosszúfalu felső végénél lerohanó Garcsin völgye határvonalt képez az eocengyüleg 
és a kárpáti homokkő közt, a kettő közé jelentékeny tömegű csillámpala fekvet is ékelte be 
magát, sőt a patak völgytorkolatánál, a kelet oldali martba sötét színezetű palás homokkőben 
kettős gulaidomú átlátszó quarz: az ugynevezett marmarosi gyémánt is előfordul. Az Ó-sáncz 
szoros főkőzete a nagy változatokban előtünő kárpáti homokkő, melyet a Tezlánál juramészkő 
vált fel, azon túl pedig a Csukás és társ havasainak roppant eocengyüleg tömege terjed el; ez 
és a juramészkő között a Delbi völgyben szarukő (Hornstein) tünik fel, még pedig nagy 
mennyiségben. De mindeniknél gazdagabb alakulást és változékonyságot tüntetnek elő a 
zajzoni és pürkereczi völgyek geologiai viszonyai. Zajzon völgyének baloldali előhegyében 
sötét kékes szinü, kréta korszaki mészkő fordul elő, mig a hegy keleti oldalán liás homokkő 
mutatkozik, mint az előbeninek alzata; ez utóbbi nagyon csillámdús, s Bellemn. paxillosus, 
Schloth. Am. radians, plicatula spinosában gazdag, mig az előbbiben (a krétakorszaki 
mészkőben) küllőfélék, nerények, korálfélék s más kövületek fordulnak elő. Ezekkel 
Pürkerecznél kárpáti homokkő és a finom szemcséjú szürkés trachyt-porfir érintkezik*Láss az 
ezekre vonatkozó adatokat Hauer Geolog. Sieb. czímű jeles munkájában 280–283. lap.. 
Zajzon, Pürkerecz és Tatrang lakói nem mulasztják el, az ezen kőzetekben rejlő kincset 
kiaknázni, mert mig a mészkő sziklákat mészégetésre, addig az előhegyek finom szemcséjű 
szürkés trachyt-porfirját épület anyagként művelik és meglehetős nagy mérvben aknázzák ki. 

Most miután Hétfalut minden tekintetben ismerjük, miután sokat szenvedett népének 
érdekében a történelmi elégtétel-szolgáltatás végett felszólaltunk; miután elhagyatottságuk 
keserüségét pár vigasz-szóval eloszlatni törekedtünk: búcsút veszünk e kedves, 
vendégszerető, s becsülésünket teljes mértékben kiérdemlett néptől. De búcsú vételünkkel 
nem válunk meg tőlük, mert következő két fejezetünk, – melyek egyike az ó-sánczi és 
garcsini, a másik a tömösi szorost ismerteti – még mindig e néppel foglalkozik, még mindig e 
nép közelében tart, a mennyiben az emlitett két szoros egyaránt Hétfalu területéhez tartozik; 
mert azon visszás eset, hogy azokat most Brassó tartja bitorló kezén, nem gátolja a birtok 
jogosultságának szentségét a hétfalusiak részére biztositani; igen, mert azt nekik itéli a 
százados birtoklási jog, nekik a törvények és fejedelmi oklevelek számtalan biztositásai; nekik 
itéli a népjog és a történelem jogos követelése, mert e nép 6 századon át védte ezen szorosokat 
ellenség ellen őrt állva a hon e sorompóinál, vérével, életével fedezve a hazát; mig ellenben 



Brassó azokat legtöbb esetben csak arra használta, hogy a haza ellenségeit bevezesse, a haza 
biztonsága és szabadság felforgatására. 

A Barcza szép terét tehát elhagyjuk egy időre, s bemerülünk az azt környező havaslánczolat 
rejtett völgyületeibe, hogy azoknak kevéssé ismert nagyszerüségét a lehetőleg ecsetelni 
igyekezzünk. Legelőbb is a csak nem teljesen ismeretlen ó-sánczi szorost tesszük 
vizsgálódásunk tárgyává, s hogy azt megközelithessük, visszatérünk Hosszúfaluba, melynek 
Fürészmező nevű felső része e szoros torkolatjának előpitvarát képezi. 

Bácsfalu, neve, temploma, iskolája, Borcsa Mihály, Hétfalu nevelésügye. Türkös, különböző 
nevei, iskolája, az oláhok templomairól általában, a türkösi kupolás egyház, a Barahegyi 
katholikus kápolna. Csernátfalu templommal, régi kelyhe, iskolái, vásárai, piacza. Hosszúfalu, 
Fürész-mező, Tiszaviz, Dirbak, Hegyes, templomok, iskolák. Mikes és Báron Benedek, felső 
népiskola, a Garcsin vize. Tatrang, temploma, iskolája, malomjog, ásványos forrás. Zajzon, 
temploma, iskolája, Zajzoni Rab Pista emléke. A zajzoni fürdő, szász eljárás, forrásai, 
berendezése. Pürkerecz. Hunyadi alatt épült régi templom, műemlékek, iskola. Hétfalu 
geologiája. 

Történeti és népismei szempontból már eléggé ismerjük Hétfalut; a régészet terén kellene még 
szemlét tartanunk; azonban e téren nagyon csekély eredményt várhatunk, mert e falukban, ha 
lett volna is valami érdekes, azt az azok felett átvonult harczviharok rombolásai rég 
megsemmisiték. Mindazonáltal még se tehetjük, hogy e faluk hosszu során végig ne 
vonuljunk a végett, hogy az egyes községeket részletesebb vizsgálatunk tárgyává tegyük, már 
csak azért is, mert eddig a Hétfalut együttesen általánoságban ismertettük, már pedig a 
részletesebb vizsgálás mindenesetre fog olyakat felmutatni, mit az összítő ismertetés keretébe 
befoglalni nem tudhattunk. Hétfalun végig vezető körsétánkat a tömösi szorosnál legszélről 
fekvő Bácsfalunál kezdjük meg. 

XI. Az Ó-sáncz szorosa és Garcsin völgye. 
 
FEJEZETEK 

A Tezla, Csukás és Zenoga. 
A Csukásnak Bodza vidékére néző északi oldala függélyesen levén leszelve, azon oldalról 
megmászhatlan; de az Ó-sánczról, a sziklás ösvények meredélyeihez szokott hegyi lovakon 
minden nagy nehézség nélkül fel lehet tetejére jutni. Azt megtenni minden e tájt utazónak 
ajánlom is, mert az ó-sánczi szoros ismerete csak úgy lesz kiegészitve, e szorosnak 
nagyszerüségéről csak úgy szerezhet kellő fogalmat, s tájkeretének csak ugy tudja átnézetét 
nyerni, ha a Csukást, a délkeleti Kárpátok e legnagyszerübb központját megvizsgálja, ha 
annak páratlanul nagyszerü részletszépségeit, s ösznagyszerüségét megbámulja, ha csodás 
sziklaidomzataiban e táj geologiai viszonyait, növényzetében a legdúsabb havasi florát 
tanulmányozza, s tetőormáról széttekint hazánk délkeleti szögletének legszebb két határszéli 
szorosán, melyek egyike (a Bodza) a Csukás északi, másikra (az Ó-sáncz) ennek déli oldalán 
húzódik el, s enged könnyen fedezhető és megvédhető közlekedést a havastúli országba. 



A Csukásra vezető ösvény a Tezlapatak baloldali előhegyén emelkedik fel azon fennsíkra, 
melynek ős fenyves erdei közül a Tezla emeli fel nagyszerű szirtkupját. Ezen havas, mely ó-
sánczi útunk kezdetén folyton iránytűként lebegett előttünk, s melynek szépségét alulról már 
annyiszor megbámultuk, most közvetlenül előttünk áll egész megdöbbentő nagyságában, 
egész elragadó szépségében. Csak itt látja a meglepetett szemlélő, hogy a sziklacsúcs, mely a 
távolból egy tömör testnek látszott, ezer meg ezer egymás fölé tornyosuló csompókból 
(sziklaszál) van rakműszerüleg összealkotva; a jura-mészkő azon könnyüded, játszi alakzatai 
ezek, melyek alakváltozatosság és szépség tekintetében minden fogalmat felülmulnak; oly 
bizárron szépek azok, mintha a természet ős kohójában hánykodó hab fedte hullámok 
jegeczedése által állottak volna elő; oly hófehérek azok, mintha Carrara márványbányáiból 
kerültek volna ki, s hogy e szinpompájuk még az ellentétek álal is felötlőbbé tétessék, a 
nyulánk minaretszerű csompókat törpe fenyők sötétlő sörénye rojtozza körül, fenyő cserjék, 
melyek a sziklák erezeteibe kapaszkodva a kopárságon tenyésznek, hogy azt eltüntessék, hogy 
a szél fuvalmára sohajszerű zugást hallatva mozgékonyságot és életet adjanak a nagyszerüség 
e roppant emlékgúlájának, mely megmászhatlan titokszerüségében az ember vizsgálódó léptei 
elől elzárja magát, s csupán a nagyszerüség fogalmának megtestesüléseként mered ég felé, 
mig a bámuló csak zsámolyánál állva mérheti saját kicsinségével annak roppantottságát. 

De bár mily elragadó, bár mily nagyszerű legyen is a Tezla és ama fenhéjázó fennsík mely 
neki jelentőtlen kis zsámolya az óriási Csukásnak, melynek még csak most jutottunk el 
aljához, s a melynek a Tezla csak alázatos előőrét, vagy bevezető kapusát alkotja*A Tezla 
csak 5011, mig a Csukás 7000 láb tenger fölötti magassággal bir.. Nagysága csak addig tart, 
mig a déloldalán álló útas előtt a hátterében levő Csukást elfedi, mert a hogy a szemlélő által 
meghaladtatik, ott áll a 7000 lab magasságu roppant havas fölmeredő kőbálványaival, s ekkor, 
midőn a Tezlát nem saját csekélységünkkel mérjük össze, hanem a havasok királyának óriási 
mérarányaival hasonlitjuk egybe, a Tezla és az ellenpárul szolgáló Dobromir is kis dombokká 
törpülnek le, s legfeljebb kőzetük kiválósága által érdemelnek figyelmet, minthogy mig a 
Csukás és a vele egybefüggő havasok (Zenoga, Pajor) az eocen-gyüleg képződéshez 
tartoznak, – a Tezla és Dobromir, a déli Kárpátok jura-mészkő kőzetének idáig nyuló 
kifutványát, annak mintegy szögbástyáját képezik; mig a szomszédos Delbi völgyben 
nagymennyiségű szarukő (Hornstein) fordul elő. 

A Tezla fennsíkjáról a Babaronka-patak forrásfejének mély szakadásos katlanába száll alá az 
ösvény, hol ismét egy esztena tünik elő legelő nyájaival, s körülte azon óriási mérveket öltő 
zöld növényzet kirivó oázával, mely a nyájak éji ott tanyázása által trágyázott talajból nő fel s 
élénk zöldjével kellemes ellentétet képez a sziklák végtelenségének e tömkelegében. A 
Babaronka forrásfejénél van a tulajdonképi Csukás alja, itt már eltünik a nyájnyomdokok 
alkotta ösvény, s csak találomra a hegy meredek oldalain hatoltunk fel, szédelgős örvények 
felett, hol hegymászásban gyakorlott lovainkról is le kellett szállni. 

A Csukásra való felhatolás a Babaronka fejétől három órát vesz igénybe; hosszú lenne ez út, s 
meredeksége miatt veszélyes is, ha alkalma lenne a szemlélőnek az időt mérlegelni, a 
veszélyeket számba venni, de itt ily kicsinykés dolgok számitásba nem jöhetnek, mert minden 
lépés uj meg uj meglepetéseket hoz a vizsgálódó számára, ki egyik ámulatból a másikba esik. 
Hisz minden lépten-nyomon, csodás idomú csompók (kőszálak) merednek fel útja vonalán, 
melyek alulról kicsinyeknek tetszők ugyan, de megközelíttetve oly óriási sziklahalmazokká 
növik ki magukat, hogy tetejükig alig mer feltekinteni a szem; alakzatuk pedig oly bizarr, 
hogy az épitészet és szobrászat mindenféle alakzataival való egybehasonlitgatások tág 
mezejét engedik meg. A roppant sziklagulák és óriás szoboridomú szirtek egy egész hosszú 
sorozata közt tévedeztünk, minden fordulatnál uj meg uj tünemény által lepetve meg. E bűvös 



út két óráig tartott, már roppant magasságból szemléltük a mindenütt letörpülő 
hegylánczolatokat; már a fenyvesek végtelene egy sötét tengerré olvadt össze, az erdőknek 
hullám zajlást utánzó sóhaja már alig hat fel idáig; im már a tetőgerincz meredélyes és 
sikamlós ormozatához hittünk érni, mert a midőn annak szirttorlaszán át küzdők magunkat, 
csak akkor láttuk, hogy a megmászottnál még meredekebb, még szebben díszitett, még 
bizarrabb csompókkal ékitett hegycsúcs emelkedik, oly függélyesen meredek oldalokkal, 
hogy lovainktól megválva, gyalog kellett útunkat tovább folytatni, zergekint ugrálva a 
széditőleg magas s veszélyesen meredek szirtek élein. Ámde veszélyre gondolni nem maradt 
idő, mert elragadtatás és bánat erre tért nem engedtek. Az elragadtatás fájó érzettel 
csatlakozott, mert a Csukásnak azon egyedüli gerincze is, hol feljövénk, oly sok szép pontot, s 
oly nagyszerű sziklaszálak csoportozatát mutatta fel, hogy mindenkinél vágy ébredt a 
lerajzoláshoz, és bánat, hogy azt tenni nem lehete, mert a ki a Csukásnak festészi fölvételre 
méltó mindenik pontját felvenni akarná, akkor legalább is egy évi folytonos rajzolásra lenne 
hivatva s legalább is ezer kép elkészitésére útalva. Én, mint havastáj szülöttje s az ilyeknek 
szenvedélyes buvárlója, igen sok havas vidéket jártam be honunkban és annak körvonalán túl 
is; sok helyt elbámultam a mészkősziklák csodásan változékony idomzatait; de olyakról, a 
minőket a Csukás eocen-gyüleg szirtgerinczei felmutatnak, fogalmam nem volt, s alig hiszem, 
hogy a földgömbön egy második oly havas legyen, a mely e tekintetben a Csukással a 
versenyt kiállhatná. Meglehet, hogy ez állitásomat sokan túlmerésznek fogják találni; de arról 
is meg vagyok győződve, hogy a kik a Csukást meglátogatni elszánják magukat, állitásom 
igazságáról, hálásan, s fáradalmaikért gazdagon kárpótolva fognak erről meggyőződést 
szerezni. 

 

Az Esztena tisztása a Csukással az ó-sánczi szorosban. (Rajz. Greguss Ján.) 

De ha már a felvezető út környezete is ennyire elragadott, ily nagy bámulatba ejtett, mit 
tudjak mondani azon látványról, a mely a tetőcsúcsról széttekintő előtt feltárul; honnan tudjak 
szavakat venni ezen varázslatszerű tünemény leirásához, honnan szineket e bűvkör 
lefestéséhez? az emberi korlátoltság, az ész megszoritottsága, s az egész ember 
kicsinszerűsége sohasem oly szembeötlő, mint a midőn a teremtés e kis atomja egy roppant 
havas tetején kis féregként huzódik meg, s parányiságával méri össze a körülötte levő 
nagyszerűséget; s ha az emberi parányiság ez érzete minden havastetőn fölébred, mennyivel 
inkább fel kell ébrednie a Csukás tetőormán, hol az egész nagyságával a részletek 
nagyszerűsége száll versenyre, hol minden oly óriási, oly megdöbbentően roppant mérveket 
ölt fel. Mert csak innen észlelhetni, hogy a Csukás, mely a távolból tömör sziklahegynek 
tetszett, át meg át van törve s oly finomul kicsipkézve, mint a chinaiak elefántcsontból 
faragott türelmi munkái; csak innen látja, hogy a Csukás nem egy hegy, hanem a 
hegylánczolatoknak egy roppant tömkelege, hogy központjából, melyre most feljutánk, hat 
roppant sziklagerincz, vagy inkább sziklalánczolat sugárzik ki; oly szikla kifutványok, 
melyeknek mindenike versenyez a másikkal a nagyszerűség felett, s a szemlélő, ki itt 
versenybiróként áll, nem tudja, hogy melyiknek itélje oda az elsőség győzelmi koszorúját. 



Nem, mert ezen széditő örvényektől körül fogott gerinczek mindenike különböző kőszálakkal 
van fölékesitve; egyiknek lejtősleg hanyatló ormozatán halidomú roppant csompók 
meredeznek, oly helyzetben, mintha esőnyelő éktelen szájaikat nedvesengve tátanák ég felé. 
A másik kifutvány szirtoromzatán Memnon szobrokat utánzó sziklák trónolnak, 
idomnagyságukban százszorosan felülmulva Egyiptom minden szobor óriásait. A harmadik 
gerincz tarajékét szabályszerüen idomult kerek kupok díszitik, melyek fenn a tetőnél 
kisebbek, de alább mind nagyobb, mind óriásibb alakot öltenek, ugy, hogy a legalól levők 
több száz ölnyire emelkedő kuphegyeket képeznek. A negyedik gerinczet ily elhelyezésű, s 
ily lépcsőlegesen fejlődő czukorsüveg idomú csompók díszitik, mig az ötödiknél ind pagodák 
bizarr idomzatai, a hatodiknál özön előtti szörnyállatok óriási mintái sorakoznak. Ezen hat 
gerincz közt félelmesen mély vápák (szakadások) nyilnak, melyeknek alján fenyvesek sürü 
tömege sötétül, de odább a függélyesen emelkedő oldalok szintén kopaszok, s egymás fölé 
tornyosuló csompókkal oly sürüen vannak elboritva, mintha a jeges tengernek megdermedt 
jégsziklái uszkálnának az elbüvölt szemlélő előtt. Ezen nagyszerű sziklaormok, ezen czifrán 
kicsipkézett gerinczek, ezen csodás idomú kőszálok csoportozata pártázza körül és koronázza 
meg a 7000 láb magasságú havast, mely a havasok szépsége és nagyszerűségének netovábbját 
alkotja. 

De mindeddig csak a Csukás össznagyszerűségével és részletszépségeivel foglalkoztam, s 
még szót se tettem a tetőormáról feltáruló s a maga nemében páratlan körlátványról. Fenn 
jártamkor a légkör nem volt egészen tiszta, miért a távoli látkör – mely egész Erdélyt átöleli – 
elburkolódott kiváncsi tekintetünk elől; de még igy is a látkör eléggé terjedelmes, s a látvány 
eléggé elragadó volt. 

Nyugatról a Barczaság és Háromszék egybeölelkező tere, mint képlapon terült el. Nem 
akarom itt részletesen ecsetelni ezen 200 község által élénkitett, azoknak különböző szinű 
határrészei*Élénk zöldek a tavaszi, sárgák az őszi és feketék a felszántott határszélek. és 
berkeivel tarkázott s annyi folyam fényszalaga által átczikázott térnek képét, nem, mert arról 
már másutt is szóltam, valamint mellőzöm az ezen tért körülölelő havasoknak részletesebb 
elemzését is: hisz azokat szintén ismerjük, hisz azok magas nézpontunk alatt ugy is 
eltörpülnek, elannyira, hogy a Csukásnál magasabb Bucsecs, Királykő, Negoj és Szurul is 
meghunyászkodni tetszenek álláspontunk nagyszerüsége mellett; de ha ezekről hallgatok, 
szólanom kell a Csukás közel vidékéről. 

A Csukást köröskörül több mfld körméretben rengeteg erdőségek határtalan lombtengere 
övedzi körül; ez erdők végtelenségébe kristály patakok völgyületei redősülnek, melyek körül 
a fenyvesek és lomberdők gazdag szinpompában váltakoznak s kellemesen vannak tarkázva a 
zöld leplet áttörő fehér szirtek megszámlálhatlan sokasága által, melyek mint óriási 
határkövek jelölnek irányt az erdőségek e határtalan területén. A Tezla, Dobromir és Dongó, 
melyek közelből nézve roppant sziklaormok valának, innen tekintve szintén ily kis 
határkövekké törpülnek; ezek jelölik az aljukon felbuzogó Zajzon vizének eredetét, odább a 
Hulló hegy, mely a Nyién patakát táplálja, balról pedig azon roppant erdőségek, melyek a 
Tatrangot növelik vizükkel. Mind e folyók keletről futnak nyugatnak, völgyületeik felső fele a 
vadon nagyszerüségébe vesz el, mig torkolatjuk már a polgárosodás áldásainak van feltárva. – 
Északra a Bodza-vidék madártávlati képe pompálkodik, az egy irányban le és fel, vagyis a 
hon felé be, és attól elfolyó Bodzavizével, s e folyam és mellékcsermelyeinek szeszélyes 
völgyületeivel, hova már az ember polgárosodása behatolt, s hol a szétszórt lakók kis oázókat 
alkotnak az erdők végtelenségében; egyedüli térfoglalásai levén az embernek e roppant 
terjedelmű vidék határtalanságában. E szép, ez üde táj körül ott sorakoznak ama nem rég 
megútazott vidéknek oly jól ismert havasai, az ide közel eső Király-hegy titokteljes várrom 



koronázta csúcsával, mely mult idők hatalmáról tanuskodik, és a szomszédos Nagy- és Kis-
Tatár, mely régi hun előidők és tatárharczok emlékével fűződik egybe; odább a gyönyörű 
taváról nevezetes Szilon, melynek háta mögött a Csilyános kéklő bércze s a Háromszéket 
keletről körülhálózó havasoknak hullámzatos lánczolatai huzódnak el, gazdag 
szinvegyületben váltakozó bérczeikkel. De az északi tájrészlet szépségével előnyösen száll 
versenyre a déloldali, a Bodzával győzelmesen mérkőzik az Ó-sáncz szorosa. A Tatrangnak 
kies vidéke, melynek elragadóan szép panorámája legközelebbről vonult el előttünk, – már 
egyes kiválóbb pontjaival is elragadott, mennyivel inkább elbüvölhete most, midőn egész 
terjedelmében előttünk állott, midőn egy körültekintéssel az egésznek átnézetét nyerhettük. 
Ha az egyes pontok megleptek, az összbehatás bizonnyal el fog ragadni. Ott van a Tatrang, 
melyből mint fő arteriából mindkét oldalra kisebb erek ágaznak s ezek ismét, még kisebbekre 
oszlanak szét, és e hasonlat nem látszik nekem nagyon erőltetettnek, hisz ama folyam és 
annak megszámlálhatlan mellékcsermelyei, valójában életereit képezik a termékenység üde 
nedvének. A folyó és a kristály csermelyeknek roppant erdőségek által körülölelt völgyületei 
fölött feltünik a déli láthatár szélén elhúzódó havasoknak félkör idomú karaja, a már előttünk 
ismeretes Vajdahavas, Tóth Pál, Slojer, Urlát és Doszu Pielivel, melynek háta mögött 
fennhéjázólag emelkedik fel a már Oláhországba eső Mosila. Ezen délkeleti szögleten 
pompálkodó szirt bástyából indul ki a havaslánczolat keleti vonala, a hon határát jelző Lovak 
havasa, a három csúcsos Kecskék lábával, melyek a Babics által a Pajorhavasával s a Zenoga 
közvetitése által a Csukással függvén egybe, ama havasok bogpontját közvetlenül lábaink alá 
helyezik. Ez irányban még sokkal tovább, Oláhország térségeig elláthattunk volna, ha ott 
botor köd nem nehézkedik a láthatárra, melynek vastag leplén hiába igyekeztek áthatni 
kiváncsi pillantataink; de im a szélnek egy jótékony lehellete segélyünkre jött, s szétnyitá az 
irigy köd redőit, mire varázslatszerüen bontakozott ki a Telyaszin völgye a sinai kolostor 
szeszélyes csoportozatával; templomának merész kupolája és csecsebecsés tornyai a nap egy 
oda lopódzott sugarának csókja alatt ragyogtak; de a következő perczben a tüneményszerüen 
szép táj ujból el volt fedve, nem csak, hanem a köd – mely eddig az aljban szerényen ellapult, 
– egyszerre mint egy titkos erő által megmozdittatva elkezdett hullámzani, pár percz alatt 
felgomolygott a Csukásra, s egészen elfedvén láthatárunkat, megfosztott a tovább 
gyönyörködhetés élvétől. 

Mielőtt megválnánk a Csukástól, fel kell említenem még a viszhangot, mely a főcsúcs azon 
pontjától hangzik, hol a trigonometricus torony áll. Itt az északra eső sziklás ponknak fordulva 
kell lövést tenni, a mely egymásután hétszer hallat dörgésszerű roppant durranást, s azután 
sokáig zugó s messze elhuzodó morajban enyészik el. Többször ismételt s hatásában 
bámulatos sortüzelés után visszatértünk elhagyott lovainkhoz, hol ismét tiszta ég derengett, 
mert a köd csak a főcsúcs körül gyülöngött, s az alantibb vidék mit sem tudott róla. Egy 
fölséges étvágygyal elfogyasztott reggeli után, megkezdők vissza térő útunkat; de nem ott, hol 
feljövénk, hanem változatosság kedveért a Csukással egybekapcsolódó, illetőleg annak keleti 
kifutványát alkotó Zenoga felé. Ennek és a vele összefüggő Pajorhavasnak tetőormán 
vonultunk el, a Csukás sziklaszálaival nagyság és alakszépségre egy szinvonalon álló roppant 
kőszálok közt, s végre egy ijesztőleg meredek hegygerinczen szálltunk le a Bretocsához, 
honnan a Kis-Ág és Tatrang mellett tértünk vissza; de gyakran tekintettünk vissza a 
havasoknak csodás gerinczeire, melyeket jöttünkkor ismeretlenül bámultunk, most pedig, 
mint azoknak minden egyes csúcsával közel ismerősök, valódi nagyszerüségök tudatával 
vizsgáltunk. Ha már most az Ó-sáncz szorosát általánosságban jellegeznem kell, határozottan 
ki merem mondani, hogy azzal határszéli szorosaink egyike sem mérkőzhetik, akár 
havasainak nagyszerüségét, akár vidékének változatos szépségét tekintsük. E szoros 
emelésére nem kis mértékben foly be az is, hogy itt, minként többi szorosainkban, az erdők 
nincsenek letarolva; és ezt a jogtalanságnak köszönhetjük, a mennyiben Brassó e szoros 



roppant erdőségeit erőhatalommal elfoglalta a hétfalusiaktól, kiknek határába esnek, kik azt 
régebben birták, s kik most extra dominium perelnek; de nem csak lefoglalta hanem fel is 
tiltotta, és féltékenyen őrizteti, miért azok a pusztitástól óva vannak. Azonban, ha Brassó 
hatalmaskodásának köszönhetjük az erdők fennmaradását, egyszersmind az ő 
féltékenységében fekszik oka az Ó-sáncz lakatlan voltának is, mert ha a tulajdonosi jog 
függőben nem lenne, eddig a Hétfalu népfeleslege bizonynyal népesítette és gyarmatositotta 
volna az Ó-sáncznak terjedelmes és termékeny vidékét; mig most a fával való fösfénykedés 
miatt, mégcsak fürészmalmok sem keletkezhettek ott, minők havas tájaink legtávolabbi 
zugában is másutt fellelhetők. 

A Tatrang zugó hullámainak útmutatásánál a havasok szűk köréből ujból kijutánk a Barczaság 
nyilt, barátságos terére; de ez alkalommal csak szélét érintjük, mert a hogy Hosszúfalu felső 
végénél a Tatrang torkolatjához érünk, ismét behatolunk a havasok tömgelegébe, mert az ó-
sánczi szoros ismertetése hiányos lenne, ha az azt átfutó Tatrang vize legtekintélyesebb 
mellékfolyójának a Garcsin, vagy Kis-Tatrangnak völgyét vizsgálódásunk tárgyává nem 
tennők. 

A Garcsin völgye, mint ismeretlen határszéli 
szoros. 
A Barczát körülölelő havasok egész gyürüzetét be kivánom mutatni, már pedig azok 
ismertetése hiányos lenne, ha a Hosszúfalu felső végénél nyiló Garcsin vagy Kis-Tatrang 
völgyének ismertetését mellőzném; leirom azt röviden, hogy az által az útast annak 
megtekintésére ösztönözzem, mivel az arra valóban méltó, mert a torkolatjánál igénytelennek 
tetsző völgy odább havastáji szorosaink legszebbikének egyikévé fejlődik ki, oly szép 
tájakkal, melyek a félnapot igénybe vevő kirándulásnál gazdagon jutalmazzák az útast*E 
kirándulást legczélszerüben lóháton tehetni meg, mert a szekérút nagyon rosz, gyalog pedig a 
hidnélküli vizeken áthatolni nagyon bajos.. A Garcsin völgye Fürészmező felső 
végétől*Fürészmező felső részének nehány háza a Garcsin völgyében fekszik, itt szántóföldek 
is vannak, nagyon kis térre szoritva, mert fennebb a vidék köves volta az ekét számüzi onnan. 
délirányba nyomul be a határszéli Kárpátok közé, s az ó-sánczi és tömösi szorosok közti 
havastömbnek fő vizcsatornáját képezvén, mindenütt párhuzamosan halad a tömösi szorossal, 
melytől csak a Nagy-Kőhavas hatalmas sziklafala választja el. Völgyfeje a határszéli Tót 
Pálnál (Paltin) van, mely körülbelül a tömösi szoros végpontján levő Prediállal esik egy 
vonalba, s melynek északi oldalából a Garcsin, nyugati oldalából a Száraz-Tömös, déli 
oldalából a Pravodába szakadó Verespatak ered. A Garcsin völgye e szerint nem valamely 
jelentőtlen kis völgyecske, hanem egyike a hon határáig kinyuló határszéli szorosainknak, 
melyen az itt felvonuló széna-úton Oláhországba lehet kijutni; s igy azt mint eddig 
ismeretlent, Garcsin szoros néven befoglalom határszéli szorosaink közé. 

A Garcsin-szoros torkolatjánál igénytelen és kevest igérő; a tekintélyes, áradásaikor gyakran 
veszélyes folyam mély-széles medre csaknem az egész völgyet elfoglalja, az összetorlott 
szikladarabok, az összekuszált fatörzsek a rombolásnak szomorú képét tárják fel; olyan e 
meder, mint ha a titánok harczterét szemlélnők, s valóban titán is az ily szilaj, féket nem 
ismerő, gátot nem tűrő havasi folyam, mely harczra kel a természettel és az emberrel; mely itt 
a havasok közt – hol ő az úr – kedvére kitombolja magát, tör, bont, ront, hogy majd midőn az 
emberlakta polgárosodott vidékre lejut, ott megülepedett állapotban jelenhessék meg, 
termékenyitő hivatását kellőleg betöltendő. A Garcsin itt még szenvedélyességének első 



stádiumában van, s miként ő vad-szilaj, ugy környezet is hasonló. Völgyszegélyző hegyei 
erdőékeiktől fosztottan, kopár ridegen merednek fel, félelmes mély árkok és szakadásoktól 
átszaggatva, s igy e vidék első behatása nyomasztó, a környezet egyhangú és dísztelen, 
mintha hatást vadászólag akarná az ellentétek által hatva, a havasok odább levő bűbájos 
panorámájának nagyszerüségét fokozni. Ily jellegű vidéken haladva negyed óra alatt értünk el 
azon roppant kőgátláshoz, melylyel a Garcsin vize egy részét kiszakitva, – mint fennebb 
emlitém – Hermány felé vezették el a hétfalusiak. Óriási munka volt ez, melylyel az ember a 
természet eredeti akaratján diadalmaskodni, annak törvényeit megváltoztatni erőlködött; de 
gyengesége itt is bebizonyult, mert bár mily szilárd, bár mily bámulatos volt is a faragott 
szikladarabokból egybealkotott cyklopsi mű, s bár több századon át fékezte és irányozta a viz 
folyását*Hogy e gátlás régi munka, mutatja az, hogy a négy falu hosszasan perlekedvén a 
Garcsin rétje felett, 1642-ben a brassói főbiró előtt ugy bekültek ki és egyeztek meg, hogy 
nevezett rét a Kis-Tatrangon levő gátig legyen Hosszúfalué, azon felül pedig Csernátfalu, 
Türkös és Bácsfalué, a bekeritet kaszálók mostani birtokosaik kezén maradván, bármely 
falusiak legyenek is azok, s végre, hogy mindenik falu tartozik úthelyet engedni a másiknak. 
Ezen magyar szövegű érdekes okmány közölve van egészen. „Czáfolata a brassói városi 
közönség által a hajdani törcsvári urad. jogi állap.” kiadta Pávai V. Elek, Kolozsv. 1873. 33–
34. lapj. a havas szilaj szülöttje, a féktelen Garcsin harczra kelt, s 1871-ben ellene áradván, 
addig döngette szikla és fatörzsekből alkotott faltörő kosaival, mignem a büszke mű 
egybeomlott, elsodortatott, helyén pedig oly mély meder támadt, hogy nagyon kétséges, ha a 
folyamteremtő gátlás isméti helyreállitása lehetséges fog-e lenni? 

A vidék itt már kezd egyhanguságából kibontakozni, az eddig kopár előhegyek által fedett 
havasok előtérbe lépnek, s feltárják változatos szépségük megdöbbentő nagyszerűségét; ott 
emelkedik a nyugati oldalon a Nagy-Kőhavas égre meredő sziklatornyaival, mig a völgy 
keleti túl oldalát az erdő koszorús Arapa bércze szegélyezi, melynek tetején a gulya csúcs 
idomú Rencze lövel fel a hegynek felhőkethasgató szarvaként, a háttérben pedig a fennhéjázó 
Tót Pál emeli fel százezredes, mély redőkkel bevont kopasz homlokát. E büszke havasok 
keretelik be a világ zajától távol eső völgyet; e havasok mély öbleiből rohannak alá a Garcsin 
keblébe siető számos kristály csermelyek, melyek közül fölemlitem a völgy alsó részén a jobb 
partilag beszakadó Renczevizét, Giróvölgy vizét, és a baloldalon Detrepatakát, 
Mozsárpatakát*Ily neve alkalmasint onnan eredt, mert az a Nagykőhavasnak egy köridomu – 
tehát mozsáralaku szikla kebléből törtet le Jeremiásnak nevezett hegy alján.. A Detrepataka a 
puszta fölemlitésnél többre érdemes, mert Garcsinba szakadásától pár száz lépésnyire meder 
szélén, ásványos források buzognak fel, melyeket a lakosok Büdös forrásnak neveznek, mivel 
azok szagjuk által már messziről elárult dús kéntartalommal birnak. Ezek alkalmasint egy 
természetüek lehetnek az ó-sánczi szoros Felső Hidegvölgyében levő kénes forrásokkal; nem 
lehet tudni, hogy minő gyógykincset rejtenek e források, mert vegybontva s tudományosan 
megvizsgálva, sőt még csak felemlitve se voltak soha. 

A Mozsár-patakán felül, Fürészmezőtől egy jó órai távolságra a Garcsin völgye kiszélesedik, 
partjain egy havasi községnek fekhelyül kinálkozó, szép térség terül el, buja tenyészetű 
bekeritett kaszálókkal. A Garcsin itt két ágra oszlik, az eredeti déli irányból társfolyója a 
Kiság törtett le, mig maga a Garcsin mindenütt a Nagykőhavas alján folyva délnyugatra 
kanyarodik. A kettőnek völgyét a közbeékelt Andir bércze*Vajjon e név nem ered-e az ős 
székelyeknél használt Zandir-ból, melynek emlékét Zándirhám-ba örökíte a Székely krónika. 
választja el, melynek erdőkoszorús bérczéle fölött a Tót Pál tenyészet nélküli roppant csúcsa 
emelkedik az ég felhői közé, mint óriások templomának hatalmas kupolája. A vizoszlás e 
helye mutatja fel a Garcsin szorosnak fénypontját, mert a szép nevű Andirbércz s maga a Tót 
Pál is eltörpül, háttérbe szorul a Nagy-Kőhavas mellett, a mely a völgy nyugati oldalán egész 



hosszában, és egész magasságában, tetejétől aljáig tünik fel, eddig még nem látott keleti 
oldalának csodás és megdöbbentően nagyszerű szépségeit tárva fel a szemlélő előtt. Nekem 
ugy tetszik, hogy a Nagy-Kőhavas ezen ismeretlen oldaláról tekintve, sokkal szebb mint az 
eddig látott északi és nyugati oldalról nézve, mert mig ugy Hétfalu (északi) mint a tömösi 
szoros (nyugati) felől lépcsőleges előhegyek zsámolyáról emelkednek fel fenyves rengetegek 
közé fészkelt sziklaormai, addig a Garcsinra néző keleti oldala minden előhegyek nélkül 
függélyesen tornyosodik fel, mint egy megkövesült isteni gondolat. S ne döbbenne-e meg a 
parányi ember, a ki ezen 6000 láb magas sziklafalnak lábainál állva, tekintetével alig mer 
fölemelkedni azon roppant csompókig (sziklaszálak), melyekbe gyakran belebotlanak az ég 
felhői is; de minő varászlatszerüen szépek azok, a száz meg százféle alakban idomuló 
sziklaszálak, a melyek a fenyvesek tengeréből mint csodás ezüst tornyok lövelnek fel; minő 
nagyszerüek azok a roppant sziklagerinczek, melyek mint a havas sörényei festődnek le az ég 
azur lapján. Oh e látványnyal eltelni, annak szépségeit mind kiaknázni alig lehetséges, órákig 
bámultam azt, s midőn végre el kelle tőle válnom, szerettem volna a szemléletet elől kezdeni, 
mert a természet barátja oly hévvel tud egy szép, egy nagyszerű vidékhez ragaszkodni, mint a 
szerető sziv-választottjához; a havasok szülöttjének a hegyek roppantottsága előtt való 
lelkesedésénél, a hegyvidékhez való ragaszkodásánál bizonyos lélektani okoknak kell 
működni; azt hiszem, hogy azért tapad oly előszeretettel a sziklák végtelen tömegéhez, mert a 
szabadság jelképeinek tekintve azokkal azonositja. Innen van talán, hogy minden havastáji 
nép szabadságszerető szokott lenni, s nem egy könnyen tud havasaitól, melyekbe a szabadság 
fogalmát mintegy eszményité, megválni, vagy ha megválni kénytelen is, a havas utáni vágy 
nála azonos a honvágy gyötrő érzetével. Oh mily sokszor tépte 15 évi hontalanságom korában 
ez érzés keblemet s valahányszor a honvágy szivem fájdalmát felrázta, mindannyiszor 
feltüntek lelki szemeim előtt a székely bérczek bűbájos képletei. Én akkor elérhetleneknek, 
tiltott édennek hittem azokat. Áldott legyen sorsom, a mely visszavezetett e szent bérczek 
közé, a mely megvédett attól, hogy hamvaim idegen föld porával vegyüljenek össze. Most itt 
vagyok a hatalmas bérczek által körülölelt és védett hazában, hol ezután élni és halni kivánok. 
De bár mily bajos is az e látványtól való megválás, tovább kell haladnunk, hogy a Garcsin 
felső völgyének szépségeit, ha csak futólagosan is, megtekinthessük; mellőzve tehát a 
jelentőtlenebb Kiságot, a Garcsin sziklák közé szoritott völgyén hatolunk fölfelé, hol minden 
lépten-nyomon meglepőbbnél meglepőbb tájak merülnek fel. A Nagykőhavas alól fenyves 
nőtte, felül kopasz oldala falmeredeken emelkedik fel félelmes magasságig; minden 
fordulatnál, minden völgynyilatnál*Az itt Garcsinba szakadó jelentékenyebb mellékfolyók 
jobbról: Előhegyvize, Szénhegypataka, Medves pataka; balról a Henkel hegy pataka., e 
havasnak egy bűbájos részlete tünik fel, melyet az egész nagyszerüségének összeségében 
észre nem vettünk. A juramészkő havasok finomul kicsipkézett ormaikkal olyanok, mint 
valamely nagyszerű goth dom, melyet ha ösznagyszerüségében megbámultunk s kezdjük 
részletszépségeit bonczolgatni, minden kapuzatban, minden ablakdíszművezetben, minden 
párkányzatban, minden díszletezésben tudunk egyes remek műalkotást felfedezni, ugy a 
mészkő-havasoknál is, a midőn azt órákig elnéztük, midőn annak minden egyes pontján 
legeltetők szemeinket, mikor azt elvégre megközelitjük, uj meg uj addig észre nem vett 
részleteket fedezünk fel, melyek az egésztől és a többitől elvontan egy-magukban is 
kiérdemlik bámulatunkat. De ki tudná a két óra hosszúságú felső Garcsinvölgynek minden 
lépten váltakozó szépségeit leirni, csak a közvetlen szemlélet tudja annak fogalmát adni, csak 
a megtekintés képes egy fogékony kedélyre azt a lélekemelő behatást gyakorolni, mint a 
minőt reám gyakorolt az. A völgy mind fennebb emelkedik, egészen az Andir-bércz éleig, hol 
egyfelől a Garcsin, túl pedig a Száraz-Tömös forrásfeje van. E vizválasztónál van a határszél, 
itt vonul át egy tiltott csempész-ösvény a havas-túli tartományba. Sokkal bajosabb a tömösi 
szorosba való átjutás, mert a válaszfalat alkotó Nagykőhavas oly meredek, hogy csak a 
merész röptű kőszáli sas tud azon átrepülni, és mégis van egy közlekedési vonal: a régi 



Cordonösvény, melyen 1848 előtt a székely határőrök, kik a Barczaság négy szorosa felett 
őrködtek, az Andir-bérczén levő cordon-háztól a tömösi vámhoz szoktak volt átjárni. Ez 
ösvény mindenütt a sziklák gerinczein halad, egy helyt azonban több száz lábnyi mélységhez 
jut, melyen emberileg lehatolni lehetlennek tetszik; és még is leszálltak a mi székelyeink, s 
leszállnak most is a nyomdokaikat követő hétfalusi vadászok egy a sziklafal mellett 
felmagasuló fenyőfán, melynek sziklához tapadó ágait lépcsőzetnek használják. Itt e havas 
tájon minden nagyszerű, még a nehézségeket is nagyszerű merészséggel győzik le az 
emberek. 

Im rövid vázlatos leirása az eddig figyelemre nem méltatott Garcsin szorosának, mely az alpi 
tájakban oly gazdag Barczaságon is méltán meg fog mindenkit lepni; mert bár mily szépek is 
a Barczáról kivezető többi szorosok, bár mily nagyszerüek legyenek is az azokat bekeretelő 
havasok, a Garcsin völgye bizonnyal nem fog ezek mellett elhomályosodni és háttérbe 
szorulni, s azért a Hétfaluban megforduló útasnak lelkiismeretesen merem a garcsini 
kirándulást ajánlani, mely az ismeretlenség varázsával készit számára kellemes 
meglepetéseket. 

Visszatérve Hétfaluba, ismét bemerültünk a határszéli Kárpátok közé, és bemerültünk 
leginkább Hétfalu érdekében, hogy annak egész területét bevonjuk ismeretünk körébe. 
Hétfalu, mely lételét a honvédelem kötelezettségének köszönheti, akként helyezkedett el, 
hogy a Barczaság keleti és déli oldalán nyiló négy határszéli szoros felett őrködhessék. E 
szorosok közül már leirtunk hármat: a Bodzát, Ó-sánczot és a Garcsin szorosát; még hátra van 
a negyedik: a tömösi szoros, mely nem csak a védelmi kötelezettségnél fogva, hanem 
területileg is a hétfalu egyikéhez: Bácsfaluhoz tartozik, s azért annak ismertetését jogosan 
illeszthetjük be Hétfalu leirásának keretébe. Egy búcsulátogatással tiszteljük meg tehát a 
Hétfalut, hogy a legszélről eső Bácsfaluból a közelében levő tömösi szorosba térjünk be. 

Garcsin partjain levő várnak nyomai. Mély-árok. Ördög Bércze. Ó-sánczi vám, erőditvények. 
Döjtöne völgye és vizei. Predelucz, Nagy-Tatrang, Kis-Ág, és Kecske-Tatrang. Esztena 
tisztása. Bretocsai vám. Tezla, Csukás, Zenoga, Vajda havas. Garcsin szorosa. Kőgát. Andír-
Bércz. Nagy-Kőhavas. 

Alig létezik indokoltabb név Hosszúfaluénál, mert ezen község nem csak a Barczaság déli 
oldalát szegélyező havasok alján nyulik el hosszan, hanem a havasok közé bemélyülő Tatrang 
völgyébe is messze felhatol, csaknem azon pontig, a hol a tért övező Kárpátok megtörése van, 
vagyis a hol a Bodza-vidéknek észak-dél irányú havasai egyenes szögletbe megtöretve, kelet-
nyugat irányt vesznek, hogy Erdélyt – a havasok által körülölelt e bérczhazát, az égre meredő 
sziklafalakkal bekeritett ezen védvárat a szabadságnak – déli oldalról is biztositsák. A 
havasok megtörésének e szögletéből törtet le a zajos Tatrang, mely Hosszúfalu 
Fürészmezőnek nevezett felső végeig délkeletről északnyugatnak foly, itt azonban egyszerre, 
miként a neki lételt adott havasok is teszik, hirtelen irányt változtatva, északnak fordul, hogy a 
hasonnevű falu (Tatrang) és Bodola alatt elnyargalva, kedves vőlegényével az udvariasan 
feléje hajló Feketeügygyel egyesüljön. 

A Tatrang ezen megtörésénél egyesül vele a déli havasokról éppen Hosszúfalu felső végénél 
letörtető Garcsin, egy roppant mély sziklamederbe szoritott szilaj havasi csermely, mely 
természetes és nagy hadászati fontossággal biró védvonalát képezi az emberlakta vidéknek. 
Alig lehetne egy külről (az Ó-sáncz szorosán) betörő ellenség ellen előnyösebb s 
természetileg erősebb hadállást találni azon – az egész Tatrang völgyét uralgó – hegyfoknál, a 
melyet egyfelől a Tatrang, másfelől a Garcsin meredek oldalakkal biró mély medre szegélyez. 



Őseink éles szeme föl is fedezte e hegyfok védelőnyeit, s e felismerés folytán hadi dolgokban 
szakértő eldődeink azt mesterséges erőditési művekkel fokozni is igyekeztek. A hegyfok 
várnak nevezett végpontján, Hosszúfalu északkeleti végénél ugyanis egy négyszög erődnek 
találunk maradványaira, melynek mindenik oldala 80 lépés hosszú volt s az egészet 5 öl 
szélességű sáncz övezte körül. A vár tere ma szántás alatt van ugyan, de azért ugy hatalmas 
gátonya, mint tekintélyes sánczmélyedése kivehető. E vár keletkezési idejéről és történetéről 
semmi adatunk sincsen; hagyományok szerint nagyon régi időben készült a török beütések 
meggátlása tekintetéből, s ez és a küljebb (a mostani vámnál) levő védsánczokról vette az ott 
kezdődő szoros Ó-sáncz elnevezését. Elhagyjuk mi is a Barcza szép terét, és a szép jövőre 
hivatott Hétfalut, hogy a minden határszéli szorosaink közt talán, legszebb, s daczára ennek 
legkevésbé ismert Ó-sánczot megútazva, azt az ismeretlenség ködéből kiemelni törekedjünk. 

Ha a Garcsin festői gyüleg-sziklák által ékitett mély medrén átküzdjük magunkat, egyszerre 
mintha egy varázsütésre történnék, egy egészen más jellegű vidék áll előttünk. Itt eltünik az 
ember által lakott vidék, el a földmívelés minden nyoma s a termékeny rónáról azonnal a 
vadon nagyszerüségébe találjuk magunkat átvarázsolva. De ha itt, a sziklák tömkelegében 
kevés a hasznositható talaj, annál dúsabb az festőiségében és a tájrészletek szépségében. A 
szoros kezdeténél mindkét felől a legszebb idomzatú zöld erdőkkel koszorúzott bérczek 
huzódnak el; jobbról a hullámzatos Esztere bércze; balról a Rencze, Arapa-Csuklyonja, 
Zsendelyhegy, Papbércz és Csákibércz nevezetű kiválóbb csúcsaikkal. Feljebb haladva, 
midőn a jobbparti Mélyárok túloldalának magaslatára ér az útas, egyszerre a legelragadóbb 
havasi panoráma fejti ki előtte bűbájos képleteit, mintha egy magához csalogató nagyszerű 
előképlettel akarná e szorosnak elrejtett s kivülről nem is sejtett szépségi kincseit 
megkedveltetni. 

A középen emelkedő Ördögbércze völgyosztó hegyfokot alkot, melynek alján a völgy kétfelé 
villázik; jobbról az Ördögvölgye nyilik, hátterében a Tezla, Csukás és Zenoga roppant 
bérczóriásival. Ezen az alantibb bérczek zöld talapzatáról égre meredő csupasz havasok, 
nemcsak rendkivüli nagyságuk, hanem alakszépségük által is felötlők, mert még a jura-
mészkőből alkotott Tezla mint büszke márványkup csúcsorodik ki, addig a Csukás és az azzal 
egybefüggő Zenoga, finomul kicsipkézett szirtgerinczeikkel, mint valamely roppant gót izlésű 
domnak játszian könnyű s átlátszóan finom tetőékitményei ölelkezni látszanak az ég 
azurjának fénylő boltozatával, oly változatos nagyszerüségben, s oly csillámló fehéren, mint 
ha nem is létező tömör testek, hanem széllebbenés által odatolt felhőfoszlányok fantastikus 
alakzatai lennének. Az Ördögbércz baloldalán, ez és a Vajdahavas közt a Tatrangvölgy 
nyilatában az ó-sánczi vám tünik fel, melynek irányában vezet útunk, s melyet Hosszúfalutól 
2 óra alatt érünk el. 

Az ó-sánczi vám nem csak meglepő szépen, hanem egyszersmind hadászatilag is igen 
nevezetes ponton fekszik, vagy is a völgynek egy oly szorulatában, mely mint könnyen 
védhető hely régen erőditve is volt. Ugyan is a vámhivatalon túl törtet le a balpartilag 
Tatrangba ömlő s vele vizbőségben versenyző Döjtöne (oláhul Doftána). A két folyam 
összeömlésénél baloldalról Ékoldalának nevezett sziklagerincz szökell elő s zárja el a völgyet 
oly annyira, hogy a folyam mély sziklás medre fölött alig marad 200 lépés szélességű hely, 
melyet az Ék-oldala túlsó felén lesiető Ékpatakának mély medre már önmagában is elzárt; de 
a melyet még bajosabban megközelithetővé tett egy hatalmas védfal, mely nem csak az egész 
völgyszorulatot fogta át, hanem az Ékoldala megmászható részére is jó darabig felhatolt. E fal 
ma már elomladozott, de alaprakata az egész vonalon felismerhető, sőt egy darabkája a 
hegyoldalon még most is fennáll; szerkezete igen régi korban készültére útal, s mindenesetre e 
fal és sáncza egybefügg e hegyszorosnak Ó-sáncz elnevezésével, melyet az oláhok 



egyszerűen sánczunak, némely ujabbkori szász irók Alt-Römerschanzpass-nak neveznek, s e 
nevét a rómaiakkal akarják egybeköttetésbe hozni; azonban én azt hiszem, hogy ezen 
hangzatos elnevezés a classicitás-vadászatnak túlságaiból eredő ujabb találmány, mert annak 
ily nevét régibb munkákban fel nem találhatni*Marienburg Geogr. Sieb. 81-ik lapján, s másutt 
mindenütt egyszerűen Altschanznak nevezi, sőt a 398-ik lapon kikel e czifra elnevezés ellen, 
azt mondván: „Der schöne, breite aber auch verhauene und nur zu einem Reitwege eröffnete 
Pass Altschanz ist wohl keine Römerschanze, wie man bisher fälschlich glaubte.”, sem pedig 
valamely római maradvány által igazolva nincsen, mert az ó-sánczi vámnál levő erőditési 
művek, valamint a Garcsinnál levő – e szoros torkolatát védő – vár határozottan a magyar 
korból származnak. 

Az Ó-sáncz szorosán régi időben – a tömösi vám megnyilata előtt – igen élénk közlekedés 
folyt, a mennyiben e szoros egyike volt Brassó és a Barczaság főkereskedelmi vonalának; 
mint ilyen a törököknek hazánkat érintett hadmenetei alkalmával gyakran volt beütési 
kisérletek szinhelye, sőt mint a hagyomány tartja, a hon határai felett őrködő székelyek és 
hétfalusiak gyakran vívták itt a honvédelemnek elszánt harczait; a legutolsó török háborúból 
pedig egy árulás előidézte vérengzés emlékezete maradt fenn a nép emlékezetében. A 
szájhagyomány igy beszéli azt el. A székely határőrök az Ó-sáncz védfalai mellé huzódva, 
három rohamát verték vissza a jenicsereknek, midőn a törökök aranyja által megvesztegetett 
német parancsnok rendeletet adott katonáinak, hogy hosszas lődözés miatt piszkos 
fegyvereiket szétszedve takaritsák meg. De mialatt a vészt elvonulni hitt legénység 
gondtalanul takaritaná fegyvereit a Szász-Jánso bérczén belopódzott törökök hátulról 
megtámadták, s a fegyvertelenek nagy részét legyilkolták. Árulás által nyert győzelmüknek 
azonban nem soká örülhettek, mert prédavágyó hordáikat a Garcsini belső várnál levő 
székelyek és a támogatásukra fegyvert ragadott hétfalusiak egy elszánt véres harcz után 
visszaszoritották, mikor az áruló parancsnok is kézre kerülvén, ugy büntették meg, hogy az 
aranyat – melyért árulást követett el – megolvasztván, torkába öntötték. Ily iszonyuan 
lakoltatja a néphagyomány a hazaárulást, mi, ha valóban megtörtént, méltó büntetése volt a 
legundokabb véteknek. Valóban megdöbbentő jelenség, hogy a székely határőrség 
szervezésekor reájuk erőszakolt idegen tisztekhez mily kevés bizalommal viseltettek a székely 
bajnokok, s hűségük iránt mily nagy kételyt tápláltak keblükben. 

1849-ben a muszka invasiókor itt őrt állott honvédek szintén az ó-sánczi vámnál, mint ezen 
szoros hadászatilag legfontosabb pontjánál foglaltak állást és helyezték el ágyúikat, de azokat 
használni nem volt alkalmuk, mert a muszkák, a mint tudjuk, a Bodza és ó-sánczi szoros 
kikerülésével a tömösi és törcsvári szorosnál törtek be. 

A Tatrang völgye, mely az ó-sánczi vámnál egybeszükül, a völgyzáró Ékoldalán felül azon 
Ékmezőnek nevezett tágabb völgygyé szélesedik ki, mely a Döjtöne folyamvölgyével egybe 
olvadva oly tekintélyes térséggé növi ki magát, hogy ott egy falu nem csak elhelyezkedést, 
hanem földmívelésre is alkalmas tért nyerhetne. Keletkezőben is volt már itt egy falu, mert 
régibb időben, még e század első felében is a hétfalusiaknak számos fürészmalma és a fürész 
gazdáknak számos lakháza volt e szép völgyben s hétfalu népfeleslege különben is kezdett 
volt ide telepedni, hol a földmívelésre alkalmas tért, a marhatenyésztésre gazdag legelőket, s a 
tönköknek és deszkáknak szállitása által nyereményes keresetmódot találtak; de Brassó, mely 
e nép megélhetésének és gyarapodásának mindenütt útját állotta, a hétfalusiak erdőségeinek 
lefoglalásakor és a deszkametszés betiltásával ezen keletkező gyarmatot is megsemmisité, s 
ma Hétfalu népfeleslege a szomszéd fejedelemségekbe vándorol ki, a hazának nem kis kárára. 
Az Ékmező pedig puszta elhagyatottságában várja azon jobb időt, a midőn a Hétfalusiak 



visszanyervén lefoglalt erdőségeiket, ismét fölépithetik fürészeiket s megszállhatják a 
gyarmatositásra önként kinálkozó Ékmezőt. 

Ezen nevét jogosan viselő ékes mező jelen elhagyatottságában is egyike a legtermékenyebb és 
legszebb havasi térségeknek, melyet minden oldalról erdők zöld koszorújába fogott bérczek 
környeznek; e bérczek fölött a tenyészvonalon felül ható kopasz csúcsai magasulnak fel a 
büszke Vajdahavasnak, a Dosszu Piélinek és a hatalmas Toth Pál vagy más néven Páltinnak, 
mely a Döjtöne völgye mellett hosszan nyujtja el sziklagerinczekkel ékes kifutványait. A 
Döjtönének kies völgye a tömösi szorossal párhuzamos futást véve délirányban nyomul be e 
havasok tömkelegébe; minden oldalról kristály patakok törtetnek le a legszebb havasi 
völgyekből, melyeknek emberkéz által alig érintette őserdőségei közül, minden 
léptennyomon, a legcsodásabb, a legmeglepőbb sziklaszálak és szirtgerinczek emelkednek fel, 
oly szép tájak festői ékitményeiként, melyeknek festői ecsetre méltó képeivel egy albumot 
lehetne teletölteni; de én az elragadtatás mellett mindig éreztem azon fájdalmat is, hogy 
munkám korlátolt tere és az annál alkalmazni kényszerült gazdálkodási elv nem engedik meg 
az ily tájaknak se tüzetes leirását, se képekben való előtüntetését; mindazonáltal még se 
tehetem, hogy legalább meg ne nevezzem a Döjtőnébe mindkét oldalról beszakadó 
mellékcsermelyeket. 

A jobb partilag beszakadók (alulról fölfelé menve) ezek: Öregbércz vize (Bratin pláj), 
Cziczepataka, Vakaria völgyevize, Alsóhideg-völgyvize, Jancsiélevize, Felsőhideg-völgyvize, 
hol nagy mennyiségű kénes forrás buzog fel, Fürészvölgy vize – hol régebb fürészmalmok 
voltak. – A balpartilag beszakadó patakok ezek: Szász Jánosvölgye vize, Mélyárok, Erősjárok, 
Alsó-Bejér, Czimbor mezeje pataka, Dávid Mártonvölgye vize. Ez és a túloldali Fürészvölgy 
vize, az utolsók, ezen felül van a Predelucz völgye, melyről a már csekély vizmennyiségre 
apadt Döjtöne rohan le zuhatagos szép medrében. A Döjtöne forrásfeje az ó-sánczi vámtól jó 
másfél mfdre levő Predelucz tetőn van, ezen vizválasztó hegygerinczen huzódik el hazánk 
határa, s mert itt a Döjtöne völgyén feljövő ösvényen ki lehet Oláhországba jutni, a 
fejedelemségnek fiók vámhivatala van ott elhelyezve. De térjünk vissza a Tatrang völgyére. 

A Tatrang vizmennyiségének igen tekintélyes részét a Döjtönéből nyevén, azon felül jóval 
kisebbé lesz, de azért vidéke nem csak hogy nem veszt érdekéből, sőt nagyszerűség 
tekintetében még nyer, mert a mint a havasok közép zöméhez közelitünk, az azok előhegyeit 
alkotó völgyszegélyző bérczek hovatovább nagyobb mérvűekké, s sziklagerinczeik változatos 
szépsége által feltűnőbbekké lesznek. Lássuk e bérczeknek már nyelvészetileg is érdekes 
elnevezéseit. Balról az ez oldali havasok közép zömét alkotó Vajda havassal egybefüggő 
Vidacs-bércze, Táltosbércze, Begyenbércze és Bacsó-szécse emelkedik, mig a szemben levő 
jobboldalon az Ördögbérczének kifutványai és a büszke Kalán-szécse huzódik el, mig fölöttük 
a Tezla roppant sziklahalmaza pompálkodik, mely a mint hozzá közelitünk, hova-tovább 
imposánsabb alakot ölt s diadalmaskodni látszik a nála jóval magasabb, de távolabb eső 
Csukáson. 

A fennebb emlitett völgyszegélyző bérczek mindenikéről – hasonnevű – csermelyek törtetnek 
le, melyek nem csak termékeny kaszálókat és legelőket nedvítenek dús tenyészéletet fakasztó 
hullámaikkal, hanem több helyt igen festői sziklaszorulatok közt zobogó zuhatagokkal 
gyönyörködtetik az útast, ki e havasok elhagyatott magányában nem is sejtett szépségek 
szakadatlan füzére által lesz a legkellemesebb, a legváratlanabb meglepetéseknek kitéve, s 
azok folytonossága által elragadtatva. A miként a völgyszegélyző bérczek, ugy maga a 
Tatrang völgyének neve is váltakozik, mert a Döjtene beszakadásánál Ékmezőnek hivott völgy 
a Begyenpatak beszakadásán felül Bacso-Szécse, még fennebb Voláson földje nevet ölt. 



De im elértünk már a jobboldali Tezlapatakát, melynek völgyfenekén a közelből valóban 
nagyszerű Tezlának, erdők zöld keretébe fogott, habszerűen fehér sziklái alkotják a 
legbámulatosabb háttért. A Csukás – melyet megszoktunk a Tezlával párhuzamos 
versenytársként feltűnve látni, – itt egészen háttérbe szorul s helyét Tezla társhavasa: az ezüst 
kupot utánzó Dobromir foglalja el. Elragadóbban szebbet, és meglepőbben nagyszerübbet alig 
lehet képzelni, mint a fenyvesek lengő bokrétája közé fogott e tüneményszerű kép, melyet, 
mivel majd lesz alkalmunk közelebbről és részletesebben is vizsgálni, most mellőzünk s 
tovább haladunk a Tatrangnak zugó hullámvonala mellett; azonban folyónk a Tezla pataka 
beszakadásán pár ezer lépéssel felül megsemmisül, illetőleg csak nevét veszti el, mert ott két 
ágra oszolva, eddigi Nagy-Tatrang neve elenyészik, a mennyiben a délkeletnek tartó egyik ág 
Kecske-Tatrang, az északkelet irányból lefutó másik folyam Kiság nevet veszen fel. 

A két folyamág közül az első a jelentékenyebb, mely a hazánk határszélén felmagasuló Lovak 
havassából és a három Kecskelábból (Picsora kapri) ered, s azután egy, két mfdnél hosszabb 
félkör irányú folyással*Ez útjában számos patakot veszen fel; nevezetesebb az Urlátpataka, 
és a magas Szlojerből eredő Markosán-pataka. ér azon már jelzett pontra, hol a Nagy-Tatrang 
név keletkezik. A Kecske-Tatrangot mindezen előnyei mellett mégis túlszárnyalja a 
szerényebb Kiság, mert amannak eredete oly magas vizválasztó havasokra*Az emlitett 
Kecskelábak, melyeknek nyugati oldalán a Kecske-Tatrang, keleti oldalán pedig az 
Oláhországnak tartó Válya Nyigra ered. esik, hol a szomszéd országba közlekedést nyitni 
csaknem lehetetlen volt, s igy az útat*Ez út azonban nem más mint lóháton járható havasi 
ösvény, mert a szekérút csak is az ó-sánczi vámig tart. a csekély magasságú vizválasztó 
hegységen eredő Kiság mellett vezették fel. Ez okon mi is elhagyjuk a Kecske-Tatrang ős 
erdők rengetegeibe vesző járatlan völgyét, s a Kiságnak lankásan emelkedő völgyén hatolunk 
fölfelé; de alig tehetünk pár száz lépést, hogy ismét meg kell állapodnunk, mert a balpartilag 
Kiságba szakadó Babaronka-patak völgynyilatánál oly bűvös látvány tárul fel, mely 
akaratlanul is leszegzi lábainkat, mert a Babaronka a Csukás vizvezetékét képezi; e roppant 
havas, melynek tetőcsúcsait imént csak a távolból láttuk, s melyet már rég elvesztének 
szemeink, itt egyszerre, váratlanul egész nagyszerűségében aljától roppant magasságba 
fellövelő tetejéig tünik fel a szemlélő előtt, feltárva roppantottsága mellett bámulatos 
részletszépségeit is, melyekről csak annak lehet képzete, ki havasaink e szép példányát 
közelből is vizsgálta. De mi azt még közelebbről fogjuk megbámulni, mert oly annyira 
elragadott annak nagyszerüsége, hogy azonnal elhatároztuk következő nap reggelén a büszke 
havas tetőormára felmászni; s igy a viszontlátás felüditő reményével inténk búcsút feléje, s 
folytattuk útunkat a határszél felé. Utunk az Kiság völgy körén haladott ugyan, de nem 
közvetlen a csermely mellett, hanem a jobboldalán elhúzódó Pajor erdeje nevű hegyoldalon 
emelkedett fel a Pajor havas- vagy Esztena tisztására, egy fenyves erdők koszorújába foglalt 
gyönyörű irtványra, mely az itt nagy számban legelő juhnyájaknak nyujt dús legelőt, s mely 
kétségtelenül a szépségben minden lépten fokozódott ó-sánczi szorosnak egyik fénypontját s a 
maga nemében a nagyszerüség versenyének ne továbbját képezi. Már magában kellemes 
meglepetést képez e vadonban az ember jelenléte, ki ide e távol zugba is elhozza a hasznositás 
elvének üdvét; már magában is édes merengésre késztet a szétlegelő nyájak kolompzenéje, s 
az őrkutyáknak a bérczek által sokszorosan viszhangzott ugatása; már magában is jól esik az 
emberlakta vidéktől távol eső tájon ujból emberi tanyára találni, a dús források közelében levő 
esztenában*Esztenának nevezik a székelyföldön a juhpásztorok tanyáját. Itt az esztena egy 
hosszú fenyőgerendákból egyberakott törpe épület, melynek közepén nyilat van hagyva azon 
czélból, hogy a fejést ott eszközöljék, egyik oldalon van a pásztorok lakosztálya, túl a turó 
készitésére szükséges helyiség, mind kettő törpe és eléggé piszkos helyiség. Ez egészet 
fáknak lehántott kérgével és bőrökkel fedik be., honnan szivélyes köszöntés hangzik, s a 
készséggel kihozott orda és sajt képviseli a vendégszeretetet. Ezen idylli jelenet, ez a vonzó 



csendéleti kép, s az a bérczen merengő pakulár*A juhokkal járó pásztornak pakulár, a 
gazdának major a neve., érzelmes tilinkó-zenéje, egyaránt kellemes, vonzó képét mutatja az 
ember békés magányban tanyát ütött boldogságának, mely a csekély igényekben találja 
kielégitését. De mind ez csak vonzó előtért szolgáltatott azon valóban kitünően nagyszerű 
háttérhez, minőt szorosaink egyike sem tud felmutatni; mert ott van ujból a Csukás, 
sziklagerinczeinek nagyszerüségével alkotva oly háttéri díszletet, mely a legmerészebb 
várakozást is felülmulja, mely a legélénkebb fantásiát is túlszárnyalja. Mellékelt képünk mely 
az Esztena tisztását a háttéri Csukással tünteti elő, csak némileg adhat fogalmat e táj 
nagyszerüségéről, a mennyiben csak egyik szögletét tünteti fel e havasregio pompálkodó 
díszkeretének; mert a Csukás, mely a látkör északnyugati szögletét tölti be, csak bogpontját 
képezi azon félkör idomú havaslánczolatnak, mely onnan merész kanyarulattal huzódik 
keletnek, alkotva hazánk határszélének páratlanul nagyszerű s áthatlanul óriási sziklafalát. 
Ezen a Csukással egybefüggő, annak hatalmas kifutványát alkotó havas-karaj főbb csúcsait a 
Pajor-havas*E havas a hétfalusi Pajor családtól vette nevét., Zenoga és Bretocsa alkotják; 
kopár, tenyészet nélküliek e havasok, az ember azoknak mi hasznát sem veheti; de annál több 
szépségi kincset halmazott ott egybe a természet rendező keze, mely a kopárságért 
nagyszerüséggel kárpótolta a kiszorított embert. Igen, mert ezen eocengyüleg kőzetű 
sziklaormok oly csodás alakzatokat mutatnak, minőket én sehol sem láttam, melyekkel 
alakszépségben oly változatos mészkő hegyeink se tudják a versenyt kiállani; mert ezen 
félelmes magasra emelkedő sziklacsúcsoknak oly gerinczei nyulnak le, melyek különálló, 
egymást sorban követő csompokból (sziklaszálak) vannak egyberakva; e csompok itt-ott több 
ezer láb magassággal birnak, s roppantottságuk mellett alakzatuk sokfélesége által tünnek ki, 
előállitva mindenféle csodás épitészeti, vagy özönviz előtti állatok roppant válfajainak 
meseszerű alakjait. Itt valójában az ösznagyszerüséggel a részletek nagyszerüsége arányban 
van, s a szemlélő mintegy elkábul ennyi elragadó behatás alatt, s hajlandó e látványt e földön 
fel nem lelhető bűvös tüneménynek tartani. 

A havas-karaj végcsúcsa a Pajor havas, melynek fürészként kizig-zágozott végső gerincze 
merészen hanyatlik le; ez és a Lovak havasával kapcsolatos Babics közt egy csekély 
magasságu hegyhát, az ugynevezett Bretocsa van. Itt ered a hazánk felé befolyó Kiság a 
hegyhát nyugati, és az Oláhországba befolyó Bretocsa a hegyhát keleti oldalán. A hegyhát 
tetőpontján – mely oly csekély emelkedésű, hogy vasútat is könnyen át lehetne vezetni – van 
hazánknak árván hagyatott határa, mely felett senki sem őrködik, s mi is csak arról tudtuk 
meg, hogy más országot érinténk, hogy egy nyomorult kunyhóból vagy nyolcz, eléggé 
rongyos és vad kinézésű ember állott ki előnkbe, nem azért, hogy menetelünkben gátoljanak, 
hanem hogy egy kevés pálinkát, pár krajczárt és dohányt kérjenek tőlünk. Ezek nem mások 
voltak mint oláhországi plájások, kik az egykor itt állott bretocsai vám helyén őrködnek vagy 
inkább henyélnek, mert az útnélküli szoroson semmi kereskedés se foly, s legfölebb juhnyájak 
becsempészésének megakadályozása képezi feladatukat. A régen itt volt bretocsai vámot most 
alább vitték a Telyaszin völgyébe, honnan a Sinai kolostornak fénylő kupolája ragyogott a 
napnak odaeső búcsúsugarai alatt. A határőrök váltig biztattak, hogy menjünk oda éjjele, 
ajánlkozva, hogy jó borravalóért elvezetnek; de mi korán reggel a Csukást akarván 
megmászni, miután a Bretocsa forrásának kirstály vizéből szomjunkat enyhitők, visszatértünk 
az Esztena tisztására, hol éji tanyánkat csakhamar egy roppant máglyának lángözöne világitá 
meg. 

XII. A tömösi szoros. 



 
FEJEZETEK 

A „Magyar vár” és a honvédek termopyle-i 
harcza a tömösi szorosban. 
Ezer lépéssel fennebb a Nagykő-havasból egy sziklagerincz nyulik le a Tömös völgyébe, s azt 
annyira elzárja, hogy a folyó és útnak alig marad hely. Ezen körülbelül 100 láb magasságu 
sziklagerinczet a hétfalusiak ma is Magyarvárnak nevezik azért, mert 1849-ben az orosz 
invasiókor itten volt Kis Sándornak utolsó hadállása*Az előtt a sziklagerinczet egyszerűen 
Hammas-nak nevezték.. Az ezen szoros védelmére rendelt székelység hős vezérüknek 
vezetése alatt bár maroknyi nép, a roppant barbár sereggel szemben emberül megállott, s a 
Prediáltól fogva minden talpalatnyi földet egész a végletekig oltalmazott; az ős classicus kor 
hősiességével küzdökből már sok elhullott, kevés ágyúikból is kettő már leszerelve, még csak 
1300 ember állt a vezér körül, s azokból is igen sok sebterhelt, csak 5 ágyújok maradt, s mégis 
hátrálni nem akarván: ezen sziklagerinczen megállottak; a 28000 orosz szégyen és düh 
fokozta elszántsággal rohant, de a maroknyi székelység s a kartácsot szóró ágyúk mindég 
visszaterelték. E soha nem látott hősiesség annyira imponált a zsoldos seregnek, hogy azt 
kancsukával kellett előre kergetni, azonban ott a székelyek golyózápora és szuronya mindig 
visszavetette; már visszavonulásra gondolt a tehetetlen vad zsoldos sereg, midőn egy Gebauer 
nevű brassói erdész, a hegyi ösvényekkel ismerős lévén, a Posztovár völgyében levő 
csempészek ösvényén nehány zászlóalj muszka gyalogságot fölvezetve, az Alsó-Tömösön 
alól levő Drága völgyén lekalauzolta. Ezek hátban, a sereg zöme szemben és oldalt támadta 
meg a kis honvéd sereget. Iszonyú élethalálharcz kezdődött, melyben egy 25 ellen harczolt, 
mig végre az ellentállás lehetetlensége előállván, a hátulról támadókon átvágták magukat 
honvédeink, s kik e végső tusában el nem hullottak, a megmentett ágyúkkal a Kőhavas 
erdőségein és Hétfalun át elmenekültek, hogy pár nap mulva (junius 27-én) a kökösi hidnál 
ujra homlokot forditsanak, és győzelmet arassanak a Tömösnél betört muszkák felett. 

E harczokat bár minő tekintetben veszszük szemügyre, csak a termopylei hősök harczaival 
hasonlithatjuk egybe: hisz a kik itt harczoltak, a maroknyi nép, mely egy egész hadsereggel 
állott szemben; az alig ezernyi hős, kik itt 28 ezerrel szálltak viadalra, a győzelem minden 
lehetőségétől megfosztva csak hősi halál és dicső példáért küzdöttek: mintha minden követ, 
göröngyöt, minden talpalatnyi helyet életük föláldozásával kivántak volna megtartani a 
hazának, vagy lépteik minden nyomát a magyar hőskor mythosza szinterévé szentelni lett 
volna dicsőséges pályájuk törekvése. Vezérük a dicső Kis Sándor méltán hasonlitható egy 
Leonidás vagy Zrinyihez, hiszen az ő küzdelme elszántsága s az eredmény, mit 
magatartásával elért a szent ügy, épp oly fontos vala, s ő is gyáva önmegadás helyett a 
halhatatlan halált választá. És e nemes küzdelmek által szentesitett sziklagerinczet méltán 
nevezte el Magyarvárnak a nép, mert erős vár volt az, melynek védfalait sziklakemény 
székely férfiak melle alkotá; vár, melyről a székely névre dicsőség sugárzik vissza. Ott 
vannak a sziklagerincz déli oldalán az ágyútelepek begyepesedett védsánczai, ott van a 
sziklagerincz belső oldalán a halom, mely alá az elesettek, túloldalról egy más halom, hol az 
ellenség halottai vannak eltemetve. Ott látszanak a sütőkemenczék helyei, hol a tartalékul 
hátrahagyott muszkák*Mert e szikla, hol annyi muszka hagyta fogát, annyira imponált a 
muszka hadvezérnek, hogy azután hetekig megszállva tartotta. a hétfalusi birákat con amore 
kancsukázták; ott vannak a golyórongálta sziklák, ott e kicsiben is nagyszerű történeti 
drámának minden helyei, hol minden szikla, minden kavics, minden bokor, minden hant 



dicsőségről beszél, s a honfi útas szent ihletet érez e helyeken, melyek puszta 
elhagyatottságukban is élénk benyomást tesznek a szivre, s védik e dicsteljes napok emlékét. 
Ha a görög nép ezredévek multán is büszke önérzettel mutat Marathonra, a Termopylákra, 
Salamisra és Plateára, mi is akként mutathatunk a Prediálra, Felső-Tömösre, Magyarvárra, 
kökösi hidra, Szépmezőre, Szemeriára, Szent-Györgyre, Árapatakra, aldobolyi hidra, tusnádi 
szorosra, Nyergestetőre, hol mindenütt dicsőséget arattak a székely fegyverek, mindenütt a 
szabadságszeretetnek, a szellemi emelkedettségnek, a zsarnokság, a durva anyagiasság feletti 
győzelme és dicsősége van megörökitve; hol a végső szomorú eredmény után is nem a 
győzőt, hanem a legyőzöttet illeti a dicsőség, mert az ő zászlójára volt irva a jelszó, mely 
halhatlanit: a szabadság. Vezesd el székely fiaidat e szent helyekre, hogy tanuljanak meg 
hősökké lenni, ha veszély fenyegeti a hont. Én ez ismertetés után hódolatom adóját azzal 
igyekezem leróni, hogy a Magyarvárnak mindkét oldalról felvett képét melléklem. Szép e táj 
magában is; de százszor szebb a hozzá csatolt emlékek keretében. Most pedig, miután e 
nagyszerű küzdelmet itt általánosságban jellegzém, részletezni is fogom az itteni harczokat és 
az azokban részt vett csapatokat és egyéneket ismertetni. 

A midőn Bem a hadtörténelemben mindig bámulatos példaként fennmaradó gyorsasággal 
kikergette Erdélyből Puchner büszke hadseregét a Brassó és Szeben által behivott muszka 
haderővel együtt: ezek szégyenletes futását látták a tömösi szoros bérczei, mert ezen szoroson 
tódult ki a székelyek által űzőbe vett vert had. Erdély ki lévén tisztitva, Bem a határszéli 
szorosok védelméről gondoskodott, a szervezetet meginditotta, maga pedig 10,000 erdélyi 
honvéddel a Bánátba ment ki, az ott betörést kisérlő Puchnernek orrára kopintani. Mig ő 
győzelemről győzelemre vezette ahoz szokott hadseregét, azalatt a magyar nemzet felett 
elvettetett a koczka, a muszka interventio el lett határozva, s Európa uralkodói és népei között 
egy sem volt, a mely ezen a közszabadság ellen elkövetett durva merényletnek bár csak szóval 
is ellenszegült volna, ők szótlanul nézték, hogy Európa biztonságának és szabadságának dicső 
fellegvára miként aknáztatik alá, hogy a muszka miként rombolja szét azon védfalat, a mely 
Európát és a polgárosodást sok századok annyi vészei közt fedezte. Midőn a népek s főleg 
midőn az akkor Európának irányt adó Anglia és a franczia köztársaság ezt elnézte, akkor 
elveté magvát Sebastopolnak és a franczia nemzet mostani megaláztatásának; mert a 
politikának szintén meg van logikája; s e harczok, melyek annyi billiót és annyi százezer 
életet fogyasztának, – nem voltak mások, mint a magyarországi muszka invasio természetes 
következményei és folytatásai. A mint a muszkák szabadságfojtó vad hordái megindultak 
hazánk felé, a meglepetett nemzet minden előintézkedést megtett az önvédelemre; de ki volt 
fogyva az időből, hiányzott had készlete; s ha az invasio csak még két hónapot késik vala, 
bizonynyal nem ugy végződik pályafutása, s még igy is, ha árulás nem lankasztja a nemzet 
erejét, kérdés: vajjon Paskievics babérjai helyett nem csalánkoszorúval tért volna vissza 
kancsukás urához. A muszka hadvezetők ismerték Bem képességét, látták Háromszék 
harczaiból, hogy miként harczol a székely, s azért Erdély ellen aránylagosan nagy erőt 
inditottak, és pedig a véderőt megosztandók annak csaknem minden határszéli szorosán beütő 
sereget inditottak. A legnagyobb erő, a támadó haderőnek Lüders által vezetett zöme a tömösi 
szorosnak irányzá műveleteit, talán azért, hogy a Brassóból e szoroson át kiszaladt osztrák-
muszka haderő korábbi kudarczát helyrehozza; vagy azért is, mert a székelységnek szivére, a 
legyőzhetlen Háromszékre az itt és Ojtozon betörő kettős támadással a halálcsapást akarta 
mérni. 

A Barczaságon egy gyenge honvéd dandár volt elhelyezve Kis Sándor ezredes 
parancsnoksága alatt; e haderő annyival inkább elégtelen volt, mert nagy terjedelmű védvonal 
s a Barczára vezető számos szoros felett kellett őrködnie. Midőn junius hó első felében a 
muszka sergek hazánk felé közelitve támadási szándékuknak jelét adták, Kis Sándor a 



parancsnoksága alatti dandárt lehető legczélszerűbben felosztotta, mégis minden állomást 
csak nagyon gyengén fedezhetett, nem birván kellő haderővel. Ennek bizonyitására lássuk 
sergének beosztását. 

 

A Magyarvár sziklagerincze délről a tömösi szorosban. (Rajz. Greguss J.) 

 

A Magyarvár sziklagerincze északi oldalról a tömösi szorosban. (Rajz. Greguss J.) 

Brassóban, hol a sereg tartalékának kell vala lennie, nem volt más haderő, mint a 86-ik 
honvéd zászlóalj két százada Vas István és László Károly századosok vezénylete alatt és egy 
osztály székely huszár Daczó Zsigmond őrnagy, fogarasi Moján Dániel segédtiszt, Gábriáni 
József, Gyárfás Samu, Reznek Károly századosok és Popa hadnagy vezetése alatt, e mellett 
némi csekély nemzetőrség. 

A Bodza és ó-sánczi szorosokba, hol a támadás szintén lehetséges volt, nem jutott több mint a 
85-ik zászlóalj két százada Hengel Béni és Vatán (jelenleg bereczki tanácsos) századosok 
vezénylete alatt. 

A törcsvári szorosban: Krasznay Pál őrnagy parancsnoksága alatt egy ujoncz honvéd 
zászlóalj, és a hétfalusi zászlóaljból 3 század Mircse Dénes, Dávid Lajos századosok, Szőcs 
Dániel főhadnagy, Vén Ferencz és Orbán János hadnagyok vezetése alatt, s végre a leginkább 
fenyegetett tömösi szorosban, hol Szabó Nándor alezredes volt a parancsnok, következő 
csapatok álltak: négy század a 85-ik zászlóaljból Mara Gábor őrnagy vezetése alatt*Az alig 
21 éves kitünő őrnagy később a kökösi hidnál Gábor Áronnal egykorúlag esett el, jeltelen sirja 
a teleki református egyház czinteremében domborul., segédtisztje volt rétyi Székely Dénes; 
századosok: Bereczky László, Botár Ödön, Medveczky Béla, k.-vásárhelyi Nagy Károly; 
hadnagyok: sz.-léleki Balogh József, bereczki Paskó Antal, egerpataki Kis György, k.-sz.-
léleki Könczei Albert, ilyefalvi Lőte József, barothi Gergely Ferencz és köpeczi Biró Ferencz. 

Ezen négy századon kivül ott volt az Udvarhelyszéken alakult 7-ik határvéd zászlóalj, 
melynek őrnagya oroszhegyi Jánosi József volt; századosok voltak: angyalosi Sebestyén 
Sándor, Frank József, Ugron József, Lázár Mihály, Gyulai Ferencz, Bajkó András; 



főhadnagyok: Derzsi János, Bereczky Zsigmond, Fodor Károly, (hunyad m.) Sándor János, 
Bajkó József, Haricska József, László János; hadsegéd Barabás József; főorvos Szakács 
István*Ez a zászlóalj Udvarhelyszék havasalján, sóvidéken és Keresztur fiszékben Bem 
rendeletéből toborzás utján állittatott; oly nagy volt az anyaszék székelyeinek harczvágya és 
szabadságszeretete, hogy 6000 ember ajánlkozott, kik közül fegyverhiány miatt csak 1200 
embert választott a szervezéssel megbizott Jánosi. Ezek mind 30–35 éves meglett emberek 
voltak, a daliás székely népnek legszebb fiai; Teleki Sándor a megalakult csapat felett szemlét 
tartván kijelenté, hogy ily szép zászlóaljat soha se látott. De a zászlóalj fölszerelése nagyon 
hiányos volt, mindössze 600 szuronyos fegyverük volt, a többi vadászfegyverekkel volt ellátva; 
ez azonban nem gátolta abban, hogy ez a csapat a hősiesség csodáit fejté ki a csatákban. A 
tömösi betörésnél viselt dolgaikról alább fogok szóllani. A Tömöstől való visszavonulás után 
ott voltak az uzoni, kökösi és szentgyörgyi csatákban. Ez utóbbiban az udvarhelyszéki 
határvédzászlóalj oldaltámadása menté meg a magyar hadsereget; s ha a csata kezdeténél az 
ellenségre rátörni akaró udvarhelyszéki zászlóaljat Gál Sándor féltékenységből vissza nem 
rendeli, e csata bizonnyal másként ütött volna ki. A zászlóalj tisztei közül legkitünőbbek 
voltak: Frank, Bajkó András, Sebestyén és Barabás József; ez utóbbi a kökösi csatában 
egymaga 9 muszka dzsidással viaskodott, kik közül 6-ot levágott; épp ily merész és 
rettenthetlen volt a legénység is; a kökösi csatában midőn már a visszavonulási parancs 
kiadatott s a honvédsereg visszavonulóban volt, Frank és Sebestyén századai egymagukra 
áttörtek a kökösi hidon s a muszka dzsidások közt iszonyú öldöklést vittek végbe; s végre az 
őket körülözönlő muszkákon átvágva magukat, csekély veszteséggel visszavonultak. A 
szentgyörgyi szerencsétlen csata után Jánosi a Rikába rendeltetett zászlóaljával, hol Bem 
felkeresvén, a parancsnokoló őrnagynak azon platonikus rendeletet adta, hogy „bis auf den 
letzten Mann”. Udvarhelyszék hősei a hős vezér rendeletét bizonyosan teljesitették volna, de 
alkalmuk nem volt, mert az ellenség kikerülte a Rikát. Az alatt megtörténtek a segesvári és 
tusnádi szerencsétlen csaták, s igy a rikai őrség kiesett a csatavonalból; hogy abba 
bejuthassanak Karácsonyfalván, Lövéten és Oláhfalun át Parajd felé huzódtak, Gál Sándor 
hadtestével egyesülendők; de Gál Sándor hadtestével már elhuzódott a Mezőség felé; nem 
sokára az utolsó honvédsereg is letette Sibónál a fegyvert, s igy az udvarhelyszéki 7-ik 
határvédzászlóalj a szabadság védelmére többé mitsem tehetvén szétoszlott. Legtöbb része 
besoroztatott azután az osztrák hadseregbe. Jánosi sokáig bujkált a havasokon, s bár 
katonasággal üldözték, soha elfogni nem tudták, mig magát önként meg nem adta; ekkor 
elitéltetett 18 évre, melyből 5 évet a josefstadti várban töltött, kiszabadultával visszavonult 
szülőfalujába Oroszhegyre, hol most is él. Hogy a zászlóalj rövid hadipályája alatt is mily sok 
dicsőséggel tetézte a székely nevet, azt e rövid vázlatból is meglehet itélni. Bár csak 
találkoznék valaki e zászlóalj történetének tüzetesebb megirására.. 

Egy század Borbáth-huszár, melynek századosa volt a csapatot alaktott bibarczfalvi Borbáth 
László; hadnagyok: Gidófalvi Lajos, Gidófalvi Gábor, bibarczfalvi Benedek Ferencz, 
legénység 120. 

Tüzérség volt mindössze 7 ágyú, Semsey Tamás tüzérszázados parancsnoksága alatt*Semsei 
valamint itt, ugy a kökösi hidnál, Nyergestetőn s mindenütt, hol jelen volt, kitüntette magát.; 
hadnagyai voltak: Bora István és k.-vásárhelyi Molnár József. 

Eleinte még a Tömösön volt a 86-ik honvéd zászlóalj két százada is, Tuzson János őrnagy, 
bodosi Dávid Péter és k.-vásárhelyi Szász Dániel századosok vezénylete alatt; de ezen két 
század már a csata előtt a tömösi és törcsvári szorosok közt levő Siboti állomás megszállására 
rendeltetett, a hol Tuzson János parancsnoksága alatt e két század gyalogság, egy lovas század 
és két kis hegyi ágyú képezte a muszkák itteni támadása elébe állitható csekély erőt. E szerint 



a tömösi szorosban levő véderő mindössze is alig tett 1600 azaz ezerhatszáz embert, ezek közt 
is ezernyi ujoncz (udvarhelyszéki határvédzászlóalj), a kik részben vadászfegyverekkel voltak 
ellátva s különben is nagyon hiányosan fölszerelve. 

Az itt működött erőknek ily ismerete nagyon szükséges az események megértéséhez, mert az 
itt vívott csaták óriási nagysága voltaképen csak akkor lesz megérthető, ha tudjuk, hogy itt 
1600 roszul fegyverzett székely harczolt a muszka hadsereg 28,606 elitejével; s hogy az 
oroszok 60-at túlhaladó ágyúival csak 7, Gábor Áron műhelyéből kikerült, ágyút állithata 
szembe a magyar védcsapat. Fölemlitém névszerint itt a csapatoknak legalább 
tisztjeit*Legalább azokat, kiknek ottvoltát kitudnom sikerült., bár csak tudhatnám ezt tenni 
minden közharczossal is, mert ezek mindnyájan egytől-egyig halhatatlanokká tették magokat. 

A tömösi őrsereg állomása a határszéli Prédiál-tetőnek egy a Právoda völgye felé kirugó s a 
Prédiálra feljövő útat uralgó hegyfokán volt*A mostani oláh vámon – mely akkor lenn volt a 
Právoda völgyében – alól, ott hol a régi Prédiál kolostor romjai látszanak.. Az előőrsön levő 
udvarhelyszéki határvédzászlóalj*ember, mert két század másutt volt. a Borbáth-huszárokkal 
kezdették meg és folytatták, ritka bátorság és rettenthetetlen hősiességgel a négy napig tartott 
előőrsi csatározásokat, mely folyton a muszkák visszaüzésével végződött, mire nagy 
befolyással volt Molnár József tüzér hadnagy oroszláni bátorsága, ki négy kis ágyújával 
roppant öldöklést vitt végbe a muszkák között. Jun. 17-én hajnalban egy német eredetű 
kaluger hírt hozott, hogy az egész muszka tábor előrenyomulóban van; a parancsnok Szabó 
Nándor maga tett táborkarával egy kémszemlét a sinai kolostor felé; egy őket üzőbe vett 
kozák század csakhamar meggyőzte a hozott hir valóságáról. Lüders tábora valóban közelgett 
hazánk határaihoz, vezettetve az osztrákok részéről oda rendelt b. Józsika János*Ez az ur az 
aranyosszéki székely huszár század századosa volt, ott megkisérlé – a mint e munka V-ik 
kötetében előadtam – azon századot a kötelesség útjáról eltántoritani, de az nem sikerülvén, 
egyenesen átment az ellenséghez, ott ellenünk harczolt s a muszka invasiókor a hont 
lenyügező ellenséget vezette hazájára. Jelenleg mint excellenciás ur nagy nyugdijt élvez; de e 
pénz, melyen annyi leölt honfi vére piroslik tüzparázs lehet, mely lelkét égetheti, s mely nem 
kárpótolja azon emberileg legnagyobb megaláztatásért a mely akkor érte, midőn a sebeiben 
haldokló Kis Sándor a hozzá közelgőt, mint nyomorult hazaárulót kergette el szemei elől., 
számos kimenekült brassai szász, azok közt a Tömös köri erdőségek minden zugát ismerő 
Gebauer erdész által*Ez az ur Fogarasban máig is hizlalódik az általunk fizetni kellett 
nyugdijon.. 

Jun. 18-án reggel már az előőrsök a szkid kolostornál öszetűztek, mi a muszka előcsapat 
visszaüzésével végződött; ekkor egy Szentiványi nevű honvéd harmad magával berontott a 
muszkák sürű tömegébe s azok közül sokakat leölve, bár sebesülten, még is visszajöttek. Ez 
csak bevezető előjátéka volt a véres drámának, mert 10 órakor a Dyck tábornok által 
vezénylett előhad, kibontott zászlókkal, zeneszóval, nagy tömegekben nyomult előre, azonban 
az elbizakodva közeledőket csakhamar megálliták. Semseynek a Prédiál kolostornál felhányt 
sánczokba elhelyezett ágyúi, és a székelyek hatalmas sortüze, mely a nagyon előre nyomult 
muszka tömegek közt iszonyu rombolást vitt végbe s azokat gyors visszavonulásra késztette. 
Ekkor előre robogtak a muszkák nehéz lövegei, s a tüzér és gyalogsági harcz az egész vonalon 
elszántan folyt; az oroszok rohamot rohamra kisérlettek; de a hegyéleken előnyös állást 
foglalt székelyek jól táplált tüze és Semsey kartácszápora által halomra lövetve, mindig 
visszanyomattak. Két óráig folyt az elszánt harcz, mely a fedett helyzetben levő székelyeknek 
kevés, de a muszkáknak roppant áldozatába került; délfelé azonban Dyck tábornok husz 
ágyúja mellé még másik husz érkezett, s Lüders serege zömével is előrenyomulván, a 
bekerittetéstől tartó kis székely sereg a Prédiál-tetőn levő második védsáncz mellé huzódott 



vissza, hol a csata egész elkeseredéssel folytattatott; Lüders kancsukával, s hátuknak szögzött 
töltött ágyukkal kergette rohamra hadcsapatait, tömegre tömeg nyomult holttestek halmazán 
keresztül; de halálba rohant, melyet a magyarok kitünően kezelt ágyúi, s az apró fegyver jól 
irányzott golyózápora nagyon bőkezűen osztott. A kozákok egy megkisérlett rohama Kosztin 
alezredesük elestével nyomatott vissza; azonban a kigondolható legelszántabb és leghősiesebb 
ellentállást elvégre itt is ellankasztá az ellen nagy száma, mely ágyúival, s a hegyekre 
felmásztatott tömegeivel a magyar véderő csekélyre terjedő hadállását ismét veszélylyel 
fenyegette; ennek következtében Szabó Nándor délutáni 3 órakor a visszavonulást elrendelte, 
s az a legnagyobb rendben foganatosíttatott is*E csatákban az udvarhelyszéki 
határvédzászlóalj 50 halottat vesztett, a többi csapatokból is egy ennyi eshetett el, a muszkák 
halottainak száma, mint ők maguk is később bevallották, igen nagy volt, s a tömösi harczok 
folyama alatt megközelité a 3000-et.. A Prédiál tetőre oly roppant áldozat árán feljutott 
muszka tábor nem tartotta tanácsosnak a Tömös völgyébe leszállani, hanem ott hadállást 
véve, egész más nap reggelig mozdulatlanul maradt, csak kozákjainak fellegnyi sokaságával 
nyugtalanitá a visszahúzódó magyar tábort, mely Felső-Tömöst felgyujtva, a Magyarvárnál 
levő harmadik sánczolatnál vett hadállást*Az itteni mellvédeket és védsánczokat Szász Dániel 
mérnökkari százados vezetése alatt és terve szerint rögtönözve, a muszkák beütése előtti 6 hét 
alatt késziték a székelyek és kirendelt szászok; a sziklagerincz melletti nyilat két ágyú által 
fedezett kapuzattal volt ellátva, odább a hegyalján mellvédek és pallisadok által fedezett 
helyzetben ismét két és a sziklagerincz tetején három ágyú volt elhelyezve; a hegy oldalán és 
Magyarvár gerinczén is a gyalogságot fedező töltések és sánczolatok voltak hányva.. 

Ekkor érkezett meg Kis Sándor a Daczó Zsigmond által vezénylett székely huszár-osztálylyal, 
s a vezényletet maga vette át. Kis átlátta, hogy a Prédiál tetői nagyon előnyös hadállás 
feladása a védharcz előnyös folytatását lehetlenné teszi; s azért annak minden áron való 
visszafoglalását elhatározta. Reggel 3 órakor a székely huszárok által erősített táborkájával 
megindult a támadó harczra. A muszkák is éppen arra készültek, s tábori lelkészeik fényes 
isteni tiszteletet tartva, kereszttel kezükben lelkesiték harczra a sergeket, a midőn a 
támadásról nem is álmadozókat a magyaroknak sürű tömegeik közé szórt kartácszápora, és a 
sebes rohanással bevágó székely huszárok támadása nem kis zavarba sőt percznyire 
visszahanyatlásba is hozta. Azonban a legázoltak és halomra lövöldözöttek háta mögött uj 
roppant nagy erő sorakozott, a muszka ágyúk 60 ércz szája elkezdette földrenditő bömbölését 
s Kis egy kétségbeesett utolsó erőfeszités után átlátva, hogy a Prediál tető visszafoglalása a 
rendelkezése alatt álló csekély erő és tüzérséggel lehetetlen, megkezdette visszavonulását; de 
lassan, folyton harczolva, minden előnyösebb pontot: hegyélet, szétszedett hidat, dombot 
felhasználva s a muszkáknak a lehető legtöbb ellentállást és veszteséget okozva húzódott 
vissza a Magyarvár sziklagerincze, mint a Tömös völgy legerősebb és legkönnyebben védhető 
pontjára. Ezen mesterileg s tekintve a csekély erőt, bámulatos módon végrehajtott 
visszavonulás alatt estek el Botár és Berezki századosok és a csodás hősiességet kifejtett 85-ik 
honvédzászlóalj itt levő századainak több legénye. Egyidejüleg elesett a kozákok hetmánja is, 
ki egy kis csapat honvédre rohanván fellegnyi kozákjaival azok közül az emlitett két derék 
tisztet s több közlegényt elejtett, de nagyajtai Péterfi Sándor huszár százados egy 
szárnyhuszárral a kozákok közé bevágván, személyesen leteritette a hetmánt a földre, mire a 
vezér vesztett kozákok vissza robogtak; más nap Lüders felismervén a hullát, eltemettette, s a 
kozákokat fölhivta, hogy főnökük elestéért bosszút álljanak. Elszánt tusa folyt egy Felső-
Tömösön alól levő hidnál, hol az udvarhelyszéki határvédzászlóalj csodával határos 
hősiességet fejtett ki, s jól táplált tüzelésével s mindent elseprő rohamaival a muszkákat 
többször visszavetette, s midőn végre a muszkák az itteni hadállást megkerülvén, a 
visszavonulást a honvéd sereg megkezdette, a hid elszedése, a hátvédül rendelt 
udvarhelyszékiekre bizatott. E zászlóalj hősei, a legiszonyubb kartács- és golyózápor közt azt 



pipázva s oly hideg vérrel hajták végre, mintha csak valamely mulatságban vettek volna részt. 
Azután pedig folyton harczolva, a völgy minden fordulatát, minden patak medrét, minden 
árkot hadállásul használva, tartották fel a folyton rohanó muszkákat, mig a honvédek és az 
ágyúk a Magyarvár sziklagerinczén hadállásukat elfoglalták. 

Elérkezett a végfejlemény magasztos percze, bekövetkezett a végtusának nagyszerű 
momentuma. E sziklagerincz, melylyel a természet a szorost elzárta, volt a dicsőülésnek 
századok fölé emelkedő óriási talapzata. Kis Sándor átlátta, hogy e sziklagerinczen meghalni 
lehet; de a zsarnokság árját megtörni és feltartóztatni nem; előtte állott az elvonulásnak, az 
önmegmentésnek biztos útja; de ő nem választá a gyávák e könnyű ösvényét; ő benne 
Leonidás és Zrinyi lelke élt, ő példát akart nagyszerű önfeláldozásával adni honfitársainak, 
hogy a hazát leigázással fenyegető zsarnokok pokoli összeesküvésével szemben mily úton 
lehet a szabadság menyországába jutni. Ő fellépett a sziklagerinczre, hogy kis csapatjába 
öntse át lelkének csodás erélyét, hogy azokat előkészitse a halálharczra; s a csapat sziklákat 
rázólag kiáltá, hogy: „Vezér, utolsó lehelletig melletted leszünk.” Mily nagy, mily hatalmas 
volt e perczben e maroknyi nép, mely a lehetetlenséggel szemben megállott, átszellemesülve, 
szentesülve azon hősies elhatározása által mely a göröngyhöz kötött embert isteníti. Oh ne 
féltsed jövődet magyar nemzetem, mert azon nemzet, melynek fiai közül ilyek válnak ki, 
nemcsak élni fog, hanem nagy, dicső jövőre van hivatva. De lássuk a dicsőülés e classikus 
harczának végtusáját, s a lehetségesség határait csaknem tulszárnyaló harcznak, mely reggeli 
8 órától délutáni 3 óráig tartott, részleteit. 

Lüders a magyar sereg reggeli támadó harczából átlátva, hogy mily bátor, elszánt, s a 
visszahúzódásból megitélhetőleg jól vezénylett haderővel van dolga, el volt készülve az 
ellentállásra s azért Dyck osztályának nyomába ő maga is a sereg zömével harczkészen tört 
előre. A hogy az ellen a Magyarvár lőtávolába ért, megszólaltak a magyarok ágyúi és a 
honvédek sortüze; mire az elővágtatott muszka tüzérség kartács, folyó és gránit záporral önté 
el a Magyarvár szirtgerinczét; de az e sziklákon sziklaszilárdan álló honvédeket az 
megrenditeni nem tudta, valamint az elrendelt muszka rohamoszlopok is nem győzelemre, 
hanem a halálba rohantak; mert vissza lett vetve az első, melyet négy, és vissza a második és 
harmadik, melyet nyolcz muszka zászlóalj hajtott végre; mikor a golyó az ellent feltartani 
nem tudta, akkor visszatérité a Kis Sándor által személyesen elővezetett honvédeknek és 
határvédeknek mindent leterelő szurony tusája*Ezen rohamok alkalmával maga a muszka 
parancsnok Dyck tábornok is megsebesült.. Kis alól lovát lőtték el, s egy szikláról 
visszapattanó kis golyó lábát sebzé meg; de ő a hazát fenyegető vész között ön bajával nem 
gondolva másik lóra kapott, s készült fogadni az előretörő negyedik rohamoszlopot is. 

E döntő perczben, midőn mindenki előre figyelt, midőn minden kar az onnan rohanó 12 
zászlóalj feltartóztatásával volt elfoglalva, egyszerre a völgy baloldalán emelkedő – emberileg 
megmászhatlannak tetsző – sziklákról az oda felkuszott muszka vadászok golyózápora 
fölülről özönlé el a kis honvédcsapatot s ugyanakkor a Gebauer által hátba vezetett oroszok 
vad orditása és lövöldözése hangzott fel. E válságos perczben a mindenütt elől harczoló, s 
példája által katonáit is magával ragadó vezér karján és lábán sebet kapva, lehanyatlott 
lováról; erre a hősiesség, a legyőzhetlenség varázsa megtört, s a három odalról bekerített ki, 
vezér fosztott honvéd csapat az ellentállást lehetlennek itélve, nehogy a szorosba rekedjen a 
parancsnokságot átvett Szabó Nándor rendeletére tömegbe verte magát, s az alól támadók 
sorain átvágva Hétfalun és Prázsmáron át visszahúzódott Háromszékre. Ezen nagy 
áldozatokkal kivitt visszavonulás alatt sokan estek el, azok közt Bora István tüzér hadnagy és 
Sükösd Sámuel uzoni pap*Ezen hazafi lelkész két nappal az előtt jött fel urvacsorát osztani; a 
vész ott érte, s ő a honvédeket buzdítva s önmaga is harczolva esett el., az elesettek közül még 



kitudhattam: Batha Domokos főhadnagyot, Biró Mihály, Bora Gábor, László István és 
Sebestyén Antal hadnagyokat, a fennebb emlitett Botár és Bereczky századosokat, a 
legénységből 4–500 elesett, igen sok sebesült. Az udvarhelyszéki határvédzászlóalj még 
ekkor se akart visszavonulni, egy Horvát nevű őrmester, midőn Szabó Nándor kiáltá, hogy 
„Fuss magyar” reá is lőtt; többször meg is állottak e zászlóalj egyes századai, s a rohanó 
muszkákat feltartóztatták, mi a többiek menekülését könnyitette; de a mely utóharczokban az 
udvarhelyszéki hősökből sokan estek el. Az út mellett mindenütt halmok emelkednek, s a 
hétfalusiak számszerint meg tudják mondani, hogy itt ennyi, ott meg annyi honvéd van 
eltemetve, kik drágán adták életüket, mert a szomszédos muszka halmok (hová elhullott 
muszkák vannak temetve) mindenütt három négy annyi halottat tartalmaznak; de a hős 
honvédek halmai mellett szent áhitattal mutatják, a haza halottait akkor elhantolt hétfalusiak, 
az alsó Tömösön alól azon kertet is, hol Kis Sándor a hős vezér elfogatott; mert a vezér 
vérvesztése miatt elalélt, de nem halt meg, s midőn sergét elvonulni látta, utolsó erejét 
egybeszedve kapaszkodott egy gazdátlanul száguldó lóra, s rohant, hogy honvédeit beérje, 
megállitsa; de midőn azok elhúzódtak, midőn a haza védsorompóit áttörve, a vad ellent 
mindenfelől győzelemittason előre törni látta: akkor, bár az erdőkbe félre lophatta volna 
magát, egy maga megállott, s addig harczolt az őt körülözönlő kozákokkal*A kert mellett 6 
kozák van elhantolva, kiket Kis Sándor ezredes sujtott le, mielőtt elfoghatták., mig ujabban 
kapott sebei következtében aléltan esett le lováról, s a halált kereső élve jutott az ellen kezébe. 

De az ily ember legyőzhetlen, azon a föld hatalmasai diadalmaskodni nem tudnak. A 
muszkáktól átvették az osztrákok, s Csernovitzba szállitva figyelmesen ápolták, hogy annak 
idejében az akasztófák számát egygyel szaporithassák. De Kis Sándor ez örömet a zsarnokság 
vérebeinek nem akarta megszerezni; ő maga oltá el azon életet, melyet a harczban vesztenie 
nem sikerült*Volt akkor Brassóban egy derék Langer nevű orvos, ki honvédeket és más 
sebesülteket egyenlő buzgalommal gyógyitott, s ki később a foglyoknak is sok apró 
könyebbülést s örömet okozott; ettől szerezte a Tömösre induláskor Kis Sándor az attila 
gombjába zárt mérget, a mi mutatja, hogy ő mily elszántan s a veszély mily élénk öntudatával 
ment ama végzetteljes harczba.. 

Ő mint szabad ember halt el; ugy halt el, hogy halálából uj hősök, uj szabadságvédők 
támadjanak a haza számára. Székely és magyar testvéreim tudnátok-e ti, – kik előtt ily 
nagyszerű hősök emelték a zászlót, kik előtt a hazáért való önfeláldozás ily magasztos példái 
lebegnek, – kis hitüek, gyávák, a zsarnokság tűrésében meghunyászkodók, a szabadság 
védelmében ingadozók lenni? Nem; egy nép, melynek kebléből ily magasztos jellemek 
emelkedtek ki, az a haza- és szabadságszeretetben, az a haza közjavának, életének 
védelmében csak nagy és dicső lehet. – Erre adott dicső példát Kis Sándor, ezt várja tőletek a 
haza és ama dicsőnek köztünk élő fenkölt szelleme. 

Még fölemlitem, hogy a midőn a muszkák a Prediálon 18-án megtámadták a tömösi véderőt, 
ugyanakkor egyidejűleg támadást intéztek Sibot és Törcsvár ellen is. Tuzson a rendelkezése 
alatt levő csekély erővel Sibotnál hosszasan nem tarthatván magát, visszahuzódott Rosnyóra. 
Törcsvárnál Krasznayt Engelhard tábornok szintén megtámadta 18-án, ki heves csaták után 
szintén visszahuzódott Feketehalmon át Háromszékre. Tuzson 19-ig Rosnyón maradt, de 
akkor járőrei által értesülvén, miszerint a muszkák már Brassóban vannak, hogy 
visszavonulása el ne vágassék, az éj sötétében Feketehalmon át Hidvégre s onnan 
Háromszékre huzódott*Majd Törcsvár ismertetésénél e csatákat tüzetesebben fogom leirni., 
hová az ó-sánczi és bodzaszorosi két század is megérkezett; ezek és a tömösi csata vészeiből 
kimenekültek alkoták azon hadsereg magvát, a melylyel Gál Sándor néhány csiki 
honvédzászlóaljat egyesítvén, jul. 2-án a kökösi hidnál győzelmesen harczolt az elbizakodott 



muszkákkal, s a már Szebennek indult Lüderset visszatéritvén, csaknem egy hónapig tartá 
vissza a Barczaságon. 

Im, ismerjük már részleteiben azon harczokat, a melyek e szoros minden hantjához a dicsőség 
nymbusát csatolják, melyek a honfi útas előtt szentté teszik a tömösi völgy minden göröngyét; 
leborulunk a Magyarvár sziklagerinczén, hogy lelkünk honszerelmét megedzük s azután a 
mult emlékei költötte tisztelettel haladunk tovább e szoros még hátralevő felső részének 
átvizsgálására. 

A Felső-Tömös, Hasadtkő és a Prédiál. 
A Magyarváron felül a Tömös völgye délirányba tovább huzódik, mindkét oldalán gyönyörű 
sziklák emelkednek s e sziklák között kies mellékvölgyek nyomulnak be a hegyek közé: igy 
jobbról az Ördögvölgye nyulik be a Nagykőhavas fenyvesei közé; ily nevét ugy látszik a 
völgyfőben levő egy sötét szinezetű sziklaszáltól nyerte, a melynek – tetejéről szarvszerűleg 
kinőtt két fenyőfájával – némi hasonlata van az ördög képzeleti alakjához. 

Ezzel szemben a Tömös balpartján a Százforintos szikla tornyosul fel, igy neveztetve – mint 
mondják – arról, hogy egy merész pásztor a függélyes sziklaszálat fogadásból megmászta, s a 
tetején hajlongó fenyőfának csúcsát leharapta. Ezen felül csekély távolra ugyancsak a 
balparton találjuk a Posztóvár völgyét, melyen Gebauer erdész a muszkákat Kis Sándor 
honvédei háta mögé vezette. 

A Tömös völgye ezen felül gyakran változtatja nevét: itt Lapias, fennebb Boérok szállásának 
hivatik*Mint mondják e helyet azért nevezik igy, hogy az Ipsylanti mozgalomkor kimenekült 
boérok darabig ottan tanyásztak.; de névváltoztatása korántsem akadályozza meg szépségének 
fokozatos emelkedését, a völgyben malmok, ványolók mint az emberi tevékenység jelei 
tünnek fel; a völgy szegélyző hegysor gyönyörű sziklaszálakkal ékeskedik, ezek közt 
fölemlitem a jobb oldalon pompálkodó Liliomkövet, melynek alját elnyalta a Tömös, 
fekmentes oldalait kilyukgatta az ezüst és arany után kutató ember kincssovára, ki ha ily 
nemes érczet nem is, de talált itt és a szomszédos Bányász-patakban pompás kőbányát, 
melynek könnyen feszithető szép lapos köveivel ezüstöt és aranyat szerezhet. A Liliomkővel 
szemben nyilik a balparton a Hosszú-völgy, igy neveztetve arról, hogy ez a Tömös minden 
mellékvölgyei közt a leghosszabban benyulik a Keresztyénhavas déli előhegyeinek 
sziklavályujába. Ennek ellenpárja a jobb parton az alsó száraz Tömös völgye. 

Mindezen mellék-völgyek, melyeket itt csak egyszerüen fölemlítek, önmagukban is, a 
legmeglepőbb és a leggyönyörübb részleteket tárják fel, alig van egy, a mely a részletesebb 
átvizsgálást és leirást meg ne érdemlené, mely valami szépet, elragadót ne rejtegetne titkos 
magányában; mind ennek daczára azok részletesebb ismertetésébe nem ereszkedhetem, mert 
az leirásomat nagyon hosszúra nyujtaná, s a tájképek roppant sokaságát vonná maga után, 
pedig ugy a térrel mint a képek számával kénytelen vagyok gazdálkodni. Mindazonáltal még 
se tehetem, hogy legalább izlelőül az alsó száraz Tömös völgyének rövid vázlatos leirását ne 
adjam, annyival inkább, mert a szerény kis csermely a legbámulatosabb völgylépcsőzeteket és 
egy csodás sziklarepedést rejteget ős fenyvesek rengetegei közé ágyalt keblében. E patak 
folyása nem más mint a zuhatagoknak folytonos lánczolata, a kristály hullámok szikláról 
sziklára szökelnek, s azért mellékén nem is lehet felhatolni, hanem a jobb oldali, őt a 
Bányásztól elválasztó, hegyélen kell az erdőlő úton vagy két órát gyalogolni, és a repedésen 
felüli Havaskertbe leereszkedni. Gyakran bámul az ember a természetileg nagyszerű tájak 



hatást-fokozó berendezésén, mint ha abban a szépészeti izlés rendező keze működött volna. 
Nem gyakran talál-e a festő oly tájakat, oly sziklacsoportozatokat, a melyeknél az elő, közép 
és háttér oly tökéletes, hogy ő ahhoz adni vagy abból elvenni nem tudna; nem egyszer 
találjuk-e azt a természet csodás műhelyében, hogy gyakran a legszebb látványokat 
közönbösen egykedvü vidék előzi meg, hogy az azt követő szép, ez ellentét után eszményivé 
váljék; hányszor látjuk a vadregényes mellett a szelidet, az elandalitót, hogy az ellentétek még 
inkább előtérbe hozzák a nagyszerüen szépet. Igy van ez a Száraz-Tömös sziklarepedésénél 
is, mert azon felül az emlitett köridomú völgyecske terül el, egy valódi havasi kert, melynél 
szebbet, elragadóbbat, idyllibbet alig lehet képzelni. Minden felől ős fenyvesek végtelen sürű 
tömege által borított sziklák emelkednek, melyek még a szelet is elfogják, a láthatárt pedig 
teljesen elzárják. E kerekded völgykatlanban a csermely kristály hullámai ezüstfehér 
kavicságyban nyujtózkodnak el, mintha küzdelmes idejutások fáradalmait pihennék, vagy 
mintha késleltetnék, e gyönyörü virányoktól való megválás perczét; a patak partján buján 
tenyésző vizi flóra ölelkezik a havasi flóra ritkább válfajú növényeivel, s mind ez oly ragyogó 
szinpompában, mintha a szemlélő egy tündér kertbe lenne átvarázsolva, mintha egy rejtett 
paradicsomba jutott volna be, honnan kimenni nem is érez lelkében vágyat; de nem is tudhat 
egyhamar, mert el van zárva, mennyiben a keskeny ösvény, – az egyedüli ide juthatás útja – a 
völgy gyepszőnyegén néha-néha teljesen elenyészik, majd a kifelé irányt jelölő nyomdokok 
eltűnnek, mindenütt megmászhatlan meredek oldalok vesznek körül, hátul egy égig 
felmagasulni látszó roppant sziklafal, mely alján bemélyülő üregeiben eső s viharment tanya 
helyet ajánl ugyan, de a tovább hatolhatás utját elzárja; maga a patak is zuhatagokban 
szögdécselve lopta le mellette magát. És nem csak ez irányban van elzárva az út, hanem lefelé 
is magas sziklagát emelkedik; a vizsgáló a patakot követve kiváncsian keresi a helyet, a hol az 
innen kilopózkodik, s im a völgykatlan szelid, ábrándok karjaiba ringató virányai mellett 
egyszerre maga előtt látja a vadon nagyszerüségnek megdöbbentő képét; látja az elemek 
harczának csodás művét, hallja az idyll csendje és nyugalma közvetlen szomszédságában a 
tusának borzasztó robaját, s bámulva nézi, hogy a könnyű repülékeny viz: a pára miként 
metszi és fürészeli el a természet ős kohójából kikerült sziklákat; csodálja a gyengének 
győzelmét az erős felett, látja az ezredéves türelmet a százezredes alkotás felett uralkodni; 
szóval lát egy roppant sziklatömeget átmetszve, az aluszékonyan szivárgó kis csermelyke 
által. 

A völgyzáró sziklafal különböző nevet visel, az Hasadtkő, Hollókő és Maladinkő név alatt 
ismeretes, mintha a nép bámulata a soknevűség által akarta volna a természet e csodás 
művének az egynevüség szűk keretébe nem foglalható nagyszerüségét kifejezni. A Maladinkő 
magassága itt fenn lehet vagy száz lábnyi, vastagsága vagy 130 lábnyi; ebben vésett egy 4–5 
láb átmérőjű útat magának a kis csermely, még pedig, hogy e munkáját fenn kezdette s ugy 
fokozatosan szállott alá, mutatja az is, hogy az átmetszés egészen fel a szikla ormáig nyitva 
van, csak ott fenn a tetőn hajlanak össze a lengő fenyők és a sziklák eredzeteibe kapaszkodott 
cserjék, hogy oly lombsátrat alkossanak, mely az egészet mysticus félhomályban láttatja a 
szemlélővel. De mi zúg ott benn az üregben, mi okozza ama süketitő morajt? kérdezi az útas. 
A ki a kiváncsisággal a bátorságot is párositja, az a csermely áradata által oda hordott 
fatörzseken behatolhat az üregbe s eljuthat egy orrszerüleg kinyuló sziklafokra, honnan nem 
csak a zaj okáról győzödhetik meg, hanem egy oly elragadó látványhoz jut, a melyet soha 
elfeledni nem fog. A zaj onnan támad, hogy a patak roppant zuhatagban rohan alá a széditő 
mélységbe, s a sziklaéleken habbá törve mint lengő ezüst fátyol vonul át a merészen 
kihornyolt sziklarepedésen; néhol mintha aranyba volna szegve, mig másutt az ég legszebb 
szineiben tündököl, mert messze lenn a mélységből a sziklaút tulsó oldaláról a napnak pár 
sugara belopódzik a fenn ernyőt képező fenyők lombjai közt, s a habbá tört hullámokra esve, 
azokat helyen-helyen aranyba szegi, mig másutt a szivárvány ragyogó szineinek 



fénycsíkjaival szövi át. A szemlélő le van kötve, el van bűvölve ezen nem is álmodott látvány 
által, s csak midőn azt órákig elbámulta, midőn az egésznek összbehatása eltölté lelkét, csak 
akkor kezdi a részletek szépségét keresni, csak akkor látja, hogy a roppant szikla-zsilipbe 
fogott zuhatag ötszörös megtöréssel bir; minden egyes zuhatag alján egy mélyre vájt kerek 
sziklamedencze van, a hol megnyugosznak a zajló hullámok, hogy uj erővel tegyék meg 
következő merész ugrásaikat. Az öt egybefüggő, egymást közvetlen követő zuhatagnak esés-
magassága lehet 60 lábnyi, és igy a szikla-nyilás alsó fele a felsőnél egy ennyivel alább esik; 
azonban oda ez úton eljutni nem lehet, mert a zuhatagok útja az ember léptei elől el van zárva, 
felülről oda leszállani létrák segélye nélkül lehetetlen, s pedig, ki csak felülről nézi meg, az 
csak félig látja a csodák e bűvös útját. Hogy egészen átpillanthassa, hogy annak elragadó 
szépségét teljesen élvezhesse, el kell a sziklazsilip alsó feléhez is vergődnie; hová nem a viz 
útján, hanem a sziklagátat jobboldalról megkerülve egy meredek sziklaoldalon ereszkedhetik 
le. Ha fenn el volt bűvölve, alulról el lesz varázsolva, az, mit fenn nagyszerünek látott, itt 
óriásivá lesz, mert a sziklagát innen nézve kétszeres magasságot nyer, s mig jobboldalról 
nemcsak függélyes, hanem felső részén erkélyszerüleg kihajlik, addig a baloldal sziklái 
lépcsőlegesen emelkednek, mint valami roppant decoratio díszlapjai; ezek oldalaikon 
mohából font rojtozatokkal s lengő fenyő bokrétákkal vannak felékitve, itt-ott barlangok 
sötétlenek sólymoknak és sasoknak ember előtt tiltott tanyái. Itt is egy kis vizbengázolással s 
sziklaéleken való kapaszkodással be lehet a sziklarepedésbe jutni, honnan a zuhatagok egész 
lánczolatát át lehet pillantani. Ha szép volt a felülről való lepillantás, megható lesz az alulról 
fölfelé való tekintés, mert innen nem csak a zuhatagok összegét láthatja, hanem a szikláknak 
növekedő roppantottságát is bámulhatja, a mit a szük üregen való föltekintés miatt a láttani 
csalódás még a valóságnál is nagyobbnak tüntet elő. Eszerint a bajjal való odajutásért 
gazdagon kárpótolva érezhetjük magunkat, s még sok szépet láthatnánk ezen alól is, mert a 
patak mellett ugyan megszünnek a sziklagátnak zárfalai; de azért ő nem szünik meg tovább is 
űzni zuhatag-játékát; mivel azon túl és alól is szikláról sziklára szökelve rohan lefelé. 
Mondják, hogy ott még 20-30 zuhatag követi egyik a másikát, azonban tovább hatolni részint 
a sziklák meredeksége, részint a szomszédos erdők sürüsége miatt teljes lehetetlen. Ha ezen 
eddig ismeretlenül rejtőzködött sziklarepedés szépségének és nagyszerűségének 
megméréséhez hasonlatot keresünk, bizton állithatjuk, hogy az ily nemben ismeretes s nagy 
reputatióban álló csáklyai*Csáklya alsó Fehérmegyében a Hegyalján van, a falun felül egy 
órányira van az emlitett sziklarepedés. sziklarepedéshez sokban hasonlit bár, de azt 
nagyszerüségben túlszárnyalja; ott is, mint itt, sziklagáton tört át a patak, ott is mint itt 
ötszörös zuhatagban rohan alá; de itt a sziklafalak sokkal szebbek és magasabbak, mig 
ellenben a csáklyainál teljesen hiányzik a környezet öszhangzatos szépsége, a mi itt valóban 
festői nagyszerüségben pompálkodik főleg azon óriási fenyvesek által, a melyek nem csak a 
sziklák ormain lengenek, hanem az egészet egy zöld keretbe foglalják be, mi a mészkősziklák 
fehérségét még felötlőbbé és ragyogóbbá teszi. 

De nagy ideje már visszatérnünk a Tömös elhagyott völgyébe, hol rövid negyedórai út után a 
Tömösnek eddig szűk, sziklás hegyek közé szoritott völgye egyszerre egy szép tágas fensikká 
szélesedik ki, mert itt a két oldali havas: a jobboldali Nagykőhavas ugy mint a baloldali 
Keresztyénhavas végüket érik s a Tömösnek általuk eddig korlátolt völgye kénye-kedve 
szerint kiterjeszkedhetik; de ezen utolsó kiterjeszkedés után a tulajdonképi Tömös folyó meg 
is szünik, mert az eddig délirányú völgyet déloldalról, a határszélen elhuzódó Prédiál 
lánczolata zárja el, s igy a Tömös folyása itt irányt változtatni kénytelen, a mennyiben az 
annak alkatrészét képező felső Száraz-Tömös völgye keletirányt véve, a Szuszaly (a Prédiál 
keletre huzódó lánczolatának folytatása) és a Csapja (a Kőhavas előhegye) közt nyomúl be a 
havasok rengetegébe, egészen az ó-sánczköri Tót-Pál havasig nyulva fel, a mely innen még 
négy óra távolra fekszik. A felső Száraz-Tömös völgye nem csak a legdúsabb kaszáló 



helyeket nyujtja, hanem a viz partján mindenütt a leggyönyörübb egerfa-berkeket tenyészti 
oly roppant mennyiségben, hogy néhány padlat-koczka (parquette) és butor-gyárnak 
évszázadokra biztositanának feldolgozni való anyagot. A völgyek összeütközésénél támadott 
szép nyilt tér önként kinálkozik fekhelyül egy itt elhelyezkedhető község számára; Hétfalu 
népfeleslege bizonynyal már rég megszállotta és gyarmatositotta volna a tömösi szoros ez s 
más pontjait, ha Brassó e területet le nem foglalta, s az erdőktől a valódi tulajdonosokat el 
nem tiltotta volna. Most Hétfalu népfeleslege a hazában, saját területén letelepedési helyet 
nem találhatván, kénytelen kivándorolni; minek következtében határainkon túl a Právoda és 
mellékfolyóinak völgyületeiben nagyon sok kitelepült hétfalusi magyar családot találunk, kik, 
hogy nemzetünknek megtarthatók legyenek, szükséges ottan templom, lelkész és iskoláról 
gondoskodni. Ez a felállitandó erdélyi magyar lutheránus püspöknek egyik legsürgetősebb 
teendője közé tartozik. A felső Száraz-Tömös völgyével ellentétes nyugati irányból a Vladicz 
és Hidlás-völgy vize törtet le egy a Prédiál északi alján elnyuló kies völgyből; hol a Vladicz 
irányt cserélve, kelet irányú folyását éjszakira változtatja*A Vladicz a vámon alul szakad 
egybe a felső és alsó Száraz Tömössel, s csak itt keletkezik a Tömös folyó neve., ott fekszik a 
Prédiál alján a felső-tömösi vám csinosan csoportositott barátságos házaival, raktáraival, 
hivatalhelyiségeivel és laktanyáival. 

 

A felső-tömösi vám hátterében a Prédiál lánczolatával. (Rajz. Greguss J.) 

A felső-tömösi vámtól egyike tárul fel a legnagyszerűbb havasi panorámáknak, mely a völgy 
kiszélesedése által a láthatár kitágulását is magával hozza; mert innen visszafordulva, a már 
átútazott Tömös völgye felé egész nagyszerűségében tünik fel ugy a Nagykőhavas, mint a 
Keresztyénhavas, a melyek addig a szűk völgy előhegyei által el voltak kiváncsi tekinteteink 
elől fedve, és feltünnek azok eddig egészen ismeretlen déloldali részükkel, a melyek ugy 
sziklafalaiknak festőisége, mint azok dús alakitása által az eddig ismert oldalok szépségét 
jóval felülmulják, s a melyek kárpótlást nyujtanak a Bucsecs letünteért, mely a csekélyebb 
magasságú, de közel fekvő Prédiál lánczolata által el van fedve. 

Örömest mellékeltem volna nehány leirásom hiányait pótló képet, e megragadóan szép havas 
tájról; ebben azonban a hatalom durva szava meggátolt; mert igen nagy volt kellemetlen 
meglepettetésem és bámulatom, midőn a vám irodájában útlevelem bemutatása alkalmával 
azon figyelmeztetést kaptam, hogy nehogy megkisértsem a Tömös környékén valahol 
fényképészeti fölvételeket tenni; mivel eziránt felső helyről szigorú tilalom érkezett. E felett 
csodálkozásomat fejeztem ki, felhozván, hogy más határszéli szorosban ily szépművészeti 
foglalkozásomban egyáltalában gátolva nem voltam, s a tilalmat annál kevésbé érthetem, 
mivel a tömösi szorosban egyáltalában semminemű erőditvényi művek nincsenek; de még ha 
lennének is, egy fényképileg levett tájkép nem olyan, hogy abból valamely haditervet lehetne 
késziteni stb. Ezen okoskodásom ellen a harminczados ur mit sem tudott mást felhozni, 
minthogy felmutatá a szebeni főfináncz-directionak, ugy látszik, egyenesen személyemre 
vonatkozó rendeletét, melyben nagyon laconice az mondatik, (persze németül) hogy a fő-



finánczdirectio*A fináncz-directio feje akkor Béldi George ő excellentiája volt, ki akkor, a 
midőn a muszkák táborával sétált és vezetgette be a hazába, éppen nem volt ily féltékeny a 
határszéli szorosok ismeretére, sőt annak hasznát is vette, amennyiben most a nagy nyugdij- 
és nagy czímekben gyönyörködhetik, bár én nem irigylem tőle. arról értesült, hogy a 
határszéleken fényképészek járnak s ott fölvételeket tesznek, mivel pedig az ilyek roszra 
felhasználhatók. Ezennel komolyan rendeltetik, hogy ha ilyen megjelennék, azonnal a 
csendőrségnek adják át. Ehez aztán nem kivántam több magyarázatot, s még megköszöntem, 
hogy a rendelethez szorosan nem ragaszkodó hivatalnok engem ártatlant azért, mert csak ide 
jöttem, el nem fogatott, s bilincsbe nem veretett. Ez az első eset, hogy a fényképészeti gépet 
veszélyes egy szerszámnak, annak csövét birodalmak biztonságát fenyegető ágyúnak nézték; 
de még sem, mert az oláh köznép előitélete azt az ártatlan physicai gépezetet még sötétebb 
szempontból itéli meg, azt az ördög kelepczéjének hivém, melyel a keresztyén lelkeket 
elorozza e földről. Az emberi ész és felfogás ily korlátoltsága nevetségesnek tetszhetnék, ha a 
közérdekkel egybeütközésbe nem jönne; de igy sajnálnom kell az ily szükkeblüséget, mely 
honismertető munkámat a legszebb képektől fosztá meg, mely hegyszorosaink legszebbikét 
zárta el tájismertető czélom elől. Ez az oka, hogy a tömösi szoros egy egész album 
megtöltésére elégséges szép tájaiból csak kettőt mellékelhetek, a fennebb már bemutatott 
Magyarvárt, melyet csak ugy lopva fényképeztem le mindkét oldalról, és a Felső-Tömösi 
vámot, melyet Kamner brassai rajztanár szivességéből szereztem meg. 

Hogy a tömösi szoros ily illustrálatlan ne maradjon, a szomszéd Oláhországtól kölcsönöztem 
el egyik szép táját: a gyönyörüen fekvő Sinai kolostort; hová – útlevelem külföldre is szólván 
- elrándulnom megengedtetett; ezen kirándulást röviden azért irom le, mert azok, kik a tömösi 
szorost meglátogatják, rendesen szoktak a sinai kolostorhoz is elrándulni; a mit minden erre 
útazónak ajánlok is. Az egész út Brassóból egy nap alatt megtehető levén. 

A Prediálon – melynek nevét a törököknek egy beütésével tett prédájáról származtatják, s 
melyet a hétfalusiak egyszerüen csak Köznek neveznek – fölséget út vezet ki, a meredek 
hegyoldalon oly műértőleg van nagy kanyarulatokkal ezen út kivezetve, hogy egészen a 3253. 
16 láb magas tetőre csaknem minden hegymászás nélkül juthatni fel, a hidak és parterősitések 
mind faragott kőből készülvék. Ez út csak 1854-ben Gaertner mérnök vezetése alatt készült el, 
s innen Brassóig 400,000 forintba került. Fontos ez útvonal azért is, mert az Oláhországban 
szintén folytatódik s tervszerüleg egész Bukarestig fog vitetni; ez Oláhországnak egyedüli 
csinált útja, egyedüli egybeköttetési vonala hazánkkal, s azért ez útvonalon nagy kereskedelmi 
mozgalom van. Itt hordják be a házszerűen nagy hétfalusi szekerek Erdély iparczikkeit a 
Dunafejedelemségekbe, s itt hozzák be Kelet kereskedelmi czikkeit, azok közt: czukrot, kávét, 
gyapotot, fűszereket stb. hazánkba. A Prediáltetőn egy karóra akasztott kétfejű sas jelölte 
akkor a hon határát, most – talán – magyar czímer van ott. 

Innen gyönyörű látvány tárul fel; az előtérben, a hegyaljból nem rég felhozott oláhországi 
vám épületei, odább a Szkid kolostor szeszélyes, muszka izlésű tornyaival, és a háttérben a 
Bucsecs lánczolata egész nagyszerűségében tünik fel. Az eddig hegyek által feddett 
sziklaóriás tetejétől aljáig tárul fel innen, a közel 8000 láb magas függőleges meredek sziklák 
megdöbbentő roppantottságukban elragadják a szemlélőt; a látvány egyik oldalról a Tömös 
szorosának innen csoportositva feltáruló gyönyörű tájait, túl oldalról a szomszéd ország 
legszebb, legnagyszerübb havas-vidéket tárja fel. És e valóban nagyszerű látványnak képét 
nem csatolhatjuk ide, mert a tilalom ide is kihatott, s meg volt hagyva, hogy azt felvenni ne 
merészeljem; igy búsan és bosszusan hatoltam odább. Az út mellett közel a határszélhez egy 
sirkereszt van, hol egy orosz őrnagy van eltemetve. E sirról érdekes történetet beszélt el egy 
rég ideje itt élő vámhivatalnok. Ugyanis 1849-ben, midőn Lüdersnek hazánkra törő hadsergét 



a Prediálon Kis Sándor hős székelyeivel megállitá, az oroszok egy 16 éves honvéd tisztet 
fogtak el, ki előörsre küldetve, igen merészen bevágván, muszka fogságba esett; midőn az 
orosz előhadat vezető őrnagy elébe vitetnék, ez gunyolódva mondta, hogy „kis fiu nem vagy 
te még csatába való, menj haza szopni”; mire a fiatal hős sértett önérzetében, rejtett 
zsebpisztolyát előrántotta és az őrnagyot agyonlőtte. A jobb sorsra érdemes fiatal – kinek 
hogy nevét nem tudhatjuk nagy kár – összevagdaltatott, az őrnagy pedig az emlitett helyen 
temettetett el. 

Az oláh vámnál ered a Kis-Právoda, melynek szűk völgyületén a Szkid kolostor alatt vonul le 
az út a völgybe, hol a Kis-Právoda a Nagy-Právodával egyesül; ezen utóbbi egy kelet irányú 
völgyből törtet le, egy elragadóan szép, havasi völgyből, melynek hátterében az Ó-sáncz 
melletti Vajda havas, Ördöghavas és Tóth-Pál kopár lánczolata tünik fel. A két folyam 
egybeömlésénél egy hegyfok emelkedik, ezen feküdt a Prediál kolostor, melynek most csak 
romjai tünnek fel. A völgyet és útat uralgó e magaslaton volt, mint fennebb előadtuk, Szabó 
Nándor első hadállása, innen – a még most is látszó védsánczokból – dördültek el először a 
honvédek ágyúi; itt mérkőzött meg, egy ideig győzelmesen, a honvédek maroknyi csapata 
Lüders roppant hadseregével; e csaták emlékeként ott domborulnak a szabadság védelmében 
dicsőültek jeltelen sirhalmai; méltók arra, hogy a vándor szent áhitattal leborulva megcsókolja 
a földet, melyet e hamvak szentesitének. Nevöket elfeledte az idővel muló emlékezet. De 
tetteikért emlékökre a nemzet és haza áldása száll örökre. 

Innen kezdve a Prediál tetőig, s onnan a Magyarvárig minden lépésnyi terület harcztér volt, 
mert honvédeink a túlerőnek engedni kénytelenittetvén, nyomról nyomra folytonos harczok 
között húzódtak vissza; minden hajlásnál, minden ároknál, minden hegyélnél hadállást 
foglaltak, a haza minden hantját vérökkel öntözték s az oroszok minden lépésnyi 
előnyomulást drágán szereztek meg. Fennebb részletesen leirtam e dicső harczokat, s azért itt 
az egyes hadállások elszánt védelmére nem akartam külön reflectálni; de a hazafi útas 
fennebbi leirásom nyomán fel fogja találni itt mindazon helyeket, a melyek e dicső, e 
korunkban páratlanul nagyszerű küzdelmek emlékei által vannak szentesitve, s melyek puszta 
elhagyatottságukban is oly fájdalmasan, de egyszersmind oly felemelőleg hatnak minden 
magyar szivre; mert az itteni harczok dicsősége oly nagy, hogy abból minden magyarra jut 
egy-egy sugár, hogy nemcsak most, hanem századok mulva is felmelegitse az utódok szivét, s 
abban lelkesedést ébresszen a haza iránti kötelmek ily önfeláldozó teljesitésére. 

Útunk a már jelentékenynyé vált Právoda völgyén vonult le; fölséges út, melynek párját 
keresni kell; a nagyszerű hidak, a roppant munkával kivitt parterősitések, mind faragott kőből 
készülvék. Oláhország ezen első és egyetlen útvonalát az első munkának műszeretetével, 
költséget nem kimélő pazarlással, s egész keleties fényüzéssel állitá ki; én, ki e vonalat már 
régebben ismerém, ki még akkor is útaztam itt midőn út nélkül, a Právoda medrén kellett 
átkínlódni magát a szegény útasnak, felismerhetém azon nagy változást, mit ez útvonalnak 
elkészülte e vidéken előidézett. Hol régen elhagyatottságában csak nehány kunyhó s egy-egy 
ronda fogadó tűnt fel, ott most mindenütt csinos havasi lakok vannak szétszórva a Právoda és 
mellékvölgyületeiben, egy keletkező helységnek szétszórt magvaként; mindenütt csinos 
havasi lakok vannak szétszórva a Právoda és mellékvölgyületeiben, egy keletkező helységnek 
szétszórt magvaként; mindenütt szorgalmas, munkaedzett, s a havasi élet, a fris lég befolyása 
alatt felnőtt fürge, kedélyes és munkaszerető nép, mely a téreket lakó, lomha, indolens néptől 
egészen elüt, mind alak, mind jellemre nézve, s bár elhagyók a hon határát, mégis gyakran 
érinti kellemesen hallérzékünket az édes anyanyelv, mert a kies völgybe hétfalusi testvéreink 
közül is számosan települtek le; az út fenntartását gondozó munkások is többnyire onnan 
telnek ki, és igy alig vettük észre, hogy kivül vagyunk a hon határain; talán azért, mert volt 



idő, midőn e szomszéd országok a magyar korona véduralma alatt állottak, midőn a szomszéd 
nép, hivatásszerű testvériességben élt velünk; bárha most balfelfogás, politikai téveszmék, 
elérhetlen ábrándos törekvések, s képzelet-szülte utópiák elszakiták is e népet tőlünk, ha az 
valódi érdekei félreismerésével némi ellentétes állást foglal is el velünk szemben. Jól esik 
hinnem, hogy az idő által utóbb elhozandó meggondolás és az érdekrokonság szülte 
közeledéssel egykor talán ujból következni fog a higgadt békülékenység, mely e nép 
elidegenitett szivét hozzánk közelebb hozandja. Mert az oláh nemzetnek helyzeténél fogva 
két, hóditási vágytól áthatott zsarnok czélzatú nagyhatalom között, százados rabiga előidézte 
nemzeti tespedésében csak ugy van jövője, nemzeti jóllétre és szabadságra csak úgy juthat: ha 
velünk szövetkezik, ha velünk egy és nem ellentétes irányban halad; ha megelégszik a 
természet áldásaiban dús országával s lemondva a hóditás és terjeszkedés vágyairól, oda 
törekszik, hogy a meglevőt az által biztositsa, hogy természetes szövetségesének: a szomszéd 
magyarnak rokonszenvét és támogatását megnyerhesse s kiérdemelje. 

De im az útról beszélve, mily nagy horderejű nemzetközi kérdések taglalgatásához juték; 
eszmerokonság vezete önkénytelenül, s ha egy útvonalnak elkészülése a mondott anyagi 
előhaladást, felvirágzást és előnyös változást idézhette elő; midőn a fennebbi jó szándék és 
testvéries jó indulat sugallta eszméket itt szellőztetém, czélom csak az volt: hogy figyelembe 
ajánljam azon erkölcsi útat, melyen szomszédjainknak haladniok kell, ha kedvezőtlen 
viszonyok vihara által hányatott hajójukat a nemzeti jóllét, felvirágzás és szabadság boldogitó 
révpartjához akarják juttatni; mert ha más útat követnek, ha azon egyedüli biztos kikötőt – hol 
biztonlétök horgonyát leereszthetik – elmellőzik, ha máséra sovárogva kalandos s túlmerész 
kisérleteket tesznek, akkor menthetetlenül veszve vannak. 

Mert midőn az észak felől fenyegető vihar meglepi, zárva lesz a biztos kikötő, s éppen annak 
általuk emelt zátonyán fognak hajótörést szenvedni. Azért tanácsos, hogy az Al-Dunával 
megelégedve, ne vágyjanak a Tiszára is. 

De im elmélkedéseim közben mily nagyszerű tájhoz jutottunk el; a Právoda völgyének 
fenyvestől koronázott hegyei már elsimultak, s mi a roppant Bucsecs aljába értünk. Mint kis 
parányok állunk e megdöbbentő, égig magasuló sziklatömeg aljában, s alig merjük 
szemeinket fölemelni azon 8000 láb magasságba, melylyel szemben minden eltörpül, a mi 
körülöttünk van, s meghunyászkodik. És e nagyszerű látványt nyujtó hegység hatásos 
szépségeibe mennyi idylli kedves képet szőtt be a rendező természet; ott a kopár sziklatömeg 
közt mély redőket hagytak az ezredévek nyomai, a legszilárdabb sziklát kimosta a lassú viz 
csapása, s a roppant sziklabástyák zöld erdőkkel szegélyzett ily redőzeteiből kristály patakok 
futnak le gyönyörű zuhatagokat alkotva, s tápláltatva ezen – emberi megközelithetés előtt 
elzárt – sziklaredők olvadozó hava által. Amott a csodás alakzatu, szemmel beláthatlan 
nagyságú sziklatömegek tündökölnek a nap felragyogó és sokszorosan visszaverődött 
sugaraiban, gyönyörű kiszinezéssel és oly aesthetikai összeillesztésben, mintha az alkotó kéz 
a tökéletességre törekedve, remekelni akart volna e művében, s a zordot a szelíddel, az 
egyszerűt a fönségessel csodás alakban kivánta volna csoportositani; valóban e nemben 
nagyszerűbb és meglepőbb havasi tájt a dicsőitett Svájcz sem tudna felmutatni, és sajnálnunk 
kell, hogy halovány leirásunk mellett annak képét nem csatolhatjuk, s olvasóinknak legalább 
részben annak szépségéről megközelitőbb ismeretet nem nyujthatunk; de e táj oly nagy 
mérvű, hogy azt egy képlap szük keretébe beilleszteni nem lehet. 

Ha e roppant havas, mely hazánk minden magasabb pontjáról felötlik, s mely a hont övedző 
Kárpátok legszebb, s legmagasabb csúcsai között büszkélkedik, elragadja az értelmes 
szemlélőt is, csoda-e ha a nép ahoz titokszerű regéket köt, s annak szépségében rejlő 



természeti kincsei mellett más oda rejtett kincsek felöl beszél titkos rémes regéket. Egy 
vadász egykor e sziklákat megmászó útjában elaludván – igy szól a nép regéje – ősz ember 
költé fel, s egy barlanghoz vezetvén el, hol roppant kincs volt összehalmozva, mondá neki: 
„Hivd el szomszédodat, s vigyetek innen mennyit akartok és legyetek boldogak.” El is hivta 
szomszédját, már látták távolból a kincsekkel tölt barlangot; ekkor azonban fölébred 
vadászunkban az irigység, s szomszédja kijátszásával maga akarván a kincset elhordani, azt 
mondá: Maradj itt, s várj, mig megkeresem a helyet; de midőn a vadász ily vétkes indulattal 
közelkednék a barlanghoz, midőn kincssovár szemei már látnák a felhalmozott aranyat és 
gyémántot tündökölni, beléptére eltünt a kincs, s azután egész életén át boldogtalanul 
bolyongva hiában kereste, azt többé feltalálni nem tudta, s végre is jó vagy rosz szelleme 
kegyelméből a mily érzéketlen szivű vala, oly érzéketlen sziklává változott át. 

 

A Právoda völgyében fekvő sinai kolostor a Bucsecs keletoldali kifutványával (Rajz. Greguss 
J.) 

Ott van odább a Kaluger szirt, egy óriási szoboralakú szikla, melynek regéje im ez. Egy álnok 
kaluger a Právoda völgyének leszebb leányát vette űzőbe; ez menekült előle a sziklaéleken; de 
a szerzetes kérlelhetetlenül üldözte, mindaddig, mig magas sziklafokra ért az üldözött 
ártatlanság, hol az útat mély örvény zárta el léptei előtt, itt kétségbeesetten kiáltott vissza: „Ne 
közeledj sátány, mert leugrok,” s midőn vad üldözője mégis feléje nyujtaná szentségtelen 
kezeit, a leány: erényének ez üldözött vértanúja, leugrott az örvénybe, hol panaszosan zugó 
patakká változott át, mig a kalugert mozdulatlan sziklává változtatá Isten büntető keze. Igy 
népesiti be és ékiti fel a népköltészet e természetileg is szép és nagyszerű tájakat. Útunkat 
tovább folytatók a Právoda völgyén, mely a Bucsecs keleti oldalának aljában vonul el; minden 
lépten megragadó s változékonyan szép tájak merültek fel. Már jó órát útaztunk ekként 
kellemes meglepetések közt, mig egy hegyfokot megkerülvén, előttünk állott az egy 
magaslaton gyönyörüen fekvő Sinai kolostor, melynek képét mellékeljük. 

E vidék valóban megragadóan szép, ott van a szeszélyes alakú kolostor fénylő tornyaival, 
mint mesés tündér vár, háttérben az ezüst bérczként tündöklő Bucsecs szikláinak gyönyörű 
lánczolatával; lábainknál pedig a tajtékzó Právoda, mely a Sión-hegy előfoka által 
egybeszorittatva, mérgesen zúg és törtet odább sziklákat sodorva. A sziklák között egy-egy 
hófehér szakállú kaluger lézeng, mint mult idők szelleme, mint mult hatalom utolsó 
rommaradványainak gyászoló sirásója, mert a kolostorok nagy kiterjedésű birtokait az 
oláhországi kormány secularizáltatta, s e kolostorok – mostani lakóiknak kihaltával – romba 
fognak dülni, s romjaik mult idők emlékeivé válva, még sokáig fognak a vidék 
regényességének emelésére szolgálni. 

Most pedig ezen kirándulásunkból, mely egy szép képpel gazdagitá gyüjteményünket, 
visszafordulhatunk a haza tájai felé. 



A Barczaság szépsége. Derisztye. Tatár-hányás. Valád-sziklái. Kis Sándor elfogatási helye. 
Nagykőhavas, csúcsai és völgyei. Alsó-Tömös. Magyar-vár. Ördög völgye. Százforintos-
szikla. Liliomkő Lapiás. Hasadt kő. Felső-Tömös. Prediál. Szkid kolostor. Leonidási harczok. 
Pravoda. Bucsecs alja. Kaluger-szirt. A kincses barlang. Sinai kolostor. 

A Barczaság tere és vidéke a természet által annyi szépséggel van megáldva, hogy a ki azt 
elfogulatlan szemle alá veszi, s szépségeit felfogni képes, önkénytelenül is be kell vallania, 
hogy szépségekben gazdagabb vidéket, meglepőbb tájalakulást a divatosan magasztalt 
külföldön sem igen lehet találni. Midőn a természet Erdélyben egy fellegvárat alkota 
Pannonia kelet oldalának fedezésére, midőn azt a Kárpátok sziklabérczeivel körülkerítve 
porfir, gyüleg, juramészkő és bazált halmazból készült felhőkig magasuló védfallal övedzé 
körül: e bűvös keretbe a legszebb tájak füzérét illeszté, mintha a szépész legfinomabb 
ízlésével választotta volna ki s illesztette volna össze az egymást kiegészitő, egymást emelő 
tájrészleteket. E tájberendezésben azonban a természet alkotó keze a legkiválóbb figyelmet az 
erdélyi részek két ellentétes szögletére: a délkeleti és délnyugati szögletre forditá, e 
szögletekben helyezvén el a hon két fő folyama által öntözött legnagyobb két terét ez 
országrésznek. Ide az Olt által átragyogott Barczaságot a Bucses, Királykő, Keresztyénhavas, 
Nagy-Kőhavas és Csukás megragadóan szép sziklaormaival. Amoda Hunyadmegyének a 
Maros által átfolyt hasonlóan nagyszerű terét és a Retyezát alján elterülő Hátszegvidéket. 
Mind kettő oly fenségesen szép, hogy eddig senki sem tudta elhatározni, hogy az elsőséget 
melyiknek adja. Mindkettőnél még az ember is remekelt a táj fölékitésében, midőn a 
bérczormokra várakat helyeze, melyeknek festői romjai nem kis mértékben folynak be a táj 
szépitésére. Ott Róma hagyta hátra nagyszerű épitkezéseinek ezredév mulva is meglepő 
maradványait, itt a székelyek és a német lovagok által épitett szeszélyes váracsok festői 
romjai koronázzák a bérczéleket; itt is, ott is az idegen művek közt egy-egy hazai emlék, régi 
dicsőségünknek néma őreként ötlik fel, hogy a honfi lelkére ne csak a táj szépsége, hanem a 
mult emlékek varázsa is hasson, hogy ne csak mint hideg észlelő, hanem mint lelkesült 
szemlélő álljon ott. Hányszor vívattak e szép téren csaták, melyek a történelem fénykörét 
terjesztik e vidékre; hány dicső emléket, hány magasztos eseményt köthet a visszaemlékezés 
és a multnak észlelése e terekhez, melyek a honfiui önérzetet, a nagy mult előidézte 
lelkesedés által nem is mértékben fokozzák, s midőn ily lelki hangulatban, ily érdekeltséggel, 
ily visszemlékekkel szemlélünk egy már önmagában is szép, nagyszerű tájat, midőn azt 
képzeletünk a történelem emlékvirágaival hinti be, mennyivel szebbnek látjuk, mennyivel 
fokozottabb a szem és lélek gyönyörűsége! 

Ily gondolatok és érzelem közt szemlélém én a Barczaságot, ily szellemi dicssugárral 
övedzetten találtam azt megragadóan szépnek és nagyszerűnek; ám de ha az általános képet 
részletes szépségeiben is teljesen élvezni és ismerni akarjuk, akkor nem csupán a lakályos tért 
kell megjárnunk, hanem be kell hatolnunk a tért körülövedző havasok völgyületeibe is, meg 
kell útaznunk azon hegyszorosokat is, melyek e honnak könnyen védhető útnyilatai a 
külföldre, melyeket a természet oly nagyszerűen rendezett be, melyekhez a mult annyi dicső 
emléket csatolt. Mert alig van határszéli szorosunk, hol a honvédelemnek egy-egy dicső tette 
ne merülne fel, hol a Leonidási önfeláldozás, hol a Hofferi hősiesség emléke fel ne ötlenék. 
Egy dicső küzdtér e haza belfölde, ugy mint határvonala is; alig van hant, melyet a haza, 
emberiség, vallás, szabadság és polgárosodás védelmében ontott vér ne öntözött volna. 

Az ily helyeken útazó lelkét édes-bús merengés fogja el, s a repülő emlékezet pillanat alatt 
századokat jár be, itt elborulva, ott nemes lelkesedés tüzétől megdicsőülve. Azért, mielőtt a 
Barczán tovább útaznánk, a Hétfalu nyugati végénél közvetlenül nyiló tömösi szorosba térünk 
be. 



A szoros torkolatja előtt fekszik egyfelől (jobbról) Bácsfalu, túl Derisztye egy kis gyapjumosó 
gyártelep; a kettőt csakis a szorosból lerohanó széles medrű Tömös vize*András király 1211-
ben kelt adomány-levelében Tirnis néven, Honorius pápa 1222-ben kelt bullájában Tymis 
néven jön elő. Lásd Fejér Cod. Dipl. III. 1. 107. és III. 1. 425. lapján. választja el, egy kövek 
közt elvesző kis patak rendes vizálláskor; de midőn megárad, veszélyes, mindent elsodró 
rakonczátlan folyóvá válik; különben ily garázdálkodók a Barczának minden folyamai, nagy 
vizválasztó havasok völgykebleiből törvén elő, az esőt, vagy hólevet be nem ivó sziklabérczek 
öbléből lerohanó nagy viztömegeik miatt oly gyorsan és nagy mérvben jönnek áradásba, hogy 
gyakran elzárják a közlekedést, elsodorván nem egyszer a földművelő fáradalmainak 
gyümölcseit is. 

A Tömös vize innen a még jó óra távolra fekvő Brassóba, a hegyek oldalain nagy ügyességgel 
csatornán van bevezetve, hol vize gyapjumosásra, gyárakhoz és utczaöntözésre van 
hasznositva. 

De eleget időztünk a Tömös torkolatjánál; lépjünk be annak magához csalogató szép 
völgynyilatába. Mielőtt azonban belépnénk, egy bámulatos mű vonja magára figyelmünket: 
egy roppant töltés, mely a Bácsfalu feletti Veresútnál (domb) kezdődve a szoros torkolatot 
egész szélességében átszeli. E töltés hossza 2800 láb; alapszélessége 78 láb, magassága 18–24 
láb. Ezen óriási munkát feltételező töltést Tatárhányásnak nevezik s a hagyomány szerint egy 
nap és egy éjjel készült a tatárok ellen; hogy mely nép által s mely időben, arról hallgat a 
hagyomány. Neve azt sejtetné, hogy a tatárok műve, de helyzete, s külfelén levő mély sáncza 
arra enged következtetni, hogy az kivülről beütő ellenség ellen emelt védsáncz volt. Már 
most, hogy azt a Barczát birt rómaiak, vagy pedig később székely őseink csinálták-e, vagy 
éppen (a mint minden barczasági régi emlékről hiszik) a német lovagok hátramaradt emléke-
e? azt bajos meghatározni, hanem, hogy az az ilynemű földerőditvények egyik 
legnagyszerűbbike, annyi bizonyos; s ha nem félnék, hogy nemzetiségi részrehajlás és 
előszeretettel vádoltatok, hajlandó lennék azt az ilynemű művekben excellált avar őseinknek 
tulajdonitani. Mindenesetre az ugyanazonosnak látszik lenni a Székelyföld átszelő Hunárka, 
Kakasbarázda, Ördögsáncza, Tündérek útja és Rabsonné útjával*Ezen nevek alatt ismeretes 
földtöltések, melyeknek e munka I. és III-ik kötetében adtam leirását.. Egy kéz emelhette 
mindezeket, egy erőditvényi elv és hadászati szempont hozta létre; de valamint amazok 
létczéljáról s keletkezésük idejéről bizonytalanságban tévedezünk, ugy az itteni Tatárhányásra 
nézve is csak a sejtelmek homályos terére vagyunk útalva. E töltésnek nyugati ága egészen a 
Tömös vize jobb partjáig nyulik, a Tömös túl partján pedig a Valád (hegy) függélyes sziklái 
tornyosulnak fel, miért a töltés tovább vitelére sem hely, sem szükség nem volt; a hagyomány 
még is azt követeli, hogy a Tömös medre fölötti nyilatra egy a Valád szikláihoz erősitett 
vaskapu volt illesztve, ugy hogy annak vasrácscsal ellátott alsó része alatt a viz átfolyhatott, 
mig az ellenség átmenetele el volt zárva. Ekként a Tömös egész torkolata régi korban a nagy 
védképességgel biró töltés, sáncz, s e vaskapu által teljesen elzárható volt az ellenség előtt. 

A határszéli szorosoknak is meg van virágzási és hanyatlási korszakuk, a mint a kereskedelem 
és közlekedés irányát változtatja: emelkedik az egyik és hanyatlik a másik. A kereskedés 
vonalát szokták rendszerint a hadseregek is követni már csak azért is, mert a jó útak ott 
szoktak elhuzódni. A tömösi szorosnak hogy kellett régi korban ily virágzási korszakának 
lenni, azt az is tanusitja, hogy e szorost a római földabroszokon is Saltus Themis néven 
feltaláljuk, bizonyitja azt a tatárhányás is, mert ily hatalmas védművet csak járt szoros 
védelmére emelhettek; de azután a közlekedés elfordult tőle s inkább a Bodza- és törcsvári 
szorosok lettek királyaink, sőt nemzeti fejedelmeink alatt is Erdély Kelettel való 
közlekedésének, valamint a hadmeneteknek*Régibb hadjáratokban semmi szerepet nem 



játszott, csakis 1690-ben, midőn az előbb Zernyestnél győztes Tököli novemberben 
kiszorittatott, e hó 13-án ütött be egy török csapat Tömösnél, az ott levő őrizetet kardra 
hányva Hétfaluig nyomult; de a brassói őrizet ellene nyomulván, minden további harcz nélkül 
visszahuzódott. Lásd Prov. Blätter II. 217. s következő lapjain. is felkapottabb útai, bár a 
tömösi szoroson is vezetett ki harminczaddal ellátott ösvény, melyet Bethlen Gábor 1625-iki 
okmányában Parahó ösvénynek nevez, (igy neveztetve alkalmasint a Praova folyóról, 
melyhez a tömösi szoroson át jutni) s annak jókarban tartását kötelességévé teszi Brassónak, 
valamint az ott szedetni szokott vám fizetését is*Lásd fennebb Hétfalu leirásánál a 96. l. 
lapon.. Később alkalmasint ez ösvény is elhanyagoltatván, járatlanná vált, a tömösi szoros 
feledékenységbe ment s el volt hagyatva egészen a mult század végeig; régibb útját a Tömös 
áradásai elsodorták, s nem volt ott más közlekedési vonal, mint bérczéleken és veszélyes 
örvények felelt vonuló ösvény, melyen csak a csempészek gyakorlott havasi lovai tudtak 
elmenni. 1789-ben azonban a figyelem ujból ezen, Brassóhoz legközelebb eső szorosra 
fordult*Marienburg Geogr. I. 307. lap., megkezdettek ott egy szekérútat, mely e század 
második tizedében, sőt teljesen csak a 30-as években fejeztetett be. Ezen pompás országút 
elkészültével a tömösi szoros ismét felszinre emelkedett, s Erdély minden, keletre vezető 
határszéli szorosai fölött az elsőséget kivívta. A tömösi szoros jelentősége ujabb keletű levén, 
multjának dicsőségéről, az itt vívott harczok és győzelmekről nem találunk bejegyzéseket a 
történelem lapjain; de ha a multban hiányoztak a tájt érdekesitő események, dúsan kipótolta 
azt a közelmult, vagyis 1848/9-iki szabadságharczunk, a midőn honvédeink – kiket, ha a 
görög hőskorban élnek vala, a félistenség nymbusával vett volna körül a nép kegyelete – 
annyi dicsőséggel áraszták el e szoros minden hantját, minden talpalatnyi földét, hogy abból 
multja meddőségének feldíszitésére is jut. A nagyszerű védelmet s azon óriási küzdelmeket, 
melyeket itt a Kis Sándor által vezénylett honvédek a muszkák betörésekor kifejtettek, alább a 
harcztérül szolgált egyes pontok leirásánál tüzetesen fogom tárgyalni; de éppen azért, hogy 
azok összhangzását más események beszövése által ne zavarjam, hogy a hősök gigási harczai 
mellé a gyávák szégyenletes futását ne kelljen oda illesztenem, hogy az óriások mellett a 
törpéket ne kelljen szerepeltetnem, azért itt előzetesen elmondom a Bem által üzött osztrák-
muszkáknak a Tömösön való kihurczolkodását. A hogy Bem a Szebentől maga előtt űzött 
osztrák hadsereget 1849. márczius 19-én Feketehalomnál megverte, az Brassóba huzódott, s 
onnan az Engelhard tábornok vezénylete alatti muszka segéd-sergekkel, a szászföld 
nemzetőrségével és menekülteivel márcz. 20-án éjjel a tömösi szoroson át megkezdék 
kivonulásukat, még pedig ugy, hogy a leginkább siető muszkák elől mentek, utócsapatul a 
páni félelemtől elfogott osztrákokat hagyván, kiknél még csak a szász menekülők 400 
szekérnyi csoportja félt inkább s nem is ok nélkül, mert azokat, nehogy az útat elfogják, 
mindenütt leghátul hagyták s még a Felső-Tömösnél is, hol a nagyon jeges Prediálon való 
kimehetésért a tüzérség lovait ujra kellett vasaltatni; ezen ijedelemtől elképedt s félig fagyott 
népet – bár az út szabad volt – előre hatolni nem engedték. Bem Szebenből való kiindulásakor 
Kis Sándort, Beke Józsefet, Vida Dánielt, Lőrincz Józsefet és Gyalokay Károlyt mint 
rendkivüli küldönczöket Háromszékre inditotta, a háromszéki parancsnok Szabó Nándorhoz 
intézett azon útasitással, hogy Brassó elleni előnyomulását megkezdje. Háromszéken ekkor 
csekély erő volt, mert a hősök, kik Háromszék önvédelmi harczában szerepeltek, már 
nagyrészt Bem hadseregéhez csatlakoztak; mindössze a Tuzson János által vezénylett 86-ik és 
a Mara Gábor alatti 85-ik honvédzászlóalj, s némi székely és Kossuth-huszárságból állott e 
véderő. Szabó Nándor a vett rendelet következtében azonnal előnyomult Hermányba, honnan 
hajnalban lovasságát kémszemlére küldötte ki; ezek a homályban a Bem által szintén 
kémszemlére küldött Vilmos-huszárokra bukkantak s már összetüzendők voltak, a midőn 
felismerték, hogy nem ellenség, hanem baráttal van dolguk. A Vilmos-huszároktól értesültek 
Bem feketehalmi győzelméről, s Brassónak való előnyomulásáról. E hir vételére Szabó 
Nándor azonnal Hétfalu felé nyomult, hogy a Tömösnél állást foglalva, az osztrákok 



visszavonulási vonalát elvágja; ha Bemnek Feketehalomból ily rendelettel Háromszékre 
inditott futárja Szentgyörgyi József huszár-százados (kinek hogy oda juthasson, Krizba felé 
nagy kerülőt kellett tenni) hamarább érkezhetik meg, s Szabó Nándor csapatja pár órával 
hamarább indulhat el, akkor az osztrák-muszka sereg elkerülhetlenül fogságba esett volna. Igy 
azonban a Brassó védelmét meg sem kisérlő, éj idején gyáván futó hadnak ideje maradt a 
tömösi szoroson kivonulását végrehajtani. 

Bem Brassóba érkezvén, Timár Nándor őrnagy vezénylete és Szász Dani 
századparancsnoksága alatt három szakaszt: László Károly három szakaszát, Reznek Károly 
székely huszár főhadnagy által vezénylett szárnyat s Semsey Tamás tüzér százados alatt levő 
két ágyút, összesen tehát 1 1/2 század gyalogság, egy szakasz lovas és két ágyúból álló előőrsi 
csapatot inditott márczius 21-ik éjjelén a tömösi szorosba; ezek a Felső-Tömösnél hajnalban 
meglepték Van der Nüll által vezénylett utócsapatját az osztrákoknak s minden habozás 
nélkül megtámadták azt; Van der Nüll golyó- és kartácszáporral fogadta s elkezdte a 
Prediálon való kivonulást; de a lelkes kis honvéd csapat és a csata folyama alatt megérkezett 
háromszékiek nyomukban voltak s csatárlánczba az erdőkben szétoszolva, jól irányzott 
lövéseikkel az ellenség közt igen sok kárt okoztak; különösen kitüntette ez alkalommal magát 
Molnár Ádám székely tüzmester, ki „előre az ágyúkkal, fut az ellenség” kiabálásokkal 
nyomult mindig közelebb s szórta a kartácszáport az ellenség sorai közé*Molnár helyben 
hadnagygyá is neveztetett., mely végre a hogy a Prediál tetőn a határszélt elérhette, 180 halott, 
80 fogoly, 6 szekérre felrakott 2000 legujabb szerkezetű puska, egy hadi pénztár és a tiszti 
podgyászok hátrahagyásával eszeveszetten elmenekült, mert a mieinknek kapott rendelet 
szerint a határszélt átlépniök nem volt szabad*Eként tisztelte nemzetünk a nép- és nemzetközi 
jogot oly szomszéd országgal szemben, hol a futó ellenséget nem fegyverezték le, hol az 
szervezve magát, folytonos beütések által nyugtalanitá és pusztítá országunkat.. 

És a 400 megrakott szekérrel menekülő szász és nem szász pecsovicsok nem ok nélkül 
ijedeztek s féltek leghátul maradni, mert a csata folyama alatt Szabó Nándor is megérkezvén, 
a siculusok gazdag zsákmányt tettek a szekereken, tulajdonasaiknak azonban semmi 
bántódása nem történt, mert Bem, daczára annak, hogy azok közt hazájok ellen fondorkodott 
magyarok, a muszkákat behivott brassói szászok s több rendbeli hajmeresztő bűntényeket 
végrehajtott oláh tribunok voltak, minden vizsgálat nélkül szabadon bocsátotta őket. A hogy a 
felső-tömösi csata kezdetét vette, futár ment Brassóba, Bemmel tudatni, hogy az ellenséggel 
összeütköztek. Bem rendeletet adván segédsergek utánnyomulására, maga kocsijába vetette 
magát s sebesen rohant a Tömösbe, ide azonban csak akkor érkezett, a midőn a győzelem ki 
volt víva. A hősök e kis csapatja lelkesült éljenekkel fogadta a hős vezért, ki Szabó Nándort 
azonnal a csata helyén alezredesnek nevezte ki, a tisztek – és legénységnek sajátkezüleg tűzte 
fel az érdemjeleket s a menekülő hazaárulóktól ejtett hadi zsákmányt a legénységnek 
ajándékozta oda, a mi, fájdalom, nem lett végrehajtva*A Szabó Nándor elnöksége alatt tartott 
hadi tanács elhatározta, hogy a zsákmányt igazságos felosztása czéljából az a legénységtől 
visszavétetvén, elárvereztetik s a bejövő összeg egyenlően fog kiosztatni a csatában részt vett 
csapatok legénysége között. Erre egy bizottságot neveztek ki, melynek Béldi Albert, Lázár 
Mihály (Szabó Nándor segédje) voltak tagjai. Ezen határozat következtében Alsó-Tömösnél 
cordont huzott a parancsnok, hol a zsákmány mindenkitől visszavétetvén, ládákba és 
szekerekre rakatott, s Szent-Györgyre szállitásával Lázár Mihály bizatott meg. A ládák előbb 
Szemeriára, onnan Sepsi-Szentgyörgyre szállittattak, azonban egy szekérnek ládái, melyen, 
mint mondják, a brassói oláh tribun Orgidánnak nagy értékű ékszerei s jelentékeny összeg 
pénz is volt, üresen érkezett meg, vagy legaláb az ebben volt dolgok – mint némelyek hiszik – 
nem kerültek árverés alá. Az árverés Szentgyörgyön és Kézdi-Vásárhelyt hajtatott végre; de a 
bejött pénz soha se került kiosztásra, bár az érdekelt zászlóaljak legénysége, s nevezetesen a 



Fogarasban állomásozó 126-ik honvéd zászlóaljnak Tömösnél jelen volt altisztei az iránt ugy 
Kis Sándor brassói parancsnok, mint magához Bemhez is gyakran folyamodtak. Hallottam 
azon versiót is, hogy az árverésből bejött pénz a sereg hátralékos zsoldjának kifizetésére 
fordittatott, mig mások bizonyos embereknek roppant nagyban s még ékszerekben való 
kártyázásáról is beszélnek. Ezalatt a muszka invasio megtörtént; Lüders egész hadseregével 
nyomult Háromszéknek, s a szerencsétlen szentgyörgyi csata elveszett leginkáb azért, mert a 
vezérség felett verseny támadt; a tisztikarból vagy 40-en Lázár Mihály vezetése alatt 
complotot csináltak, s a Bem által kinevezett Gál Sándort a vezérségtől megfosztva, azt Szabó 
Nándorra akarták ruházni s midőn azt kivinni nem tudták, a seregtől távozva, a csapatokat 
magukra hagyták elvérzeni. Bem e felett oly dühbe jött, hogy Szabó Nándort, Lázár Mihályt a 
complotirozó tisztekkel egyetemben elfogatta, a csikszeredai várba küldötte, az ottan 
parancsnokoló Cseh Sándor ezredesnek pedig irásbeli rendeletet küldött, hogy Lázár Mihályt 
és Szabó Nándort rögtön főbe lövesse. Sokan tudni akarják, hogy a complott mellett Bemnek 
e rendeletét az is idézte elő, hogy akkor tudta meg, hogy a tömösi zsákmányból bejött pénz 
elvonatott a tömösi csatában résztvett legénységtől. Ekkor azonban a muszkák áttörtek a 
Nyergesen, s a szelid Cseh Sándor a végrehajtást nem siettetve, Bem rendelete értelmében 
Segesvárra huzódott, a hátrahagyott foglyokat pedig a muszkák vették át. Kényes 
mindenesetre ily dologban határozott itéletet mondani; de kettő mégis tisztában áll előttem, 
először azt, hogy a zsákmányból bejött pénz nem adatott ki a legénységnek, és 2-szor az, hogy 
Orgidán ékszerei és pénze miatt forradalom után fellépett, s Lázár Mihályt a nagyszebeni 
fenyitő (nem hadi) törvényszék 1852 juniusában nem politikai okokból (mert azelőtt osztrák 
katona nem volt s valami feltünő módon nem is szerepelt) hanem a tömös zsákmány miatt 
annak fölemlitésével, hogy az 1849. márczius 21-iki visszavonuláskor 100,000 frtot 
meghaladó vagyon ellopása s részben önmagának való elsajátitásaért elitéltetett. Igazságosan-
e vagy igazságtalanul? azt én eldönteni nem tudom. Ezen itélet közölve volt akkor a szász 
lapokban, s legujabban a „Magyar Polgár” 1872. év decz. 10-iki számában.. Erdély az 
ellenségtől ki lévén tisztitva, Bem a határszéli szorosok erőditését elrendelte; a tömösi szoros 
erőditvényi műveinek elkészitésével, a csatatéren Bem által személyesen a III. osztályú 
érdemjellel feldíszitett kézdi-vásárhelyi Szász Dani mérnökkari százados bizatott meg, ki a 
szomszéd szász és román falukból oda rendelt munkásokkal hajtotta azt végre. A „Magyar 
vár”-nál készült erőditési műveket Stein, s később maga Bem is megnézte s a felett 
megelégedését fejezte ki. Ekkor történt, hogy a kiséretében levők egyike fölemlité, hogy 
Istennek hála, az ellenség kiverve, határszéleink megerősitve, erőnk szervezve, s igy 
Magyarország függetlensége el van érve; mire az öreg Bem azon jósigéket mondá: „Meine 
Herren, es sind nicht einmal die Helden geboren, die das austragen werden”. Fájdalom, hogy 
a nagy reményekre jött kora csalódások a mély belátású öregnek jósszavait nagyon is 
igazolták. 

Most már ezen előzmények ismeretével beléphetünk a tömösi szorosba, hogy ott a nem sokára 
bekövetkezett muszka betörésnek nagyszerű eseményeit és az akkori hős tettek által 
szentesitett helyeket szemügyre vegyük. 

Ha átlépjük a Tömös torkolatnak titokszerű zárvonalát, (a Tatárhányást) minden nyomon a 
közel mult által szentesitett hantokat érintenek lépteink, ott van az ugynevezett: „Peresszász” 
laka. Ezen rosz májú ember, midőn a Kis Sándor hős ellentállása daczára (1849. jun. 20-án) 
betört muszkák által üzött székelyek kapuja előtt elmenekülnének, csufolódva kiabált 
utánnuk, midőn pedig a muszkák oda értek, nagy kiabálással üdvözlé őket; de a kozákok őket 
szidó ellenségnek nézvén, átdöfték. A nép a méltó jutalmat nyert gunyolódót Peresszásznak 
nevezte el, s halálában isten igazságos itéletét látja. Kissé fennebb van a kert, hol a seregtelen, 
s 16 sebbel terhelt Kis Sándor hősies, s több kozákot lesujtó önvédelem után elfogták. 



Ő, midőn serege elhullott, midőn azok, kiket a harcz megkimélt, elszéledtek, egyedül állott 
meg e kertnél mint az ujkor H. Coclese, hogy a hazára törő ellent feltartóztassa; küzdött már 
többé nem a győzelemért, hanem a leonidási hős halálért, s midőn a halált, mit kerese, nem 
találhatta, midőn a sebeiből patakzó vér által gyengülten, élve került az ellenség fogságába, 
akkor mindég magával hordott (mentéje gombjába rejtett) mérget vett be, s elhalt mint szabad 
polgára a hazának a fogságban is, elhalt miként Demosthenes Porosban, miként Cáto 
Karthagó romjain, miként a Gracchusok Rómában. Kis volt az ő neve, de nagygyá tette ő azt a 
történelem igazsága előtt, kis volt ő termetében, de nagy lélekben és tettekben, őt méltán 
foghatja az utókor Nagy Kis Sándornak nevezhetni, s hiszem, hogy el fog jőni a kor, midőn a 
történelmi méltánylat és hazafias elismerés, e most elhagyott kertben, vagy azon pontok 
valamelyikén, hol dicső végtusáját vívta, emlékoszlopot fog emelni nevének dicsőitésére; meg 
vagyok győződve, hogy forradalmi korszakunk ezen dicső hősének emléke, a mint most 
lelkesitőleg hat e haza szabadságszerető népére, ugy ezután az évtizedek letüntével is 
mindinkább emelkedni, s a halhatatlanság nymbusa által körülövezve fog feltűnni az utókor 
fia előtt, dicső példát adva arra, hogy miként kell a magyarnak hazáját szeretni s annak 
védelmében elhalni. 

Fennebb az eddig szűk völgy kissé kiszélesedik, s havas foglalványának egész 
nagyszerűségében tűnik fel. Balról a Keresztyénhavas (Schullergebirg) gyönyörű sziklaszálas 
csúcsa mered fel, melynek Brassó mellé lenyuló végső előhegyét a Czenk képezi. Jobbról a 
roppant Nagykőhavas (Piatra Mare) aljától egész tetejéig feltárul, a meredek oldalokra 
kapaszkodott zöld fenyvesek sötétjéből szeszélyes idomzatban égrelövelő sziklaszálak 
emelkednek. 

Legfelül az 5800 láb magosságig fellövelő Köcsür, ebből északnak egy sziklagerincz nyulik 
le, melynek végfokát a Bácsfalu feletti Aljbércz alkotja, derekán pedig a kupidomú Kőba és 
Kőbanyaka közt, a virágidomú szirtszálakkal beplántált s gyönyörű alpirózsákat termő Kőkert 
terül el. Ezek a fenregiók ékességei, gyönyörű idomú hófehér mészkő szirtek, melyekkel 
élénk ellentétet képeznek a havas aljában minden nyomon kilövelő sötét eocengyüleg 
(conglomerat) és homokkő sziklaszálak, melyek mint kövült óriások, vagy mint óriási 
Memnon-szobrok tekintenek szét e valóban nagyszerű tájcsoporton és azok hangzanak is, 
mert Memphis csodás szobraiként visszhangozzák a völgyből felható kiáltásokat, bérczélekről 
lezengő pásztordalt és a völgyben kerepelő malmok zaját, melyek a határtalan fenyvesek 
hullámszerű zajlásával egyesülten tengermorajszerűleg zugnak e nagyszerű magányban. A 
Kőhavas szirtrétegjei közzé szép kies völgyecskék mélyülnek be: jobbról a Pozsárvölgy, 
Kőbavölgye, Szabonya és Tatrakonya, balról a Várnya és Drága völgyei. Ezen őserdőségek és 
gyönyörű sziklaszálakkal ékes völgyek mindenikéből hasonnevű patakok kristályhullámai 
rohannak le szép zuhatagocskákban. E patakok partjairól a legelő nyájak kolompzenéje 
hallatszik, s mindenik ily völgyületben egy-egy gyönyörűen váltakozó havas partie vonja az 
útas figyelmét magára. Mind ezt pedig uralogja a Tömösvölgy hátterében felötlő Bucsecs, 
mely gyönyörűen eredzett fehér sziklafalaival, mint az égnek himzett ezüst függönye tünik 
fel. 

Ezen itt gyenge szinekkel vázolt tájék nem más mint előcsarnoka e szoros ezután következő 
még sokkal nagyszerűbb tájcsoportjainak s talán nem túlzok, midőn itt előre bocsátom azon 
nézetemet, hogy a tömösi szoros hazánk határszéli szorosai között természeti szépségre nézve 
az első helyet méltán igényelheti magának. 

A torkolattól félórára az Alsó-Tömösi vámhoz és az útas, hol jobbról a Küllér, balról a Vám és 
a Limba-pataka szakad a Tömösbe. Az alsó-tömösi vám most felhagyatván, annak 



terjedelmes épületei eladóvá tétettek, s hogy ezen, nagy összegbe került közvagyonért a 
mostani kezeléssel mily árt várhatni, kitetszik onnan, hogy az ottani két kápolna 
elárvereztetvén, egyikét egy molnár 40 frton vette meg. 

Ugy gazdálkodtak nálunk az idegen civilisatorok, mintha utánuk közvetlenül az özönviz 
következnék*A Bach rendszerre értendő, a mikor e munka iratott.. A Tömösvölgy nagy 
eséssel biró virgoncz folyamával a gyáripar honositására van hivatva, mintegy 
kezdeményezéseül tekinthetjük Poduschka ott levő spodium gyárát és a brassai rézművesek 
rézpörölydéjét, más ily nemű gyárak elhelyezésére minden lépten előnyös helyek 
kinálkoznak. 

XIII. Brassó. 
 
FEJEZETEK 

Brassó fekvése és lakossága. 
Barczaságot körülkerülő útunk elvezetett e szép tér legnevezetesebb és természeténél fogva 
legfontosabb pontjához: Brassóhoz. E várost jogosan mondhatjuk a Királyhágón inneni rész 
legszebb és legtekintélyesebb városának, mely különösen nagyság és szép fekvésre nézve 
társai közt bár melyikkel előnyösen versenyez. Bár mely oldalról közelitsünk felé, mindenütt 
találunk valami szépet; de távolból szemlélve mégis legszebb azon képe, mely a Hétfalu felől 
jövőnek ötlik szemébe. A város fölött keletről felmagasuló Czenk (hegy) félénken rejtegeti azt 
mindaddig, mig az útas a Czenknek térbe kiszökellő előhegyét: az ugynevezett Csigahegyet 
túlhaladja. Ekkor egyszerre, váratlanul mint varázstünemény merül fel előtte a gyönyörű 
város, mely a fellegvár koronázta Szent Márton hegy és a Czenk zöld lombsátra közt mint egy 
keretben jelenik meg, gyönyörű környezet közepette, még gyönyörűbben csoportosított 
házakkal, melyeknek vidor tekintetű tömegéből ódon alakú tornyok, hegyes fedélzetű bástyák, 
sötét zömtornyok (donjons) emelkednek ki, s mindezek fölött mint mult időknek nagyszerű 
kőepopeája a fekete templom*Az ágostai hitvallásuak piaczi nagy temploma, melynek 5 
századot átélt falai az ódonság miatt sötét szinezetet öltvén, a nép fekete templomnak nevezi. 
magasul ki imposans alakjával, élénk ellentétben mutatva fel a jelennel egybeölelkezett 
multat, a középkori emléképületek által körül ölelt és tarkázott ujkori várost. Itt a béke 
kényelmes épületei, régi harczias idők erőditvényi műveivel vannak körülvéve, a multnak 
tiszteletet keltő tömör épitményei, a jelennek könnyüded műveivel érintkeznek, s mindezek 
fölött kiemelkedve áll a vallás kőbe vésett költészete, az istenimádás nagy eszméjét mintegy 
megtestesitni törekvő büszke alkotása az embernek; műremeke a vallásos buzgalom 
áldozatkészségének, emléképület az önmagát dicsőitő multból, egy hatalmas dom, mely 
évszázadokkal képes daczolni, mintha jelképezné a hit erejét, mely lételének indoka volt. 

Brassónak nem csak elhelyezése meglepő, nemcsak épületcsoportositása festői; hanem 
környezete is a kigondolható legregényesebb, fekvése a legsajátságosabb, minőnek hasonlóját 
alig tudnók feltalálni, mert mig legtöbb városaink nyilt helyen feküsznek, – hol a fejlődés és 
terjeszkedésre szabad tér nyilik – addig Brassó egy zárt hegykebelbe rejtőzködött el félénken, 
mintha e rejtőzködése által érdekességét kivánta volna fokozni. A határszéli Kárpátok egyik 
elzárt kies völgyecskéjébe huzódott meg, melyet egyfelől a 3054 láb magas Czenk*A Czenk 
ezen magassága a tengerszin felett értendő, mert Brassó szinvonala feletti magassága csak 



1265 láb. függélyes oldala, más felől a Raupen-Berg magas lánczolata köriti be. Ezen ekként 
határolt, és a Köszörű pataka*Ezt az oláhok Tocsillának nevezik. által átfolyt jelentéktelen 
völgyben fekszik a Barczaságnak szép koronája: Brassó, mint a drágakő, melyet a foglalvány 
egyszerűsége által akar még felötlőbbé tenni a művész keze. 

Hogy elrejtett városunk még inkább fedve és eldugva legyen, a természet szeszélye a 
fekvölgy torkolata elébe egy azt csaknem egészen elzáró és teljesen önállólag felmagasuló 
védhegyet helyezett, hogy az a kényes-begyes várost nemcsak a Nemere*Háromszék 
irányából fuvó veszélyes szél, mely ellen Brassót a fellegvár hegye nagy mértékben fedezi. 
hideg lehellete, hanem ellenség ellen is fedezze, a mennyiben e hegy önként kinálkozott arra, 
hogy oda a várost fedező s külmegtámadások ellen védő erőditvényt emeljen az ember 
biztonságot kereső akarata. A vár fel is épült ottan, s még most is ott emelkednek a régi 
fellegvár tömör falai, melyek ha ma már a hadtudomány által túlszárnyaltan nem védnek is 
többé, de azért a táj szépségére befolyást gyakorolnak. 

Nekem itt nem lehet feladatom Brassónak részletes ismertetését adnom, mert mint mondám, 
én a Barczaságra leginkább az ott levő nagyszámú magyarság ismertetéseért tolakodtam be; 
mégis, mint a szép tájak kedvelője, a régi historiai emlékek tisztelője, s a régi műemlékek 
szenvedélyes buvára, nem vonulhatok el közönyösen az oly gyönyörű fekvésű, történetileg 
oly nevezetes, s annyi műemlékkel díszes Brassó mellett, annyival inkább nem, mivel Brassó 
nemzetiségi tekintetben sem idegen előttünk, mert amint alább ki fogom mutatni, a 9000-et 
meghaladja az állandólag ott lakó magyarok száma, s vagy 2000-nyi van ott szolgálatban, s 
ekként ha felvesszük, hogy a szászok létszáma Brassóban alig több 9000-nél, Brassót inkább 
tekinthetjük magyar, mint szász városnak; továbbá mint a Székelyföld főpiacza és 
kereskedelmi központja éppen oly mértékben érdekel minket, mint hazánk bármelyik városa. 
Ez okon az indok, mi engem a Barczaságra vezetett, Brassó meglátogatására is jogosan 
ösztönözhet. 

Azért én itt Brassónak ha nem is kimeritően részletezett, de még is egy rövid leirását adom, 
főleg azért, hogy e tájon utazó hazámfiainak ez oly sok tekintetben érdekes városban leirásom 
kalauzul és útmutatóul szolgáljon. Mielőtt azonban e városban szemlélődésünket 
megkezdenők, lássuk legelőbb Brassó alakulásának és fejlődésének rövid történetét. 

Brassó alakulása, fejlődése és néveredete. 
Brassó kétségtelenül egyike honunk legrégibb városainak, s ha a classicitás-vadászok azon 
állitását, hogy Brassó helyén régen Ptolemeus Patrovisá-ja feküdt*Az ezt állitók Brassó 
magyar nevét is Patrovisából származtatják., mint okadatolhatlan föltevést elvetjük is; de a 
szász iróknak azon másik*Bár ezen állitást támogató okmányoknak is hiányában szenvedünk. 
állitását, hogy a német lovagok korában, tehát a 13. század kezdetén, Brassó már épülni 
kezdett, azt hiszem, kiindulási pontul elfogadhatjuk, s Brassó keletkezését eme távol korra 
észszerűleg felvihetjük. Tudjuk azt, hogy ama harczias korban, a városok alapitását és épitését 
mindig erőd, vagy vár épitése előzte meg, melyben az odatelepülők oltalmat és biztonságot 
találhattak, és igy feltehetjük, hogy Brassó első alapja szintén vár volt, mely, mint hiszik, 
Brassovia-burg nevet viselt s egyike volt a német lovagok által Barczán épitett 5 lovagvárnak; 
Philippi határozottan a Czenk tetőre helyezi e várat; pedig ezen vár elhelyezését biztosan 
meghatároznunk teljesen lehetetlen, mert IX. Gergely pápa bullájában találunk ugyan 
vonatkozást a lovagok által épitett öt várra, de hogy azok hol feküdtek, arra sem e bulla, sem 
más okmány útasitást nem nyujt. 



Feltehető ugyan, hogy a német lovagoknak éles szemét nem kerülte ki a birtokukba bocsátott 
Barczaságnak azon sok tekintetben, de hadászatilag is nevezetes pontja, hol most Brassó 
fekszik, sőt az is megengedhető, hogy ezen fontos helyre az emlitett öt vár egyikét épiték, 
azonban az alig lehetett a czenktetői vár, mert az egyrészről Brassótól igen messze és Brassó 
felől nagyon bajosan megközelithető helyen feküdt, különben is sokkal nagyobbszerű volt, 
hogysem a lovagok rövid ittlétük alatt épithették volna*Hogy a czenki várat nem a lovagok 
épitették, arról majd később e vár romjainak tüzetes leirásánál bővebben fogok értekezni.; 
másrészről tudjuk, hogy a keletkező városokat fedező védvárak mindig azoknak közelében 
akként épültek, hogy az ellenség által meglepetett lakosok abba könnyen és gyorsan 
bevonulhassanak; mivel pedig tudjuk, hogy a kezdetleges Brassó nem mostani helyén, hanem 
künn a jelenlegi Ó-Brassó végénél, a mostani árvaleány vagy Bartolomeus-templom körül 
feküdt, nagy valószinüséggel következtethetjük, hogy a keletkező Brassót fedezett első vár, 
vagy a jelenlegi fellegvár helyén a Sz.-Mártonhegy csúcsán, vagy az árvaleánytemplom feletti 
Gespreng-berg tetőlapján feküdt*A Gesprengbergen feküdt várnak nyomai most is látszanak, 
azt majd későbben le fogom irni.. 

E vár oltalma alatt kezdett épülni Brassó, nem mint Timon*Eth. Chr. R. Hung. et Fran. és 
Eder*Felmer. 12. §. állitják – 1203 tájatt, mert akkor a kunok által feldult Barczaság lakatlan 
volt, hanem 1211., vagyis a német lovagok betelepitése után. Bethlen Elek a német lovagokról 
irt jeles munkájában*Geschichte des Deutsch. Ord. in Sieb. p. 53, 54. azt mondja, hogy a 
német lovagok Brassóhoz 1211–1225 közt épitettek védtornyot, a melynek fedezete alatt a 
város keletkezett; ezen útasitás nyomán a felhozott évszámok közép idejét véve, Brassó 
keletkezésének korszakát hozzávetőleg 1217-re tehetjük*Az erdélyi szászok egy része, 
nevezetesen a Szeben vidékiek ugyan korábban jöttek Erdélybe, de nem a Brassó vidékiek, 
mert ezek részben a német lovagok birtoklása alatt, részben még később települtek ide, mivel 
éppen azon adománylevél, melylyel a német lovagok a Barczaságot elnyerik, mondja, hogy az 
lakatlan és puszta volt a német lovagok ide jötte előtt., bár nevével legelőbb csak 1252-ben 
találkozunk Béla király azon adománylevelében*Ez okmány közölve van Székelyoklevéltár I. 
k. 9–10. lapján., melylyel Zékföldjét (Hidvég és környéke) a sepsi-széki Akadás Vinczének 
adományozza; ezen terület körülhatárolásánál előfordul a Barasu-i szászok földje (terra 
saxonum de Barasu), tehát még ekkor sem Brassó város, hanem csak az odavaló szászok 
földje. Azonban ebből mégis azt következtethetjük, hogy Brassó már ekkor létezett, s ezt ugy 
vehetjük, mint a Brassó lételét bizonyitó legelső okmányt. 

Ezen első város – mely, mint vélik, a Gespreng-hegy alján feküdt s egész a Vidombak 
(Weidenbach) partjáig terjedt – aligha erőditve volt, legalább arra semmi adat vagy rom nem 
mutat. Ezen keletkezett uj város legrégibb neve Brassó és Brassovia; a latin Corona név, 
melyből a német Kronstadt származik, legelőbb csak 1355-ben fordul elő. Magyarok által 
megtartott ős nevének eredetére mi adatunk sincsen, bár ugy látszik, hogy az a Czenktetőn 
már a szászok idetelepülte előtt állott királyi várról, mely Brassó vár nevet viselt, származott 
át a közelében épült városra*Erről láss többet alább a Czenk leirásánál.; különben Brassó 
vagy Barassó oly régi székely helynév, mely a Székelyföldön több helyt – igy Gyergyóban is 
– előfordul. A Corona és Kronstadt név eredetére nézve sok egymástól eltérő nézetek vannak; 
sokan állitják, hogy a trónvesztve bolygó Salamon király a Köszörüpatak völgyfejében, most 
is Salamonkövinek nevezett sziklák barlangjaiban rejtőzködvén, ott magával hozott koronáját 
egy fa odujába elrejtette, hol később azt a pásztorok megtalálván, ezen koronáról eredne az uj 
telepnek Corona elnevezése*A deákizálók Stephanopolisnak is nevezik.. Mások egy a brassói 
legelső városház épitésekor fagyökerek közt földben talált koronától származtatják; hogy 
valamely korona itt ugyancsak felvetődött, azt abból is következtethetjük, hogy Brassó 



czímere is egy fagyökérre helyezett koronából van egybealkotva. Benkő József s utána mások 
is a Czenktetőt koronázott várról származtatják Brassónak Corona és Kronstadt nevét. 

Brassó kiváltságai, történelme. 
Ezen kötet előismeretésében előadtam, hogy a kunok beütései által néptelenitett Barczaságra 
1211-ben Endre király miként s mily kedvező föltételek alatt telepitette le a német lovagokat, 
valamint azt is, hogy a király és ország nagylelküségével botorul visszaélőket hogyan üzte ki 
néhány év mulva. Azonban a német lovagok birtoklási korszakában a Barczára részint 
külföldről, részint a szomszédos Székelyföldről is igen számosan telepedtek le, ugy, hogy a 
most ott levő városok és faluk ha nem is voltak mind meg, de legalább azoknak magvai el 
voltak hintve. Okmányi adatunk ugyan nincsen, de mégis föltehetjük, hogy akkor Brassó már 
megalapult, még pedig a Brassóban régi időben feltalálhatott*A mint azt alább tüzetesebben 
ki fogom mutatni., sőt még most is feltalálható igen nagyszámú magyar családról itélve, ott 
már ősidőktől fogva laktak magyarok: a czenki vár katona népe, valamint az oda települők is 
nemcsak bevándorlott németek, hanem igen nagy részben székelyek is voltak*A szászok 
együttesen a lutheránus vallást vevén fel, Brassóban is, mint mindenütt, hol túlsulyra 
vergődtek, a legnagyobb türelmetlenséggel terjesztették azt a többi vallásfelekezetüek 
elnyomásával, igy Brassóban az ottani magyarságot üldözték és germanizálták, ugy, hogy a 
mostani brassai magyarság csak csekély részét, mondhatnók, maradványát alkotja a Brassót 
régebben lakott magyarságnak.. Brassónak mint a határszél közelében, hadászatilag igen erős, 
a hadtan akkori fejletlensége mellett csaknem bevehetetlen helyen fekvő városnak helyzeténél 
fogva igen fontos hivatása már ekkor mutatkozott; bölcs uralkodók ezt fel is fogták s a 
lovagok kiüzetése után is kiváló figyelmet forditottak ezen oly sok tekintetben nevezetes 
város emelésére, azért a kiváltságok osztásában a legnagyobb bőkezüséggel jártak el, ez által 
akarván az odatelepülők számát hovatovább szaporitani, s azáltal e város kiemelkedését és 
gyors kifejlődését előidézni; sőt maguk királyaink is gyakran fordulnak meg s mulatnak 
huzamosb ideig Brassóban, udvartartásuk fényével s ott egybehivott országgyüléseik által 
akarván e város fényét emelni. Igy László király 1288-ban mulatott Brassóban*Innen ad ki 
október 27-én egy, az ugocsai tizedet érdeklő okmányt, melynek eredetije a gyulafehérvári 
kápt.-ban cist. cap. f. 4. Nr. 42. feltalálható, honnan nagyon hibásan lemásolta és közli 
Szereday Ser. Epp. 28–29. lap., innen indult el hadseregével a kiszoritott kunok üldözésére, 
kiket egészen a tatárok földéig kergetett el*Lásd Fejér Cod. dipl. V. 3. 410.. Kiválóan 
kegyelte, gyakran látogatta meg, s a legkitünőbb kiváltságokkal és adományokkal Nagy Lajos 
királyunk látta el Brassó városát, elannyira, hogy Brassó kifejlődését és gyors kiemelkedését 
leginkább ezen oly sok tekintetben nagy uralkodónknak köszönheti. Egymást érik az ő uralma 
alatt a Brassó előnyére részint önmaga, részint vajdái által kiadott rendeletek és kiváltság-
levelek; igy 1351. Lukács ev. napján Budáról István vezér*Ezen István Nagy Lajos testvére 
volt, kit 1350-ben nevezett ki Erdély herczegének. Lásd Edert Felm. 43. lap., Miklós brassai 
lelkész és decán, valamint Keresztély widonbachi lelkész panasza következtében Bricci 
Miklós brassai ispánnak rendeli, hogy a brassai decanatus dézmáját ne bántsa, s ha azokat a 
maga vagy a herczegi vár (pro castro ducali) szükségletére*Ezen elnevezés alkalmasint a 
czenki, Törcs, vagy höltövényi várra értendő. felhasználná, a decánságot pénzzel 
kárpótolja*Közölte ez okmányt Schlötzer 31–32. Katona Hist. T X p. 13. Kosa de Vajvod. p. 
8. Egész terjedelmében meg van Kemény József Suppl. dipl. Tran. I. 393.. Ezen 
nagyfontosságú okmányból láthatjuk, hogy Brassó ezen távol korban már oly fejlődést nyert 
volt, hogy külön ispánja és decánja volt, valamint azt is, hogy a Barczaság valamelyik vára: 
herczegi várnak hivatott, valószinüleg azért, hogy az az erdélyi herczeg czímet viselt fiatalabb 
királyok tulajdona volt. Miután az okmány a vár nevét nem emliti, bajosan lehetne 



meghatározni, hogy a Barczaság melyik vára értendő itt, azonban mivel ekkor Törcsvár még 
nem épült volt ujból fel s Brassó vidéke megalakulva nem volt, s a barczasági szász faluk még 
nem voltak Brassóhoz csatolva, valamint abból, hogy a vezér a brassai ispánhoz rendelkezik: 
azt következtethetjük, hogy ezen várnak Brassó területén kellett lenni (mert az ispán hatásköre 
akkor csak a városra terjedt ki), mely esetben a felemlitett herczegi vár alig lehetne más, mint 
a Czenktetőn feküdt azon nagyszerű erőd, mely méltó volt arra, hogy herczegi vár legyen. 

Ugy látszik, hogy ekkortájt a Moldvába beütött tatárok – kiket Laczk Endre vajdánk vert 
szét*S kiknek ekkor vezérüket Átlámost is elejtette, de mig vajdánk ott győzelmesen harczolt, 
azalatt egy beütött csapatjuk Erdély délkeleti részét dúlta fel. – Erdély délkeleti részét, 
nevezetesen Brassót is érintették, legalább ez tünik ki Lajos királynak 1353. márczius 26-án 
kiadott kiváltság-leveléből, a melyben előrebocsátva, hogy Sándor Jakab (Miklós fia) Brassó 
város birája előtte kijelenté, hogy a brassaiak régibb szabadalomlevelei a zavaros időkben 
megsemmisültek, miért kérésére azok helyett a brassaiaknak ujat ad, melynek értelmében 
Brassó hadkötelezettsége, ha a király személyesen vezeti Kelet felé sergét, fejenkénti 
részvétben, nyugati hadjáratban 50 zsoldosban szabatik meg. Adóilletéke 150 marcha ezüst 
szebeni értékben; az adó átvételére közibük menő királyi küldöttnek ottmulatásuk mindenik 
napjára egy ezüst fertoment tartoznak fizetni. Az általuk szabadon választott biró vagy 
polgármester (judex terestris) a kivetett birságokból, a szintén szabadon választott szónoknak 
(prolocutor) ötödrészt, a király által közibük küldött királybirónak (judex regius) a birság 
negyedrészét tartozik kiszolgáltatni. Ha valaki gyilkosságot követ el, a királybiró elfogathatja, 
de házára nem mehet, és javait addig el nem kobozhatja, mig a communitás itéletet nem hoz. 
Ha a gyilkos ellenfelével kibékülne, akkor a királybirónak 5 ezüst marchat tartozik fizetni. A 
vizeket, halászatot és erdőket közösen használják*Ezen szabadalomlevelet Lajos király 1364-
ben ujból megerősité, ennek eredetije in tabul. Coron. Sub. Nr. Arch. 11., másolatban Kemény 
suppl. dipl. Tran. I. 405. Közli Fejér cod. dipl. IX. 2. 236. és Schlötzer p. 32. lit. a. b.. 

1355. julius 2-án Lajos király Budáról megparancsolta Miklós erd. vajda s általa Lökös 
székelyek ispánja és Péter (Domokos fia) brassai alispánnak, hogy a Brassó vidéki lefoglalt 
dézma quartáját a papoknak haladéktalanul visszaadják*Ered. a barcz. evang. kápt. levélt, 
másolata Kemény Suppl. dipl. Tran. I. 409. Közölve Schlötzer p. 33. Sieb. prov. Bl. II. 184. és 
Fejér Cod. dipl. IX. 2. 386.. 

A politikai kedvezmények mellett kereskedelmiekben is részesitette Lajos király Brassót, 
nevezetesen: 

1358-ban junius 28-án Ó-Budáról kiadott szabadalom-levelében Brassó polgárainak 
megengedte, hogy árúczikkeikkel a Bozza, Práhow (ez a Právoda lesz) és Uztol (Uz patak 
Kászon székben), hol az Iloncha patak és a Zereth a Dunába szakad, mindenütt szabadon 
kereskedhetnek, s senki abban gátolni ne merészelje*Ezt átirta 1395. reminiscere vasárnapján 
Zsigmond király. Közli Fejér Cod. dipl. IX. 2. 688. és X. 2. 309. Székely oklevéltár 65. lap.. 

1361. decz. 28-án Lajos király Miklós esztergomi érsek, valamint Miklós brassai decán és 
udvari papja kérésére a brassai dézma negyedét, melyet a zavaros idők miatt 6 évig a kir. 
várak fentartására visszatartottak, de a melyet a brassai lelkész és rector felsegélésére kell 
forditani, miért a brassai ispán- és alispánnak meghagyta, hogy azt két év alatt a brassai decán 
és papjainak örök időkre átengedjék*Másolat Kemény József dipl. Tr. II. 45. 46. töredékesen 
közölve Sieb Quart. IV. p. 142. 147. és Fejér Cod. dipl. IX. 3. 223. Ezt 1384-ben Tamás 
napján Demeter esztergomi érsek és apostoli követ, a brassói décán Tamás kérésére Székely-
Vásárhelyt átirva kiadja. Lásd Fejér C. dipl. X. 1. 158. és Batthyányi Leg. Eccl. III. 279.. 



Ugyanez évben Erzsébet királyné is Pilisről Miklós erd. vajda, és Zemere alvajdának a quarta 
pontos kiadását szigoruan elrendelte*Másolat Kemény József u. o. 29–30., töredékesen 
közölve Siéb Quart IV. 140.. De a király és királyné rendeletének még sem lett foganata, a 
mint kitetszik Dénes vajdának Janicából 1362. május 22-én kiadott fenyegető átiratából, 
melyben az ez ügy elintézésére kirendelt fehérvári káptalannak irta, hogy Miklós brassói 
decán az nap a király elébe jövén, jelenté, hogy mig ő király mellett ország szolgálatában 
távol volt otthonjától, azalatt jövedelmeit visszatartották; mire a király haragra gyuladván, 
udvara és a katonai méltóságok előtt komolyan megrendelte neki, t. i. a vajdának, hogy 
nevezett decánnak ő felsége belső káplánjának visszatartott jövedelmeit rögtön visszaadassa, s 
ha vonakodnának a visszatartók, javaikra tegye kezét; azért felkérte, hogy e rendeletének 
rögtön eleget tegyenek stb.*Közli Fejér C. dipl. IX. 2., 338.. Az egyháziak biztositása után 
ismét Brassó kereskedelmi érdekeinek előmozditására forditá Lajos király figyelmét s 1364. 
junius 11-én Visegrádról Jakab brassai biró kérésére Brassónak Mindenszentek napjára évi 
sokadalmat engedélyezett*Ered. brassai levélt. közli Fejér Cod. dipl. IX. 3., 430. ugyanazon 
szabadalmak és jurisdictióval, mint a minővel Buda város gyakorolja vásárait. De nemcsak 
bőkezűleg osztott szabadalmai által törekedett Lajos király Brassó emelkedését elősegíteni, 
hanem diplomaticai úton a külföldi szabadabb mozgást is Brassó kereskedői számára 
kieszközölni igyekezett; ez okon 1368-ban Lépes Demeter nevű udvari katonáját László oláh 
vajdához a végett küldötte ki, hogy a brassaiak érdekében azzal egyezményt hozzon létre, 
minek következtében nevezett vajda azon év szent Ágnes napján a következő engedély-
okmányt adta ki: „Mi László Isten és a magyar király kegyelméből oláhok vajdája*Igy 
czímezték magokat azok, kiknek utódai most országunk urai akarnak lenni. a mi természetes 
urunk Lajos királynak tartozó kötelességünktől és a szomszéd Brassó város iránti jóindulattól 
vezettetve, megerősitjük nevezett város lakóinak országunkban régebben is élvezett 
szabadalmait, mely szerint a brassai és környéki kereskedők csak két vámot adnak, egyet 
bejőve Hosszúmezőnél (Longo Campo), hol árúikat megpecsételve, többé sehol sem fizetnek; 
másikat visszatértükkor Braylan (talán Braila), hol pecsétet kapva, az egész országon át több 
átmeneti vámot nem adnak. Valamint felmentjük a salatinai uj vám alól is. Ha benn az 
országban árusitják el holmijokat, semmi uj vámot a szokott kimpilungi régi vámon kivül nem 
fizetnek, valamint elrendeltük azt is, hogy Brassó és vidéke lakói közül adósságért 
országunkban senkit letartóztatni nem szabad*Ered. a brassai levélt. másol. egész terj. 
Kemény József App. dipl. Tr. III. 70., töredékesen közölve Sieb. prov. Bl. II. 186. és 
Marienburg kl. Gesch. 189–191..” De nemcsak a szomszéd országban, hanem még távolabbi 
tartományokban is igyekezett Brassó kereskedelmének útait könnyiteni, a mint ez kitetszik 
ugyancsak Lajos királynak 1368. junius 24-én Visegrádról küldött értesitvényéből, a melyben 
Brassó polgáraival tudatta, hogy Demeter tatár fejedelem országából jövő árúczikkekért azért 
nem veszen vámot birodalmában, hogy a brassóiak is az ő országában vámmentesen 
kereskedhessenek*Ered. a brassói levélt., közli Fejér C. dipl. IX. 4., 129. és Marienburg ki. 
Gesch. 188.. Midőn künn könnyité a brassaiak kereskedelmét, benn annak mások 
megszoritása által igyekezett lendületet adni, igy 1369. decz. 13-án kiadott oklevélben 
megdicsérve a brassaiak hűségét, rendelé: hogy a lengyel és német kereskedők Brassón túl 
posztót ne vigyenek. E szabály alól kiveszi a hazai, nevezetesen a kassai posztót*Ered. 
ugyanott, közli Fejér ugyanott 168. lap.. De elősegité Brassó kereskedelmét vámmentesitések 
által is, igy 1370. aug. 2-án Semniczből (Zólyom vm.) a Brassó és Jádra közti vámosoknak 
meghagyta, hogy Scedlene Miklós, Toghan János és Scedlini Lőrincz brassai kereskedőktől és 
társaiktól ugy Jádrába menőleg, mint onnan Brassóba visszavezető útjokban se szekereikről, 
se lovaikról, se szállitott portékáikról az egy, Budán fizetendő vámon felül, semminemű 
harminczadot és vámot ne szedjenek*Ezt Zsigmond király is 1395-ben megerősitette. A 
confirmationalis okmányt közli Fejér C. dipl. IX. 4, 227., meg van hiteles más. Gub. levélt. de 
Priv. Civit. G. 26., 3135/771.. 1370. Lajos király Székely-Vásárhelyről rendelé István székely 



ispánnak és brassai helyettesének (vicegerenti de Brassou), hogy a brassaiak azon ügyeit, 
melyekben az itélethozatal eddig is a székely ispán competentiájához tartozott, azokat ezután 
is az ottani polgárság ispányával (comes terestris) egyetértőleg intézze; a polgárok szoros 
értelemben vett belügyeit és kereskedelmi kérdéseit, engedje az ottani biró és polgárok 
hatásköre és itélete alá*Ezt Zsigmond király 1395-ben Brassóban, 1406-ban Budán 
megerősité, ered. brassói levélt., közli Fejér Cod. dipl. IX. 4., 227. és Székely oklevéltár 75. 
lap. Ebből kitűnik, hogy Brassó nemcsak közigazgatásilag, hanem felsőbb biróságilag is a 
székely ispánok hatalmi köre alá tartozott.. 1373-ban márcz. 19-én Lajos király Visegrádról, 
Deseu László székelyek ispánjának rendeli, hogy a brassaiakat a határukba eső erdők 
használatában megtartsa mindaddig, mig István vajda köztük megjelenve, ez ügyet 
véglegesen elintézi*Lásd Fejér C. dipl. IX. 4., 500.. 

1374-ben ismét kereskedelmi előnyökben részelteti Brassót, a midőn Miklós csanádi püspök 
kérésére megengedte a brassaiaknak, hogy a viaszt a szebeniek módja szerint otthon 
megöntve s pecséttel ellátva, Budára s a birodalom más városaiba elárusitás végett szabadon 
elvihessék, ott azonban tartoznak másodszor ujraönteni*Ezt megerősiti Zsigmond kir. 1395., 
közli Fejér C. Dipl. IX. 4, 565 és X. 2, 300.. 

Mindezekre I. Lajos király föltette bőkezüségének és nagylelküségének koronáját 1377-ben, 
mely év nov. 19-én Zólyomból adta ki Brassónak legjelentékenyebb adománylevelét, azt, a 
melylyel Brassó az addig egyszerű város egy tekintélyes terület központi helyévé és 
közigazgatási központjává lett. Ezen igen fontos okmány kivonatozva ez: A brassaiak azon 
érdemeiért, hogy a Tridici kőszálon épitett új erős várhoz (Törcsvár) munkásokat és anyagot 
szolgáltattak és az erdőket hosszában és széltiben a mi akaratunk szerint kiirtották, 
Voydennoch (Vidombák) Nova Civitas (Neustadt v. Keresztyén-falva), Volkan, Rasnow 
(Rosenau v. Rosnyó), Cidinis (Zeidenv. Feketehalom), Mergenburg (Marienburg v. Földvár), 
Mons Sti. Pietri (Petersberg Szt.-Péter), Villa Nucum (Nussbach v. Magyarós), Ruffa ripa 
(Rothbach v. Veresmart), Heltwen (Helsdorf v. Höltövény), Monsmelis (Honigberg v. 
Hermány), Brigendorf (Brenndorf v. Botfalva) és Tortalen (Tartlau v. Prázsmár) falukat, 
melyek korábban is Brassóhoz tartoztak, most ujból és véglegesen ahhoz csatoljuk Turchan 
mezővel egyetemben s igérjük, hogy ha a havasontúli (Transalpina terra) föld ismét a mi 
kezünkbe jut, a Veresfánál (juxta rufam arborem) az új vár körül (Törcsváránál) vámot 
állitunk, addig is biztositjuk, hogy a helyben Brassóban fizetettnél más vámot tőlük szedetni 
nem fogunk. Fenntartjuk azonban, hogy az uj várba (Törcsvár) tetszésünk szerint magyar 
vagy német várnagyot tehessünk, valamint azt is, hogy midőn biráinkat Brassóba küldjük, 
évenkint egy ebéd és vacsorával, valamint egy 20 forintos lóval megembereljék. Nektek az uj 
vár (Törcsvár) és Heltwen kir. várak parancsnokainak szigoruan meghagyjuk, hogy Brassót 
ezen kiváltságok és kedvezményben megtartsátok s másokkal is megtartassátok*Ered. a 
brassai levélt., honnan közli Fejér C. dipl. IX. 5. 158.. 

Nagy Lajosnak Brassó iránti kegyeletét leánya Mária királyné is örökölte, ki 1384-ben szt. 
Tamás ev. napján Székely-Vásárhelyről Dénes esztergomi érsek, Tamás brassai decán, István 
rosnyói és Ferencz földvári lelkészek kérésére megerősiti atyjának azon 1361-iki 
adománylevelét, mely által a tized quartáját, melyet eddig a kir. várak szedtek, 2 év mulva a 
Brassó-vidéki papoknak engedjék át*Lásd Fejér C. dipl. X. 1, 158 és Batthyáni Leg. eccl. III. 
279., és ugyanazon év, ugyanazon napon atyjának azon 1344. jul. 27-én kiadott 
szabadalomlevelét erősiti meg, mely által az egyházi törvényszékekre nézve azon egyesség 
érvényes, melyet András erd. püspök, a székely és szász nemesekkel kötött volt*Benkő 
Milkovia I. 128.. 1385-ben nov. 25-én Budáról rendelkezve a székelyek ispánja és 
alispánjához, ebben előre bocsájtá, hogy – úgymond – Ördög Istv, Soodi Márt. és Istv. 



valamint Grete Miklós brassai polgárok, polgártársaik és a barczai szászok nevében 
panaszolják, hogy ti régi szabadalmaik sértésével ujitásokat hoztok be, gyakori 
odameneteletek alkalmával élelmi szerek szedésével terhelitek s széketeken uj szokatlan 
törvények szerint itélitek, – azért rendeljük, hogy Brassót kiváltságaiban és szabadságában 
megtartsátok, hogy kiváltságaik ellenére gyakori beszállásolásokkal, élelmi szerek szedésével 
és szokatlan itéletekkel ne terheljétek*Fejér C. dipl. X. 1, 222. közölve Sieb. prov. Bl. I. K, 
44, 45. Székely okmánytár 79–80 lap.. Igy hangzik az oklevél. 

A történeti hagyományok pedig azt tartják, hogy Brassó védfalai is ezen királyné uralma alatt 
és az ő rendeletéből 1384-ben kezdettek épülni*Kővári Erd. Tört. II. 29–30.. 

Brassó iránti kegyeletben még Nagy Lajos királyunkat is felül multa veje, Zsigmond király, a 
polgári elem fölemelésének e leglelkesebb támogatója, kitől Brassó a kiváltság- és 
szabadalomlevelek egy egész sorozatát nyerte; azokat itt röviden fölemliteni szükségesnek 
tartom. 

1391. máj. 28-án kiadott védlevelével Zsigmond király a brassai és brassóvidéki kereskedőket 
a vámosok huzavonása ellen biztositja*A brassai levélt. levő ered. után közli Fejér C. dipl. X. 
1, 665.. Egy 1392. febr. 18-án kelt okmányban előrebocsátva, hogy a brassaiak panaszolják, 
miszerint kereskedelmi útaikban az ország nemesei és az országnagyok gyakran 
akadályozzák, büntetik és elitélik: szigoruan megrendelte, hogy a brassaiakat, lopás, rablás 
vagy más criminális eseteket kivéve, senki ne bánthassa, ha valakinek keresete vagy pere van, 
azt a brassai birák és esküdtek előtt folytassa, s ha ezek lágymelegek vagy igazságtalanok 
lennének, panaszoljon a székelyek ispánjának, vagy a polgárok ispánjának nem a beperelt, 
hanem a hanyag biró és esküdtek ellen*A brassai levélt. levő eredeti után közli Fejér C. dipl. 
X. 2, 291. töredékesen Eder ad Felm. 234. lap és Székely okmánytár 88–90.. Ugyan ez év 
márcz. 7-én Zsigmond a közel lakó nemeseknek megrendeli, hogy Brassó lakóit földeik, 
erdeik, vizeiknek régi határaik közti használatában ne zavarják*Fejér ugyanott 307. lap.. 
Kétségtelen, hogy itt a közel lakó nemesek alatt nem más mint a szomszéd Hétfalu lakói 
értendők, kik mint várkatonák és szabad határőrök a nemesek sorába tartoztak. 

Ez év (1395) márcz. 7-én maga Zsigmond is Brassóban volt, hol átirta és megerősitette Nagy 
Lajosnak fennebb kivonatozott öt szabadalomlevelét*Lásd Fejér C. dipl. X. 2, 303. IX. 2, 236, 
X. 2, 300, IX. 4, 565, X. 2, 306, IX. 4, 227, X. 2, 308, IX. 4, 227, X. 2, 309, IX. 2, 688., 
emellett egy igen fontos új szabadalomlevelet is adott febr. 18-án a brassaiknak, melyben 
fölemliti, hogy István moldovai vajda ellen a brassaiak segitséggel levén, ennek jutalmául, de 
azért is, hogy a határszélen igen fontos ponton fekvő városukat megerősithessék, megengedi, 
hogy a brassai kereskedők egészen Bécsig szabadon kereskedhessenek, hogy más kereskedők 
a havastúli tartományok felé szállitott árúczikkeiket Brassón túl ne vihessék, hanem ott letenni 
és elárusitani tartozzanak; minden viaszt, mi bárhonnan, de főleg Oláhországból behozatik, 
Brassóban felolvasztani és ott elárúsitani kell*A brassai levélt. levő eredeti után közli Fejér C. 
dipl. X. 2, 294.. És ismét ugyanezen év márcz. 11-én Feketehalomból Kanizsai Istv. székelyek 
ispánjának rendeli, hogy harminczadosai a brassai és szebeni kereskedők által Oláhországból 
behozott árúczikkekért semminemű vámot ne vegyenek*Fejér u. o. X. 2, 305.. Ugyanekkor 
Tamás brassai plebánusnak a Törcsvárhoz tartozó Zernyestet adományozta*Ugyanott X. 2, 
298., s nem sokára Brassóban kötött Mircse oláhországi vajdával a török ellen véd- és 
daczszövetséget*Ugyanott X. 2, 270.. A végzetteljes nikápolyi csata után sereg nélkül 
visszatért Zsigmond elpártolt országával Temesvártt kibékülvén, újból Erdélybe jött. 1387. 
decemberében Brassóban is megfordult, honnan e hó 31-én Pál kolosmonostori abbásnak*A 
kolozsm. conv. számozatlan levelei közt levő eredetiből kiirta és meg van Kemény Józs. App. 



dipl. Tr. IV. 108. irt. 1388. januárius elejét is Brassóban tölté, jan. 6-án Brassóban adta ki 
azon okmányt, mely által Szentágotai Antalt, Miklóst, (Herbold gróf fiát) Tamás brassai 
plebánust, és Mátyásnak Jakab, János és Keresztély nevű fiait Toha (Tohán) birtokában 
megerősiti, oly kikötéssel, hogy Törcsvár parancsnokának minden évben szt. György napkor 
10, sz. Mihály napkor ismét 10 arany forintot fizessenek*Fejér C. dipl. X. 2, 366., sőt még 
távoztával sem feledkezett meg kedvencz városáról Brassóról, mert jan. 12-én Perényi Péter 
és Maróthi János székely ispánoknak rendelé, hogy Brassó régi és ujabb szabadalmait senki 
által sértetni ne engedjék*Ugyanott X. 2, 568.. 

De Zsigmond nem csak szabadalmakkal látá el e várost, hanem újra épülését is eszközölte, 
mert az ő uralma alatt keletkezett Brassó belvárosa, melynek fallal való körülvételét, bár 
Mária királyné már korábban elrendelte volt, azt végleg Zsigmond foganatositá. Ezen erőditett 
új város épitését pedig fontos hadászati szempontok parancsolták, mert a térségen feküdt s 
kevés természetes védképességgel biró első Brassó, az ellenség támadásai ellen mi 
biztositékot sem nyujtott, már pedig, mióta a Magyarbirodalom a törökkel meggondolatlanul 
egybetűzött, Brassó mint az ország szélén, négy, bemenetül szolgáló határszéli szoros 
közelében fekvő város igen fontos hadműködési ponttá változott át, elannyira, hogy az 
mintegy sarkpontját képezé Erdély védelmi háborúinak; ez okon itt Zsigmond király nemcsak 
mint szenvedélyes városépitő szerepelt, hanem mint élesszemű hadvezér járt el akkor, a 
midőn Brassót beköltöztette a Köszörűpataknak magas hegyek által elzárt, s természetileg is 
védett völgyébe, hol a várfalakkal együttesen az erődített új város is épülni kezdett 1383-ban, 
a mint ezt a két évvel később épülni kezdett brassai nagy-templom falkrónikája is bizonyitja. 
Hogy a brassai erődöv gyorsabban épüljön és biztosabban védve legyen, Zsigmond király azt 
is elrendelte, hogy a barczasági szász faluk – melyeket „pertinencia civitatis” és „ad civitatem 
spectantes” nevez – a brassai várfalak épitésénél segédkezzenek, s harcz idején azok oltalmára 
segédsergeket adjanak. 1395. márcz. 11-én Zsigmond király Kanisai István székelyek 
ispánjának meghagyta, hogy Lajos király rendelete értelmében az alptúli tartományokból 
hozott árúczikkekért a brassai kereskedőktől vámot és harminczadot ne szedjenek*Másol. 
Gub. levélt. Priv. Civ. G. 26, 3135/771., és ugyan csak 1395-ben márcz. 10-én Zsigmond király 
Brassó lakóinak megrendelte, hogy a város védfalai és házak épitéséhez anyagot 
hordjanak*Schlötzer p. 39.. 1412. sept. 6-án Stybor vajda részletes országgyülést tartott 
Brassóban*1412-ben a brassaiak Stibor vajdának Nádasdi Mihály székely ispánnak s a velük 
gyülésen volt nemeseknek bemutatták Lajos és Mária királynétól kapott szabadalomleveleiket 
és az adójukra vonatkozó articulusokat, melyeket a vajda meg is erősitett. Lásd Sieb. Prov. Bl. 
T. I. 32–35. lap. Ezen országgyülésről emlitést tesz Kovacsich is In vest. com. 219 és Suppl. 
ad vest. comit. T. I. p. 324, 325. Lásd bővebben Kemény Józs. Adv. Hist. T. I. 1412. lap.. 

A lázas gyorsasággal emelt falak, és Zsigmond védelmi intézkedései nem tudták Brassót 
biztositani, mert a mig Zsigmond uralkodói hivatásáról megfeledkezve vallási harczokba 
elegyedett, s mig a costanzi zsinaton Husz Jánost, a reformatio e nagylelkű előfutárát, a 
meggyőződés e nagy vértanuját, megégettette; mig a pápa buzditására elkezdette a végzetes s 
hazánkat egy egész századon át marczangolt huszita háborút, az alatt a török, melyet 1419-
ben Nikápolynál legyőzött volt, hazánkra vezette sergeit, s Losonczi István vajdának 
legyőzése után 1420-ban Hunyad-megyét feldulta, következő 1421-ik év tavaszán a 
győzelemtől felbátoritott török – a mint hiszik maga Amurát szultán személyes vezénylete 
alatt – beütött a Barczaságra. A székelyek egybesereglettek s bár maroknyi nép, még is 
határvédő kötelezettségükhez hiven, szembe szálltak a roppant táborral; de hősies bátorságuk 
nem győzelmet, csak leonidási halált hozott számukra, a törökök ellentállhatlan árként 
seperték el a határszéli szorosokat megszállott székelyeket, s Amurát april 3-án Brassót 
ostrom alá fogta, bevette s a Gesprengi hegyen levő erőd kézrekeritésével az oda huzódott 



brassai magitratust és igen nagyszámú népet hurczoltatott el magával*Lásd Kővári Erd. Tört. 
II. K. 44. lap és Engel Gesch. II. 302.. 

Zsigmond királyt végre az ország szerencsétlensége haza hozta, 1422-n Nagy-Váradról 
kiadott kiváltságlevelében a brassaiaknak és vidéke lakóinak meg engedi, hogy a hét szék 
törvényes szokásaival éljenek*Lásd hist. más. Gubern. levélt. priv. civit. G. 28, 2206/788.. 
Néhány év mulva Erdélyt meglátogatta s 1426. decemberében Brassóba jövén, egész 
udvarával együtt csaknem félévig mulatott ottan*Hogy 1426. dec. 20-án már Brassóban van, 
lásd Benkő Milk. II. 117. 1427. febr. 22-én ot fogadja a szász churfürst Fridrik követségét, ott 
van márcz. 17-én is amint kitünik Kurcz Mag. II. 100. lapon levő okmányból és ott van jul. 
16-án is, lásd Fejér C. dipl. X. 6, 853., mely idő alatt Brassó védfalainak fölépitését a 
legnagyobb erélylyel folytatta*Brassó falai még Hunyadi János korában is mind épülőfélben 
vannak, sőt déli része csak a 16-ki században készül el, amint alább látni fogjuk.; hogy ez 
könnyebben létesülhessen, 1427. junius 19-én Brassóban kiadott adománylevelében Brassó 
város több évi adóját elengedé*Eder in Felm. p. 65., és azon malmokról, melyek akár a 
városban, akár az ő határához tartozó hegyek közt és a réteken voltak, mindazon jövedék 
adókat, a melyeket addig a székelyek ispánjának, vagy a törcsvári várnagynak fizettek, 
elengedte, azon veszteségek fejében, melyeket a keresztyénséget megrohant török tüzétől 
szenvedtek, és azon érdemükért, melylyel a fellázadt Radol, vagy másként Plazmaglava ellen 
az országot oltalmazták, és városukat nagy költséggel az ország nemeseinek s népének 
védelmére megerősitették, miért Kusali Jakcs János és Mihály székelyek ispánjainak, továbbá 
Törcsvára fő- és alparancsnokainak megrendelte, hogy a brassaiakat ezen mentességükben 
megtartsák és másokkal is megtartassák*A brassai levélt. 70. sz. alatt levő ered. után közl. 
Marienburg klei. Gesch. 195. lap. Hit. más. Gub. levélt. Priv. Civ. G. 26, 2206/788.. 

Zsigmond Brassóban mulatása alatt nem csak kizárólag Brassóval, hanem országos 
érdekekkel is foglalkozott; jul. havában a székelyekkel Oláhországba becsapva, Dán vajdát 
székébe visszahelyezte s Gyurgyevo várát épitette; Zsigmond nagy erélyt fejtett ki abban is, 
hogy a Barczának a törökök ellen való könnyebb védelmezhetéseért a német lovagrendet 
visszatelepitse oda, a mi azonban diplomatikai cselfogásainak nem sikerült. 

Zsigmond király Brassóban mulatása alatt márcz. 17-én (1427.) ott országgyülést is tartott, 
melyben a hadügyről, katonák kihágásairól és sócsempészekről hozattak törvények*Lásd 
Vass Józs. Erd. országgy. a vajdák alatt 99. lap. Zsigmond király ezt tanusitó oklevelének 
ered. a leleszi kápt. közli Fejér Cod. dipl. X. 4, 878 és Eder Felm. 99., s csakugyan Brassóból 
adja ki a legelső ismeretes élelmezési árszabályt*Lásd ezen igen érdekes okmányt Árpádia III. 
34 és Kővári Erd. Tört. II. 46–47. lap.. 

Zsigmond király távoztával se feledkezett meg a kiválóan kegyelt Brassóról. 1428. jul. 27-én 
Kevy városából ad ki egy igen nagy fontosságu kiváltságlevelet, melyben mondja: 1-ször: 
hogy Brassó és vidéke lakói szabadon használhassák erdeiket, melyek a térségen a szántók 
közt vannak, kivéve azokat, melyek királyi birtokok vagy mint ilyek már el vannak 
adományozva s nem értve ide a havasokon levő sötét (fenyves) erdőket; 2-or: megengedi, 
hogy Brassó és a faluk öregei a kisebb vétségek esetében birságoljanak, vérbocsátásért 2–3 
napra a vétkest be is börtönözhessék; 3-or: Brassó s vidéke lakói az alptúli tartományokba 
menetelükor vámtól mentesittetnek, harminczadot a régi szokás szerint fizetnek; 4-er: 
szabadon választanak consult, birót, papot; 5-ör: kit a község a haderő kapitánya vagy 
hadnagyává választ, az embereinek kihágásai felett szabadon itélhet; 6-or: emberölésért a biró 
a gyilkost elfogathatja, de itélet előtt javait le nem zárolhatja. Ha a gyilkos a rokonsággal 
vérbérben kibékül, a birónak 5 szebeni marchát fizet a békeszerződés megirásáért. Ha 



birságolás esetében a biró a községgel megegyezni nem tud, a kérdés a hét szék biráihoz 
felebbeztetik. Ez végérvényesen dönt stb.*Ezen okmány hit. másolatban Erd. gubern. levélt. 
Priv. Civit. G. 28, 2206/788.. 

Zsigmond itthon némileg rendbe hozván dolgait, ismét megindult európai kalandos útazásaira 
s mig Rómában a császári koronát leste, azalatt a felbőszitett husziták a Szepességet dulják, a 
török pedig ismét fenyegetőleg közelit Oláhország határaihoz, s 1432-ben a Barcaságra is 
beütvén, azt feldulja, de Brassót bevenni nem tudta*Lásd a brassai templ. falkrón. közölve 
Unterhalt Bl. für Geist stb. 1839. évf. 18. szám.; a törökök ezen s következő években folyton 
nyugtalaniták Erdély délkeleti részét, minek veszélyességét növelte az, hogy a Fogaras 
vidékére betelepitett oláhok a törökökkel tartanak s azokból több csapatot becsempésztek az 
országba, miért Jakcs (Jakch) Mihály erdélyi vajda 1434. máj. 1-én Görgény (Gergin) várából 
Brassó polgárainak azt irja, hogy a mint értesül, törökök lappangnak az országban, kiknek 
táborába az oláhok járnak, azért fölhivja, hogy ügyelettel legyenek az áruló oláhokra s igéri, 
hogy rövid időn egész táborával segitségükre fog menni; addig is a mi hirt hallanak, tudassák 
vele*Közli Kemény József. Tud. Gyüjt. 1830. III. 102–103. lap, a brassai levélt. levő eredeti 
után és Székely oklevélt. 129. lap.. Ez év jun. 2-án a vajda már a táborból ir a brassai 
polgároknak, figyelmes őrködésükért megdicséri, elrendeli, hogy a havasokat egész erejükkel 
cirkálják, s az áruló fogarasi oláhokat sujtsák le, asszonyt és gyereket azonban kiméljenek. 
Egyszersmind tudatja, hogy néhány nap alatt ő maga is ott lesz, hogy az álnokokat 
szétszórja*A brassai levélt. levő eredeti után közli Marienburg kl. Gesch. 193, 194. és Fejér 
C. dipl. X. 5, 137 és Tud. gyüjt. ugyanott és Székely oklevélt. 129.. Jakcs vajda gyors 
megjelenése a törököt visszavonulásra birta, s igy a Brassót fenyegető veszély ez alkalommal 
elvonult. Mit Nagy Lajos és Zsigmond király Brassó érdekében tettek, azt utódaik is folytatták 
s Brassó a nyert kedvezmények és szerencsés fekvése folytán csakhamar kiheverte 
veszteségeit s nem csak egyik tekintélyesebb, hanem okosan felhasznált kereskedelmi előnyei 
mellett egyik leggazdagabb városává lett hazánknak; mert Brassó ez időben nem csak kis 
mérvű belkereskedést folytatott, hanem kelet és nyugat kereskedelmének közvetitője volt, mi 
által csakhamar nagy gazdagságra tett szert. 1438-ban a török beütése fenyegette Erdélyt, 
mikor Albert király Brassó biztonságáról is gondoskodott, s ez év febr. 14-én átirt Brassóhoz, 
megdicsérve eddig tanusitott hűségüket tudatja, hogy Vládhoz az Erdély vajdához irt a végett, 
hogy városukat minden háborgatás, nevezetesen a törökök támadásai ellen fedezze és 
biztositsa, egyszersmind arról is értesiti, hogy egyéb intézkedései mellett a székely ispánságra 
rövid időn oly egyéneket fog beküldeni, kik Erdélyt és titeket is minden veszélytől és 
ellenségtől meg fognak védeni*Lásd ez okmányt Marienburg Kleine Sieb. Gesch. 206–208 és 
Székely oklevlt. 136. l.. Ez intézkedés és Brassónak Zsigmond idejében épülni kezdett bár be 
nem végzett várfalai meg is menték Brassót az ez évben beütött törökök dühétől, kik a méhes 
kerteket és külvárosokat felégették ugyan, de a belvárost bevenni nem tudták*Kővári Erd. 
Tört. II. 57. és a brassai nagytemplom falkrónikája. Lásd Unterh. bl. für Geist stb. 1839. évf. 
18. szám.. 

Következő 1439-ik év august. 2-án Albert király Szegedről*Előadja, hogy Mise Gy., Kilhan 
Ján. brassai esküdtek, és Dapper Pét. Földvár városa (Civitatis nostrae Fewldwar) birája 
megjelenve panaszolták, hogy Brassó és a Barczaság lakóit a székely ispánok gyakran 
elfogatják, ujitásokkal kiváltságaikat sértik stb. a székelyek ispánjának rendeli, hogy a 
brassaikat és a Barczaság lakóit több király, nevezetesen boldog emlékű atyánk és elődünk 
Zsigmondtól nyert kiváltságaik ellenére le ne tartóztassák, ne zsarolják, törvénytelen 
ujitásokkal ne terheljék, de sőt minden megtámadások és jogsérelmek ellen tisztjök szerint 
oltalmazzák*Közölve Prov. Bl. I. 49–41. és Székely oklevélt. 140–141. lap.. 



Hunyadi János a hős vezér s az országnak még nagyobb kormányzója, ezen hadászatilag 
fontos város emelését igen lelkén hordozta, s azt soknemű kedvezményekben részesitette, 
jutalmul azon áldozatokért, melyek az akkori terhes honvédelemmel egybefüggőleg az egész 
országot és ekkép Brassót is terhelték; igy 1443-ban jan. 6-án Csanádról ir át a hős vezér 
Brassónak, hogy a Bánát védelmére sok kiadásai levén, azon 50 ezüst marchát, melyet adójuk 
fejében Szt.-Márton napra előre igértek, az átvételre leküldendő Vincze jegyzőnek 
mulhatlanul átadják*Eder in Felm. p. 120–121. egészen Kemény Suppl. dipl. Tran. III. 249.. 

A törökökön vívott fényes győzelmek után jött a várnai szerencsétlenség, a midőn a király 
könnyelmüsége életének és a csatának elvesztését okozta, maga Hunyadi János is: hazánk és 
Európa e nagy védura, Vlád oláh vajda fogságába esett, honnan a kiszabaditására, s Vlád 
megbüntetésére fegyvert ragadott magyar nemzet előtt megrettent vajda önként bocsájtá 
szabadon, sőt személyesen kisérte el Brassóig*Lásd Marienburg. kl. Gesch. Sieb. 76., itt és 
mindenütt nagy örömmel fogadtatván, nem sokára az ország kormányzóságával tiszteltetett 
meg. Az országos gondok s a vállaira nehezült közügyek között is, Hunyadi figyelmét 
gyakran forditá Brassóra; igy 1444-ben a székelyek ispánjának rendelé, hogy Brassóban és 
tartozandóságaiban bár ki, még a király által adományozhatott jószágokba is senkit be ne 
iktassanak, mivel a király maga is több adományait visszavonta*A brassai levélt. levő eredeti 
után közölte Eder in Felm. 130–132. lap.. Ugyan ezen évben rendeletet küldött a 
brassaiaknak, hogy a kereskedők és kőmivesek dolgaiba ne elegyitsék magokat, elrendelvén 
azt is, hogy a már akkor is igen virágzó posztókészitést előmozditsák s készitményükre a 
város czímerét illesszék*Ered. in tabulario Coron. honnan közli Eder in Felm. 219, 266.. 

De nem csak kedvezményekben részesitette nagy kormányzónk Brassót, hanem felfogva a 
határszélen fekvő és a török beütéseknek kitett város hadászati fontosságát, annak 
biztositására és megerőditésére mindent megtett, s hogy az gyorsabban létesülhessen, hogy a 
városnak félben levő védfalai minél hamarább bevégeztethessenek, a város kérelmére 1453-
ban megengedte, hogy a Czenktetőn levő királyi várat lebontva, annak anyagát a város 
falainak gyors fölépitésére használhassák*Eredeti a brassai levélt. közölve Sieb. prov. Bl. I. p. 
1–12. lap.. 

Ugyanezen évben sept. 21-én Hunyadi fölterjesztése következtében László király a nádornak, 
erdélyi vajdák és alvajdáknak elrendelte, hogy akkor, a midőn a brassaiaknak és a Barcza 
lakóinak a hét szász székben lakók ellen kereskedelmi vagy bár mi más ügyben perök van, 
forumokon folyjon, a felperesek a hét szék birái elibe küldessenek, s ha az itélettel meg nem 
elégednének, azt a király elibe fölebbezhessék*A szász nemzet levélt. levő ered. után készült 
másolatban Kemény Suppl. dipl. Tran. III. 380.. Ugyan ez évi márcz. 12-én a Besztercze 
eladományozása miatt zugolódó szászokat László király biztositá, hogy a hét széket, a két 
széket (Selk és Medgyes), a Barczaságot, Kolozsvárt, Alvinczet és Talmácsvárát soha el nem 
adományozza*Ugyanott III. 379. és Eder Schedeushoz 240. l.. 

Hogy a Zsigmond király uralma alatt megkezdett s Hunyadi János kormányzósága alatt 
erélylyel folyt épitése a brassai védfalaknak nem egyhamar végződött be, kitetszik László 
királynak 1454. pálma vasárnap előtti szombaton kiadott rendeletéből, melyben meghagyja, 
hogy Brassó bástyákkal ellátott (moeniis jam munite) falainak tovább épitéséhez Wydenbach, 
Petersberg, Bryngendorf és Honyberg községek munkaerőt adjanak*Közölve Sieb. Quarts. 
VII. p. 288.. 

1455. nov. 15–19-én maga Hunyadi János is Brassóban van, mikor a Czenken levő várnak a 
város erőditése érdekében való lebontására ujabb engedélyt ad ki*Lásd Prov. Blätter I. 4.. 



1457-ben László király Prágából rendeli a brassaiaknak, hogy a föllázadt Szilágyi Mihály által 
üldözött Rozgonyi Osváld székelyek ispánját városukba befogadják és oltalmazzák*Eredetije 
a brassai levéltárban, közli Márienburg Gesch. 212.. Mit, hogy megtettek, tanusitja 
Rozgonyinak ez évben decz. 9-én László királyhoz irt levele, melyben dicséri a brassaiakat, 
hogy a király hűségében megmaradván, Szilágyinak diódi és beszterczei várait ostrom alá 
vették*Eredetije u. o. közli Marienburg ugyanott 213. lap és Székely oklevéltár 175.. Hogy 
Hunyadi kormányzóságában Brassóban pénzverde is volt, arról ez időben itt vert számos érem 
tanuskodik; de bizonyitja a Hunyadi János kormányzósága alatti pénzverdék kamarásának 
Olasz Kristófnak (Christian Italicus) 1443. szt. Mihály napján kiállitott nyugtatványa, 
melyben elismeri, hogy a pénzveréshez szükséges eszközöket a brassaiaktól átvette, hogy azt 
felsőbb rendelet értelmében Segesvárra szállitsa*Ered. brassai levélt. közli Marienburg 
Gesch. 204. lap., sőt még arra is adatunk van, hogy Brassó ez időben püspöki székhely volt, 
mert 1448-ban a rigó-mezei csatában elestek közt ott van a brassai püspök (Epp. Coronensis) 
és apostoli legátus brassai Bánffi István is*Bonfin Dec. III. 1. 7.. Igen valószinű azonban, 
hogy a brassai püspökség nem más volt, mint a milkoviai, melynek székhelye a törököktől 
való félelemből ideiglenesen tétetett volt át Brassóba. 

A nagy Hunyadi Jánosnak Brassó iránti kegyelete hozzá méltó fiára Mátyás királyra is 
átszállt, ki a brassaiakhoz való kedvezményekben még talán Nagy Lajos és Zsigmond 
királyokat is felülmulta. Oly nagy azon szabadalmak száma, melyeket Brassó e nagy királytól 
nyert, s azok annyira fontos szerepet játszanak Brassó fejlődési történelmében, hogy ha csak 
kivonatozva is, rövid ismertetését köteles megemlékezésnek tartom. 

1460-ban Brassóba megbizottját küldé a nagy király, hogy az oláhországi zavarok folytán 
károsult barczasági szászok bajain segitve legyen, s azok veszteségeikért kárpótlást nyerjenek. 
Ezen megbizott (megnevezve nincsen) a trónjára visszahelyezett Dán vajdától is Brassó és a 
Barcza lakói részére nagyon fontos kiváltságlevelet eszközölt ki*A mint kitetszik Dán vajda 
1460. kiadott okmányából, melyet a brassai arch. levő eredeti után közöl Marienburg kleine 
Gesch. Sieb. 228–232 lap. Ezen igen fontos okmányban a vajda előadja, hogy urának Mátyás 
királynak Brassó és a Barczára küldött megbizottjának felszólitása folytán tekintve azt, hogy a 
kegyetlen Drakul vajda, a havastúli tartományok e vad zsarnoka minket trónunktól 
megfosztva egy egész évig a Barczán nyertünk menedék és álláspontot országunk 
visszanyerésére, tekintve azt, hogy a brassaiak és a Barcza lakói nevezett kegyetlen zsarnoktól 
sokat szenvedtek, s nem csak javaikban károsittattak, hanem sokan megölettek, csonkittattak s 
más szenvedéseknek voltak kitéve; azért a mi hű boerainkkal (mind névszerint megnevezi) 
egyetértőleg rendeljük, hogy Brassó és a Barcza földe lakóit senki országunkban kárositani, 
elfogatni, bántalmazni ne merje; a ki utódaink közül ezt megszegve a brassaiakat és Barcza 
lakóit elfogni és bántani merné, az Isten, Mária, az angyalok és szentek verjék meg, Isten 
semmiben ne szerencséltesse, holta után lelke a Jehenna (igy) tüzébe vettessék, testét a föld be 
ne fogadja, hanem mint lelketlen állatét, kutyák falják fel, stb. A hártyára irt okmányt a vajda 
és 12 boér függő pecsétje disziti.. 

1464-ben a szebeni magistratus és polgárságnak rendelé, hogy Brassó és a Barcza lakóit, ha 
Szeben területén vannak is, régi szabadságaikban ne bántalmazzák, ugy árúczikkeik 
eladásában, mint azok vásárlásában és semminemű más ügyeikben ne korlátozzák; valamint 
mindenekben az ő régi törvényeiket, szokásaikat és szabadalmaikat tiszteletben tartsák. Hogy 
e rendeletének érvénye legyen, az erdélyi vajda és alvajdáknak meghagyta, hogy a brassaiakat 
és a Barcza lakóit jogaikban mindenkivel szemben és mindenhol védelmezzék*Közli Albrich 
in Palladio Coron. Sub. Nr. 7. p. 93.. 



1467. novemberében, midőn Mátyás király moldvai hadjáratára ment, Brassót is érintette, s 
nov. 11-től beindulásáig (nov. 25-ig) Brassóban mulatott, mikor a brassaiaknak azért, hogy 
Veres Benedek lázadásakor hivek maradtak, régi szabadalmaikat megerősité, s azon felül a 
posztó és vászonnal való szabad kereskedést megengedé*Albr. Pall. Cor. sub Nr. 7. p. 93.. 
Ugyanez év szent Márton püsp. napján Brassóból, az erdélyi vajdához és székelyek 
ispánjához aziránt rendelkezik, hogy a brassaiakat hadkötelezettségeiken felül ne terheljék, 
hadkötelezettségük pedig abban áll, hogy a midőn a király személyesen vezet hadserget 
Keletre, akkor mindenki tartozik saját fegyverzettel és pénzén felülni; akkor pedig, a midőn a 
király nyugatra vezet személyesen hadserget, 50 jól fegyverzett harczost tartoznak 
kiállitani*Hitel. más Gub. levélt. Priv. Civ. G. 26, 313/771.. Ez év okt. 30-án Medgyesről 
megerősitvén Brassónak Mindenszentek napján tartott vásárait, rendelé, hogy az azon vásárra 
menő bármily nyelvű kereskedőktől, valamint Brassó város polgáraitól és azoknak e 
vásárokra vitt s onnan visszahozott bárminemű árúczikkeiktől vámot és harminczadot ne 
szedjenek. Ez év szent Márton napján pedig Brassóból az erdélyi vajdának rendeli, hogy a 
brassaiakat régi szabadalmaik és szokásaikban megtartsa, a törcsvári várnagynak, hogy a 
kereskedési czélból Oláhországba menő brassaiakat a vámtól mentesitse*Gub. levélt. 
ugyanott. Ezen felmentő levelét Mátyás király, Ördög Mihály és Viroch Péter brassai 
polgárok kérésére 1468. oct. 4-ik calendáján ujból átirta, másolatilag meg van ugyanott.. 

A hadjáratból visszatérve, ujból érinté Brassót, ott viradott fel az 1468-ik évre, s jan. 3-án 
Brassót és a Barczaságot hű ragaszkodásáért kivette a korona-adó alól*Teleki Hunyadiak kora 
ok. CDLIII. Sz. Heltai kron. II. 91. és Marienburg Gesch. 224.. 

A brassaiakra nézve ily kedvezőleg kezdődött év folytán Mátyás király több 
kedvezményekben részesité e város polgárait, egyik szabadalomlevelében megengedi, hogy a 
havastúli tartományokba árúczikkeikkel: vas, aczél (calybe), lovak és ökrökkel szabadon 
kereskedhessenek*Eder in Felm. 222.; egy második által megerősiti a brassói egyházat Zerne 
(Zernyest) és Thuha (Tohán) birtokába, elrendelvén, hogy árapataki Geréb András, vagy 
Demeter Demeter, vagy hidvégi Nemes Miklós, vagy bodolai Nemes Antal király emberek 
jelenlétében beiktattassék*Közli Albrich in Pall. Coron. sub. Nr. 9. p. 95.. Morvaországi 
győzelmes hadjáratáról való visszatértekor Pozsonyban adja ki ez évről szóló harmadik 
rendeletét, melyben a brassóiak kérése folytán, az erdélyi pénzverdék ispánjának rendeli, 
hogy a két oláh fejedelemség pénzeinek forgalmát ne akadályozza*Gr. Teleki Hunyadiak 
kora, IV. 79., és ez év jul. 31-én Magyar-Brodról rendeli az erdélyi vajda és székely ispánnak, 
hogy a brassaiakat, korábban nyert szabadalmaik ellenére, vámokkal és fuvarozásokkal 
terhelni ne merészeljék*Ezt Mátyás ez év oct. 4-ik calend. ujból átirja hit. más. Gub. levélt. 
Priv. Civ. G. 26. 3135/771.. Mátyás királynak Brassó iránti nagylelküsége pár évig szünetelt, 
de 1471-ben, mintha az elmulasztottakat kipótolni igyekeznék, egészen elhalmozta Brassót 
kegyajándékaival; igy ez év márczius 10-én Budáról kiadott szabadalomlevelével Brassónak 
annyiszor tanusitott hűségeért Tordán át vámmentességet engedett. Ez okmány nevezetes s 
Brassó akkori állapotáról érdekes adatokat tartalmaz. A többek közt igy szól: „A Barcza 
földén fekvő Brassó dísze, védbástyája és kapuja ez oldalról birodalmunknak, oly nagyszerű 
(magnificus), oly fényes épületekkel és védfalakkal, hogy mindeneknek irigység nélküli 
dicséretét méltán kiérdemli. Valamint erődei szilárdak*Hogy Brassó e időben egyik 
legtekintélyesebb erődje volt a magyarbirodalomnak, azt a pápai nuncius egy leveléből is 
látjuk, ki a többek közt ezt irja: „Brassovia che e l’ ultima terra d’ Ungheria verso Valachia, 
nella quale sta la piu parte tedeschi, querta e fortissima per modo che da uno esercito grosso si 
potra prevalere 4 o5 mesi per fin che socorso del Regno venisse”; azaz: „A Magyarország 
Oláhország felőli véghatárán fekvő Brassó, melyet leginkább németek laknak annyira erős, 
hogy nagy hadseregnek is 4–5 hónapig ellent tudna állani, mi alatt az országból segély 



érkezhetik.” Lásd e levelet Engel Gesch. des Ung. Reiches II. 9., ugy lakói erényekben dúsak, 
hitökben kiválók és hazafiságban rendületlenek; azok eldődeink a királyok s atyánk Hunyadi 
János kormányzó alatt is oly ragaszkodást és hűséget tanusitottak, hogy a miatt e város lakói 
veszedelmeknek és károknak nem egyszer voltak kitéve, főleg az ujabb zavarokban, midőn az 
erdélyiek közül sokan fellázadtak, irántunk való hűségöket megtartván, e miatt sok károk és 
költségeknek voltak kitéve; azért Wyroch Péter brassai polgár kérésére, Brassót és a Barcza 
lakóit a Tordán beszolgáltatni szokott vámtól (tributo-nak van az okmányban irva, de az itt 
vámot jelent), melyet személyökről, kereskedelmi czikkeikről, állataikról s minden másnemű 
árúikról fizetni szoktak volt, örökre felszabaditjuk, kiveszszük s ezen levelünkkel fő- és 
alvámszedőinknek, jelenieknek és jövendőbelieknek meghagyjuk, hogy nevezetteket minden 
vám alól mentesitsék; az erdélyi vajda, vicevajda és polgári ispánnak (comes parochialis) 
pedig rendeljük, hogy a brassaiakat és a Barcza lakóit ezen mentességükben megtartsák és 
másokkal is megtartassák*Közli Albrich Pall. Coron p. 102., töredékesen Schlötzer p. 67 
egész terjedelmében meg van Kemény József Suppl. dipl. Tran. IV. 239–240 lap. Hitel. más. 
Gub levélt. Priv. civit. G. 26. 3135/771.. Ugyancsak ez évben Mátyás király Brassónak 
adományozta az addig brassói Geréb György által birt Sárkányt és Mikesdorfot*Közli Albrich 
Pall. Coron. sub N. 16. p. 103.. 

Az ekkor felmerült cseh és morva háborúhoz Brassó csak hadkészletek és pénzzel járult, de a 
harczban való részvételtől Mátyás rendeletére fölmentetett; a mint kitünik ez Mátyás 
királynak egy ez évről kiadott rendeletéből, melyben a brassaiakat lőpor és lőfegyverek 
küldésére szorgalmazza*Ered. a brassai tabular. emliti Eder in Felm. p. 219.. Egy másik 
leveléből az tünik ki, hogy a husziták elleni hadjáratkor kivetett összegből az erdélyi 
szászokra 21,000 frt jutott, minek negyedét Brassó fizette*Ered. u. o. emlitti Eder in Felm p. 
154–161.. Végre jun. 26-ról Pongrátz és Csupor erdélyi vajdáknak megrendelte, hogy a 
brassaiakat a katonai kiegészitéstől mentsék fel, mivel a cseh hadjárathoz ugyis nagyon sokkal 
járultak*Ered. u. o. emlitti Eder in Felm. p 161 közölve Sieb. Quartals. T. VII. p. 317. Oklevél 
közölve Teleki Hunyadiak kora DXXVIII okl.. 1476. szeptemberében, a midőn a török 
félmillió harczossal indult Moldova és Magyarország ellen, Mátyás királynak elibük siető 
egyik hadserge, melyet az országbiró és az erdélyi sereg főkapitánya Báthori István 
vezénylett, október elején Brassóban táborzott, s a király kemény rendelete következtében a 
szászok által kiszolgáltatott ágyúkkal még e hóban benyomult s a visszahúzódó török 
utósergeit tönkre verte*Lásd Teleki Hunyadiak kora DXCIII. számu okmányt.. 

1480-ban iszonyú pestis pusztitott Brassóban és a Barczaságon*A brassai nagytemplom 
falkrónikája közölve Unterhaltungsbl. für Geist. stb. 1839. évf. 18. sz.. 1481. aug. 25-én 
Mátyás király Budáról kiadott rendeletében az oda menő és vissza jövő kereskedők 
vámmentességét biztositá, s ugy a király mint a királyné vámszedőinek megrendelte, hogy 
Lajos, Zsigmond és Albert királyok szabadalmai értelmében Brassó és a többi szász városok 
kereskedőitől és polgáraitól vámot s más fizetéseket ne szedjenek stb.*Hit. más. Gub. levélt. 
Priv. Civ G. 3135/771.. 

1482-ben, midőn Bécs ellen indult, Pozsonyból, a külföldi kereskedőknek megtiltotta, hogy 
árúikat a Királyföldön és Brassóban font, vagy sing számra árulják*Teleki Hunyadiak kora 
DCXCII. sz. okmányt.. 1484. sept. 15-én Horváth István alvajda Szászvárosról irja a 
brassaiaknak, hogy a vajda tudósitása szerint a törökök Oláhországban ólálkodnak: „azért arra 
kérünk, sőt a vajda nevében szigoruan rendeljük, hogy biztos kémlőket küldjetek 
Oláhországba, hogy ha szükség lesz segitségtökre siethessünk. Egyszersmind tudatjuk, hogy a 
szultán Tömösvárra is küldött 7000 törököt, de Kinizsi Pál reájuk csapván, azokat részben 



levágta, részben vezérestől együtt elfogta”*Ered. brassai levélt. közli Marienburg Gesch. 
227–228.. 

1486. márcz. 17-én Mátyás király az előbbi évben kiadott azon szabadalomlevelét irta át és 
erősitette meg, mely szerint a kerczi és egeresi apátságot, azok tartozandóságait, nemkülönben 
a szebeni és segesvári egyházakat, Brassót tartozandóságaival, végre Omlást és Talmácsot a 
megyékhez való sorozástól fölmentvén, ezek határozata alól kiveszi*Ered. a szász nemzet 
tabulárisában.. 

Ugyanazon év deczember 6-kán Báthori István erdélyi vajda Beszterczéről a brassaiakat 
biztositotta régi szabadságaikban; szabályozta a Törcsvárnál fizetni kellett borvámot; ló, 
fegyver és hizott juhokon kivül minden egyéb czikknek szabad kivitelét megengedte, s végre 
a birót vagy két polgárt jövő vizkereszt napján Vásárhelyt tartandó értekezletre hivta*Lásd 
Székely oklevélt. kiadja Szabó Károly Kolozsv. 1872. I. 261–262. lap és részletesebben alább 
Törcsvár leirásánál.. 

1487-ben Mátyás király a brassai és barczai szászoknak szabadságait ujból megerősiti s 
megengedi, hogy Udvarhelyszékről a székely sót szabadon vihessék és használhassák*Ered. a 
brassai tabul. Nr. 19. másolatban Albrich Pall. p. 107.. 

A nagy király szerencséje tetőpontján, midőn trónja a császár meghóditott fővárosában 
fényelgett, sem feledkezett meg kedvencz Brassójáról, s a midőn 1488. január 7-én Bécsből a 
brassaiakkal tudatja, hogy a törökök és tatárok mozgalmairól küldött jelentésüket kapta, 
megdicséri buzgalmukért s elrendeli, hogy a törökök és tatárok mozgalmait ezután is szemmel 
tartsák; egyszersmind azt is tudatja, hogy Báthori Istvánt erős sereggel rendelte oltalmukra, 
valamint az alvajda is parancsot kapott: hogyha a törökök arra felé tartanának, a tőletek 
kapandó értesülésre, azonnal segitségtekre siessen, különben alig valószinű, hogy a törökök 
ellenetek és birodalmunk ellen valamit tennének, de azért ti legyetek éber figyelemmel 
stb*Ered. brassai levélt. közli Marienburg Gesch. 225–226.. 

És ugyanezen évben márcz. 27. Mátyás király Bécsből azon szabadalmat adta a brassaiaknak, 
hogy Erdélyt, Oláhországot és Moldovát érdeklő hadjáratokon kivül katonáskodni ne 
tartozzanak, miért Báthori István erdélyi vajdának és az őt követendő minden vajdáknak s 
mindazoknak, kik a seregek felültetése és kiállitásával vannak megbizva, elrendelte, hogy 
Magyarországot, vagy más a törököket nyugat irányban érdeklő hadjáratok alkalmával a távol 
eső Brassó város lakóit az azokban való részvételtől mentesitsék*Ered. brassai Tab. közli 
Albr. Pall. cor. Nr. 2. p. 107. hiteles más. Gub. levélt. priv. Civ. G. 26. 3135/771.. 

1490-ben april 3-án Bécsből keltezett rendeletében pedig Küküllővár előljáróinak és 
várnagyának azt hagyta meg, hogy vásáraik alkalmával a brassai szászoktól a szokásos helyi 
vámokat ne szedjék*Gub. levélt. Ugyanott.. És végre ugyanezen év és napról keltezett 
rendeletében parancsot adott országa minden vámosainak, legyenek azok szárazon vagy 
vizen, hogy a brassaiakat régi szabadalmaik értelmében mindenütt, mindennemű vámtól 
mentesen bocsássák át; az ország nagyjainak, báróinak, főpapjainak, a várnagyoknak, kir. 
városok, mezővárosok és megyék előljáróinak, biráinak szigoruan meghagyván, hogy a 
kereskedelmi czélból vagy élelmük beszerzéseért szétbarangoló brassaiakat ne itéljék, ne 
büntessék, el ne fogják, hanem ha azok közül valaki kihágást, vagy bűnt követne el, vagy 
adósságba esnék, s bármily ügyben ellenük valakinek panasza, keresete lenne, azt Brassó 
magistratusa és birója előtt folytassa, hajtassa végre, és a bűnöst ott illetékes forumán 
büntettesse*Gub. levélt. Priv. civ. G. 26. 3135/771.. 



Ez volt az utolsó kedvezmény, melyet Brassó a nagy királytól nyert; mert nem sokára (1490. 
apr. 6-án) hazánk, az egész keresztyénség, sőt Európa nagy veszteségére e nagy monarcha 
áldásos életének véget vetett a sötétben kevert méreg általi halál. 

A nagy királynak méltatlan utóda, a magyar nemzetnek és hazánknak mindenek közt legtöbb 
kárt okozott gyámoltalan Ulászló, a Brassónak adott kedvezményekben versenyzett 
Mátyással, sőt őt felül is multa, a mennyiben Brassót az ország kárával és a magyar nemzet 
érdekeinek háttérbe szoritásával, nemzeti élete megcsonkitásával igyekezett felgazdagitani. 
Mátyás nagylelkű volt Brassó iránt, Ulászló tékozló, a midőn a magyar korona legszebb 
gyöngyét kegyeletlenül kitörve, oda vesztegette Brassó városának, s nagyszámu vitézlő 
magyar népet megfosztva szabadságától, ama város századokon át gyötrött rabszolgáivá tette. 
Mátyás jogokkal gazdagitá Brassót, Ulászló az országot és a koronát meglopva adományozta 
meg azt, a midőn egy addig szabad, harczos nép zsarnokává tette. 

Mátyás halálának évében 1490. oct. 22-én Ulászló Budáról az ország nagyjainak, 
mindennemű előljáróknak, biráknak, várnagyoknak vámszedőknek rendeli, hogy Brassó és a 
Barcza lakóit Mátyás király rendelete értelmében minden vám, harminczad s más fizetésektől 
felmentsék, őket e miatt személyükben és portékáikban ne kárositsák. Ha valakinek keresete 
és követelése lenne irányukban, azt a jövő pünköstkor egybeülendő országgyülés elébe vigye, 
hol a brassaiak is tartoznak erre vonatkozó kiváltságleveleiket bemutatni*Gub. levélt. Priv. 
Civ. G. 26. 3135/771.. Ez volt e gyarló király további kedvezményeinek alapja, nem a királyi 
kegy, hanem kegyárulás volt az, mert mindig pénz hiányában szenvedvén, Brassó nyomatékos 
argumentumai által megvesztegetni engedte magát*1495-ben a templom falkrónikája szerint 
nagy pestis pusztitott Brassóban és a Barczán. s 1500-ban a Törcsvárhoz tartozó 10 barczasági 
magyar falut kivette az erdélyi rendek sorából a katonáskodás és adózásra nézve Brassóhoz 
csatolta*Lásd ez okmányt részletesebben Hétfalu leirásánál.. Itt volt kiindulási pontja az addig 
szabad, határőri szolgálatokra hivatott itteni magyar népelem könyörtelen leigázásának; mert 
Brassó e percztől fogva mindent elkövetett e népnek politikai elnyomására és 
elnémetesitésére. Az egykor szabad harczosokból jobbágyokat csinált, mint állitólagos 
földesur, azok nagyterjedelmű erdőségeit, s más javadalmait erőszakosan lefoglalta, s e népet 
oly nyomorra juttatta, hogy létele és fennmaradhatása még napjainkban is nagyon kérdésessé 
van téve*A barczasági magyar faluk elnyomásának történetét lásd tüzetesebben fennebb 
Hétfalu leirásánál.. 

Az ország rendei már az adományozás évében felszóllaltak, s a Barcza magyar lakóit az 
ország nemesei közé számitották; de Ulászló 1501. jun. 24-én Budáról rendeletet adott ki, 
melyben előadta, hogy a nemesek universitása (országgyülés) Brassó némely tartozandóságait 
mint nemeseket kétféle adóval: a királyi és nemesi adóval terheltette; azért Péter bozyni és 
szt.-györgyi gróf s erdélyi vajdának meghagyta, hogy Brassó tartozandóságainak a nemesek 
közé való adóztatását gátolja meg*Ezen okmány hit. más. Gub. levélt, Priv. Civ. G. 28 
3135/771.. 

Ezen rendelet elnémitá a jogvédőleg felszólalt erdelyi nemesség szavát; az országra 
nehézkedett szerencsétlenségek elvonták a figyelmet a szegény barczasági magyarságról; 
Brassó pedig őrködött afelett, hogy a leigázottak panasza el ne hasson az országhoz, mig 
végre lett hajtva telhetetlen czéljuk teljes absorbeálásra irányzott minden törekvése. 

Ulászló a Brassónak való kedvezményekben határt nem ismert s a megkezdett úton 
következetesen haladt tovább. 1507-ben Budáról kiadott kiváltságlevelével Brassónak 
megengedte, hogy veres viasszal pecsételjen*Ered. brassai levélt. Közli Albrich Pall. Cor. Nr. 



20. 119. és ugyanezen évben helyben hagyja az ország rendeinek azon határozatát, mely 
szerint az erdélyi harminczadot a brassai és szebeni szászoknak 14000 ftért két évre 
haszonbérbe adták*Ered. Szásznemz. levélt. rövidletben közli Kemény Józs. supl. Dipl. Tran. 
V. 349.. Ulászló egy 1508. sept. 28-án Budáról kiadott iratából az tünik ki, hogy a brassaiak 
és szebeniek Somi Jósa temesi bánnak 9 ágyút, hozzátartozókkal, s ahoz gyalog puskás 
fedezetet adtak akkor, a midőn ez a Lajos király megkoronáztatásakor kirótt ökör adó, és a 
Rádul (oláhországi) vajda halála miatt fellázadt székelység ellen a Barczán táborozott*Eder 
ad Felm. 177, 204, és Kemény Józs. Not. Cap. I. 202, és a templom falkrónikája.. Ez évben 
nagy árvizek pusztitottak, a templomfal krónikája szerint, Brassó vidékén. 

1511. Szentháromság vasárnapján Ulászló Budáról adja ki azon nevezetes kiváltságlevelet, 
mely az addig székely ispánoktól függött Brassó- és a Barczaságnak (Barczia) a 
Királyföldhöz való csatolására nézve az első lépés volt, a mennyiben ebben rendeli el, hogy 
Brassó és a Barcza lakóinak, ugy Besztercze, mint a hét és két széken lakók ellen inditott 
pereik a szász széken folyjanak, s ne a vajdához – mind eddig – hanem a királyhoz 
felebbeztessenek*Ered. beszterczei levéltárban közli Kemény Józs. suppl. Dipl. Tran. V. 385.. 

Ugyanezen 1511-ik év aug. 17-én ad ki Wlád oláhországi vajda egy kiváltságlevelet a 
brassaiak számára, melynek bevezetése azért nevezetes, hogy előadja, miszerint ura és 
fejedelme Ulászló király, s elsőszülött fia, Lajos iránti tartozó hűségből, mint akik őtet az 
oláhországi trónon megerősiték, valamint az ország nagyjai iránt hűséges ragaszkodásunkat 
kimutatandó, más részről Brassó birái, esküdtei és az egész communitás és a barczasági 
universitásnak a mi kedves szomszédainknak segélyükre akarunk lenni, ha a kereszt ellensége 
(török) őket megtámadná, vagy fenyegetné, egész erőnkkel segítségünkre sietünk, ha pedig 
tulerejével nem birnánk, akkor arról urunk királyunkat értesiteni fogjuk. Nemkülönben Brassó 
és a Barcza lakóit midőn kereskedelmi czélokból, vagy élelmük megszerzéseért országunkba 
jönnek, barátilag fogadjuk, személyükben, javaikban nem kárositjuk, uj vámokkal s egyéb 
fizetésekel nem terheljük, hanem a mint régi időktől fogva fenn áll, király ő felsége 
alattvalóival kegyesen bánunk, s barátainak barátjai, ellenségeinek ellenségei leszünk*Az igen 
fontos és a magyar koronának Oláhország feletti jogát világositó, hártyára irt és 14 függő 
pecséttel ellátott okmány eredetije a brassai levéltárban, közli Marienburg kl. Gesch. Sieb. 
232–235.. 1516-ben nov. 24-én, a templom falkrónikája szerint, roppant kárt okozó földingás 
volt Brassóban. 

Az élhetetlen Ulászlónak gyámoltalan fia II. Lajostól is van a brassai polgárságnak egy 
szabadalomlevele, a melyben a brassai nemeseknek elrendeli, hogy az ottani polgárságot 
vezeklési dijjal (questum) ne terheljék*Ered. brassai levélt. közli Eder ad Felm. 237. lap *) 
alatti jegyzékében.; ebből kitetszik, hogy a még akkor is székely ispáni hatóság alatt levő 
Brassóban nemesek laktak, valószinűleg azon magyar családok, melyeknek nevei a Brassót 
érdeklő régi okmányokban oly gyakran fordulnak elő, s melyekről alább még fogunk szólani. 

1522-ben nov. 14-én az Oláhországból visszatérő Zápolya János Brassóban mulat*Lásd 
Marienburg kl. Gesch. Sieb. 211. ap. Ott az is fel van jegyezve, hogy mit és mennyiért 
vásároltak Zápolya konyhájára, a miből azon kor mesésen olcsó árai tünnek fel, péld. 1 ökör 1 
frt 25 asp., egy borju 32 asp., 25 tyúk 28 asp. két nyolczvanas hordó bor 17 frt, 50 köböl zab 5 
frt stb.. 

1524-ben Kelemen napján Lajos király Budáról rendeli a hét és két szék, Besztercze, Brassó 
és a Barcza lakóinak, hogy a Szent-Mártoni adót László esztergomi érseknek adják, ki a király 



nagy szükségében, az élelmi czikkek Jayczára való szállitására pénzt adott*Lásd Eder in 
Simig p. 22.. 

A szerencsétlen mohácsi vész után az addig egyesülten erős magyar haza két részre szakadva 
önmagát dulta; a nemzet fiai Zápolya és Ferdinánd közt megoszolván, a magyar önkezével 
ontá legnemesebb vérét; az erdélyi szászok nemzeti rokonszenvüknél fogva, de fel is 
bujtogattatva, Ferdinánd részére állottak, ki 1528-ban oct. 18-án Bécsben kelt oklevél szerint 
régibb kiváltságaikat megerősitette*Meghagyva Perin Péter vajdájának, hogy azokban 
megtartsa és megtartassa. Ered. a brassai levélt. közli Eder Simig. p. 41–43.; ellenben egész 
Erdély, s azzal a mindig döntő szerepet játszó székelység is Zápolya mellé nyilatkozott. 
Végzetes meghasonlás a hazára nézve, melynek annyi századokon át testvérileg együtt élt 
népei egymással ellenségként állottak szemközt s mintha Brassót a természet is büntetni 
akarná hűtlen elpártolásáért, az ország többi nemzetei ellen való támadásaért 1526. augusztus 
20-án roppant árviz dulta, mely a város falait ledöntve, a belvárosban roppant károkat 
okozott*A brassai templom falkrónikája szerint.. Nem sokára bekövetkeztek a harcz dulásai 
is, mert 1529-ben a midőn a Zápolyát pártfogása alá vett szultán az ország fővárosát a 
koronával együtt átadta védenczének, segédsergei Péter moldovai vajda vezénylete alatt a 
szultán rendeletéből febr. 8-án beütöttek a Barczára, azonban Brassó sikertelen ostroma után 
visszahúzódtak. Ez csak intés volt, mi a brassaiakat ki nem gyógyitá, s Ferdinánd embereit: az 
Erdélyben annyi zavart és romlást előidézett Gerendi Miklós püspököt, Török Bálintot és 
Majláth Istvánt sergeikkel befogadták és Penflinger Márk ispánjuk alatt csatlakoztak 
hozzájuk. A szultán által visszarendelt Péter vajda nem sokára ismét megérkezett, s jun. 22-én 
Földvárnál, miután a székelyek átpártoltak, fényes győzelmet aratott a szászok és Ferdinánd 
pártiak felett. Brassó e kétszeri leczkén sem okulván, midőn Szolimán Budát átadta János 
királynak, s midőn ennek vezére Kun Kocsárd a hódolni nem akaró szászok ellen fellépett, 
Péter vajda mint szövetségese október végén harmadszor jelent meg a Barczaságon, s a 
szászokat Földvárnál ismét szétvervén, Földvárt és Prázsmárt felégette, Brassóra rontott, 
annak fellegvárát – melynek ekkor csak fából készült védművei voltak – nov. 1-én bevette, de 
a jól erőditett és védett belvárost sikertelenül ostromolta*Haner königl. Sieb. 261. és Kővári 
Erd. Tört. II. 30. lap. Péter vajda a várban 20 brassait fogott el, kiket nagy összeggel váltottak 
meg a brassaiak, Brassó hadnagya ez ostrom alatt Majlát István volt. Lásd Cronik Hier. 
Osztermayer közölve Fundgr. I. k.. 

E nagy nemzeti tusa folyama alatt nagy erkölcsi küzdelmek is merültek fel; a reformatió, vagy 
a lelkiismeret szabadsága hajnalának első sugarai már Erdély felett is kezdék terjeszteni 
világossuk fényét, a zsarnokság jármába és lelki sötétségbe sülyedt népek lelkiismeretük 
békóit széttépve, kezdék magukat a lelki vakság éjjeléből kiküzdeni. Az emberiség 
átalakulásának e nagyszerű küzdelmeiben Brassó gyujtá fel Erdélyben legelőbb az 
iránytjelölő fáklyát, s 1530-ban itt már erős gyökeret vert az új tan, ugy annyira, hogy a 
szerzetesek és apáczák kiüzettek a városból, s a nem sokára megjelent Honterus: a 
reformatiónak ez első úttörője hazánkban, már készen találta a talajt, az üdv magvainak 
elhintésére. Nagyszerű momentum ez Brassó történelmében, mely tüzetesebb vele 
foglalkozást is érdemelvén, később visszatérek erre, itt csak átmenetileg emlitem fel azért, 
hogy a szászoknak s különösen a brassaiaknak Zápolya elleni megátalkodottságát némileg 
kimenthessem; mert erre bizonyosan befolyást gyakorolt a vallási féltékenység is. Ugyanis 
Erdély akkori püspöke, Statileo könyörtelen vadsággal kezdette azokat üldözni, kik az új tan 
hívei voltak, s kétségtelen, hogy ezen vétkes türelmetlenség befolyással birt arra, hogy a 
szászok Ferdinánd részére nyilatkoztak Szebenben 1530. máj. 1-én tartott tartományi 
gyülésükön*Archiv des Vereins N. F. II. 182.. 



Ezzel szemben Zápolya kénytelen volt hatalmának sulyát éreztetni, s Báthori Istvánt beinditá 
az elpártoltak rendreútasitása czéljából. Ő még egyszer megkisérlé a békés útat s Tordáról jun. 
19-én kiáltványt intézett a szász nemzethez, melyben minden kiváltságaik megerősitését és 
tiszteletben tartását igérte csatlakozásukért; de midőn ennek mi eredménye sem lett, ellenök 
indult. 

Medgyest augusztus közepe táján bevette s mig ő a többi szász városokat hódoltatá meg, az 
alatt Péter vajda negyedszer is megjelent Brassó alatt s azt három héti heves ostrom által 
1530. oct. 28. önfeladásra szoritotta*Archiv des Vereins N. F. II. 181. A város feladását 
sietette, a mint Ostermayer krónikájában mondja, az is, hogy mig künn az ellen kardja benn a 
városban a pestis pusztitott. Ostermayer kronikája szerint Brassót ekkor nem csak az oláh 
vajda, hanem egy török pasha is ostromolta, ezzel volt a fogoly Mayláth és számos székely 
sergek is. Ő Brassó feladását septemberre teszi; török vezért és pestist a templom falkrónikája 
is emliti. Lásd Unterhaltungsbl. für Geist. stb. 1839. évf. 20. szám.. A brassai templom 
falkrónikájában azon feljegyzés van, hogy 1530. Mahomed török vezér és az erdélyi vajda 
nagy sereggel ostromlották Brassót, az egész vidéket felégették s a feketehalmi erdőn át sok 
foglyot vonszoltak el; ez időben nagy pestis dult Brassóban, mi siettette a város feladását. A 
falkrónikában elöjövő Mohamed, Péter vajda támogatására küldött török seregek vezére volt; 
az erdélyi vajda, kit a falkrónika emlit, nem volt ugyan jelen, de az ostrom idejére nagyszámu 
székely seregeket küldött Péter vajda erősitésére, a mint ezt Ostermayer krónikája is emliti. 

A szelid Zápolya ezen megátalkodott ellenállás daczára sem engedte meg Brassó ellen 
visszatorlást használni; sőt az 1531-iki országgyülésen kiváltságaikat minden csorbitás nélkül 
megerősitette, vallási meggyőződésüknek szabad tért engedett*Eder ad Simig 98. és Szalay 
Magy. Tört. IV. 14. nem csak, hanem a némettel czimboráló Majláth István és Morecz 
Jánostól elkobzott Szunyogszeget*Albrich Pall. Coron. Nr. I. p. 134., valamint a 
fogarasvidéki Gyrdét is Brassónak adományozta*Ugyanott Nr. 8. p. 148.. Ez év folytán 
kétszer volt Brassóban földingás*A brassai templom falkrónikája szerint lásd ugyanott.. János 
király, ki a bántalmakat nagylelküen megbocsátva, könnyen feledte s ki ellenségeit gyakran 
nemes bánásmódjával fegyverzé le: Brassót azután is sok kedvezményekben részesitette. 
1533. márczius 29-én Báthori István vajdához azon rendeletet küldötte, hogy a brassaiakat 
törvény utján kivül akár személyökben, akár javaikban ne háborgassák*Eder ad Simog. p. 
135.. Ugyanezen év april 21-ről Báthori István erdélyi fővezér uralkodója fölhivása folytán a 
kamarák ispánja Dobó Ferencznek megrendelé, hogy a Brassó birtokában levő Törcsvár és 
tartozandóságaiban királyi taxát ne szedessen*Lásd Eder ad Simig. p. 132.. 

A chronologikus rend kedveért ide iktatok némely adatokat, a melyek Brassó történetét 
érintik. 1543-ban a Konstantinápolyból királyi ambitiókkal kiindult Gritti fogadására fia Antal 
egy sergecske kiséretében jött Erdélybe, mely alkalommal junius vége felé Brassó mellett 
tábort ütve, megkisérlette e városnak csel által való kézrekéritését, de a városbiró Hirschler 
erről kéz alatt értesitést nyervén, a kapukhoz őröket állitott s midőn egy este a jenicsérek a 
város kapuit megrohanták, többek elejtésével üzettek vissza*Fundgruben I. k., kiadta Kemény 
Józs.. Ez év augusztusában az öreg Gritti szultáni pompával vonult be a Bodza szorosán s 
Brassó mellett vonatta fel 200 sátorát; az aug. 11-én Felmernél álnokul legyilkoltatott Czibák 
Imre fejét a brassai papoknak küldötte el, kik azt a nagy templom főoltára alá nagy pompával 
temették el*Felmer Hist. 141. és Istvánfi 123.. Ez volt kezdete azon véres tragoediának, mely 
Medgyesen Grittiékre nézve oly végzetteljesen végződött be. 1538-ban János király 
Erdélyben tett körútja alkalmával nov. 30-án Brassót is meglátogatva több napig mulatott ott; 
mikor e város védfalainak erősitését és jókarba helyezését elrendelte*Lásd Kemény Józs. 
Fundgr. I. 23–24. és Magyar Tört. eml. II. 118.. 1543-ban helybenhagyta azon vásárlást, mely 



szerint a brassaiak Henter Miklós és Boldizsártól, továbbá Péter Bálint és Antaltól az Apácza 
közeli Malomszék nevű szigetet megvették*Albrich Pall. Coron. Nr. 3. p. 173–178.. 

Izabella változatos uralma alatt a brassaiak kegyelve voltak. 1540. október 2-án a királyné 
Budáról ir Brassóhoz, melyben megdicséri hűségüket, inti, hogy azon álhireknek, mintha a 
török Erdélyt le akarná igázni, hitelt ne adjanak, végre engedélyt ad arra, hogy oratorukat 
udvarához küldjék*Eder ad Simig. p. 214–215.. Az Izabella nevében uralkodó Martinuzzi 
többször fordul meg Brassóban, ott van 1544. april 27-től május 5-ig, mely idő alatt a lázongó 
székelyeket csordáik elkobzása által büntette. 1548-ban ismét Brassóba jön, hogy több 
székelyt, kik oláh elégületlenektől ösztönöztetve, Oláhországba beütöttek volt, megfenyitsen. 
Ez alkalommal Borosnyai Simonnak Feketehalomnál fejét vétette, s többieket pénzbirsággal 
sujtotta*Lásd Kemény Józs. Fundgrub. I. k.. A brassaiak Izabella királyné által megdicsért 
hűségükben mindvégig megmaradtak, mert azon időben, mig Erdély egy kis ideig Ferdinánd 
hatalmába került, vezérének Castaldónak kegyetlensége, rablásai s főleg az általa beállitott 
katholikus püspöknek Bornemiszának, a reformáltak elleni kimélytelen föllépése, üldözéssel 
egybekötött türelmetlensége: annyira elidegenitette az előbb szolgálat- és hódolatkész 
szászok*A Ferdinánd párti vajdák a brassaiakat ez időben leginkább közvetitőkül használták a 
törökkel való érintkezésre, kitetszik ez Dobó István és Kendi Ferencz erd. vajdák Ujvárról 
1553. nov. 20-án Haller Péter kincstárnokhoz irt leveléből, melyben mondják, hogy bizonyos 
török foglyokat és Khiván csauszt levelekkel a portára küldvén, a brassaiakat útasitsa, hogy 
biztos emberük által azokat az ottoman portához elkalauzoltassák. Egy ez év és hó 21-ről 
napozott másik levelükben ugyan Hallernek irják, hogy a brassaiak e czélra rendelt embereit 
pénzzel lássa el. E levelek megvannak Kemény Józs. Apparatus Epist. I. 509. szivét 
Ferdinánd ügyétől, hogy a midőn 1556-ban Petrovichot, mint Izabella helytartóját, az ország 
behivta, a szászsebesi országgyülésen (márczius 8-án) a brassaiak is csatlakoztak s a mellé 
adott tanácsosok közt ott volt Benkner János brassai biró is. A midőn május 14-én az Izabella 
támogatására beküldött oláhországi és moldvai vajdák a Bodzán bejőve Prázsmárnál táborba 
szálltak, a brassaiak mint szövetségeseknek hódolatukat nyilvániták, s midőn ez év augusztus 
13-án Péter (Petróczi) oláh vajda Brassó mellett tábort ütött, a brassaiak nemcsak ismételten 
kijelenték hódolatukat, hanem a helytartó táborába 300 drabantot küldöttek. November 
végével az oláh vajdák tábora ismét a Barczán át vonult ki a Bodzán, midőn portyázói a 
barczai falukban sok kárt tettek*Lásd Fundgrub. I. kiadta Kemény Józs.. A Petrovich és az 
ország által nagy lelkesedés közt trónjára visszahelyezett Izabellához az erdélyi szászok egész 
készséggel csatlakoztak, ez őszinte ragaszkodás első jutalma a kolozsvári zsinat (1556. jun.) 
végzése volt, mely a teljes vallásszabadságot, az urvacsora kenyér- és borban vételét, a 
szerzetesek, apáczák és szentképek eltávolitását*Lásd Bod. Pét. Hist. Eccl. Lib. II. cap. 5. 
kimondotta, s a reformatió jogosultságának első nyilvános és országos kijelentését képezé, 
mely által az addig vallásuk szabad követésében korlátolt szászok lelkiismereti szabadsága 
biztosittatott. Nem sokára a politikai biztositás jutalma is megérkezett, mert Izabella a 
korábbi, Nagy Lajostól nyert sokadalomhoz 1556-ban Szentháromság napjára egy második uj 
országos vásárt engedélyez*Legalább ez évben tartják először e sokadalmat. Lásd 
Fundgruben I. k.. Következő 1557. márc. 12-én pedig Brassó minden korábbi kiváltságait 
megerősité*Lásd Gubern. levélt. Priv. Civit. G. 28. 3135/771.. Az akkori brassaiak eléggé 
éleslátásuak voltak arra, hogy megitélni tudják, miszerint az ultramontanismussal szövetkezett 
zsarnoki hajlamu s kalandor katonák vadsága által istápolt osztrák uralom, az ő szabadságuk 
és protestáns vallásukra veszélyes s azért mindvégig hivek maradtak nemcsak Izabellához*Ez 
idő folytán Brassót sok elemi csapás érte, a templom falkrónikája szerint, 1558. nov. 20-án 
földingás, 1559-ben márcz. 3-án és máj. 8-án 60 ház égett el Brassóban, 1560-ban márcz. 24-
én és 27-én a külvárosok égnek le., hanem fia János Zsigmondhoz is, kiben mint Erdély első 
protestáns fejedelmében vallásuknak védnökére és támogatójára találtak, s mig az ausztriai 



uralom alatt levő országokban a protetánsokat tüzzel-vassal pusztitották, addig a szászok 
szabadon követhették lelkiismeretük meggyőződését. János Zsigmond nem kis kegyben 
részeltette Brassót; ennek jelei fejedelmi adományai s többszöri ottan való megfordulása. 
1561-ben a Doborló erdőt adományozta Brassónak*Albrich Pall. Coron. Nr. 4, 5. p. 175–
176., 1563. april 16-án*Itt erősiti meg e napon (apr. 16-án) Rosnyónak Zsigmond királytól 
nyert azon kiváltságát, hogy az ott birtokos nemesek ottani birtokaik arányában, a 
közterhekben részt vegyenek. Lásd Gub. levélt. Priv. Civit. G. 28. 5574/785. és ismét 1568. 
febr. 13-án János Zsigmond személyesen Brassóban volt, innen rendelkezett a székelyföldi 
sókamarákhoz, hogy a január 6-iki tordai országgyülés végzése szerint a székely székekben 
lakó főnépeknek és lófőknek ingyen sóját a szokásos vágó és gyra pénz lefizetése mellett 
kiszolgáltassák. 

A Báthoriak uralma alatt Brassó ismét több kedvezményekben részesült; István 1576-ban, a 
midőn a lengyel trón elfoglalására indult, márcz. 12-én Brassót csak érinté*Kemény Józs. 
App. dipl. Tran. XII. és Kővári Erd. Tört. IV. 30.; 1582-ben erősiti meg a szászok azon 
statutumát, mely őket nemzetté tette; de már Báthori Kristóftól e város több adományozást 
nyert. 1578-ban a várhegyi várhoz tartozó kökösi jószágot adományozta nekik*Albrich Pall. 
Coron. Nr. 3. p. 214.. Ugyanazon évben helybenhagyta azon vásárlást, mely szerint osztopáni 
Perneczi István szotyori részjószágát nemesi curiával, valamint uzoni és lisznyai részjószágait 
Brassó 8000 frtért megvette*Ugyanott Nr. 7. p. 219.. Majd ismét ugyanezen évi október 27-én 
Kolozsvárról rendelé, hogy a barczavidéki papokhoz s világi hivatalnokok, se katonák 
magokat be ne szállásolják, házaikba akaratjuk ellen ne menjenek, azokat ételadás s 
egyebekkel ne terheljék*Közli Kemény App. dipl. Tran. XII. 62. A vendégszeretet ellen 
diplomával sánczolták magukat körül a szász papok.. 1582. szept. 20-án Fehérvárról a brassói 
harminczadot 5 évre a szokott haszonbér pontos fizetésének kikötése mellett Brassó 
városának átengedte*Ered. Liber. Reg. Crist. Báth., közli Kemény Józs. App. dipl. Tran. XII. 
129.. 1583-ban István király Neopolisból márcz. 18-án Horváth Kozma fogarasi 
várparancsnoknak irja, hogy Fronius Mátyás, Brassó és a Barczaság lakóinak nevében panaszt 
emelt, hogy a papok dézmáinak negyedét a várparancsnokok lefoglalják, de mivel soha 
szokásban nem volt, hogy ezen negyedet a váraktól kiárendálják vagy megváltsák; azért 
rendelé, hogy várnagyai abba ne elegyedjenek, s ha a lelkészek dézmanegyedeiket el akarnák 
adni, abban a brassaiaknak minden mások felett elsőséget adjanak*Aláirva Stephanus rex és 
Martinus Berzeviczi cancellar. Hit. másolata a korlátnoksági levélt. Nr. 478. 761., közli 
Kemény Józs. Dipl. Tran. V. 393.. Másod utódja Báthori Zsigmond 1595-ben a Mihályfi Ifju 
János által hűtlenségi bűnön vesztett Szunyogszeget és Vledényt adományozta 
Brassónak*Albrich Pall. Coron. Nr. 10. p. 240.. 1595-ben, a midőn a Szinán pasha elleni 
győzelmes hadjáratáról megtért, nov. 8-ika táján Brassóban mulatott*Kővári Erd. Tört. IV. 
67.. De mindazon kedvezmények, melyekben a Báthoriak Brassót részesiték, ellensulyozva 
voltak a Báthori Zsigmond uralmát háromszor megszakitott szomorú emlékű interregnuma 
által Rudolf császárnak, midőn féktelen és kegyetlen vezére Basta s hozzá méltó szövetségese 
Mihály vajda dúlt, rabolt és gyilkolt e szegény hazában*Midőn Mihály vajda oct. 20-án 
Prázsmárnál táborzott, a brassai tanács hódolatra ment oda, ő városuk kapuinak megnyitását 
követelte, ezt győzelme esetére igérték; e kis halogatásért a schellenbergi győzelem után aztán 
4000 frtot fizettetett Brassóval. Lásd Blätter f. Geist. stb. 1846-ik évf. 387-ik lap.. Ezen a 
világtörténetben páratlanul álló iszonyatos katonai anarchia korszakában ugy a jó barát, mint 
az ellenség egyformán bünhödött; annak nyiltan bevallott s a fenmaradt okmányok által 
tanusitott czélja volt az erdélyi magyarság kiirtása; a mi oly mérvben is folytattatott, hogy, 
mint a mongolok dúlasakor, csak azok maradtak meg, kik erőditett városokban, erdőkben és 
barlangokban elrejtőzködhettek. Ezen rémteljes korszakban a Barczaság is – bár Rudolf 
uralmának inkább támogatója volt – annyira kifosztatott, hogy az emberek önmagukat fogták 



ekéik elibe s ugy szántottak*Lásd Fuchs Chronik. 1599-ben Mihály vajda a fehérvári 
országgyülésen a brassai polgármester Priyedj Péter és Huett János kérésére elengedett 4000 
portát miáltal a szászok 20,000 portája 16,000-re szállt. Ebből Brassóra esett 3040, 
Medgyesre 3616, (tehát azon időben Medgyes jelentékenyebb volt Brassónál.) Lásd Kemény 
Józs. Appar. epist. II. 515.. 

E siralmas korszakban a trónon oly gyorsan váltakozó uralkodók, vagy azok helytartói 
gyakran fordultak meg Brassóban; Rudolf császár első kényszer uralma alatt császári urának 
nem nagy tisztességére való helytartója, a bérenczek legutálatosbika Mihály vajda az 1600-i 
rémes országgyülésről márcz. 1-én Brassóba ment; 600 lovas kiséretében uralkodói fénynyel 
jelenvén meg, ragyogott a kifosztott Erdélynek elorzott kincseitől, s minden nyomán csepegett 
utána a legyilkoltak bosszút kiáltó vére, és ez ember, ki egy közönséges gonosztevőnél alig 
volt több, itt mint a legkatholikusabb császár mindenese jelent meg, itt fogadta Rudolf 
követeit és a porta csauszát*Chron. Fuchsio I. 153.. Innen adta ki váltságlevelét márcz. 7-én a 
székely primoroknak*G. L. Erd. diet., vég. 13., 14. lap.; s innen indult el máj. 6-án Moldova 
meghóditására, honnan jun. 27-én a lengyelek által megfutomitott táborával menekülőként 
érkezett vissza Brassóba*Bethlen Fark. IV. 491–495. és 505. Chron. Fuchsio I. 157.. 
Szerencsecsillaga azonban ekkor már hanyatlóban volt. A nemzet jobbjai, élükön Csáki István 
és Székely Mózessel pártot alkottak ellene, a félrevezetett székelyekkel megismertetve ez 
ember álnokságát és magyarirtó törekvéseit, azokat tőle elpártolásra birták. Ezzel bitor uralma 
– mely a székelység egy részének csatlakozásán nyugodott – elenyészett, az erdélyi hazafiak 
táborba szálltak, kikhez a babérjait féltő Basta is csatlakozván, Miriszlónál tönkre tették a 
nyomorult kalandort, s ő, ki pár héttel azelőtt mint Erdély mindenható ura és a császár 
helytartója éppen Brassóban paczkázott a császár követeivel, sőt azokat le is tartóztatta, 
september elején mint a győzelmes erdélyi hadak által üzőbe vett menekült érkezett a 
Barczaságra, hol Földvár, Prázsmár, több szász községek és a Hétfalu felégetésével tudatta 
megérkeztének gyászos hirét; Brassót is meg akarta látogatni; de miután annak kapuit se 
igéret se fenyegetéssel felnyittatni nem tudta, a közelgő magyar hadak elől sept. 25-én a 
Bodzához, onnan pedig oct. 6-án a Vidombaknál táborzó Basta elnézése mellett kifutott 
Erdélyből*Chron. Fuchsio 162, 168. és Magyar Tört. Tár III. 184.. Hogy Bastának Mihály 
vajda elleni föllépése nem más volt mint politikai szemfényvesztés, azt már Vidombaknál 
való megállapodása is tanusitá*Mikor hatalmában lett volna a Barczán égető kalandort az 
utját elvágni kész székelyek közreműködésével semmivé tenni és serge töredékével együtt 
kézre keriteni. s még inkább kitünt abból, hogy a keleti határokon kiszoritott Mihály vajda 
nemsokára mint Rudolf kitüntetett kegyencze jelent meg Básta társaságában Erdély nyugati 
határain Goroszlónál Báthori Zsigmonddal győzelmesen megharczolni. A hiena a farkassal 
azonban nem sokáig tudott jó egyetértésben maradni s Mihály vajda nemsokára a 
keresztesmezői táborban Basta vallonjainak csapásai alatt esett el. Vetélytársát bár eltette 
Basta láb alól, mindazonáltal nemsokára neki is el kellett Erdélyt hagynia, mert Báthori 
Zsigmond Moldovából beütvén, a hozzácsatlakozott székelységgel 1601. aug. 31-én Brassóba 
bevonult, s a szultán elismerése és segélysergeire várva egészen october 14-ig Brassóban 
mulatott, s pénzt veretett*Ekkor történt, hogy az ingatag fejedelmet, Basta követe Bornemisza 
Boldizsár egy Tordai által küldött levélben arra beszélte rá, hogy Erdélyt Rudolfnak adja. 
Báthori a török segély késedelme miatti türelmetlenségében beleegyezőleg válaszolt, de 
Székely Mózes Tordait a válaszszal együtt letartóztatta, s csak a török sereg beérkezte s Basta 
elvonulásakor bocsátotta szabadon, miért a midőn Báthori kérdőre vonta, Székely Mózes 
alkotmányos önérzettel azt felelte, hogy ily kérdésben, melytől az ország megmaradása függ, 
a fejedelem alattomban nem, hanem csak is az országgyülés és tanácscsal dönthet. Lásd 
Századok 1869. évf. IX. füzet 647-ik lap.. Ez alatt Basta Brassó ostromára nyomult, de a török 
segélysergek megérkeztének hirére, megrekedt ágyúit az Olt sarában hagyva huzódott vissza 



Nyárádtőhöz, onnan Dézshez*Erd. Tört. Adat. I. 13. Bethlen Farkas V. 50., Chron. Fuchsio 
197. Itt mulatása alatt adta ki 1601. oct. 4-én Báthori Zsigm. a marosszéki libertinusok 
szabadalmát. Lásd G. L. az erd. diet. vég. 11, 14. lap.. Báthori ekkor Brassót elhagyva 
Fehérvárra vonult, hogy Erdély trónját harmadszor elfoglalja. 

Az oly szép sikerrel megkezdett mű csakhamar hajótörést szenvedett Báthori Zsigmond 
ingatag jellemén, ki a kémül beküldött Maretti Antal jezsuita fondorlatainak hálójába kerülve, 
akkor kötött a megfutamitott Bastával fegyverszünetet, a midőn Erdély teljes visszahóditása 
biztositva volt; ezen fegyverszünetben csak a Maroson innen eső rész birtoklását kötvén ki 
magának, Báthori fejedelmi székhelyét másodszor is Brassóba tette át, s 1602. januárjától 
april 1-ig ezen városban időzött*Erd. Tört. Adat. I. 66, különben Brassóban voltát számos 
innen kiadott okmány is bizonyitja, lásd Kemény Józs. App. dipl. Tran. XIV. 291–292.. Ezen 
itt mulatása alatt nevezetesen márcz. 9-én 1601-ben adott Brassónak egy kiváltság-levelet, 
melyben azon hűségért, „melyet e város lakói nemcsak eldődeink iránt, hanem a legközelebbi 
időben irántunk is oly nemes példát adólag tanusitottak, midőn az ország visszahóditása 
czéljából folytatott háborunk alkalmával székhelyünket ezen városba tettük át, miáltal az 
ellenség haragjának és támadásainak volt kitéve; ezen és ezután is tanusitandó hűségükért 
azon két száz magyar forintot, melyet Törcsvár és tartozandóságaiért a török adójába évenkint 
fizettek, ezután örök időkre elengedjük s annak fizetésétől őket és utódaikat felmentjük. 
Továbbá kegyelmességünknek még nagyobb mérvű kimutatásáért örök emlékezetre 
megengedjük a brassaiaknak, hogy minden időben ezüst pénzt verettethessenek, ugy, hogy az 
országos pénzverdének ártalmára ne legyen, és azon kikötéssel, hogy a verendő pénzek egyik 
lapjára a mi czímerünket, a másik lapra városuk czímerét nyomassák: Deo vindici patriae 
körirattal stb*Hit. másolata Gub. levélt. Priv. Civ. G. 26, 3135/771. Egész terjedelmében 
közölve van „ A hajdani törcsvári uradalom jogi állapotáról” czímű munka függeléke 14–16. 
lapjain..” De hiába csatlakozott egész önodaadással Erdély Báthorihoz, hiába nyitá föl oly 
hosszason Brassó kapuit előtte, mert a jezsuitáknak rajta erőt vett cselszövényei ujból 
visszahozták Bastát, s miután hős Székely Mózes csodás erőfeszitésének nem sikerült 
Fehérvárnál Bastát legyőzni, Báthori harmadszor is leköszönt Erdély trónjáról, s ismét 
visszaadta Erdélyt Rudolfnak, azaz Bastának, ki a midőn Fogaras várát Csáki Istvántól 
átvenni, és a Tamásfalvi János által Báthori segélyére hozott tatárokat 1602. septemberében 
visszanyomni jött Brassót is meglátogatta*Kővári Erd. Tört. IV. 136.. 

Ezen oly rohamos változatokat felmutató időszakban kétszer tartottak Erdély rendei 
Brassóban országgyülést; az egyiket 1600. febr. 7-én, a hazafiak*Ezen országgyülés 
Brassóban tartása kitetszik az ez év jun. 20-án Fehérvárt tartott országgyülés végzéseiből., a 
másikat 1601. oct. 4-én a szintén itt volt Báthori Zsigmond jelenlétében az ország rendei*Láss 
ez országgyülésről emlékezést Gál diet. végz.. 

Zsigmond kivonulásával elkezdődött a Basta-kor, mely e vérengző kalandor minden korábbi 
dulásait felülmulta; elkezdődött a magyar faj és a protestantismus elleni irtóharcz, s egész 
vidékek néptelenittettek, földdel egyenlővé tétettek; életben ekkor csak azok maradtak, kik 
keritett városokba húzódtak, vagy az erdőkre menekültek. Ezen iszonyatos korszak alatt 
legjobb dolga a szászoknak volt, részint azért, hogy keritett városaikban az országot 
bekoborló kisebb csapatok ellen biztonságban voltak, részint, mert volt pénzük magokat hadi 
sarczok által megváltani*Bár azok is mint lutheránusok sok helyt nem kerülték el az üldözést, 
s megtörtént, mint Bethlen Fark. (V. 173, 195) irja, hogy egész szász falukat kipusztitottak s 
oláhokat telepitettek helyükbe.; de azért a Barczaság ezen a történelemben páratlan katonai 
anarchia korszakában szintén igen sokat szenvedett, s főleg a falusi nép annyira kipusztult 
marháiból, hogy az emberek magokat fogták az ekék elibe s ugy szántottak. 



Az iszonyú vérengzésnek Székely Mózes egy időre véget vetett, ki mint a török által 
megerősitett fejedelem honmentőként jelent meg, s nagyszerű és gyors győzelmek után az 
iszonyatos vértigristől: Bastától megszabaditá Erdélyt; de a szenvedések pohara még nem volt 
telve e szerencsétlen hazára nézve, mert a Bastával szövetséges Ráduj vajda a Barczára 
beütvén Székely Mózes hirtelenében összeszedett sergével Brassóhoz huzódott, hol a papiros 
malomnál foglalt helyet. A vele volt tatárok és törökök Raduj által megvesztegettetve és 
félrevezettetve cserben hagyták, s Székely Mózes a jul. 17-én Zernyesttől előnyomuló Ráduj 
vajda 17,000 emberével csak 4000 embert állíthatott szembe; a kis csapat szekérvárában 
sokáig védte magát, de Bastának Ráduj sergében volt vad hajdui és ráczai Deli Markóval és 
Rácz Györgygyel élükön megrohanták a szekérvárat s Székely Mózes sergét szétszórva, 
magát az utolsó perczéig oroszlánilag harczoló fejedelmet is elejték*Elmetszett fejét Basta 
katonái széthordozták, mig Weis Mihály azt megszerezvén, Brassóban eltemettette. Lásd 
Bethlen Fark. V. 402–407. és Fundgrub. I. 156.. 

Alig érte Erdélyt e csatavesztésnél nagyobb szerencsétlenség, mert itt hazafiainak virága: 
azok, kiket Basta és Mihály vajda irtó harcza megkímélt volt egyszerre egy csapással lettek 
megsemmisitve, itt nemességének és a székelységnek – mi az akkori haderőt képezte – 
szinejava vérzett el; alig volt Erdélynek oly családja, melynek egy vagy több tagja e csatának, 
vagy az azt követett iszonyatos vérengzéseknek áldozatául ne esett volna, mert nem csak a 
csatatér áldozatai voltak számosak, hanem az ezek feletti keservet tetőzte az, hogy azok, a kik 
a csatavészei közül és azt előzőleg Brassóba bemenekültek akkor, a midőn e város magát 
Rádujnak feladta, mind kézre kerülték s javaiktól kifosztatva nagyrészt a hóhérral igen rokon 
mesterséget folytatott Basta hosszújának lettek áldozataivá. 

Erdély Mohácsává változott át Brassó Alabor nevű völgye; de még ennél is iszonyatosabbak 
voltak e csatavesztés következményei, mert a török mohácsi győzelme után feldulva a hon 
egy részét, kivonult; mig Basta, ki Erdélyt a töröknél kegyetlenebbül, kiméletlenebbül dulta 
fel; ki nem rabszijra füzte e hon népét, hanem azt mindenütt irtotta, bennmaradt s Rudolf 
harmadszori uralmának gyászos emlékét egy oly irtóharczban örökitette, mely a IV-dik Béla 
alatti mongol dulásnak vészeit is túlszárnyalta. 

A vérengzés e korszakában Brassó is nagyon sokat szenvedett, s ha véráldozatot nem is, de 
annál több pénzáldozatot hozott, mert Ráduj vajda 50,000 forintot fizettetett Brassóval 
magának, Basta pedig 80,000 forint hadi sarczot vetett rá, s azt könyörtelenül be is hajtotta; de 
a vérengző, bár a pénzt is szerette, leginkább mégis vérre szomjuhozott s dühöngésének egy 
lázas perczében eszébe jutván, hogy Brassó Báthori Zsigmondot befogadta, s Székely 
Mózessel is rokonszenvelt, oly bőszültté lett, miszerint tigrisi dühében kiadta a kegyetlen 
rendeletet, hogy Brassót a földdel egyenlővé tegyék s minden élőt, még a gyermekeket is 
kardra hányjanak. Az embertelen rendeletet vérrokonain végre hajtani kész poroszló sereg 
már közelgett Brassóhoz, midőn az ég – mintegy védőleg közbelépve – megereszté csatornáit 
s az Olt ugy kiáradott, hogy azon Basta serege áthatolni nem tudott*Lásd Fuschsius 
krónikájában.. 

A gyilkoló sereg elmaradt, de sept. 18-án megérkezett Brassóba Matheus Sándor, ki bécsi 
gyógyszerészből lett Basta börtönmesterévé, megjött, hogy a vérpad iszonyainak rémes 
látványát itt is felállítsa; megérkezte után nemsokára Vajda Miklóst (Borbély Gy. vejét) ott 
Brassóban felakasztatta, Homonnai Györgyöt összevagdaltatta, Tamásfalvi Jánost Marosszék 
főkapitányát, Ribiczei Albertet zarándi főispánt, a vitéz Lészai Farkast, Nagy Tamást, Jankó 
Gáspárt, Tamásfalvi Lászlót, Kis Pétert, Szörcsei Ferenczet, Czeglédi Pétert s sok másokat 
Fogarasba hurczoltatott s ott iszonyú kinzások közt végeztette ki*Lásd Bethlen Farkas V. 



439.; a vérengzéssel, az embergyilkolással, az inquisitio iszonyai és torturái kapcsoltattak 
össze; a vértanui halálra igen gyakran elég volt az, ha valaki protestáns és magyarnak 
született, mert e korszakban a katonai dühvel a jezsuiták kegyetlen türelmetlensége fogott 
kezet, s ezek siralomvölgyévé változtatták át Erdély virányait. Ugy látszik, hogy ez időben a 
tisztán protestáns Brassóba ha rövid időre is befészkelték magukat a jezsuiták, s a szászokat 
Basta rászoritotta a katholikus isteni tisztelet tartására, legalább ily valamit következtethetünk 
egy 1603. sept. 13. kiadott rendeletéből, melyben a többek közt ez áll: extra romanam 
ecclesiam in spirituale exer citium nullum haberunt et nullo alio utentur*Lásd Hevesy 
kéziratgy. Tom. T. T. 181. s következő lapjain.. 

Brassó szerencsétlenségét nem kevéssé tetézte az, hogy a torturák és vérpadok nagy mesterét 
Matheust nemsokára (sept. 17-én) Basta vallonjai követték, ezek – kik a tulajdont és 
emberéletet egyaránt szabad prédának tekintették – a hadi sarczok által már is nagyon 
elszegényitett Brassót vidékével együtt teljesen kifosztották és koldusbotra 
juttaták*Fundgrub. III. 164, 172., itt és a hazában szerteszét oly nyomort idéztek elő, hogy az 
emberek mint kanibálok egymást ették*Lásd Bethlen Fark. V. 532–37. Fundgrub. I. 192.; 
egész vidékek állottak pusztán, s az emberek vonómarha hiányában maguk huzták a Basta 
szekerének nevezett kétkerekű talyigát*Bethlen F. VI. 339. Bod Péter sz. Polykarp. 52.. 
Iszonyatos volt e szegény, 5 év óta folytonosan dult haza képe, hol a felszántott földnél több 
volt a felásott sír, hol a végtelen gyilkolásokkal döghalál fogott kezet, hogy e szegény 
országnak e csaták és vérpadok vészeiből megmenekült népét kipusztitsa. 

Matheus Brassóban megkezdett véres művét országszerte folytatta, alig volt város, melyben a 
kézrekerülteken a kinzás minden kigondolható nemeit végre ne hajtotta volna, s a lassú halál 
iszonyait cseppenkint ne kostoltatta volna meg; Kolozsvárt a török ellen működő hadsereg 
fővezérségére áttett Basta gyönyörködtetésére még egy vérvecsernyét rendezett s Boronkai 
Jánost, Kálmándi Mihályt, Csiszár Györgyöt és Kis Farkast (hajdu vezért) kivégeztette; Basta 
Erdély kifosztott kincseit előre küldve, búcsúlátogatásokat tett Erdély városaiban, magának 
kényszer ajándékokat adatván; ezen körútjában Brassót sem akarta mellőzése által megsérteni, 
s 1604 márc. 12-én Brassóban találkozott kedves szövetségese Ráduj vajdával, s ugy a város 
mint Rádujjal gazdag lószerszámokat ajándékoztatott magának*Fundgr. III. 63, 64, 171. és 
Kemény Józs. dipl. Tr. VI. 345., ezután a közlegényből lett fővezér Croesusnál gazdagabban 
hagyta el a mindenéből kifosztott Erdélyt; de itt maradtak vallonjai és ráczai, kik mesterüknek 
távoztával még féktelenebbül gazdálkodtak; ezek Brassót többször megsarczolták. Földvár 
lakói, hogy kastélyukból ki ne perzseljék 7000 frtot fizettek, Rosnyó emberek által vont 11 
ekével szántott*Fundgruben II. 102, III. 173., elvégre is a vallonok és ráczok Erdélyből való 
kivonását a szászok hosszas Bécsbe való futkosás és kérelmezés után csak ugy tudták 
kieszközölni, hogy hátralevő zsoldjuk fejében 100,000 ftot fizettek; igy menekült meg 
auguszt. 30-án Brassó, s később Erdély is a vallonok gazdálkodásától*Ugyanott II. 102. Ezek 
800 szekéren szálliták magokkal Erdély kirabolt kincseit. Lásd Bethlen Fark. VI. 127.. 

De már ekkor Magyarországon Bocskai mint az üldözőbe vett protestánsok és a szabadság 
védője lépett fel, fölemelte a forradalom zászlóját, mely elől csakhamar megfutott ugy 
Barbiani, mint Basta, s Erdély is Petki János derék székely főur Bocskai mellett való nyilt 
tűntetésére csatlakozva, első választá meg fejedelmének Bocskait. A szászok s Brassó is 
átlátták, hogy az osztrák uralom, egyértelmű a legiszonyúbb zsarnoksággal és a 
protestanismus kiirtásával, átlátta, hogy politikai és vallási szabadság csak a független erdélyi 
fejedelemség alatt lehetséges, s azért e város első volt, mely Weis Mihályt mint békekövetet 
küldé Bocskai fővezére Gyulafihoz, s midőn ez Fogaras bevétele után jul. 8-án Brassónak 
tartott, e város vonakodás nélkül hozta meg hódolatát a honmentő Bocskainak*Kővári Erd. 



Tört. IV. 172. lap.; sőt a midőn 1605-ben, a Rákos mezején a budai pasha megkoronázván 
Magyarország királyaként üdvözlé, Brassó is koronát küldött*Bethlen Fark. VI. 348. Bethlen 
azt mondja, hogy a Brassó által Bocskainak küldött korona hajdan a rácz despotáké volt, ezek 
egyike Erdélyre rontott; de megveretvén, koronáját is itt vesztette., s következő évben a kassai 
országgyülésen is mint az erdélyi rendek egyik képviselője jelen van a brassai biró Weis 
Mihály*Bethlen Fark. Ugyanott VI. 396. Törvcz. Mike Art. diet. II. 101.. Nem ok nélkül 
csatlakozott Erdély a nagy Bocskaihoz, mert ez két évig tartó rövid uralma alatt némileg 
behegeszté Erdély vérző sebeit, s győzelmes fegyverei által a magyar nemzetnek nemcsak 
megtorlást, hanem annak régi tekintélyét is visszaszerezte, úgy hogy a legyőzött és 
visszaszoritott Mátyás király is kénytelen volt szerződésileg elismerni Erdély függetlenségét, 
és a vallásszabadságot decretálni. 

Bocskai méreg által siettetett halála és a nemes jellemű Rákóczi Zsigmond visszaléptetésével 
1608-ban Báthori Gábor lépett Erdély trónjára. 

Alig lépett szebb reményekkel, nagyobb várakozások s mondhatjuk kedvezőbb kilátások közt 
fejedelem trónra mint Báthori Gábor; kezdetben ugy is mutatkozott, hogy a nagy Bocskainak 
méltó utódja akar lenni; s mivel Bocskai békekötése a magyar királylyal szemben biztositá 
állását, Kelet felől is ily biztositékról gondoskodott, miért ez év april elején Brassóba ment, 
honnan Bethlen Gábort a fejedelmi jelvények kinyerése czéljából a portara inditotta; de 
Brassóba menetelének egy másik czélja is volt: az, hogy az oláhországi vajdával szemben 
magát biztositsa; mert Erdélynek nem kis bajt és szerencsétlenséget okozott az, hogy az 
oláhországi vajdák a magyar fegyverek által trónt nyert Mihály vajdától fogva folyton osztrák 
zsoldban voltak, s nevezetesen az akkori vajda a kegyetlen Ráduj mint Basta hű és méltó 
szövetségese, Erdélyt többször ellenségként támadta meg. Báthori tehát Brassóba főleg azért 
ment, hogy Ráduj ott levő ellenvajdájával egyezkedjék; nem sokára követség indult Rádujhoz, 
melynek Weis M. brassai biró is tagja volt, azon útasitással, hogy Rádujt vagy 
szövetségkötésre birja, vagy hadat izenjen. A megszeppent Ráduj vajda a legnagyobb hűséget 
tettetve esküvel erősitett véd- és daczszövetségre lépett május 31-én Báthori Gáborral, ki 
ennek következtében az ellenvajdát kiadta*Fundgruben III. 200.. Azonban ez nem gátolta 
meg Ráduj vajdát, hogy azután is az álnokság utját kövesse, s a legelső kinálkozó alkalommal 
mint osztrákpárti zsoldos támadja meg Báthorit. 1610. jan. 13–25-ig Báthori újból Brassóban 
mulatott, fejedelemhez nem illő kalandokat űzve, mivel némely gúnyversek keletkezésére is 
ürügyet szolgáltatott*Fundgruben III. 208.. 

Báthori a nádorral folytatott trakta meghiusultával, midőn a dolog kenyértörésre került, 
felszólitá ugy a szászokat pénz, mint Ráduj vajdát a kötött szövetség értelmében való segély 
küldésre. Csalódván úgy a szászok mint Rádujban Szebent csellel kézrekeritette, s onnan 
beütvén Oláhországba, az álnok Ráduj vajdát kiűzte országából, mig a porta által helyére 
küldött másik Ráduj vajdával szövetséget kötve 1611. márcz. 16-án Brassóba, onnan 
Szebenbe tért vissza*Fundgrub. III. 253. Chron. Fuchsio 242.. De oláhországi vívmányai nem 
sokat értek, mert az osztrák Ráduj, a helyébe léptetett másik Rádujt elüzvén, trónját 
visszafoglalta s Weis Mihálylyal, illetőleg az osztrákpárti Brassóval Báthori ellen szövetséget 
kötött*Kővári Erd. Tört. IV. 199.. 

Más részről is forrongtak a kedélyek, mert Báthori ingatag jelleme, zsarnoki hajlamai 
elidegeniték tőle a hazafiak egy részének szivét s csakhamar a polgárharcz iszonyai éledtek 
fel a hazában; Brassó Szeben sorsától félvén a nyilt lázadás terére lépett, s gyülpontjává lett a 
Báthori uralmával elégületlenek nagy sokaságának. 



Ezen polgárharczok folyama alatt a brassai szászok sem azelőtt, sem azután soha sem 
tanusitott bátorságot mutattak; egy nagy eszü, bátor és határozott jellemű férfi: Weis Mihály 
állott a városi és vidéki népnek élére, s Báthori önkényével szemben, oly erélyes ellentállást 
szervezett, melyet méltán bámulhatunk, és itt be kell vallanunk, hogy a történész 
higgadtságával nézve az eseményeket, méltánylatunk nem a törvényes fejedelmet, hanem a 
lázadás zászlóját kitüzött Brassót illeti, mert a boszús szenvedélyesség, és zsarnoki önkény 
bár honnan jöjjön is, a történésznek csak rosszalásával találkozhatik. Itt Weisnak nagy 
szelleme előtt meg kell hajolnunk, mert ő az elnyomottak ügyét védte a jogtipróval szemben s 
amellett hősies halálával a babért kiérdemelte. 

Weis Ráduj vajda segélyével, s a hajduk elidegenitése által*Az által, hogy vezérüknek Nagy 
Andrásnak egy hatos fogatot küldött Weis ajándékba, a hajduk ez által kapitányukat 
megvesztegetettnek hivén, fellázadtak s visszatértek Magyarországra. Lásd Erd. Tört. Tár II. 
39. kivívta Báthorival szembe a szentpéteri győzelmet*Előbb Báthori győzelmet nyert s egész 
Brassóig üzte Ráduj felbomlott sergét, itt azonban Ráduj tartalékja előnyomulván, a Báthori 
rendetlenségben jött sergét megbontá s a csata elveszett. Lásd Erd. Tört. Tár II. és alább Szt.-
Péternél.; a hirtelen beütött Forgács Zsigmond kassai kapitány, a fejedelemségre áhitozó 
Géczi András segélyével, és a nagy számban Brassóba tódult magyar elégületlenek segélyével 
némi kis előnyt vívott is ki Báthori felett*Forgács vagy 15,000 emberrel hirtelen Erdélybe 
beütvén, Kolozsvár bevétele s Szeben sikertelen ostroma után Brassóba ment ott Weis-szal 
összeköté magát, s nemsokára Ráduj vajda is bejött; de időt engedtek Báthorinak, hogy magát 
egybeszedje s török segélyt kapjon, mire Ráduj haza kotródott, Forgács pedig ágyúit 6000 
frtért Brassónak elzálogositván, a Törcsvár szorosánál levő havasokon éhség s rémitő 
nyomorral küzdve menekült el. Lásd Schuller Arch. I. 149. és Kővári Erd. Tört. IV. 201–203.; 
de a siker csak látszólagos volt, mert Báthori a Bethlen Gábor által vezetett törökök s főleg a 
háromszéki székelyek segélyével csakhamar felül kerekedett, Forgács ugy mint Ráduj 
csufosan megszaladt, s Báthori a daczoló Brassó ellen nyomult, azonban látva, hogy a tatárság 
a külvárosoknak esik, Brassót a feldulatástól megmentendő, ostromával felhagyott, s a 
megtérésre időt engedve, a törököket hazabocsátá, maga pedig Szebenbe húzott vissza*Lásd 
Erd. Tört. Adat. I. 197. III. 129.. 

Weis eljutott volt azon pontra, hol tanácsos lett volna megállapodni, de ugy látszik, hogy ő a 
vértanui babérra vágyott, ugy látszik, hogy ő meg akarta mutatni, hogy a szászok között is 
fejlődhetik ki hősies jellem; Weis lelkesültsége magával ragadta a szász népességét, s 
zászlókat készittetve, melyekre „Nos in nomen Dei confidimus” volt felirva, a védelmi harczot 
támadó harczra változtatta át, s a Géczi által toborzott rácz, oláh és török-tatár zsoldosokkal, 
Brassó biztos védfalai közül kimenve, Uzon és Bodola kastélyait bevette*Ugyanott III. 109, 
132., a Barczaság templomkastélyaiból néhányat (Feketehalmit, Földvárit) visszafoglalt, s 
merészsége annyira ment, hogy már a Fehérvárra való menettel ábrándozott, a midőn 1612. 
oct. 16-án Török István mezei hadak parancsnoka és Állia Farkas háromszéki főkapitány 
ellenök nyomulván, Földvárnál a Homoród partján játszatott el ezen történeti drámának 
végjelenete. Ott vívatott azon véres csata, mely Weisnak és az ugynevezett vicegeneralis 
Heldner Györgynek, a brassai lelkes tanulóknak, s több ezer szász és zsoldosnak került 
életébe*Lásd e csatát részletesebben alább Földvár leirásánál és Kővári Erd. Tört. IV. 207–
208., s mely szomoruan fejezte be azon két évig tartott viszályt. 

Azonban ekkor már Báthori ügye nagyon bonyolult volt, a haza közvéleménye teljesen 
elfordult tőle, az üldözőbe vett és a portára menekült Bethlen Gábor mint megerősitett 
fejedelem indult be; Báthori ezt a II. Mátyással titokban kötött szövetséggel akarta 
ellensulyozni s ugyanazon szebeni gyülésen (1613. máj. 13-án) a melyen a Mátyással kötött 



szerződést ratificáltatta, Brassónak, a Barczaságnak és a Brassóba húzódott magyar 
elégületleneknek is bünbocsánatott adott, s miután a hűségesküt letették, Törcsvárát, 
Rosnyóvárát s az elfoglalva tartott templomvárakat is vissza engedte*Fundgr. III. 74. és 
Kővári ugyanott 209.; de mind ezen szelid eljárás többé meg nem menthette, mert sept. 12-én 
Magyar Ogli pasha a tatárokkal és segéd oláh sergekkel a Barczaságon, Szkender pasha 
Bethlen Gáborral a vaskapunál megjelent. Oct. 20-án a Kolozsvárra gyült rendek Bethlen 
Gábort nagy lelkesedéssel fejedelemnek választák, a Nagy-Váradra huzódott Báthori pedig 
oct. 27-én saját katonái összeesküvésének lett kegyetlenül legyilkolt áldozata*Erd. Tört. Ad. 
I. 106. 114, III. 141.. 

Erdély trónjára a jogosan nagynak nevezhető Bethlen Gábor lépett, kinek uralmát méltán 
Erdély aranykorának nevezhetjük, mert ő a több évtizedeken át ellenség, döghalál és 
polgárháború dulta és rongált hazát: a béke, jóllét, a tudomány, ipar és kereskedelem 
áldásaival árasztá el, s országon kivül folytatott nagyszerű győzelmek által koronázott 
hadjárataival, Erdélynek nemcsak addig oly mérvben soha sem birt nagy tekintélyt szerzett, 
hanem a vallásszabadság világra kiható üdvét is honositá nálunk. Ő nem csak Erdélyt teremté 
ujra, hanem a már-már osztrákizált Magyarország regeneratióját is keresztül vitte, s igy ő 
történelmünk óriás jellemei között méltán kiváló helyet érdemel, s ha lesz egykor magyar 
pantheonunk, bizton a Kálmán, IV. Béla, Nagy Lajos, Hunyadi János és Mátyás sorozatában 
foglalhat helyet. 

Bethlen Gábor hosszan tartó uralma alatt béke uralkodott, a kereskedelem és ipar emelkedett, 
s igy Brassó és a Barczaság is a polgárháború veszteségeit és rombolásait hamar kiépülte. 
Bethlen minden kiváltságaikat megerősité, ez okon de mint a protestáns vallás nagy védőjéhez 
is a brassaiak őszintén ragaszkodtak. Bethlen többször fordult meg Brassóban, nevezetesen 
1616. februárban, a midőn székelyföldi körútjára ment*1616. febr. 21-én Feketehalmon 
fogadta portai követét Toldalagit, s mivel innen Háromszékre ment, Brassót mulhatlanul 
érintenie kellett. és ez év márc. 5 a midőn onnan visszatért*Lásd Kővári Erd. Tört. IV. 222.. 
1617. aug. midőn Moldovába Szkender pasha és a lengyelek közt békét eszközölt, ugy 
mentében*A mint kitetszik Rhédei Ferenc váradi kapitányhoz irt leveléből, melyben sietteti, 
hogy a hadakkal utánna nyomuljon, olyképpen, hogy a Barczaságon Brassónál utól érje, 
Bethlen e levelét lásd Kemény Józs. Appar. Epist. IV. 351., mint visszatértekor Fogarasba 
való menetelével szintén érintenie kellett Brassót*Kővári Erd. Tört. IV. 223., és ismét 
Brassóban van 1618. febr. 16-án, midőn Brassó városát a Csonkabonka árváktól megvett 
Szunyogszeg és Vledény birtokába megerősiti*Lásd Gub. levélt. Trans. conv. V. 226. és 
részletesebben ezen kötetben Szunyogszeg leirásánál.. Brassó iránti jó indulatját leginkább 
tanusitja azon 1625. nov. 9-én Kassáról kiadott collationalisa, mely által a fiscus birtokában 
levő Törcsvárt és tartozandóságait bizonyos feltételek alatt Brassó városának átengedte*Lásd 
ezt részletesebben Hétfalu leirásánál.. 

Brandenburgi Katalin és Bethlen István rövid ideig tartott uralma alatt Brassót érdeklőleg más 
nem adta elő magát, minthogy a királynő 1630. apr. 6. a Törcsvárért elcserélt Sárkányt, Paront 
és Mikefalvát visszaadta Brassónak*Lásd Brassai levélt. 660. sz. okmány. Mikefalvát, mint 
Fogaras várához tartozót I. Rákóczi visszavette, de 1632-ben ujból elzálogositá Brassónak 
10,000. frtért. U. o. 662 sz. okmány.. I. Rákóczi György trónra lépte első éveiben már 
megemlékezett Brassóról, nevezetesen 1632. aug. 31. Fehérvárról a Fogarasvidéken 
Fehérmegyében*Tehát Fogaras vidéke akkor Fehérvármegyéhez volt sorozva. fekvő Párhot, 
melyet eldődei a törcsvári dézmával tett csere alkalmával a fogarasi várhoz csatoltak volt, a 
Brassótól ország szükségére felvett 10000 ftért minden földeivel, erdeivel, vizeivel stb. 
Brassó városának adta zálogba, ugy hogy ő vagy utódai ezen jószágot csak a fennebbi összeg 



lefizetésével vehessék vissza*Gub. levélt. Trans. Conv. VII. 196–200.. 1635-ben midőn a 
portára menekült, II. Székely Mózes lehető beütése ellen ezen fejedelem intézkedett s a 
székelyek közt személyesen tartott lustrákat, Brassóban is megfordult; innen irt ez év oct. 20-
án Sebesi Boldizsár portai követéhez levelet*Lásd e levelet Kemény Józs. Appar. Epist. VIII. 
85.. 

Ugy látszik, hogy a Rákóczi és Bethlen István közti viszályban a brassaiak inkább az 
utóbbihoz huzódtak, ezt következtethetjük abból, hogy a borosjenői béke után 1637. dec. 16-
án a brassai tanács hűségesküt tesz le Rákóczi Györgynek*Lásd. Fisc. levélt. 394. A.. 
Hűségüket ugyan megtarták, de Rákóczi azon nem sokára bekövetkezett nagyszerű 
harczaiban, melyek a linzi és vestphaliai békét eszközlék, a szászoknak más részvétét nem 
látjuk, mint némi pénzzel való hozzájárulásukat. 

II. Rákóczi György uralma ha a hazára káros, de Brassóra nézve nagyon előnyös volt, mert e 
város azt, mit századokon át óhajtott, s mit minden utánjárással kivinni addig nem tudott, 
létesité, midőn 1651-ben Törcsvárát a hozzá tartozó magyar falukkal együtt magának ezen 
fejedelem által inscribáltatta*Lásd ezt és ennek a barczasági magyarokra való gyászos 
következéseit fennebb Hétfalu leirásánál.. 

1653 tavaszán Rákóczi a porta által letett s ellene is a jezsuitákkal ármánykodó Lupuj moldvai 
vajdára Kemény Jánost beküldvén, ezt a kozákkal kezet fogott Lupuj Foksánnál megverte s 
Erdélybe visszaszoritá. Rákóczi átlátta, hogy komolyabban kell e hadjárathoz fogni; máj. 28-
án maga is a Barczaságra ment, s egész őszig ott táborzott*Fundgr. III. 343., mely idő alatt 
leginkább Brassóban és Földváron tartózkodott. Octoberben pedig Petki Istvánt beküldvén, ez 
Szucsava vára bevételével Lupuj családja és roppant kincsei birtokába jutott, s a Rákóczihoz 
hű Istvánt ülteté Moldva trónjára*Thaly Tört. kalászok 13. Kemény App. IX. 153.. 

1655. máj. Rákóczi György ismét hadsereggel van a Barczán, s onnan Oláhországba indult a 
fellázadt semények megfékezésére; de alig tért vissza fényes győzelmének jelvényeivel, hogy 
a semények váratlanul beütöttek a Barczaságra, Hétfalut, Vidombákot, Feketehalmot 
felégették s már Fogarasnak tartottak midőn a fejedelmi hadak elibök állván, visszatériték és 
kiverték a hazából*Kővári Erd. Tört. V. 56.. 

De ez csak kezdete volt nagyobb szerencsétlenségeknek, mert II. Rákóczi nagyravágyása a 
lengyelországi catastrofát hozta s Rhédeinek trónróli leszoritása és Lippa elleni hadjárata a 
török dühét annyira felkorbácsolta, hogy az 50 évig békét élvezett Erdély határait eddigi 
protectorának: a töröknek mindig csak barátként megjelent seregei most mint bőszült 
ellenségek özönlötték el; 1658. augusztus 15-én a szilistriai pasha, tatár khán, moldovai és 
oláhországi vajdák segédseregeivel mintegy 80000 emberrel jelent meg a bodzai szorosban, s 
a Mikes Mihály által vezénylett székelyek leonidási ellentállását megtörve, vad hordái elönték 
Háromszék és a Barcza szép terét, s annak minden helységét lángba boriták. Ekkor maga 
Brassó is veszélyben forgott, aug. 26-án 30000 tallérral és nagy mennyiségű élelmiczikk 
kiszolgáltatásával váltá meg magát a tatár khántól.*Chron Fuchsio-Lupin Olt. II. 73. Graffius 
János Sieb. Ruien, közölve Fundgruben II.. 

Rákóczi harmadszori trónra léptekor, mig ő Szebent ostromolta, vezére Mikes Mihály 1660-
ban Törcsvárt bevette, s Brassót ostrom alá fogta, de jan. 17-én Brassó Rákóczi 
fejedelemségét elismervén, Mikes minden további zaklatás nélkül elhuzódott alóla*Kővári 
Erd. Tört. V. 90.. 



A Kemény János ellen bejött s Erdélyt keresztül-kasul dult Ali pasha hadjárata nem érinté 
Brassót, s mivel az Apaffit trónra helyező m.-vásárhelyi országgyülésre követeit elküldé, 
hazánk ezen válságos korszakát minden komolyabb baj nélkül élte át. 

De Apaffi fejedelemsége csak utolsó erőfeszitése volt Erdély önállásának, a török porta, mely 
azt létrehozni segité s mely azt, ha vész fenyegette, nem kis pénz és véráldozattal is 
fenntartani törekedett, oktalan bosszus vezérek hatalomvágya és zsákmány szomjának 
feláldozá ez országot, mely nem csak Magyarország alkotmányos és vallási szabadságának 
volt védbástyája, hanem a török hatalom nyugatra való befolyásának is közvetitője. Báthori 
Zsigmond, II. Rákóczi György és Kemény János trónkereső viszályait és a porta iránti 
engedetlenségeiket a török Erdély többszörös feldulásával boszulta meg; egyesek 
nagyravágyásáért az országot bünhödtette, az osztrák táborok dulásainak nyomába a tatárok 
mindent megsemmisitő csordái kóborolták át szegény kis országunkat, népe kipusztult, 
elszegényedett, önállóságának fenntartására elégtelenné tétetett. 

De a midőn a török ezen érdekeivel homlokegyenest ellenkező politika csalútjára lépett, akkor 
nemcsak Erdély önnállóságát ásta alá, hanem önhatalmának sirját is előkészité, mert leomlott 
azon közfal, a mely addig határvonalt alkotott Kelet és Nyugat egymás elleni 
ingerkedéseinek, s a török hatalom épp oly mértékben hanyatlott s veszté tekintélyét és 
befolyását amint Erdély gyengült és elerőtlenedett. Erdélynek életszüksége lett volna első és 
bölcs fejedelmei józan politikája mellett maradni, s igy biztositni a két idegen hatalom közti 
fennállhatását; de viszont a töröknek sem kell vala Erdély romlására törnie, mert neki Erdély 
politikai önállósága épp oly szükséges vala, mint annak magának. A következmények 
fényesen igazolták mindezt. Bécs ostromának nem sikerülte, Budavár elvesztése a törököt 
Magyarországról kiszoritá, mi Erdély fejedelemségének életerét is elmetszé, s 1668-ban 
Caraffa Erdély nyugati részét minden komolyabb ellenállás nélkül elfoglalta. Apafi 
árnyuralma még csak a keleti részre szoritkozott, s mivel nyugat érczdus hegyeit elveszité, a 
magánosok ezüstjéből volt kénytelen pénzt veretni, miért a márcz. 10-én Fogarasba egybejött 
ország rendei Brassó és Segesvárnak pénzverde állitási jogot engedtek*Lásd Mike Art. Diet. 
III. 1051.; ez s az azon gyülésen hozott más rendelkezések azonban mind meddők voltak, 
mert az alkotmányról hallani nem akaró s az előzetes egyezményeket ignoráló szilaj katona a 
joggal szemben kardját dobta a mérlegbe, s a Fogarasból magához rendelt tanácsosokkal 
Szebenben máj. 9-én aláiratta azon tetszése szerint készült kényszeregyezményt, a mely által 
Erdély Magyarországhoz visszatérve, a lotharingiai házból való magyar királyt örökös 
uralkodójának ismerte el; ezen egyoldalulag szeszély szerint megkötött kétoldalu szerződés, 
mely a törvényes útak mellőzésével jött létre, egyik pontjában azt is tartalmazta, hogy a még 
meg nem szállt erődökbe, azok közt Brassóba is befogadják Caraffa katonáit. 

Erdély függetlenségének végórája ütött; ezen szerződés, melyet a hóhérbárd által fenyegetett 
tanácsosok aláirtak, Erdély önállóságának sirirata volt; az addig még elfoglalva nem volt 
várak és városokba német őrségek helyeztettek azért, hogy ezen, az ország beleegyezése 
nélkül erőszakosan kötött szerződésnek érvényt szerezzenek. Caraffa helyettese Veterani 
Brassóba is seregeket inditott az ottani fellegvár megszállására; de a brassaiak a multból 
szomoruan okulván, hogy az osztrák katonaság mily módon szokott a megszállott városokkal 
bánni, a tanács ellenzése daczára kimondották, hogy a katonaságot bebocsátani nem fogják. A 
brassai népet az ellentállás hősies szelleme hatotta át, s a közelgő Veteraninak kiizenték, hogy 
inkább utolsó emberig oltalmazzák magukat, mintsem hogy váruk és városukba katonaságát 
bebocsássák. És hogy ezen elhatározásuk komoly volt, mutatja az, hogy a fellegvárt gyorsan 
felszerelve és élelmezve, Medvés Jánost és Czakó Ferenczet*Nevükről itélve ugy látszik, 
hogy mindkettő magyar volt. vezérüknek választák, a Bolonyán felül való Csigahegyen 



sánczot hányván, abba 500 fegyveres embert helyezve, elszántan várták a támadást. 
Csakhamar meg is érkezett az Erdélyt áruba bocsátott Teleki Mihálylyal Veterani – a mint 
Cserei mondja*Uj nemzeti könyvt. 183. 184. lap Bethlen M. önéletl. II. 94. Chron. Fuchsio II. 
125. – Caraffa azon parancsával, hogy a szászokat mind fegyverre hányassa; de Veterani 
inkább csak ijeszteni akarta, s a várba néhány bombát vetvén, az annyira lehüté az ellentállók 
tüzét, hogy a várat feladták, honnan Veterani a város egy részét összelövette, Ó-Brassót 
felprédáltatta, a sánczból kiszaladó szászokat levetkőztetve engedé futni, a kézrekerült 
vezéreket és a város főbbjei közül is többeket lefejeztetvén azoknak karóba huzott fejeivel 
csinált az atyai kormány beiktatására tropheumot. 

Cserei ily csekélynek mondja az ellentállást, azonban ugy látszik, hogy ő eziránt roszul volt 
értesitve, mert az ostromnál személyesen jelen volt Almadi István*Lásd Almadi naplóját a 
Századok 1868-iki évf. jul. füzetében. leirása szerint az ellentállás nagyon erélyes és elszánt 
volt; szerinte Veterani táborával máj. 25-én ért Brassóhoz, s az uj védsánczokat – melyeket a 
brassaiak akkor rögtönözve csináltak – a védőknek heves, bár kevés kárt tevő ágyúzása 
daczára bevette, ezekből aztán 26-án Veterani és Teleki ostromra inditá sergeit; de a brassaiak 
hajnali 3 órától esti 7 óráig elszántan védték magokat s ugy a fellegvárból mint az alsó várból 
(a belváros) szünetlenül ágyúztak a németekre, anélkül azonban, hogy nagy kárt tettek volna. 
Estére Veterani futó sánczaival a fellegvár alá ért, honnan elkezdette bombázni a várat; ez 
azonban sikertelen volt mindaddig, mig egy Karkasan nevű tüzes szerszámot (igy) tétetvén a 
mozsár-ágyúkba, ezzel egy házat felgyujtatott, mire a szászok megrettenvén, a várat feladták. 
Almadi a brassaiak vezéreinek Keres Gáspárt és Czakó Dávid fiát mondja s ezek elfogatását 
emliti, bár embertelen kivégeztetésükről hallgat; azonban készségesen elhiszem, Csereinek 
ezek martyr-halálára vonatkozó állitását, mert azok a rideg, szivtelen katonák bizonynyal a 
mint mindenütt, ugy itt is a kegyetlenség és bosszús visszatorlás elvét követték, s az erdélyiek 
alkotmányos érzületének és szabadságszeretetének megfékezését mindenütt börtön, bitófa és 
vérpad által igyekeztek elérni, s igy bizonyosnak tekinthetjük, hogy az önvédelmet 
megkisérlett brassaiak sem kerülték ki az Ausztriával való eljegyeztetés e véres menyegzőjét, 
a mely sokkal nagyobb volt, mint a hogy azt az osztrák érzelmű Cserei előadja, mert 
Gál*Lásd Gál László Erd. Diet. nyom. 189. lap. emliti, hogy Veterani ez alkalommal igen sok 
brassait és az egész tanácsot börtönre vettette s Stein és Boer nevű előkelő polgárokat a 
delegált törvényszék által elitéltetvén, fejöket vétette. Gödri*Hist. Eccl. Hung. aug. conf. ad 
Coronen. 9. lap, kézirat a brassai magyar luth. egyház levéltárában. pedig azt irja, hogy 
Veterani a fellegvár bevételekor 5 rebellist sententiáztatott meg, s a katonaságot a városra 
szállásolva, a népet terhelte és kinoztatta. Már most, ha ez adatokat egybevetjük, kitünik, 
hogy Veterani Brassóban rút garázdálkodást folytatott, s az osztrák uralom legelőbb a bakóval 
hozta Brassót ismeretségbe. Ezen különböző adatok összevetéséből kikapjuk Brassó 
alkotmányos érzületének Gödri által emlitett öt vértanuját is. Ezek voltak a Cserei által 
emlitett két vezér: Medvés János és Czakó Ferencz, az Almadi által emlitett Keres Gáspár*Ő 
Keres Gáspárt és Czakó Dávid fiát mondja Brassó vezéreinek. Czakó Dávid fia alkalmasint a 
Cserei által emlitett Czakó János volt, Czakó és Medves a fellegvár, Keres a belváros 
parancsnoka lehetett, s azért fordul elő három vezér. és a Gál által megnevezett Boer és Stein; 
tehát az öt közül négy magyar volt, mi Brassó magyarságának akkori tekintélyes voltát jelöli. 
Következő 1689-ben iszonyú tüzvész dult Brassóban, mikor csaknem az egész város a nagy 
templommal együtt elhamvadt, s több száz emberélet esett áldozatul*Lásd nemzeti Társ. 
1839. évf. 81. lap. Apaffi ez égés miatt Brassót négy évre a közterhek alól felmentette; utolsó 
kegyessége volt ez a vonagló erdélyi fejedelemségnek Brassóhoz.; általános volt akkor a hit – 
mondja Cserei Mihály –*Cserey M. emlékiratai. Lásd Uj nemzeti könyvt. 194. lap. hogy a 
városemésztő tüzet a brassaiak ellentállása miatt bosszús német őrség szántszándékkal 
élesztette. Eszerint a vérmenyegzőnél a rémes kivilágitás sem hiányzott. 



Brassó a Tököli- és Rákóczi-mozgalom alatt. 
Ily beköszöntés után természetes volt, hogy a következő 1690-ik évben a zernyesti fényes 
győzelme után előnyomuló Tököliben a brassaiak inkább szabaditót mint ellenséget láttak, s 
korántsem engedték magokat gr. Guttenstein (a Meternich-ezredbeli főhadnagyocska) Brassó 
akkori katonai parancsnokának harcztüze által elragadtatni; ki az övéire szerencsétlen 
kimenetelű zernyesti csata hirére a Brassóban maradt nehány század katonasággal a 
fellegvárba húzódott, s magához vonva a bodzai szorosban hagyott 50 gyalogot is, legelőbb 
lepusztitotta a fellegvár hegyoldalát boritó szép gyümölcsösöket és szőllő-ültetvényeket, 
azután pedig a város népét bombáztatással való fenyegetőzéssel fölrendelve, sánczokat 
ásatott, hordókkal vizet*Mert a fellegvár kutjában a viz elapadt volt. s élelmet hordatott fel a 
várba, melynek bástyáit ágyúkkal rakta meg, a városiaknak is elrendelvén, hogy erőditési 
műveket emeljenek s önvédelemre készüljenek. Azonban Brassó népe ez alkalommal sokkal 
eszélyesebb volt, hogysem minden lőkészlet nélkül oda dobja a kéztyűt a győzelmes 
Tökölinek, ki egyetlen csatában egy nagy osztrák hadserget tett tönkre; de különben is 
Veterani azon vad modora, melylyel egy évtized előtt az osztrák uralmat inaugurálta 
Brassóban, még élénk emlékezetükben élt, a vele jött jezsuitáknak lelki meggyőződésükön 
elkövetett türelmetlen erőszakoskodása, az osztrák katonaság féktelensége – mely egyszer 
már elhamvasztotta városukat – egyáltalában nem kedveltették meg az osztrák uralmat a 
néppel; azon szép alkotmányos szabadság, melyet a nemzeti fejedelmek alatt élveztek, mint 
elvesztett éden lebegett előttük, s midőn Tököli ezen letiprott alkotmány helyreállitásának 
jelszavával jött, Brassó benne egy megmentőt, mint hitrokonban az üldözőbe vett 
protestantismus támogatóját látta; miért a város közönsége kimondotta a semlegességet, s 
hogy városukat a feldulatástól megmentsék, aug. 22-én szerencséltető küldöttséget 
inditottak*E küldöttség tagjai voltak: Tartler András, Fidern Jakab tanácsosok Drauth, 
György és egy órás. Tököli táborába, melyet a fejedelem 23-án kegyesen fogadott s 
megigérte, hogy városukat meg fogja kimélni, és Brassó iránti bizalmát azzal is kimutatta, 
hogy lábbaja (köszvényben szenvedett) gyógyitására dr. Sleuert kérette táborába*Tököli aug. 
végén Csíkba ment, mivel azok papjaiktól felbujtogatva nem akartak hódolni, a tatárok 
néhány falut feldulván a csíkiak is letették a hűség esküt. Ezt azért emlitem fel, hogy a csik-
kozmási jegyzőkönyvbe becsuszott azon hibát, mintha Tököi Csíkba az országból való 
kivonulásakor ment volna, helyre igazitsam. Csíkból sept. 1-én tért meg, mikor a segesváriak, 
kőhalmiak, szászsebesiek hódoló küldöttségét fogadta. Ekkor vitette ki Sleuer orvost és a 
brassai magyar papot, kitől 3-án ünnepélyesen vett urvacsorát. 4-én a moldvai vajda és 
lengyel király gazdag ajándékot hozó küldötteit fogadta, s ekkor inditotta el Petróczi vezetése 
alatt 2000 főből álló előhadát Fogarasnak., valamint kihivta a brassai magyar lutheránus papot 
is, kitől urvacsorát vevén, tábori papjának nevezte ki*A magyar pap Tököli kivonulásakor a 
becsületszóra szabadon bocsátott Doria marquissal tért vissza Brassóba, mikor Guttenstein 
bezáratta, hosszasan verherolta, s végre papságától megfosztotta. Igy viszonozta Tököli azon 
nagylelküségét, melylyel a fogoly Doriát a törökök kezéből kiváltván, szabadon bocsátotta.. 

Tököli megtartotta Brassónak tett igéretét, s sergeinek Brassó megkimélése iránt szigorú 
rendeletet adva ki, Daróczi kapitánya alatt egy csapattal csak ostromzároltatta a brassai 
fellegvárt; pedig e semlegesség megtartása nem volt könnyű feladat, mert a hóbortos 
Guttenstein mindenképen hősre akarta magát játszani, s mindenképen ingerelte Tököli 
táborát, ugy, hogy a fejedelem csak nagy bajjal tudta megakadályozni, hogy a Guttenstein 
által folyton ingerelt s kihivott segédsergei, főként a törökök és tatárok meg ne rohanják 
Brassót, mi egyértelmű lett volna a város kizsákmányoltatása és rombadöntésével, mert sem a 
hiányosan felszerelt s csekély őrizettel ellátott fellegvár nem volt oly helyzetben, hogy 



komoly ostromnak csak egy napig ellent tudott volna állani, Brassó pedig lőkészlet s véderő 
hiányában egy óráig se tudott volna Tököli győzelem által bátoritott hatalmas hadsergével 
daczolni. Guttenstein ur pedig ugy látszik, hogy Brassó romjai felett akart mindenképen 
hirnévre szert tenni, s minden alkalmat felhasznált a harcz provocálására. Igy aug. 24-én, a 
midőn az oláh vajda táborával Brassó alatt Hétfalu felé huzódott, ismét augusztus 27-én, a 
midőn 2000 jenicsér vonult Tököli táborába, s 28-án, a midőn Tököli tüzérsége (30–40 ágyú) 
Törcsvártól a táborba huzódott, Guttenstein – bár lőtávolán kivül estek – folytonosan ágyúzott 
reájuk. Tököli a fellegvárt ostromzároló Daróczi által felszólittatta Guttensteint az 
önmegadásra, s bár a város polgársága esdve kérte, hogy a várost kimélje meg a feldulatástól, 
a haszon nélküli vérengzéstől, ő arról hallani sem akart, a város küldötteit rebellis kutyáknak 
szidta össze, s hogy megfélemlitse, szentpéteri Rácz Györgyöt, bár a tanács eléggé protestált, 
s a pallost is megtagadta, lefejeztette, még pedig a templom előtt az istenitisztelet folyama 
alatt. Egy más alkalommal éj idején a jenicséreknek valamely távoli őrállomását meglepvén, 
hetet azokból elejtett s azok fejeit karókba huzatva, vad őrjöngés közt hordoztatta szét a 
városban, s végre diadaljelként a várfokra tűzte ki; mikor pedig Tököli Daróczit a fellegvár 
ostromzárolására visszahagyva, sergével Fogaras felé megindult, Guttenstein 16 ágyújával 
háromszor tett üdvlövest, leizenve a városba, hogy a császári sergek fényes győzelmet vívtak. 
A Tököli táborában lévő törökök gúnyolódásnak nézvén Guttenstein puffogtatását, addig nem 
akartak távozni, mig a brassai szarkafészket (fellegvárt) halomra nem döntik, s Tökölinek 
igen nagy bajába került azok lecsendesitése s a már Brassó ellen indultak visszatéritése. 

Midőn Tököli a badeni herczeg nagy hadserge előtt húzódva, okt. 11-én ismét visszatért a 
Barczaságra, Guttenstein szabad zsákmány igéretével önkénteseket toborzott s azokhoz 200 
német katonát csatolva, okt. 12-ike éjjelén ráütött Tökölinek Prázsmárnál táborzó hadsergére; 
de a kuruczok által oly fogadtatásban részesült, hogy sok halottat visszahagyva, s két 
szekérnyit*Kudarczának e látható jeleit, s hóbortjának e szomoru áldozatait aztán nagy 
titokban temettette el Bolonyában. magával víve, alig tudott Brassóba visszatakarodni. Tököli 
meg akart a badeni herczeggel ütközni; de a tatárok és az oláh vajda cserbenhagyva 
megszöktek, minek következtében a törökök is elhuzódtak, s igy kevésre olvadt kuruczaival ő 
is kénytelen volt a Földvárhoz megérkezett badeni herczeg elől a Bodzán kivonulni. 

Guttenstein ekkor a brassai polgárokra szállitotta katonáit, kik már sok idő óta zsoldot nem 
kapván, iszonyatosan aquiráltak s nyomorgatták a népet. Guttenstein tisztikarával szétjárva, 
Tökölit lutheránus istennek nevezte s minden kigondolható módon gyötrötte és boszantotta a 
népet; de az ily eljárás napirenden volt akkor a vitéz osztrák hadseregben; nem tett másképen 
a badeni herczeg 8 lovas ezrede sem, mert ezek legénysége a Barczaság faluit elöntvén, a 
népet mindenéből kifosztotta, a községekre nagy sarczokat vetett; e vad katonák még a 
templomokat is megszentségteleniték, oltárokat, padokat tüzre dobtak, s Isten szentegyházait 
istálókká változtatták. Ujfalut, Krizbát, Apáczát, Magyarost, Veresmartot és Hétfalut 
kirabolták, mit el nem vihettek, azt megsemmisitették, azután Sepsi-Szent-Györgyre mentek, 
s annak vidékét is feldulták, a népet mindenből kiélték, mindenét elrabolták, szóval ezen 
törökök, tatárok nyomában járó, magát civilizáltnak állitó hadinép túltett minden vad tatáron, 
s hol Tököli népe mitsem érintett, az osztrák hadsereg mindent feldult, mindent elrabolt. Nem 
is lehetett másként, midőn vezérük a történelmünkben annyi gyászos emléket hagyott 
Veterani volt, ki teljes szabad kezet engedett féktelen s zsoldot régóta nem kapott csapatainak. 
De bármily engedékeny s elnéző volt is a vezér katonái iránt, Guttenstein hóbortjait még sem 
tudta kiállani, mert ez nemcsak a lakosokkal ingerkedett folyton, hanem a Brassóba őrizetre 
jöt Mannsfeld ezred parancsnokával Pace ezredessel is czivódott és ujat huzott, miért ez 8 
napra elzáratta, Veteráni pedig a kijöhetlen embert eltávolitván, helyébe gróf Steinbachot 
nevezte brassai commendansnak. 



Tököli nem mondott le a reményről, hogy Erdélyt visszahóditsa, s több kisérletet tett a 
Barczára való beütésre. Nov. 13-án (1690) egy török csapat ütött be a Tömösre, s az ott levő 
német őrizetet kardra hányva egész Hétfaluig nyomult, de nagyobb erő közeledtére 
visszahuzódott. Nov. 30-án Törcsvárnál kapitánya Daróczi tört be, mikor a hannoverai 
herczeg 1000 lovassal száguldott elibe, a herczeg a csatában elesett, de a kuruczok is 
visszanyomattak. Következő 1691. év junius 1-én pedig Veterani küldött be 200 lovast 
kémszemlére Oláhországba, ezek Kimpelungban a kuruczok hátrahagyott betegeit 
legyilkolva, ezen kevéssé hősiesnek nevezhető tettök után tértek vissza*Az egykori iróktól 
nyert adatokat lásd Fundgruben II. 238–279. és Sieb. Prov. Blätter II. füzet 217 s következő 
lapjain.. S végre Veterani tábornok ur hadjáratának dicsőségét azzal fejezte be, hogy az oláh 
vajda által elfogatott s titokban kiküldött Mikes Pált Fogarasban iszonyatos kinzással 
végeztette ki, előbb szemeit szuratta ki, azután naponta egy-egy keze s lába ujját vágatta le, 
végre izzó vassal sütögetvén, oly iszonyú kinokkal gyötörte halálra, minőt soha a legvadabb 
népek sem követtek el*Lásd Cserei Mihály Hist. Uj nemzeti könyvt. I. folyam 210–211. lap.. 
Veterani ezért kereszteket, előléptetést, kitüntetést nyert, Tököli pedig, ki egész életét a 
szabadság és alkotmány védelmének áldozá, száműzetett s idegen földön talált a nemzet 
szégyenére feledett sirt. 

A magyar nemzet, mely szabadságáért harczra kelni, azért vért, életet áldozni mindig kész 
volt, ezen legyőzetése után sem tudott a rá nehezedő zsarnoksággal kibékülni, s rövid időn 
széttörve bilincseit, ismét sikra szállt, hogy őseinek szent örökségét visszaszerezze. 

Nem sokára bekövetkezett a Rákóczi-forradalom, mely Tököli félbenhagyott művét tovább 
folytatta. Oly közel esik hozzánk ezen a magyar nemzet szivós életereje, s végtelen 
áldozatkészségéről tanuskodó mozgalom, s mégis alig van nemzetünk életében korszak, 
melyről kevesebbet tudnánk, mint erről; igen sokáig legalább magyar, vagy igazságos 
szempontból irni tilos volt, mikor pedig lehetett volna irni, történészeink egyike sem tette e 
korszakot tanulmánya tárgyává, csak a legujabb időben találkozott Thaly Kálmánban egy 
ügyszeretet- és lelkesedéssel eltelt búvárlója e korszaknak, de az ő nemzet hálájára méltó 
dolgozatai sem igen terjednek ki Erdélyre; s igy a Rákóczi-mozgalomnak Erdélyt általánosan 
s a Barczát különösen érintett eseményeiről keveset tudunk. Az egyedüli történész, ki e 
korszakról irt, az egykori Cserei Mihály, azonban Csereit oly oktalan gyülölet tölté el a 
kuruczok iránt, hogy ő nem leirta, hanem elferditette az eseményeket; ő a szabadság hőseiben 
csak rablókat látott, ő mindenhol feltétlenűl dicsőité a németeket, s mindig, még legnagyobb 
vereségükkor is, győzelmükről zengedezett dicséneket. Olyanok az ő korrajzai, mint az 
osztrák harczi bulletinek szoktak lenni, melyekben az igazságot nagyitó üveggel sem lehet 
feltalálni. Másik nagy hiánya Cserei leirásának, hogy dátumokat sehol sem használ, az 
események sorrendjét összezavarja s ferditései miatt csak a sorok közt lehet olvasni. Cserei 
több ideig volt Brassóban, történelmét is – mint maga mondja – Brassóban irta, s több helyt 
foglalkozik tüzetesebben a Brassót és a Barczát érintett harczokkal és eseményekkel, s igy az 
ő zilált és téves előadásait a hol lehet, helyreigazitva igyekezni fogok a Rákóczi-
mozgalomnak Barczát érintett főbb mozzanatait röviden elősorolni. 

A hogy Erdélyben a mozgalom s azzal a hir is elterjedt, hogy Tököli török segédsergekkel a 
Barczára akar beütni, Rabutin, Erdély akkori katonai parancsnoka, katonaságát Brassóhoz 
húzta össze, mire Erdélyben a nemzeti érzelem mindenütt szabadon nyilvánult s a hogy 
Magyarországról a kuruczok betörve a szabadság jelszavával díszitett zászlóikat 
széthordozták, Erdély népe csaknem mindenütt csatlakozott hozzájuk. A megrettent 
gubernium Naláczit küldötte Rabutinhoz a vészről értesitendő; de a tábornok az ország 
kormányának küldöttét elzáratta, mert – mint mondá – oly vigan adta elő a rosz hireket, 



miszerint lehetetlen, hogy kurucz ne legyen. Ezután pedig Wallenstein parancsnoksága alatt 
Brassóban erős őrizetet hagyván, megindult, nem harczolni a kuruczok ellen, hanem a 
védtelen magyar falukat felégetni, Brassóban eszerint német praesidium lévén, nem csak 
maga tartott a labanczokkal – a mint az erdélyi szászság különben is az idegennel fogott kezet 
az alkotmányos szabadság letiprására – hanem igen sok aulicus magyarnak lett menhelyévé. 
De a szomszédos háromszékiek, a székely népnek e leghősiesebb és legszabadelvűbb része, a 
hogy Rabutin távozott, még 1703. kora tavaszán Ilyefalván gyülést tartottak*E gyülésre 
Wallensteint is meghivták; de ő elfogatástól félvén, nem mert megjelenni. Lásd Cserei Hist. 
325. lap. s Rákóczi mellett nyilatkozván, vezéreiknek megválasztották Henter Mihályt és 
Nemes Tamást. Rabutin a háromszéki eseményekről értesülvén, a Szebenben levő Mikes 
Mihályt és az örmény püspököt küldötte el Háromszék lecsendesitésére. Wallenstein a 
szükséges katonai fedezetet kiszolgáltatta, de a háromszékiek Hermánynál rácsaptak, 
Mikest*Mikes Rákóczihoz küldetvén fel, ott zászlaja alá állott, s azután a kuruczok 
legtevékenyebb vezéreinek egyikévé lett. a püspökkel elfogták, a németeket pedig ugy 
elpáholták, hogy alig tudtak Brassóba beszaladni. A székelyek ez első győzelemtől 
felbátorittatva, ez év aprilisében nagy tömegben jöttek Brassó alá s külvárosait bevették; de a 
várat és belvárost ostromszerek hiányában bevenni nem tudván, ostromzárolták, kiéheztetés 
által kézre keritendők; ez azonban nem sikerült, mert a hegyek felől nem lévén elzárva, a 
havasi ösvényeken annyi élelmet hoztak Oláhországból, hogy éppen oly bőség volt, mint béke 
idején*Lásd Blätter für Geist stb. 1843. évf. 343-ik lap.. Brassó ostromzárolása a következő 
1704-ik évre is áthuzódott, sőt ennek folyama alatt is tartott. Ez idő alatt a németek csak 
Brassó belvárosában uralkodtak, az egész Barczaság a kuruczok kezében lévén. Ez év márcz. 
14-én a barczasági magyar táborból tesz a deputatio fölterjesztést Erdély siralmas állapotáról, 
az erre nyert kedvező választ és bünbocsánatot is julius 9-én ugyancsak a barczai táborban 
hirdetik ki, mikor manifestatiot is bocsátottak ki*Lásd Gál László Erd. Diet. nyomoz. 32–33. 
lap.. Ennek Brassóra nem lévén reménylett eredménye, a háromszékiek már ekkor Mikes 
Mihály vezetése alatt Brassó ostromához nagyobb erélylyel fogtak, a fellegvárt bevették s a 
belváros is rövid napon kezükbe került volna, ha a Brassó veszedelméről értesülést nyert 
Rabutin Graven vezénylete alatt erős serget nem küld Brassó fölmentésére. 

Mikes kuruczaival Feketehalomnál elibe állott; vérengző csata (melynek majd 
Feketehalomnál részletesebb leirását adom) fejlődött ki, mely szerencsétlenül végződött a 
székelyekre nézve, mert azokból igen sok maradt a csatatéren, a többi pedig szétszóratott. 
Graven küldetésének czélja: Brassó fölmentése el volt érve; de ezen nagyon is rablólovagi 
hajlamokkal biró vad katona azzal nem elégedett meg, hanem Háromszékre ráütvén, a 
lakosoktól elhagyott falukat mind felégette, a marhákat mind elhajtotta, ugy hogy az emberek 
kénytelenek voltak a Graven szekerének nevezett taligát magok húzni. Visszatértével pedig az 
inkább német érzelmű nemességnek a barczai templomkastélyokba berakott értékes holmit – 
melyeket mint magán tulajdont addig a kuruczok sem bántottak – mind lefoglalta, 
elzsákmányolta, s igy jól megrakodva tért vissza Szebenbe azért, hogy ököljog alapján 
szerzett holmiit biztonságba helyezze; mert nemsokára a holdvilági csata után ismét ráütött 
Háromszékre, s azt ujból kegyetlenül feldulta, kiket kézre kerithetett, minden itélet nélkül 
főbelövette. Pekri kurucz vezér nagy erővel nyomult a szegény Háromszék fölmentésére, 
Graven az elől sebesen húzódott a Barczán át Szebennek; de Pekri nyomában volt a 
Sárkánynál ráütvén, a németeket szétverte, sőt Gravennek lovait is elfogván, ez alig tudott 
igen sok halott, sebesült és zsákmánya visszahagyásával Szebenbe szaladni*Lásd ezekre 
vonatkozólag Csereit, a sorok közt olvasva 381, 353, 355. lap. Különben a sárkányi vereséget 
ő is bevallja.. E csatáról éneklé e mozgalmak egyik krónikása*Lásd dálnoki Veres Gerzson 
Verses krónikáját „Adalékok a Thököli és Rákóczi kor” stb. kiadta Thaly K. 1872. II. k. 341. 
lap.: 



Megemlegedheted az Sárkánt, 

Hol Komlósi rejád sok sárt hányt; 

Ott elütte tőled az ág, 

Az mit adott volt Holdvilág 

Hát Graffen mért jársz fenn?! 

A sárkányi győzelem a Barczaságot ismét a székelyek kezébe adta, a németek csak Brassóba, 
s néhány erősebb templomkastélyba huzták meg magukat. Ilyen volt a többek közt a hermányi 
templomkastély, melyet a kuruczok Kálnoky Péter vezénylete alatt ostromoltak; de nem levén 
elég elővigyázattal egy sötét éjjelen a brassai commendans reájuk ütött, Szentiványi Gábor 
deákot s másokat is levágtak, maga Kálnoky is nyereg nélkül menekült el; azonban a 
meglepett székelyek hamar összeszedték magukat s Szappanos Mihály vezetése alatt Brassót 
szorosan ostromzárolták, egy a város számára szánt nagy borszállitmányt lefoglaltak. Ez alatt 
Forgács bevette Medgyest, s rendelete volt, hogy Brassót és Fogarast is bevegye; a brassaiak 
annyira megrémültek, hogy Oláhországba kezdtek menekülni; azonban Forgács az időt 
Balázsfalván mulatozással eltöltvén, a kedvező momentumot elszalasztotta*Lásd Cserei Hist. 
346–347. lap.. 

Az 1705-ik évben a kuruczok erélyesebben fogtak a német sergeknek búvhelyül szolgáló 
szász városok ostromához, s mig Orosz Pál Szebent szorongatta, az alatt Kálnoky Péter feles 
háromszéki és csíki hadakkal Brassót oly erélyesen kezdette ostromolni, hogy az már-már az 
elesés pontján állott, a midőn a szerencsétlen kimenetelű zsibói csata után a németek ismét 
felül kerekedvén, Herbeville fölmentő serget küldött a vonagló Brassóhoz; ez ráütvén a Szent-
Péternél táborzó Kálnokyra, sergét szétszórta, Brassót az ostrom alól felszabaditotta*Ugyanott 
353–356. lap., s a német a Székelyföldöt a mongolokkal vetélkedő vadság és 
könyörtelenséggel harmadszor is végig dulta. De mindezen kegyetlenségek a Basta és Mihály 
vajda modorában folytatott magyarirtás nem tudta Erdélyt a németeknek biztositani, mert 
Rákóczi Magyarországon kivívott fényes győzelmei a német sergeknek siető odavonulását 
tették szükségessé. Pekri ekkor rögtön Erdélyben termett s 1706-ik év nyarán rövid időn ismét 
meghóditá Erdélyt, a Székelyföldet kitisztitó Csáki András egy hajnalban Brassóra rácsapván, 
a mészárosoknak város alatt legelő marháit (300 ökröt) és a benlevő nemesek lovait mind 
elfogta, s kevésbe mult, hogy a meglepett Brassó kezébe nem esett. A meglepetés nem 
egészen sikerülvén, Csáki Petki Dávid alatt serget hagyott Brassó ostromára, maga pedig 
Háromszékre húzódott vissza; azonban ugy látszik, hogy Petki az ostromzárolást nem elég 
szigorúan eszközölte, mert Wallenstein egyik sötét éjjelen néhány száz ráczból álló csapatot 
küldöt ki Csáki András felverésére, de Csáki Eresztevénynél a ráczokat űzőbe vevén, vagy 
60-az, azok közt Popa nevű hirneves kapitányukat is levágatta, a többit folytonosan üldözve 
az uzoni templom kastélyába szoritá, honnan a segitségükre siető Wallenstein csak nagy bajjal 
és áldozatokkal tudta kiszabaditani. Szerencsésebb volt Wallensteinnak egy másik kiütései, 
midőn Lisznyónál egy kurucz tábort meglepvén, az ott levőkből többeket levágott. Pekri, 
hogy a neki bátorodott Wallensteint ily kóborlásaitól elzárja, maga ment Brassó ostromára. 
Wallenstein Pekri hermányi tábora ellen is ráczokat küldött; de Pekri azokból nagyon sokat 
elejtvén üzőbe vette, s egészen a Tömös folyóig vágta, Wallenstein szétszórt ráczainak 
veszedelmét látva, az egész brassai presidiummal kisietett a Tömöshöz segitségükre; de 
Pekrinek győzelmes kuruczai őt is megnyomták, lovát ellőtték, s megszalasztott sergével alig 
tudott gyalog Brassóba menekülni*Cserey Hist. 371.. Egy más alkalommal, midőn Pekri 
főhadi szállása Botfalván volt, Szent-Péteren levő előcsapatára Wallenstein egy éjjel ismét 
ráütött, s a meglepetteket szétszórta, de nem sokára Pekri segitségükre vezette a Botfalván 
tanyázó kuruczokat, s a németekből 30-at levágva s többeket elfogva ugy megszoritotta, hogy 



a Brassóból Tömösig kinyomult gyalogság és tüzérség fedezete alatt csak nagy bajjal tudták 
Brassót elérni*Cserei Hist. 377.. 

A kuruczok fegyverei mindenütt győzelmeket arattak, Erdélyben, Szeben és Brassó 
kivételével, minden más erőd kezükben s Erdély egészen ki volt tisztitva, ugy hogy Rákóczi a 
következő 1707-ik év márcz. 28-án Maros-Vásárhelyt az erdélyi fejedelemségbe magát nagy 
ünnepélyességgel beiktatta. Rákóczi ekkor Brassó alá akart hadaival jönni, Feketehalomban 
már csinálták is a szállást számára, „Brassóban nagy volt az ijedelem – a mint Cserei mondja 
– mert ha jön, az erőtlen várost könnyen bevehette volna”*Lásd Apor Péter Synopsis 
Mutationum 147 lap.; de a magyarországi események ottani jelenletét szükségessé tevén, 
megváltoztatta szándékát, s igy Brassó ujból mentesült a biztos elbukástól, bár annak a 
székely sergek általi ostromzárolása tovább is folyamatban volt. De Erdélyre s főleg a 
szegény, már annyiszor végig dult Székelyföldre szomorú napok következtek. Rabutin ujból 
Erdélyre rontott, a Maros és Szamos mentin mongol-tatár modorban mindent felégetett, 
mindent felprédált, mig Acton ezredes egy másik csapattal Brassót szabaditá fel az ostromzár 
alól, s a Székelyföldet fel egészen Gyergyóig ugy feldulta, hogy nem maradt fedél, mely alatt 
katonái megvonhatták volna magukat. 

1708-ban Károlyi ismét visszahóditotta Erdélyt, s Brassó alatt ismét megjelentek a kuruczok, 
még pedig a székely sergek támogatására Pekri veres egyenruhás ezrede is beérkezett, melyet 
a brassai commendáns Höltövényen meglepvén, elszélesztett s a Földvár felé húzódókból 
többet levágott és foglyul ejtett; azonban, hogy e győzelem nem volt oly fényes, a mint azt 
Cserei elhittetni akarja, tanusitja az, hogy a kuruczok azután is folytonosan Brassó alatt 
portyáztak és hadakoztak, s a többek között levágták a hires rácz kapitányt Kirát, és a félelmes 
Ágoston Jankó labancz kapitányt*Kit Wallenstein nagy pompával temettetett el a brassai 
magyar templomban. Lásd Cserei 387., s Brassót annyira szorongatták, hogy az aratást is a 
német és rácz katonaság fedezete alatt a kuruczok folytonos rácsapásai közt tudták csak 
végrehajtani. Mig ezek a Barczán folytak, s mig Károlyi Erdélyt visszahóditá, azalatt 
Magyarországon az ügyek roszra fordultak, Heisler aug. 1-én Trencsén alatt Rákóczi fősergét 
legyőzte, s a szabadság 6 éven át tartott nagyszerű küzdelmeinek napja hanyatlani kezdett; a 
nemzet kifáradt a hosszas és eredménytelen harczokban, s béke után sovárgott; még folyt 
1709-ben is harcz, egyes győzelmeket még itt-ott vívtak a kuruczok; Károlyi még megkisérté 
Erdély visszahóditását és megtartását, a mi csak részben sikerült; Rabutin nem sokára 
felmenté Brassót s Wallensteinnal egyesülve Háromszékre rontott, s a túloldalról betörő 
Actonnal közreműködve Mikes Mihályt sergével az Ojtozon kinyomta Oláhországba. A siker 
már tünedezni kezdett, a catastrofa végfejlődéséhez közeledett s nem sokára Károlyi 
fegyverletétele meghozta a dicső harcz végét, a szabadság véderejének legyőzetését. Károlyi 
ezért megkapta a száműzött Rákóczi roppant uradalmait, Rákóczi, Bercsényi s a mozgalom 
más vezetői külföldre menekülvén, szaporiták száműzetésben elhalt szabadság vértanuink 
nagyra növekedett számát. Idegen földön hamvadnak e dicsőknek földi maradványai s 
nemzetünknek még mind eddig teljesitetlen maradt azon nagy kötelessége, hogy Tököli, 
Rákóczi és társainak szent hamvait hazaszállitva a nemzeti pantheon szentelyébe helyezze el. 
A nemzeti kötelességre való ezen figyelmeztetés után lássuk a szabadságharcznak utó 
jeleneteit a Barczaságon, és Brassóra háramlott végeredményét. 

A székelység mindvégig hű maradt a nemzeti ügyhöz, s mikor már a rendszeres harcz 
folytatása lehetlenné vált, akkor guerilla-harczot kezdett, s harczolt még akkor is, midőn már 
mindenütt le volt verve a mozgalom. A Barczán ez idő tájban ily guerilla-vezérek voltak: 
Csulak Márton, Lengyel Pál, kik elfogatván, Brassóban halálra itéltettek; de a kivégeztetés 
előtti éjjelen a szabók bástyájából – hova zárva voltak – kiásván magukat, még más 10 hadi 



fogolylyal megszöktek, s tovább folytatták a guerilla-harczot. Sok kárt és félelmet okozott a 
brassaiaknak egy Kimpian Vazil nevű guerilla főnök, ki a brassai havasokban soká 
fenntartotta magát, s a brassai kereskedőket gyakran megsarczolta és kifosztotta. Brassó e 
szerint a Rákóczi-mozgalom alatt csaknem folytonosan ostromzárolva volt, s gyakran 
ostromolva is, de bevéve egyszer sem. Ezen elzárattatása azonban korántsem volt káros 
Brassóra, mert a mint Cserei mondja, s névszerint is előszámlálja, igen sok nemesség vonult 
oda be, kik nagyon sok pénzt hoztak forgalomba; akinek pénze elfogyott, az kénytelen volt 
ékszereit, drágaságait elárúsitani, mit a szászok potom árért vettek meg; e mellett mind a 
brassaiak kezébe jutott a németek és a ráczok által Székelyföldről ide behozott zsákmány és 
marha, még pedig nagyon potom áron. Cserei mondja, hogy Brassóban mindenki 
marhakereskedő lett, maga szemeivel látta, amidőn Drauth brassai biró, a brassai kapu előtt 
800 bárányos juhot, 800 máriáson vett meg*Cserey 390. lap.. A nagy német és szász barát 
Cserei is megbotránkozva emliti fel a brassai szászok önzését, az oda menekült elvrokonok 
könyörtelen kizsákmányolását; felhozza, hogy a levegőn kivül mindent drága pénzen 
fizettettek a szegény magyarokkal; mikor Cserei fia meghalt s annak koporsójába egy 
maroknyi forgácsot kért, még azt se kaphatott pénz nélkül. Ily istentelen, irgalmatlan emberek 
ezek a brassai szászok, mond az elkeseredett Cserei. Felhozza továbbá, hogy a Rákóczi-
mozgalom legyőzése után a németek nagy adót vetvén a népre, az pénz hiányában fizetni nem 
tudott, elexequálták tehát a szegény nép marháit, s azt mind a brassaiak vették meg 4–6 ftért 
párját, s igy roppantul felgazdagodtak. „Ne is keress Erdélyben – mond Cserei – most bár 
pénzt egyebütt, mert nem találsz ha megnyúzod is az embert, hanem a brassai és szebeni 
szászoknál.” Másik pénzszerzési módjuk az volt, hogy a magyaroktól kölcsönzött összegeket 
bejelenték a németnek, s a vezérség azt mint lázadók értékét lefoglalta; igy Brassó Mikes 
Mihálynak 10920, Bethlen Jánosnak 5000 frttal volt adósa; Wallensteinnak adtak valamit, s 
az adósság elenyészett*Lásd Kemény József gyüjt. Trans. Posses. Nthes. 43/1714.. Tehát a 
harcz, mely Erdélyt koldusbotra jutatta, Brassót felgazdagitá, előrelátó szászai a hon 
szerencsétlenségét akkor is ki tudták zsákmányolni, a nyereményt elszedni a nélkül, hogy 
csak egy emberélettel áldoztak volna, mikor a haza vértengerben úszott. 

A Rákóczi-mozgalmat követett korszakból Brassóról kevés feljegyezni valót találunk, 
legfeljebb néhány fejedelmi látogatást emlitek meg; igy 1773. jun. elején József császár 
látogatta meg. 1802. máj. s juniusban Suzzó Mihály oláh vajda jön Brassóba 14000 
menekülttel s nagy drágaságot idéz elő, de roppant pénzt is hagy Brassóban*Marienburg 
klein. Gesch. 151–152.. 1818-ban Ferencz császár nejével kétszer szept. 13-án a 
Székelyföldre menetelekor és 18-án onnan visszatértekor időzött Brassóban*Lásd Kővári Erd. 
Tört. VI. k. 133–178. lap.. 

Brassó az 1848. és 49-ki szabadságharcz 
alatt. 
Ha a mult században és a jelen század első felében kevés szerep jutott Brassónak, annál 
feltünőbb és hazafiatlanabb volt a szerep, a melyet e város 1848/9-ki szabadságharczunkban 
játszott; mert fájdalom, ez idő alatt Brassó ismét visszaesett a multban már többször ismételt 
azon hibájába, hogy a haza ügyének hátat fordítva, idegen ellenséggel czimborált e haza 
szabadságának és alkotmányának aláásására. Szász lakói a földet, mit a magyar oly nagy 
előjogokkal s oly kevés teherrel ajándékozott nekik, a magyar birodalom kötelékeiből 
kiszakitani akarták és a pénzt, mit a természet dús áldásaival bövelkedő föld nyereménye 
nyujta, a magyarok elleni bujtogatás, és a testvérharcz szitására fordíták, s mivel ők magok a 



harcztérre szállni félénkek voltak, városukba befogadták az ellent, s az oláhoknak 
testvérgyilkos fegyvert adtak kezébe. Bár mily fájdalmas visszemlékeket legyünk is 
kénytelenek érinteni, még se tehetjük, hogy Brassónak ezen korszakban követett eljárást ha 
röviden is, elő ne adjuk, mert napjainkig levezetni szándékolt történelme e nélkül nagyon 
hézagos lenne, s különben is, ha multban található érdemeit felhoztuk, nem lehet feladatunk 
hibáinak részrehajló eltakarása már csak azért sem, mert a mult hibáinak felmutatása, gyakran 
szokott a jövőbeni visszaesés gyógyszeréül szolgálni. 

Brassó bár az 1848-ki kolozsvári országgyülés máj. 29. ülésén követei által föltétlenül 
hozzájárult az unióhoz s bár jun. 4-én választó polgárságának gyülése követeinek az unio 
elismerése körüli eljárását nem csak egyhangulag helyeselte, hanem a szász nemzeti 
törekvések ellen határozottan föllépve, a szász egyetem felbontását adta követeinek 
útasitásba, s bár a pesti hongyülésre is elküldé követeit, még is csakhamar a reactió fészkévé 
vált, s a magyarok elleni ellenséges előkészületek egyik gyúpontjává lett. Ellenséges 
indulatját legelőbb azzal mutatta ki, hogy a barczasági 10 magyar falu vezetőit jun. 27-én 
elfogatta és börtönre vetette. Septemberben Szeben példájára Brassó is a honvédség 
állitásának ellenszegült, s midőn meggátlá, hogy abban a Brassót és a vidéket lakó magyarok 
résztvegyenek, ő maga a szászokból csapatot alakitott, az oláhokat a magyar ellen fegyverzé, 
s sárga hajtokával egyenruházva az uniót, melybe egyszer beleegyezett, elfogadni nem akarta. 
October 2-án pedig hozzájárult azon emlékirathoz, mely a Királyföldnek Magyarországtóli 
elszakitását s mark-grófsággá alakitását kérelmezte az osztrák császártól. 

De már ekkor a parlamenti és emlékirati harczot a fegyverre kelés harcza váltá fel. 
Magyarországon Jelasics, Erdélyben Riebel, Urbán és Gedeon nyiltan fölléptek a magyar 
alkotmány és nemzet ellen; a két utóbbi már szervezett sereggel indult a székelység ellen, mig 
a fehérvári várból fegyvereket osztottak az oláhoknak, hogy azt a magyar szivére fenje, sőt a 
vármegyékben a védtelen magyarság legyilkolása már kezdetét vette. 

A székely nemzet, mely ott hazánk keletén minden időben átérzé szabadságvédő nagy 
hivatását, ezen fenyegető és a reactió már nyilt föllépésével szemben idejét látta, hogy ő is 
kimutassa az alkotmány és megtámadott szabadság védelmére való készségét, s Berzenczei 
kezdeményezése folytán a kormány minden beavatkozása, sőt a gubernium roszalása mellett 
önkéntesen egybesereglett october 16-án Agyagfalva emlékszentesitett terén, s kimondá, hogy 
a magyar alkotmányt és a márcziusi nagyszerű vívmányokat, melyek nem annyira őket – kik 
addig is szabadok voltak – hanem éppen a lázongó oláhokat szabaditá fel, utolsó lehelletig 
védni fogják, s hogy ezen hősi elhatározásuknak nyomatékot szerezzenek, – mivel Urbán és 
Gedeon sereggel közelitett a Székelyföldhöz – a gyülésről azonnal elindultak M.-Vásárhely 
felé, hogy területüknek fenyegett határait fedezzék. 

Brassó a székely nemzet ezen önvédelmi készületeivel szemben ellenséges állást foglalt el; 
roppant költséggel kitatarozta régi várfalait, azokat és fellegvárát fölfegyverezte; a barczasági 
10 magyar falunak azon követeit, kik ezen székely eredetű s nemzetfeleivel rokonszenvelő 
népet az agyagfalvi nemzetgyülésen képviselték, szám szerint 27 egyént, mind elfogatta és 
börtönbe hurczoltatta. 

October 27-én pedig nemzetőrei az Orgidán és Szekerján tribunok vezetése alatti 3000 oláh 
népfölkeléssel egyesülten Hétfalura rontottak, s ott a magyar népet kardok alatt bujtatva át, 
eskették fel a császár hűségére*Ez eset leirását lásd fennebb Hétfalu leirásánál.. Végre midőn 
a székelyeknek szászrégeni győzelme és m.-vásárhelyi csatavesztése után a győzelmes 
Gedeon nov. 17-én Brassóba bevonult, azt e város szász népe nem csak lelkesedéssel és 



diadalívekkel fogadta, hanem az önvédelem dicső küzdelmeit megkezdett Háromszék elleni 
föllépésében egész erélylyel támogatta. 

E támogatás azonban inkább csak pénzbeli segélyezésre szoritkozott, mert a brassai szászok 
szerveztek ugyan egy 2000 főből álló freischaarnak nevezett önkéntes csapatot; de ennek 
bátorsága életének veszélyeztetéséig soha se ment, s az egész harcz folyama alatt más 
szerepet nem játszott, minthogy dec. 5-én a hermányi csatában az első ágyúszóra ugy 
megfutamodott, hogy Brassóig meg se állt, és hogy karácson szombatján a Tömös folyóhoz 
kiszállva, előrevigyázatból távol tartózkodó, tartalék csapatját képezé azon vérengző oláh 
seregnek, mely a fegyvertelen és védtelen hétfalusiakat az éj sötétében megrohanva, gyilkolta 
és kirabolta*Ezen rémletes vérengzést lásd fennebb Hétfalu leirásánál.. 

Erdély ekkor már az osztrákok kezében volt, Kolozsvár sietős feladásával a szervezetlen 
erdélyi magyar erő Csucsához vonult, Erdélyben minden meghódolt, csak a Brassóval 
szomszédos Háromszéknek hős népe emelte magasra a porba tiporni akart háromszinű 
zászlót, s kimondá a győzelmes osztrák hadsereggel szemben a meg nem hódolást; nem csak 
kimondá, hanem a classikus kor szabadsághőseinek bátorságával megkezdé az önvédelem 
harczát. 

És e nép melyet Zrinyi szelleme hatott át, valóban csodákat müvelt: sereget rögtönzött, 
ágyúkat teremtett, fegyvert varázsolt, az egyszerű szántóvető békés nép minden fia hőssé lett, 
s november 30-án Hidvégnél szuronnyal vetette vissza Heydténak hatalmas tüzérséggel 
ellátott rendes hadseregét; deczemb. 5-én pedig a védő helyzetből támadólag lépett fel, s 
Földvár, Szt.-Péter, Hermány és Hétfaluig nyomta elő harczvonalát. Ez a Brassót megszállva 
tartott Gedeont és a várost oly remegésbe hozta, hogy küldöttségre küldöttség futott 
Puchnerhez, ki Schurrter tábornokot tüzérséggel és szekereken gyorsan szállitott gyalogsággal 
(Párma és Sivkovicsokkal) rohantatta Brassó biztositására; azonban mind ez elkésett segitség 
lett volna, s Brassó megérkeztökig rég a székelyek kezébe esett volna, ha a székely haderő 
vezérsége a négyes győzelem előnyeit felhasználta volna, vagy igazabban, ha Brassó 
bekövetkezhető rombolásának meggátlásáért saját élete veszélyeztetésével is a győzelmes s 
előretörni akaró székelyeket vissza nem tartja. 

Ugyan is deczember 5. a négy ponton: Hidvégnél, az aldobolyi hidnál, a kökösi hidnál és 
Bikfalvánál combinativ végrehajtott támadás mindenütt fényesen sikerült, az osztrák haderő 
nemcsak mindenütt visszanyomatott, hanem a legnagyobb páni félelemtől elfogva Brassóig 
meg se állt. Dobai a fővezér két napot vesztegelt a kökösi hidnál s csak 2 század lovast 
küldött Horváth Ignácz vezénylete alatt Brassóhoz; ezek megérkezte iszonyú rémülést, 
harangok félreverését, a fellegvárból való sikertelen ágyúzást idézett elő, de a rémült katonák 
nem voltak rávehetők, hogy harczolni menjenek, s ha ekkor Dobai az egész háromszéki erővel 
nyomul előre, Brassó kardcsapás nélkül kezébe esik. 

Azonban ő a kökösi hidnál vesztegelt, s a hadi tanácsban nyiltan kimondotta, hogy Brassót 
azért nem veszi be, mert a bosszús székelyek elpusztitanák; mire Horváth Ignácz magára 
vállalta a felelősséget, hogy ha ő a lovassággal előre bemehet, biztositást nyujt, hogy senkinek 
bántódása nem lesz. Dobai tétovázása annyira nyugtalanitá a roppant hidegben tétlenül künn 
tanyázó székelységet, ők annyira érezték, hogy szép győzelmeiket a vezérség készakarva 
akarja gyümölcstelenné tenni, hogy fellázadva, rárontottak azon mezei tanyára, hol a vezérség 
volt, s rá akarták gyujtani fejökre, mitől csak Horváth Ignácz bátor föllépése, s a Brassóba 
való rögtöni indulás parancsa menté meg; de ezen tétovázás alatt kipótolhatlan 5 nap veszett 
el, ez alatt Heydte Udvarhelyszékről beütött Erdővidékre, s Dániel Imre árulásától segittetve, 



lefegyverzé az ottani véderőt, miért a Herménynál öszpontositott haderő egy részét ellene 
kellett küldeni, másfelől Brassóba is megérkeztek a sebesen szállitott segédseregek, s igy 
többé Brassó bevételére gondolni sem lehete*Lásd Horváth Ignácz naplótöredékét a Magyar 
Polgár 1870-ik évi naptára 51–57-ik lapján., sőt nemsokára a nagyobb erő előtt kénytelenülve 
voltak támadó harczukkal felhagyva, korábbi védvonalukra visszahuzódni. 

De mig a háromszékiek itt a hősiesség csodáit müvelték, azalatt Erdély nyugatján is Bem a 
kiszoritott csucsai hadsereggel győzelmesen nyomult előre s ez év karácsonyát már 
Kolozsvártt tölté. A megerősödött Gedeon a háromszékiek felett a 2-dik hidvégi csatában 
némi előnyt viván ki, megköté jan. 2-án a Háromszék sérthetetlenségét biztositó árapataki 
szerződést. Ő, a fennhéjázó osztrák tábornok hadakozó félnek ismerte el a rebelliseknek 
nevezett székelyeket, s forma szerint egyezkedett velök, mert a Bem által szorongatott 
Puchner tábornok segitségére kellett sietnie; azonban a háromszékiek Bem közeledésének 
hirére ismét fölléptek*Mert az árapataki szerződést – melyet a nép akaratja ellenére a főnökök 
kötötték – magok az osztrákok szegték meg., mire a Brassó fedezetére hátrahagyott Schurrter 
tábornok hadcsapatjával Törcsvárhoz futott, hogy Oláhországot közelebb kapja, vele futottak 
a védtelen Hétfalut feldult oláhok sárgagalléros praefectjei, tribunjai, s a magára hagyott 
Brassó*Bár a városban és a vidéki falvakban alakitott s igen jól fegyverzett nagy számu 
nemzetőrség (freischaar), egy fellegvár, palisadokkal erőditett s számos ágyúkkal felszerelt 
védfalak fedezték. annyira megrémült, hogy a fekete-sárga zászlókat bevonva, Háromszékre 
békeköveteket küldött, kijelentvén, hogy ő a magyarokkal tart. Azonban ez nem őszinte 
megtérés, hanem a székelyek nagylelkűségének rászedése volt; mert – daczára annak – hogy a 
fölényre jutott Háromszékiek megkegyelmeztek a hitszegő Brassónak; s daczára annak, hogy 
akkor, a midőn azt minden kardcsapás nélkül bevehették és megfenyithették volna, 
bántatlanul hagyták: mégis Brassó Szebennel az Oláhországban levő muszka parancsnok 
Lüderstől segédsergeket kértek, a mi hosszabb alkudozás után megadatván, febr. 2-án 
Engelhardt tábornok vezénylete alatt 10,000 orosz érkezett Schurrter megfutamitott 
dandárától vezettetve Brassóba, s febr. 4-én, a midőn a háromszékiek a Szeben táján harczoló 
Bemmel egyesülendők Dobolynál átszálltak az Olton, muszka ágyúk köszönték, s egy Szent-
Péter és Hermány közt vívott 5 órai harcz után*Itt találkoztak legelőbb a magyarok a 
muszkákkal, – itt mérkőztek meg legelőbb a székely fegyverek a muszkák fegyvereivel; s bár 
a kétszeres erő elől visszahuzódtak, de azért e csatában, ha nem is győzelmesen, de 
becsületesen megállották helyüket ujoncz székelyeink; mi a további harczokra nézve nagy 
erkölcsi felbátoritásul szolgált. visszavonultak az Olt mögé, mert a székelyek feladata nem a 
muszkákkal való csatázás, hanem a Bemmel való egyesülés volt, mit Gál Sándor Fogaras felé 
nem tehetvén meg, a Küküllő völgyén létesitett; Engelhardt pedig látva az erélyt és törhetlen 
bátorságot, melyet Szt-Péternél az 5 ezernyi székely a 12,000-et meghaladó muszka-osztrák 
sereggel szemben kifejtett s már részről Gál Sándor elvonulásáról mit sem tudva, Brassó 
biztositása tekintetéből szükségesnek látta a Háromszék és Barczaság közti hidakat (a 
Feketeügyen és Olton) fölszedetni. De sem a hid fölszedések, sem a muszkáknak Brassó és 
Szebenbe való befészkelődése nem tudta a Szászföldet, s Puchernek oda szoritott hadsergét 
biztositani. Mert Bem egy ügyes hadicsel által Segesvárnál Puchnert kijátszván, márczius 11-
én a muszkák által elszántan védett Szebent, ezek roppant veszteségével bevette, s Pfersmann 
orosz tábornok 6000 emberét (azok közt 2000 osztrák) a verestoronyi szoroson kikergette, 
velök futván a seregétől elvált Puchner is, mig bátorság vesztett seregének vezényletét 
Kalliani tábornokra bizta, ki a helyett, hogy Szeben visszafoglalását megkisértse, Engelhardt 
azon tudósitására, hogy Brassót a Bem által Háromszékre küldött Kis Sándor által vezénylett 
10,000 székely fenyegeti, sebesen huzódott Brassónak; de Bem – ki nem csak győzni, hanem 
győzelmeit felhasználni is tudta, – nyomában volt, s a frekki hidnál való átszállást ágyú- és 
szuronnyal kierőszakolván, Feketehalom előtt márczius 19-én a csatára sorakozó osztrák 



serget előkészületei közt meglepve, pár órai harcz után visszaszoritá, a midőn a főseregtől 
elszakadt Heydte csapatjaival csak 26 órai futással menekülhetett a törcsvári szoroson át 
Oláhországba. Heydteval futott Kalliani is, s futottak a muszkák is a tömösi szoroson kifelé; 
szerencséjük az volt, hogy ezen futásukban rendkivüli gyorsaságot tanusitottak, mert ha csak 
keveset késnek, a Háromszékről előnyomuló 3000-nyi székely visszavonulási vonalukat 
elvágja s akkor a czár és a császár serege utolsó emberig foglyul esik. 

Bem 20-án csatakészen nyomult Feketehalomból előre, mert fel nem tehette, hogy a 
hadászatilag oly fontos és nagy védképességgel biró Brassó oltalmazását az Engelhardt 
10,000 oroszával erősödött osztrák sereg meg ne kisértse; miért nagy volt bámulata, a midőn 
Vidombakhoz érve, ott a vélt ellenség helyett az alázatosan görnyedező, s kenyelmet esdő 
brassai tanácsot találta. Bem nagylelkű volt, mint a nemzet, melynek most sergét vezénylette, 
s bár ugyanazon tanács állt előtte, mely a székelyekkel kötött frigyet megszegve a muszkákat 
behívta, bár ugyanazon városhoz közelitett, mely a mozgalom elejétől fogva mindig az 
ellenséggel czimborált, mégis ott senkinek még csak a hajaszála sem görbült meg*Bem csak 
40000 ft. hadi sarczot vetett Brassóra, mi, ha vesszük e város gazdagságát s azt, hogy Puchner 
a sokkal szegényebb Kolozsvárra 200,000 forintot rótt ki, nagyon csekélynek mondható.. 

Ily nagylelküleg, ily lovagiason harczolt a magyar szemben egy oly ellenséggel, a mely 
annyiszor volt hitszegő; ily eljárást követett szemben egy oly várossal, mely a haza vészes 
napjaiban a külellenséggel fogott kezet testvérei legyilkolására; ily modorban, nemesen, 
minden bosszús visszatorlás nélkül küzdött egy oly sereggel, a mely foglyait, beszélynökeit, 
békeköveteit főbelövette, melynek firmája s tisztikarának vezénylete alatt hajtotta végre a 
fanatizált és communistikus igéretekkel félrevezetett oláhok által a védteleneknek oly iszonyú 
legyilkoltatását, a minőnek párját csak a legvadabb kannibalok közt találhatjuk fel; mely 
romba dönté az ország községeinek felét. Avagy lehet-e tagadni, hogy a kis-enyedi, nagy-
enyedi, felvinczi, marosujvári, székelykocsárdi, nagylaki, gerendkeresztúri, krakkói, köpeczi, 
szent-mihályi istentelenségek osztrák tisztek és csapatok szemeláttára sőt azok támogatásával 
hajtattak végre, avagy Brassó tudná-e, merné-e tagadni? hogy a szegény hétfalusi 
magyarságon végrehajtott kegyetlenségek és vérengzések nem az ő firmája és 
nemzetőrségének (freischaar) fedezete alatt követtettek el? avagy miként tudhatná igazolni 
Brassó, hogy az oroszokat, még mielőtt a muszka beavatkozás kérdése eldöntetett volna, 
hazánkra hozta, s azokkal a városuknak megkegyelmezett, a velök békét kötött s nekik békét 
hagyó székelyeket orozva, váratlanul Aldobolynál megtámadtatva, érzékeny veszteségeknek 
tette ki? Nem! ezek elvitázhatlan tények, ezek megdönthetlen érvek; a történelmet – főleg az 
olyat, melynek lapjaira a testvérek kiontott vérével jegyeztek, – meghamisitani, s az 
állitólagos cultura szégyenére végrehajtott e vandal tetteket, e példátlan hitszegést, e bünös 
testvérárulást, meg nem történtekké tenni, a történeti igazságot elnémitani: semminemű 
circumspectussággal és prudentiával nem lehet. 

A Brassóba kardcsapás nélkül bevonult Bemet nem csak a szászok ünnepelték, hanem 
Háromszékről egy tekintélyes küldöttség is köszönté, s kérte, hogy látogassa meg a 
Székelyföldet, mert különben annak népe fog Brassóba vándorolni. Bem engedett az őszinte 
ragaszkodás e meleg hangjának s márcz. 25-én elrándult Sepsi-Sz.-Györgyre; a kökösi hidnál, 
e szék harczedzett leventéinek és hőseinek nagy serge fogadta, Sz.-Györgyön a nők virággal 
hinték be az útakat, rózsákot tüztek keblére, s a diszlakománál a legszebb úrhölgyek 
szolgáltak asztala körül. Ezen őszinte ragaszkodás, ezen nyájas gyöngédség, egy egész 
népnek hálás elismerése annyira meghaták a harczok komor oroszlánát, hogy meghatva 
vallotta be, miszerint éltének legszebb napját szent-györgyi látogatása képezi. De Bem – kit a 
nép apjának nevezett, tehát a világon a legdicsőbb czímmel ruházott fel, – sok időt az 



örömünnepekre nem szentelhetett; mert erdélyi hadjárata ugyan be volt végezve, de kardjára, 
s nagy hadvezéri tehetségére másutt volt szükség; hisz a 17 oldalról megtámadott magyarnak 
a legfényesebb győzelmek után is még mindig voltak le nem győzött ellenségei, azért a jövő 
szervezkedést útba inditván, s a határszéli szorosok erőditését és megszállását elrendelvén, 
erdélyi serge egy részével a Bánságba sietett, hogy azt az ellenségtől kitisztitva, a Tömösnél 
kiszoritott és itt betörni akaró osztrákokat visszaűzze. Ezalatt Erdély politikai szervezését a 
fennkölt lelkületű, s valójában Brutusi jellemmel biró Csányi László orsz. kormánybiztos 
rendezte, ő mindenről személyesen igyekezvén meggyőződést szerezni, körútat tett az 
országban, melynek folyamában márcz. 29-én Brassót is érinté, mikor a tisztelgő küldöttségek 
német beszédeire németül békéltető szellemben felelt, mignem Maager Károly városi szónok 
azon követelésével, hogy a honvédeket kaszárnyákba helyezze, ki nem hozta sodrából; ekkor 
megkérdezvén, hogy magyarul tudnak-e? az igenlő feleletre egy megrázó beszédet tartott. 
Fölemlité abban, hogy vérfoltok, és feldult faluk üszkei kiáltanak büntetésért, felhányta a 
nagy vér- és pénzáldozatokat, melyet a muszkák behivása által az országnak okoztak, felhozta 
az Engelhardtnak tett örömtisztelgéseket, mig a honszerző, s nekik is hazát adó magyart, a hol 
tehették, lefegyverezék, üldözték, bebörtönözték és legyilkolták. A magyar kormány 
nagylelkűségében mindent kész feledni, s akkor a midőn ők a haza ellenségeivel czimborálva, 
városainkat halomra lövették, a hasonló visszatorlás helyett kegyelmet ad ugyan, de 
föltételeket, kikötéseket semmi esetre el nem fogad stb. – Erre aztán Brassó világitott, fel 
magyar zászlózta házait, s máj. 9-én két követe által küldött hódoló nyilatkozatot a 
Debreczenben levő magyar kormánynak. De meghódolt egész Erdély, csak az ostromzárolt 
nyugati havasok közt volt még néhány, az önmegadás felett alkudozó oláh guerilla csapat, s a 
sárga-fekete zászló egyedül a szintén feladás pontján álló fehérvári váron lengedezett*Adatok 
Kővári Erdély története 1848–49-ben, kiegészitve az eseményekben résztvettek elbeszélése 
nyomán szerzett adatokkal.. 

Igy álltak az ügyek jun. elején, midőn az orosz invasió, vagy a zsarnokság vészes viharának 
sötét fellegei fenyegették már annyi vért áldozott szegény hazánkat. 54,000 orosz és osztrák 
jött 133 ágyúval a küzdelmek alatt kimerült, a duló polgárharczok miatt tönkre jutott Erdély 
ellen. A betörő ellenség zöme a Lüders által vezénylett 28,000 emberből álló, 56 ágyúval 
ellátott fősereg Brassónak tartott, s a tömösi szorosban Kis Sándor leonidási ellentállást 
áttörve (melyről fennebb) jun. 20-án Brassó előtt termett. 

Brassóban ez időtájt nagyon csekély erő volt őrizeten, mert a barczasági gyenge dandár 
legnagyobb részben a határszéli szorosok védelmére volt elrendelve, s igy Brassóban 
mindössze a 86-ik honvédzászlóaljból volt két század Vas István és László Károly századosok 
vezénylete alatt, s egy osztály székely huszár a derék Daczó Zsigmond alatt. Térparancsnok 
kézdi-vásárhelyi Nagy Dániel őrnagy; térszázados ugyan kézdi-vásárhelyi Tóth Samu; a 
fellegvár névleges parancsnoka, az osztrákoktól átjött Szidlowszky őrnagy volt*Szidlowszky 
korántsem volt oly bátor, mint némelyek álliták, s nem is lőtte főbe magát mint Kővári irja, a 
fellegvár átadásakor; egyáltalában ő semmi szerepet nem játszott, mert a hogy a fellegvár 
ostroma 21-én kezdetét vette, ő hirtelen beteg lett, a casamátákba vonult vissza s a fellegvár 
védelmében legcsekélyebb részt sem véve, csak a feladáskor jött ki s adta át a muszkáknak 
fegyverét, mentségül hozván fel, hogy azért lépett át a magyarokhoz, hogy Brassót s a császár 
népét megmentse és kimélje; ez okon őt nem is zárták a többi foglyokhoz, s a magyar 
foglyokon elkövetett kiméletlen, kegyetlen bánásmódtól mentesitve is volt. Hogy azután mi 
történt vele, nem tudom.. A muszkák tömösi betörésekor a dandárparancsnok Kis Sándor is 
Brassóban volt; de a hogy a muszkák előnyomulásának hirét vette, Daczó huszár osztályával 
azonnal oda robogott a vezényletet személyesen átveendő. Hogy mily hősies elszántság, s 
mily rettenthetlen bátorság honolt szabadságharczunk e dicső fiának keblében, s hogy 



mennyire birt tudatával a harcz nagyságának, melyre indult, tanusitja az, hogy távoztakor a 
legidősebb századost Tóth Sámuelt magához hivatván, a Brassóban maradó két század fölötti 
parancsnoksággal bizta meg, s elrendelte, hogy megtámadás esetében a fellegvárba húzódva, 
a végletekig tartsa magát, mert ha a tömösi véderő visszanyomatnék, Brassóba fog huzódni, s 
e várost utolsó emberig oltalmazni. 

Ily eszme csak a rettenthetlenség ily nagy emberében fogamzhatott meg, mert a brassai 
fellegvár egy a város előtti dombon fekvő 17-ik századbeli erőd, vagy inkább kastély, mely a 
maga idejében czélnak megfelelő és elég erős lehetett; most a fegyverek már előhaladt 
tökélyű korában, fedetlen falaival, s főleg mert a szomszédos hegyekről uralogva van, 
semminemű hadászati fontossággal nem bir; miért annak fegyverzésére, fölszerelésére, lő- és 
élelmi készlettel való ellátásra, mi gond se volt forditva; az összes lövegek négy darab 
hatfontos ágyúból állottak, melyekhez 400 töltést csak Kis Sándor távoztakor vitetett fel Tóth 
Samu, ugyanekkor kezdette élelmezni, az őrizet számára lő-készlettel fölszerelni, s a kaput 
elzárható állapotba hozni; sok ideje azonban az előkészületekre, és védintézkedésekre nem 
maradt, mert a Tömösnél csak a thermopylei harczokhoz hasonlitható hősies ellentállását 
elszánt honvédeinknek meghiusitá a brassai erdész Gebauer, ki a muszkák minden rohamait 
visszaverő honvédek hadállása háta mögé vezette az oroszok egy csapatját; a hős vezér Kis 
Sándor már 16 sebtől terhelten a muszkák kezébe esett, honvédei közül azon kevesek, kik a 
harczokban el nem estek, átvágván magukat az őket minden oldalról bekeritett ellenség sűrű 
tömegén, Háromszék felé menekültek. Brassóban mind erről mit se tudtak s jun. 20-án 10 óra 
tájatt csak azt vették észre, hogy az előszáguldozó kozákok már a város előtt nyargalnak. Erre 
iszonyú zavar támadt, a térparancsnokság és kormánybiztosság a még Feketehalom felé 
nyitva levő úton menekülni kezdett, az általános zűrzavarban mindenki magamentésére 
gondolt, csak Tóth Samu előtt lebegtek a Kis Sándortól távozta előtt nyert rendelet szavai, ő is 
kicsinyke csapatával – mely az ellent feltartani ugy se tudhatá – a még nyitva levő 
feketehalmi úton elhúzódhatott volna; de ő a halálba rohanó Kis Sándornak véghagyományát 
teljesiteni kivánta s különben se tudhatta, ha a tömösi magyar véderő nem fog-e Brassónak 
huzódni; azért a brassai őrizetet képező két századnak a fellegvárba való fölmenetelt 
elrendelte, s dicsőségére válik e csapatnak, hogy nem volt egyetlen egy is, ki e végzetteljes 
perczben habozott volna, s ki egész készséggel ne lépett volna a megpróbáltatás és nagyszerű 
önfeláldozás hősies útjára. Mielőtt az események további előadására térnék, számba kell 
vennem a brassai fellegvár hőseit. 

A fellegvár katonai parancsnoka kézdi-vásárhelyi Tóth Sámuel volt, tüzérségi parancsnok 
főhadnagy Vratil Domokos; a (86-ik zászlóaljból való) két honvéd század tisztei voltak: Vas 
István*Ezen igen jeles, magát már a korábbi csatákban kitüntetett százados, most Bodokon 
gr. Mikó Imre gazdatisztje., László Károly és Molnár József*Molnár József mint beteg volt 
Brassóban s önkéntesen csatlakozott a fellegvár védőihez. Forradalom után sokáig 
raboskodott Josefstadtban, hol elbetegedett s kiszabadultakor a sepsi-szentgyörgyi kórházban 
halt el. századosok, Bihari Sándor főhadnagy*Bihari most tanár a maros-vásárhelyi ref. 
collegiumban., bereczki Vatány György, Pap Móricz hadnagyok. Dénes Lajos*Dénes Lajos 
most Pesten van, s mint iró is ismeretes. felszerelő tiszt. A legénység mindössze 200 főre 
ment. Volt ugyan ezen felül még 30 szász ujoncz is, de ezek az első éjjelen kiszöktek a várból 
s elmenekültek*A parancsnok nem is gátolta kiszökésüket, mert a halálra ijedteknek ugy se 
vehette volna hasznát.. Igen nagy hiány mutatkozott mindenben, de legérezhetőbb volt az, 
hogy a fellegvárban egyetlen orvos sem volt, s nagy akadály, hogy a fellegvárba nők is 
szorultak be; mint Dénes Lajosné, nővére Molnárné, s még egy néhányan*A nők a harcz 
folyama alatt a casamátákban voltak. A fellegvár feladásakor Heydte Bihari kérésére 
lekisértette a városba, hol nem sokára szabadlábra helyeztettek., kiknek dicséretére föl kell 



emlitenem, hogy magyar nőkhöz méltóan viselték magukat, s rémlekedéseikkel nem 
neheziték a harczot, sőt felbátoritólag s buzditólag hatottak a férfiakra. 

A muszkák Brassóban mi ellentállásra sem számitottak, hisz egészen a városig száguldott 
kémszemlész kozákjaik a brassai véderőnek mi mozdulatát sem vehették észre; annál 
kevésbbé hitték, hogy az erőd nevet meg sem érdemlő fellegvár a védelmet még csak meg is 
kisértse; ők a város hódoló küldöttségével hittek találkozni, s azért kibontott zászlókkal, 
harsogó zeneszóval zárt tömegekben, gondatlanul nyomultak Brassó alá; a fellegvárból csak 
nagy porfelleget láttak a tömösi úton, mely egy tábor közeledtét mutatta; de hogy minő sereg? 
azt nem tudták, mert a tömösi eseményekről mi értesitést sem nyervén, nem tudhatták, ha nem 
a tömösi magyar sereg húzódik-e Kisnek hadi terve szerint Brassóba vissza. Azért négy 
ágyújokat a tömösi útra néző várfokra felállitva kartácsra töltöttek, hogy a magyar sereg után 
nyomulható muszkákat feltartva, Kisnek a városba való bevonulását könnyitsék; de ahogy a 
csapat közeledtével a zene idegenszerűsége, és az oszladozó porfellegből előtünő fényes 
sisakok elárulták, hogy nem magyar, hanem muszka sereg közeledik; rögtön hadi tanácsot 
tartottak s elhatározták, hogy a muszkákat Brassóba be ne bocsássák legalább addig, mig a 
kökösi hidnál levő háromszéki véderő, a Tömöstől oda vonulhatott csapattal Brassónak 
nyomulhat. Ezalatt a muszka tábor zárt tömegekben a fellegvár-hegy alatt levő Naphoz 
czímzett vendéglőig nyomult; ekkor dördültek el a várfok ágyúi, s a muszkák észrevehették, 
hogy azok nem üdvlövések abból, hogy a leözönlő kartácszápor a kozákok elől lovagló 
parancsnokát, s a zárt tömegekből egész sorokat söpert el. A muszkák ezen nem várt 
köszöntésre megállapodtak, s mivel a folytonossá vált ágyúzás nagyon tizedelni kezdte 
soraikat, hirtelen a lőtávolból visszahúzódtak az akasztófa-domb (Csigahegy) alá. 

Nemsokára egy lovas tiszt, Lüders beszélnöke, közelitett a várhoz, kit a várba be nem 
bocsátottak, mert nem is volt hol, miután a fellegvárban levők a külvilággal való közlekedés 
és a visszavonulás útait elzárták, a várba vezető egyetlen hid gerendáinak fölszedése által, 
melyekkel a várfalaknak még vasrostélylyal se biró nyitott alsó ablaksorát torlaszolták el. A 
beszélnök tehát a várfoktól vagy 100 lépésnyire megállván, az oda gyült tiszti karnak felkiáltá 
Lüdersnek azon izenetét, „hogy 30,000 emberrel s hatalmas tüzérséggel jövén, minden 
további ellentállás képtelenség, miért a katonai becsületnek már eleget tett őrizet számára nem 
marad más az önmegadásnál; a capitulatió feltételeit megtalálhatják a tábornagy (Lüders) 
Prédiálon kiadott kiáltványában, melynek egy példányát elhozta.” A kötelen felhúzott 
kiáltvány tartalma volt, hogy a kik a törvényes útra visszatérnek s meghódolnak, azoknak 
élete, vagyona biztositva van; de a kik azt késedelem nélkül nem teszik, s az ellentállásban 
továbbra is konokul megmaradnak, azokra tüz, vas és könyörtelen kiirtás vár. A parancsnok 
Tóth Samu a tiszti karral azonnal hadi tanácsot tartott; a feladás kényszerűségét eljötnek nem 
tartották, mert élelmük és töltényük egy napra még kijutott, s ismerve Kis Sándor (kinek 
fogságba jutásáról mit se tudtak) rettenthetlenségét, mindig remélhették, hogy összeszedve 
erejét fölmentésükre fog sietni; de különben is kötelességüknek csak akkor hittek eleget tenni, 
a midőn utolsó töltényüket is előtték, s azért egyhangulag elhatározták a harcznak folytatását. 
Nagyszerű s valójában lélekemelő jelenet volt az, a midőn e megállapodás következtében 
Tóth Samu a várfokra lépve, harsány hangon lekiáltá: „Európa előtt tudva van, hogy igaz 
ügyért, szabadságért harczolunk; minket a haza azért helyezett ide, hogy e várat a bitorlók és a 
szabadságunkat letiprani akarók ellen védelmezzük, azért mi a zsarnokság szolgáinak 
semminemű fenyegetéseitől vissza nem rettenünk, hanem utolsó emberig védni fogjuk e 
várat.” Erre a várfokra kigyült legénység egy oly harsány „éljen a haza” kiáltással felelt, mely 
a szomszéd hegyeket visszhangoztatta, s mely meggyőzte a bátor parancsnokot arról, hogy 
szavai a hősök szivében viszhangra találtak, s hogy kis csapatjára minden körülmények közt 
számithat. A beszélnök azon kérdésére, hogy ez utolsó szava-e? a parancsnok igenlőleg 



felelvén, ez távozott. A muszka tábor nemsokára mozgásba jött, az azalatt kicsődült brassai 
szászok útmutatása mellett különböző csapatokra oszolva, igyekeztek a lehetőleg épületek 
által fedett vonalokon, kerteken részint a belváros Czenk alján levő régi védfalai alatt a 
városba behúzódni. Vratil tüzéreivel résen volt, s a hogy valamely ponton egy-egy csapat 
kiütötte magát, azonnal oda zuditá kartácszáporát, és pedig legtöbb esetben nagyon öldöklő 
hatással. Lüders a nyomorult fészeknek nézett fellegvárt rendszeres ostromra nem méltatván, 
a legelső rohamra bevehetőnek itélte, s azért több ezredet rendelt a vár megrohanására. A 
várbeliek engedték azokat közeliteni; de a midőn pár száz lépésnyire jutottak, akkor kartács- 
és puskagolyó záporral egész sorokat söpörtek el, mig a muszkák lövései a fedett helyzetben 
levő honvédeknek mit se ártottak. A rohamkisérletek egész estvéig tartottak, a várhegy oldalát 
a muszka hullák százai boriták, s Lüders nagy áldozatok árán szerezte azon meggyőződést, 
hogy ama kis erőd oly elszánt, oly rettenthetlen hősök kezében, minők a magyar honvédek – 
kiket nagyrabecsülni már a Tömösnél megtanult – nagyon fontos védhelylyé változik át, 
meggyőzte az első – csapataira nagyon meleg – nap küzdelme, hogy egy ekként védett vár, ha 
hadsergének felét felálldozná is, rohammal be nem vehető, s azért rendszeres ostromra látta 
magát kényszerítve; estvére be is szüntette a tüzelést s csapatait a város fedett útczáira vonta 
vissza. 

Erre a várban is csend állott be, mert a tölténynyel gazdálkodni kellett; könnyű lett volna 
ugyan a várost – melynek népe már korábban behivta a muszkákat, s most a visszatérőket 
ujjongva fogadta – halomra lövetni, (mint azt az osztrákok ily körülmények közt tenni 
szokták), de nagylelkű honvédeink a bosszu és visszatorlás kinálkozó fegyvereit valamint 
másutt, ugy itt se használták, ők nem rombolni, hanem a szabadság hajlékát fölépiteni, s oda 
az ellenséget is befogadni tüzték ki nemes feladatokul. 

Lüders a gyors működés embere volt, ő felfogta, hogy csak néhány napi késleltetése is 
mennyire hátrányos, mennyire zavarólag hat a már előre megállapitott hadműveletre; tudta, 
hogy az egyidejüleg tervelt négy oldali beütés már megtörtént, s félt, nehogy Bem a kisebb 
muszka csapatokat megtámadja és szétszórja, mig ő a sereg zömével előre nyomulva velök 
egyesülhetne; s azért, bár serege a tömösi és a fellegvár elleni három napi folytonos harczban 
nagyon ki volt fáradva, s bár halottak és sebesültekben rendkivüli veszteségek érték, mégis 
még azon (20-ka) éjjel hozzálátott az ostromsánczok elkészitéséhez. A fellegvárral szemben 
levő, s azt közelről uralgó Postarét fölötti magaslatra az Imrich-féle kertben az éj sötétében 
felállitá sánczkosarait, s midőn hajnal hasadtával a fellegvár egyik tüzére észrevette az ottani 
mozgást, már 11 tizennyolcz fontos ágyú fel volt állitva, s a 12-ik elhelyezésével 
foglalkoztak; ennek ugyan lovait és állványát a várból odairányzott első ágyúgolyó elsodorta, 
de helyét hamar egy másik pótolta, s nemsokára elkezdette a 12 érczszáj tüzokádó 
bömbölését; a várat golyó és gránát özönlé el, a várfalakon levő honvédekből mindjárt többen 
sebesültek, de ez nem félemlité meg, hanem még tüzelte harczkedvüket, s a 12 nagy muszka 
ágyúval szemben a magyarok 4 kis ágyúja jól táplált tüzelést folytatott. Azonban az 
ágyúfeleselés nem soká tartott, mert a várhegy déli és keleti oldalán egész zászlóaljakból 
alakult rohamoszlopok nyomultak fel; a honvédek ágyúikat ekkor ide vonszolták, s kartács- és 
golyózáporral öntve el, iszonyú veszteséggel vetették vissza a merészen feltörőket; s ismét a 
nyugati oldalra szálliták vissza s onnan lövöldöztek a muszka ágyútelepekre, hogy másik 
perczben ismét a vár egyik vagy másik fokára emeljék vállaikon a lövegeket, hogy a 
kancsukával felkergetett s most itt majd amott közelgő rohamoszlopokat visszavethessék. A 
négy ágyúnak mindenüvé el kellett jutni, s annak gyors ide-oda szállitása által képesek voltak 
oly erőt kifejteni, miszerint a muszkák meg voltak győződve, hogy a várban legalább is 24 
ágyú működik. 



A harcz egész iszonyatosságában dühöngött, 10 órakor már a gránátok betörték a közép épület 
fedélzetét, mi hegyeket renditő lőporrobbanást idézett elő, erre a szobák belülről égni kezdtek, 
de vagy 20 honvéd a kuthoz vizmerésre, másik 20 oltásra rohanván, a tüzet elfojták; a gránát- 
és golyózápor egészen elboritá a várat, a várhomlokzat és az épületek kiálló részei 
szétlövettek, a szétpattanó kő- és cserépdarabok töredékei a honvédek közül igen sokat, 
csaknem mindnyáját megsebesiték, az ágyúk mellvédei az oda csapodó golyók által annyira 
kitágittattak, hogy az ágyúk mellett veszély nélkül állani nem lehetett; a rohamoszlopok 
folyton egymást követve törtettek előre, s a csekély számu honvédeknek most az ágyúkat 
kellett hátukon czipelni, a másik perczben a rohamra sietőket visszavetni, azután vizmerni és 
tüzoltani sietni; de a 200 hős megtizszerezte magát, az mindenfelé eljutott, az minden teendőt 
elvégzett, az a lehetetlent is lehetővé tette. Igy folyt az iszonyatos harcz délig, ekkor a 
muszkák részéről egy órai szünet állott be, a mit a várbeliek arra használtak, hogy sebeiket 
önmaguk bekötözzék, s egy keveset egyenek és igyanak, mire az előtti estve óta még idejük 
nem volt. 

Délutáni 1 órakor a harcz ismét egész borzasztóságában tört ki. Az ágyúk ismét folytatták 
hegyeket visszhangoztató feleselésüket, a muszkák rohamoszlopai ismét megkezdék minden 
irányból való előtörésüket, s a soraikat ritkitó golyózápor ismét özönlött le a magyar hősök 
hegyormi sasfészkéből, és a szél lebbenésére szétoszló füstgomolyból büszkén bontakozott ki 
a magyar nemzeti zászló, a mely a magasban uralogta a muszkáknak alant lengő, de feljutni 
semmiként nem tudó sasos lobogóit, a mint a várban levő 200 honvéd: az eszme és szabadság 
e büszke hősei erkölcsi érzetük magaslatáról uralogták a zsarnokság szolgalelkű bérenczeinek 
30 ezernyi sokaságát. A kevés itt egekig magasult, mig a sok eltörpült, mert a fennlevők szivét 
a hazaszeretet, s a honért való önfeláldozás dicsérzete hatotta át, mig lenn csak a szolgaság 
vasfegyelme mozgatta a lelketlen tömeget. Fenn az önérzet magasztos resignatiója; lenn a 
rideg parancsszó s a kancsuka félelme mozgatta az érzéketlen zsoldos csoportot. Azért itt a 
babér nem a hódoltatót, hanem a honvédeket illeti, kik közül minden egy 150 muszkával 
harczolt napokon át győzelmesen, s kiket még a kényszer önmegadásban is a legyőzhetlenség 
dicsfénye környeze. 

Az esti 5 óráig elhuzódott küzdelem hevében a tüzérparancsnok Vratil szomoruan jelenté, a 
mindenfelé eljutó várparancsnoknak, hogy az ágyúk számára még csak 40, s a puskák 
számára is alig pár órára kijutó töltényük van. A haditanács egybegyülvén elhatározták, hogy 
időt nyerendők (mert még mindig remélték és várták Kis Sándor érkeztét) 24 órai 
fegyverszünetet kérjenek, s ezen kényes küldetéssel Bihari Sándor főhadnagyot bizták meg; ő 
egyik ablaknyilaton leereszkedve, mig észrevétetett golyóktól körül özönölve a legnagyobb 
veszélyek közt jutott le és vezettetett Lüders tábornagyhoz, kitől a kért 24 órai fegyverszünet 
helyett csak 2 órait tudott megnyerni. Ez alatt a rámák fölött egy másik ágyútelepet is 
állitottak fel, s ez ugylátszik a fegyverszünetről mitsem tudva, iszonyú tüzelést nyitott a vár 
ellen, ugy hogy Bihari alig tudott az omladozó várba bejutni; nemsokára beszüntette ez uj 
telep is tüzelését; de 7 órakor ismét megkezdetett mindkét ostromtelepnél a rémitő tüzijáték, 
melyre a várból csak szórványosan feleltek, mert kevés töltényüket egy lehető roham 
visszaverésére tartogatták; éppen egy ily rohamot nyomtak vissza 9 óra felé, midőn a szerelő 
tiszt jelenté, hogy az utolsó négy töltényt kiadta az ágyúkhoz. A harcz tovább folytatása tehát 
lehetlenné vált, s a haditanács a kényszerűségnek engedve, elhatározta a vár feladása iránti 
alkudozás megkezdését. A föltételeket irásba tették. Ebben kifejték, hogy törvényes alapon 
állanak, s a haza alkotmányát védik, melynek megtartására a király esküt tett le, s melyet 
minden erejükből oltalmazni ők is mindnyájan megesküdtek; a küzdelem további 
czéltalanságát átlátva, készek a várat feladni, de azt a fegyverrel való szabad elvonulás 
föltételéhez kötik; hivatkoznak e tekintetben a vezér prédiáli kiáltványára, mely a 



megtérőknek életét, vagyonát és szabadságát biztositja. Ezen iratot egyik fiatal tiszt (kit 
megnevezni nem tudtak) vitte le 10 óra tájat Lüdershez; a tüzelést a muszkák bár lanyhábban 
folytatták, mire a várból már felelni nem tudtak. 

Éjfélkor az oroszok tüzelése is megszünvén, egy lovas tiszt közelgett a várhoz, kihez Bihari 
egy pincze ablakon leereszkedvén, átvette a muszka parancsnoknak ultimátumként küldött 
következő kiáltványát: 

„Az általam Prédiál 7/19 1849. jun. kiadott Erdélyország lakosaihoz intézett felszólitásomra 
való hivatkozás nem állhat, mivel én ugyanabban igértem oltalmat és biztositást csendes 
polgárnak, de semmiképen nem büntelenséget a bünösnek, és ezen hivatkozás annál kevésbbé 
illik ezen várban lévőkre, kik első felszólitásom után is bünös ellentállásukat folytatták. 

Még is további vérontást mellőzni akarván, ezen várban lévőknek életöket biztositom azon 
feltétel alatt, hogy azok holnap 22. junius 1849. reggeli 5 órakor a fehér zászlót a várfokra 
kitüzzék, fegyverüket és minden egyébb hadiszereket a várban visszahagyván, onnan kijőnek, 
és magokat mint hadi foglyokat megadják. 

Ez utolsó szavam, ha ennek sem lenne sikere és én azáltal kényszeritve látnám magamat a várt 
megrohanni, ugy kegyelmet senki tőlem ne várjon. 

Brassó jun. 21. 1849. éjji 113/4 órakor. 

A császári 5-ik hadisereg tábornagya 

A. Lüders. 

Külczim: A Brassói fellegvár parancsnokságához”*Ezen igen fontos okmány meg van 
eredetiben. Tóth Sámuel akkori várparancsnoknál Kézdi-Vásárhelyt. Fontos ebben főleg az, 
hogy magyarul van irva, s muszkától elég szelidnek nézhető. Szerkesztője ennek, a prédiáli 
kiáltványnak, s Lüders más számos mindig magyar szövegű kiadványainak, a táborában levő 
valamelyik magyar reactionárius lehetett, nem Jósika Jánost vagy Béldi György gróf urat 
értem, mert ezek egyike sem lett volna képes ily jó és hibátlan magyarsággal irni, hanem más 
eszesebb valaki. Mindenesetre jellemző, hogy a muszka méltányosnak itélte azt, hogy 
ellenségével saját nyelvén beszéljen, mig az osztrák mindig csak németül szólott vagy irt s 
még jellemzőbb az, hogy a míveletlennek tartott muszka a magyarral s foglyaival kegyeletes 
gyöngéden bánt, mig a magát míveltnek kürtölő osztrák gyáván kegyetlenkedett, dúlt és 
fegyelmetlenül zsarolt.. 

Mindenesetre megtisztelő volt a honvédekre nézve ezen irat, melyben őket hadakozó feleknek 
ismerve el, az alkudozás terére lépett velök a minden oroszok hatalmas czárjának teljhatalmú 
fővezére; ezt osztrák tábornok soha sem tette, sem a magyar nyelvet nem használta, sem oly 
udvarias, engedékeny hangon nem beszélt volna: azonban bármily lovagias volt is az ellenség 
fővezére, bizonynyal ez irat nem keletkezik, ha tudja, hogy a várbeliek utolsó töltényüket is 
előtték, hogy a további ellentállás képtelenséggé vált. A kitűzött 5 óra megjött s a fehér zászló 
még sem váltá fel a nemzeti zászlót a várfokon; a felkelt nap első sugarai még mindig az 
eddig folyton győzelmek fölött lengett magyar zászlót üdvözlék; honvédeink, kik két napon át 
folyton győztek, s mindig visszaverték az ellenséget, sehogy sem tudtak megbarátkozni az 
önmegadás eszméjével, s sehogy sem tudtak lemondani a reményről, hogy Kis Sándor 
fölmentésükre fog sietni. Nem tudták, hogy a hős vezér, kinek dicső példája őket hősökké 



nevelé, tehetetlen élőhalott az ellenség kezében; nem tudták, hogy hadsergének nagy része 
elvérzett a hon határainak védelmében, s hogy azok is, kik elmenekülhettek, bár összeszedték 
magokat, s a még Háromszéken volt csekély erővel egyesülten akartak is Brassónak 
nyomulni; de Lüdersnek utánuk nyomult hadosztálya fentartá a kökösi hidnál, nagy erőt 
kifejteni nem tudtak, mert a kis sereg egy részének az Ojtozhoz kelle hogy huzódjék, hol Lein 
és Hasford ezredesek vezetése alatt egy másik muszka dandár nyomult be Kézdi-Vásárhely 
elfoglalására. Hiába kémlelték tehát honvédeink a reggeli köd leplének titkait, melyből mentő 
bajtársaiknak előtüntét várták; ők önmagukra, s fegyvereikre voltak útalva, fegyvereik pedig 
táplálék hiánya miatt felmondák a szolgálatot, s minden perczben előtérbe lépett az 
önmegadás kikerülhetlensége, s ők mégis azt perczről perczre, óráról órára késleltették s 
mintha a muszka is tisztelni tudta volna a reménykedés és csalódásnak e váltakozó 
küzdelmeit, bár az utimatumában kitüzött határidő rég eltelt, még sem kezdte meg a harczot; 
egy hallgatagon megadott fegyverszünettel akarván mintegy kifejezni elismerését a várbeliek 
páratlan hősiessége iránt. Csak 9–10 óra között kezdették a muszkák létrákkal felszerelt 
roham-oszlopaikat rendezni, ezeknek már a várbeliek nem tudhattak ellentállani, s 
elhatározták az önmegadást, bár még egyszer megkisérték a fegyverrel való elvonulhatás 
föltételeit megnyerni, s e czélból Vratil tüzérparancsnokot küldötték Lüdershez. Az orosz 
tábornagy szivélyesen fogadta a hősök hős küldöttjét s engesztelőleg mondá, hogy „a muszka 
szavát mindig meg szokta tartani, én kimondottam utolsó szavam s attól el nem állok, 
azonban a várbeliek meg nem szégyelhetik magokat, mert a világ előtt el lesz ismerve, hogy 
katonai becsületüknek férfiasan megfeleltek, s igy a kényszerüség által előidézett önmegadás 
reájuk nézve semmiesetre hátrányos nem lehet, mert mindenkinek, nekünk az ellenségnek is 
el kell ismernünk, hogy hősökhöz illőleg viselték magukat”. Vratil látva, hogy a fegyverrel 
való szabad elvonulást megnyerni nem lehet, a mint arra fel volt hatalmazva, kijelenté, hogy a 
várat a vezér kegyelmére is feladják, mert töltények hiányában védeni képtelenek, hanem arra 
kérte az emberiség nevében a tábornagyot, hogy sebesülteiket vegyék ápolás alá, s a vár 
átvételére ne küldjön katonaságot, mely az ellentállás és nagy veszteségei miatt bőszült levén, 
a védtelen várőrizet lemészlásától lehetne tartani, hanem jőjjön maga a tábornagy. Ezt Lüders 
meg is igérte. Vratil visszaérkeztével derék tüzérei ágyúikat ölelve, csókolva, könyek közt 
szegezték be, a honvédek összetörték fegyvereiket s ezek megtörténte után kitüzték a fehér 
zászlót. Mindenki meghajolt a sors kérlelhetlensége előtt, csak egy sáncz-káplár, ki a védelem 
alatt is rendkivüli bátorsága által tüntette ki magát, s kinek hogy nevét meg nem tudhatám, 
nagyon fájlalom, nem akart semmiképen meghódolni, ő két pisztolyt ragadva kezébe, 
kijelenté, hogy meg nem adja magát, s ha a várat feladták, ő szobáját fel nem adja, s mig ő él, 
addig ellenség oda be nem lép. A várparancsnok s bajtársai is kérték, hogy miként ők, 
béküljön ki sorsával, hisz a lőkészlet elfogyott s igy tovább védelmezni magukat nem tudják; 
de ő semmit sem akart a feladásról hallani, s elvégre is csaknem erővel kellett pisztolyait 
elvenni, nehogy lövöldözése által az oroszokat felbőszitve, az őrizet lemészárlását idézze elő. 
10 óra után Lüders, sergét hátrahagyva, népes tábor- és tisztikarával, mely számban a 
fellegvár őrizetét túlhaladta, fellovagolt a fellegvár alá; a kis honvédcsapat a hid 
helyreállitásával halottait és sebesülteit vive kivonult. Midőn Lüders ezen 180 halott- és 
sebesültvivő, szintén nagyobbrészt sebterhelt honvédet megpillantá, azon véleményben volt, 
hogy azok csak a betegápolók, a sereg zöme ezután fog kijönni; de midőn kérdésére, hogy hol 
vannak a többiek, azon feleletet nyerte, hogy „mind itt vagyunk,” bámulatának nyilt kifejezést 
adott, s bevallá, hogy e néhány ember hihetetlen dolgokat hajtott végbe; még inkább fokozta 
bámulatát az, hogy a halomra lőtt várromok között a vélt 24 ágyú helyett csak négyet talált. 

A várőrséget a fekete-utczai nagy laktanyába zárták, s Lüders megtartá szavát, mert saját 
orvosait küldötte be a sebesültek ápolására, s a honvédeket élelem- és minden szükségesekkel 
ellátta; később a kitatarozott fellegvárba: egykori dicsőségük e csarnokába börtönözték be. A 



gyöngéd és kiméletes bánásmódnak azonban vége lett, mihelyt a muszkák elvonulásával az 
osztrákok kezébe mentek át a foglyok, mert ezek nem tekintve sebeikre, Fogarasba 
hurczolták, onnan a többi odagyüjtött magyar foglyokkal Szebenbe vitték, honnan ismét 
vissza vonszolták Brassóba, s mivel Bem akkor Háromszéken előnyöket vívott ki, s Brassó 
megtámadásától is tartani lehetett, a Brassóba összezsufolt 2007 magyar hadi foglyot 
Oláhországba vitték Plojestre, étlen, szomjan, meg nem engedve, hogy saját pénzükön bár 
csak száraz kenyeret vegyenek, letépve honvéd ruháik foszlányait s azzal rémitve, hogy mind 
Szibériába fognak elhurczoltatni. Plojestben 14 napig voltak éheztetve, s mindennemű 
boszantásoknak, bántalmaknak kitéve; onnan visszavitték Brassóba, s ott a főbbeket a szebeni 
börtönbe hurczolván*Tóth Samu a parancsnok is a bebörtönzöttekkel volt 1851-ig bezárva, 
ekkor orvosilag katonai szolgálatra képtelennek nyilvánittatván, elbocsáttatott, s most is 
egyike Kézdi-Vásárhely leglelkesebb s legtevékenyebb polgárainak, különben ő nemcsak a 
brassai fellegvár hősies védelménél szerzett érdemeket, hanem előbbi érdemeit ezzel csak 
megkoronázta, mert ő a korábbi csatákban is egyike volt a kiválóbb honvédtiszteknek; midőn 
az árapataki szerződés felbontásakor Gál Sándor Kézdi-Vásárhelyt megjelent, Tóth mint 
nemzetőr százados kisérte Csíkba s nagy befolyással volt arra, hogy az eltántoritott csíkiak a 
hazafiság útjára tereltettek s fiaikat a szabadság védői közé soroztatták. Szeben első 
bevételénél Tóth Samu két fiával volt jelen, a városba berontók közt első, mikor két 
ellenséges ágyút foglalt el, miért Bem ott a csatatéren a harmadrendű érdemjellel sajátkezüleg 
díszité fel; igy tehát a brassai fellegvár dicső védelmeért előzetesen nyerte meg a kitüntetést, 
mert utólagosan érdemeinek bére börtön, üldözés és vagyoni romlás volt; mig ő börtönbe volt 
zárva, azalatt Kovács kapitány (ki nevét Schmidtre változtatta) Háromszék ez undok 
Bezirkere, lovait, szekereit, minden megfogható felkelhetőit elkobozta; nejét, lányait, ártatlan 
családját minden módon sanyargatta, kinozta; de ő e szenvedésekre – mint emelkedett 
honszerelme bérére – mindig büszke lehet, mert azon korban az üldözés mindig az érdem és 
erény fokmérője volt. 1861-ben az alkotmányos ébrülés korszakában azon bánat érte, hogy 
egyik nagyreményű fiát egy osztrák tiszt szóváltás következtében orozva leszurta; miért 
büntetése csak a lett, hogy más ezredbe tették át., a többieket besorozták az osztrák 
hadseregbe. 

Im előadtam a brassai fellegvár védelmének történetét, azt egy kissé részletesebben azért 
láttam szükségesnek tárgyalni, hogy kitüntetve legyen azon szellem, a mely 1849/9-iki dicső 
honvédeinket lelkesité, hogy előtérbe legyen hozva azon rettenthetlenség, a mely e nagy 
korszaknak dicső bajnokait a csaták vészei közt mindenütt kisérte; előadtam azért, hogy 
feltüntetve legyen azon bátorság, a melylyel a székelyeink a muszka erővel szembeszálltak, s 
leirám azért, hogy ezen, forradalom-történetünkben ismeretlenül maradt fényes fegyvertény 
ismertetve s főleg annak nagy jelentősége kitüntetve legyen; mert kétségtelen, hogy a brassai 
fellegvár őrségének ellenállása igen nagy befolyással volt az oroszok elleni harcz sikeres 
folytatására, nemcsak a felbátoritólag ható példa adása, hanem azért is, hogy azáltal Lüders 
hadserge három napig tartatott vissza Brassóban, mely idő alatt ideje maradt a tömösi szoros 
vészeiből elmenekülteknek, a siboti, törcsvári, ó-sánczi és bodzai szorosokból 
elhuzódottaknak magukat egybeszedve, a háromszéki és csíki haderővel egyesülten egy oly 
hadserget alkotni, mely jul. 2-án a kökösi hidnál a muszkáknak Adelsberg és Jessauloff 
tábornok által parancsnokolt hadosztályát megverte, s a már Szeben felé indult Lüders 
főtáborát visszatérésre kényszeritette. Ezáltal Lüders táborát 3 hétig tartván vissza Erdély 
délkeleti szögletében, mi alatt a Debreczenben volt Bem megérkezhetett, sergét rendezheté, s 
képesité azon csatákra, a melyeket nem egyszer győzelmesen vívott a roppant muszka erővel 
szemben, s melyek ha nem tudták is a véggyőzelmet az egyesült orosz-osztrák sereg ellen 
kivívni: de azért a szabadságharcz történetének fényes episodjait képezik, s nemzetünknek, 
Európa szabadság után sovárgó népei előtt becsülést és tiszteletet szereztek. 



Brassó ezután egészen a világosi fegyverletételig a muszkák hadműveletének alapja volt, 
honnan a mindvégig meghódithatlannak bizonyult Székelyföld elleni támadások intéztettek. 
Nem is mulaszták el a hazánkat vérfürdőbe fullasztott s azt leigázni segitett külellenséggel 
con a more czimboráló brassaiak a muszkák benjártának emlékére egy dísz gulát emelni a 
Czenk sziklaormára. Ott állott az, de nem az ellenség dicsőitésére, mint ők hivék, hanem a 
hazától elfordult brassaiak gyalázatára, rút hálátlanságuk szégyenköveként egészen 1868-ig; 
midőn a mult vétkeinek ezen felkiáltó jelét egy szép reggelen eltüntették. Mondják, hogy 
önmagától dült össze; de sokan vannak, kik azt is állitják, hogy a brassaiak átértvén annak 
szemrehányó jelentését, magok tüntették el csupa circumspectus és prudens politikából, mert 
változván az idők és viszonyok, eljöttnek látták az időt arra, hogy az ők moresei is 
megváltozzanak. 

Brassó történelmének rövid vázlatát im előadtam; legfölebb kiegészitésül még annyit kell 
fölemlitenem, hogy önvédelmi harczunk után, midőn ellenség és barátra egyenlő sorsot mért 
az osztrák zsarnokság unificáló törekvése, a Szászföld s azzal Brassó is elveszté a magyar 
által mindig tiszteletben tartott önkormányzati jogát, ott is a Bezirkerek mindenhatósága 
uralkodott; de a brassaiak alkalmazkodási szelleme ezen abnormis helyzetben is feltalálta 
magát; ők igyekeztek a lehetőleg minden hivatalt saját fiaikkal betölteni, s ebből aztán egyéb 
előnyök mellett még az a hasznuk is volt, hogy a szegény tizfalusi magyarságot, állitólagosan 
egykori jobbágyaikat, szépen kiforgatták vagy 60,000 hold erdejükből, a mi már magában is 
igen szép Löhnung volt bezirkerségükért*Még azon remélhető esetben is, hogyha a 
félrevezetett igazság ez erdőket utólagosan visszaadatná valódi tulajdonosaiknak, a 10 falusi 
magyarságnak, mert a 20 évi haszonélvezet Brassónak mindenesetre szép járulékot 
biztositott.. 

Rövid története alapulásától korunkig; kiváltságai. Brassó szerepe Tököly, Rákóczi és az 1848–9-ki 

szabadságharczok idejében. 

 

XIV. Brassó. 
 
FEJEZETEK 

Brassó és az azzal kapcsolatos Barczaság 
vallástörténete. 
A Barczaság már a legrégibb korban vallási tekintetben kivonta magát az erdélyi püspök 
hatásköre alól. Azon időben, midőn azt székelyek lakták, a mint az egész székelység, ugy a 
Barczaság is a Kumániában (jeleni Moldvában) székelő milkoviai püspökség 
egyházmegyéjébe volt beosztva*Lásd Benkő Milkovia I. 85. lap.. A német lovagok ide 
települtével eleinte ország, király és az egyház is mindenféle kedvezményekkel igyekeztek e 
rendet elhalmozni; nevezetesen 1213-ban Vilmos Erdély akkori püspöke megengedte, hogy az 
ott lakó és oda települendő székely és magyar népség kivételével a többi lakosok mindennemű 
dézmáját a lovagok szedjék*Fejér C. Dipl. I. 1, 144 és Szeredai ser. Epp. 6.. 



Ebből az fejlődött ki, hogy a minden téren jogkörükön túlterjeszkedő lovagok a pápától külön 
püspököt kértek; ki előzetesen 1223-ban egy a magyar egyház hatásköre alól kivont s 
közvetlenül a római pápától függő decánt küldött a lovagokhoz*Schuller Arch. I. 231., mire 
Rináld erdélyi püspök az eldőde által engedélyezett dézmaszedési jogot visszavette, a miért a 
lovagok panasza által felizgatott pápa Rináldot kiközösitéssel fenyegette. Az ebből keletkezett 
viszály s a felharagitott Rináld püspöknek ellenműködése siettette a lovagoknak a 
Barczaságról való kiüzetését. 

A német lovagok kiüzetésével az általuk behozott német telepek megalapiták Brassót és a 
Barczaság szász községeit, ezek eldődeiknek vallási kiváltságait ha nem is örökölték, de 
utánozni törekedtek, s magukat, a mint alább tüzetesen elő fogjuk adni, az erdélyi püspökség 
alól emancipálták is, a mennyiben egészen az ujabb időkig nem függtek az erdélyi, hanem 
igen sokáig a milkoviai püspökségtől, s azután egyenesen az esztergami érsektől. Ez idő alatt 
a Barczaság papjainak élén egy decán állott, ki bár nem mindig, de igen gyakran a brassai 
főpap volt; s mint ilyen királyaink részéről nem kis kedvezményben részesült; igy 1351. 
october 18. az erdélyi vajda István, Bereczk Miklós fia, Brassó ispánja és alispánjának 
rendeli, hogy a barczai egyházaknak a királyi vár számára lefoglalt tized negyedét a barczai 
decánnak visszaadassa; 1355. maga Lajos király rendelkezik Lökös erdélyi vajda, székelyek 
ispánja és brassai ispánhoz, s ennek alispánjához ugyan a dézmának, a decán részére való 
visszaadatása ügyében*Lásd Székely oklevéltár I. k. 60–64. lapjain.. 

Zsigmond király 1395-ben pedig Zernyestet és Tohánt a törcsvári vártól elszakitván, annak 
egy részét Tamás brassai lelkésznek adományozta*Fejér Cod. Dipl. X. 2, 298.. A barczai 
decánság ezen különállásának kedveztek ugy a pápák, mint az uralkodók és az esztergomi 
érsekek; 1400-n IX. Bonifácius pápa egy bullájában előszámlálja az esztergami érsekség 
erdélyi tartozandóságait: ezek a kolozsmonostori abbásság, szebeni prépostság, szebeni és 
brassai decánság, melyek régebb az egri érsekhez tartoztak; de azután átmentek az esztergami 
érsekség alá, melynek főfelügyeleti jogát ujból is megerősiti*Fejér u. o. X. 2, 789.. Igy 1445-
ben márczius 12. Dénes bibornok és esztergami érsek Pestről a brassai és szebeni decánoknak 
komolyan rendeli, hogy semminemű oly apostoli izenetet, mely nem az ő kezén át jut 
hozzájuk, el ne fogadjanak és ne teljesitsenek*Benkő Milk. I. 262.. 

1447-ből egy igen érdekes okmányt birunk, a melyből kitűnik az, hogy Brassónak káptalanja 
és decánja is volt; ez okmány azok jogkörét határozza meg, s az akkori viszonyokra nagy 
világot vet; sőt azt is előtünteti, hogy Brassóban akkor nős papok voltak, miért azt 
kivonatosan ismertetnem kell. Emlitett okmány szerint a brassai polgárok a káptalan és decán 
közt egyenetlenségek és több nemű jogviták merülvén fel, az esztergami érsek 1447-ben 
visitatióra kiküldötte Örmény Tamást (Th. Armenus), ki a nevezettek közt a következő 
rendszabályokat hozta létre: 1-ször, hogy a decán a káptalan üléseit Brassóban is tarthassa. 2-
szor, hogy a decánság presbitere laicus ellen pert világi törvényszéken folytasson. 3-szor: a 
házas papok pereiket a világi törvényszéken vigyék. A 4. szól a titkos bejelentésekről. 5-ik a 
törvényhalasztásról. 6-ik a papok és papnövendékek házaságtörése esetében követendő 
eljárásról. 7-ik arról, hogy a brassai káptalan a meghalt papok javaiért és törvénybe idézésért a 
dézma tizenhatodát, vagy más részét nem követelheti. 8-ra semmi sem jegyeztetett; a 9-ik 
megszabja, hogy a presbiterek a szentségadásért mi dijt sem követelhetnek; 10-ik hogy a 
brassai lelkész csak akkor lehet egyszermind brassai decán, ha megválasztatik. 11, hogy 
végrendelet irásáért semmi részt vissza nem tarthat*Lásd részletesebben Benkő Milk. I. 248–
261.. 



Ez időtájt kevésben múlt, hogy a német lovagok azon törekvése, hogy a Barczaság 
püspökséget nyerjen, teljesedésbe nem ment, mert a törökök által a XV. század közepe táján a 
milkoviai püspökség moldovai székhelye feldulatván, a pápák annak székhelyét Brassóba 
rendelték áttétetni, s az igy felfrissitett püspökségnek brassai püspök nevet adni; mi hogy meg 
nem történt, azt egyenesen az esztergami érsek szűkkeblűségének kell feltudnunk. Erre nézve 
igen érdekes felvilágositást nyujt V. Miklós pápának 1453. october 10. Rómából kiadott 
bullája*Közli Theiner Monumenta II. 267. lap., melynek kivonatos tartalma a következő: 
György milkoviai püspöknek Milkoviában volt székhelyét a törökök feldulván, további ott 
lakását lehetetlenné tették, azért egy előbbi bullában elrendeltem volt, hogy a milkoviai 
püspökség székhelye a milkoviai dioecesisbe Brassóba (in locum Brassoviensem) mint 
falakkal erősitett biztos helyre tétessék át avégett, hogy ott biztonságban és tisztességesen 
élhessen, s hiveit jobban vezethesse. E hely különben is az esztergami érsekség székhelyétől 
22 napi járásra esvén, az esztergami érsek kellőleg nem gondozhatja. Ezen bullánkban 
elrendeltük a kalocsai érseknek, hogy összehiva e város és vidék keresztyén lakóit, s másokat 
kik egybehivandók, kérdezze ki, s ha a nyerendő felvilágositás kedvező lesz, a milkoviai 
püspökséget minden kiváltságaival, szabadságaival, jogaival, szabadalmaival együtt 
költöztesse át Brassó városába, hol a cathedrális egyházat felállitván, e püspökség többé ne 
milkoviai, hanem brassai püspökségnek neveztessék stb. De mivel te (az esztergami érsek) 
ezen hatóságod alatti hely átadásába nem egyezel bele, mi, kik uj jogokat előbbiek 
prejudiciumára adni nem akarunk, a milkoviai püspökség áttételére kiadott fennebbi 
rendeletünket visszavonjuk és érvénytelenitjük stb. 

Ezen bulla fejti meg a néhol előforduló Episcopus brassoviensis jelentését, a miből többen azt 
akarták következtetni, hogy Brassó püspökség székhelye volt, de a mint ezen, csak ujabb 
időben fölfedezett, bulla bizonyitja, Brassó nem volt, hanem csak akart püspöki székhely 
lenni; mindazonáltal ugy látszik, hogy a milkoviai püspökök, ha csak rövid ideig is, – éppen a 
fennebb hivatolt bulla alapján – használták a brassói püspök czímet*Hogy Milkovia püspökei 
több ideig használták a brassai püspök czímet, kitetszik abból is, hogy István brassai püspök 
és apostoli követ 1448-ban Hunyadit a Rigómezőre követte, s ott el is esett, a mint Bonfin D. 
III. L 7-ből láthatjuk, s igy a kétkedő Seivert, ki (Entw. der Sieb. kath. Bischofe czímű 
dolgozatában Sieb. Quarts I. 188) azt irja, hogy sokat hall a brassai püspökről; de ő csak akkor 
hiszi el mikor egy Episcopus Brassoviensist lát irva, mert mindaddig, mig Episc. Coronensist 
lát, ezt nem brassai, hanem a moreai Coron. püspökének tartja; meggyőződhetne a fennebbi 
bulla és a Hunyadival csatázott és elesett István püspökről is, hogy itt valójában brassai 
czímzetes püspökről van és lehet csak szó.. Brassó ennek következtében a püspöki székhely 
nymbuszától megfosztatva, továbbra is az esztergami érsek hatósága alatt maradt, s abban 
nevezett érsekség több pápa által megerősittetett; igy 1464-ben jun. 12-én II. Pius pápa bullát 
ad ki, melyben ismét előszámlálja azon erdélyi tartozandóságokat, melyek előbb az egri, most 
az esztergami érsekség hatósága alá sorozvák, azok közt a brassai decánság és a milkoviai 
egyházmegye is előfordul. 

A pápa rendeli, hogy nevezett érsekségtől és ne mástól függjenek*Pázmán in App. III. ad act 
Sin. An. 1629 p. 140.. De nem csak a főfelügyeleti jog felett folyt az egyházfők között a vita, 
hanem a brassai decán igen gyakran jött e város polgári hatóságaival összeütközésbe. Látók 
fennebb az 1447-ki szabályozást, de hogy ez nem hozta tisztába a kérdést, mutatja az is, hogy 
Tamás esztergami érsek 1507. jun. 8-án a brassai polgárok és decán közt fölmerült 
viszályokat, kiküldött két kanonoka által szerkesztett ujabb szabályzattal intézi el, melyben 
rendeli, hogy a szabadon választott és az érsek által megerősitett barczai decánnak kellő 
tisztelet és engedelmeség adassék, s hogy ő egyházi vizsgálatokat szabadon tarthasson. Az 
engedetleneket és ellenszegülőket éppen ugy büntethesse, mint az érsek vagy vicariusa, 



továbbá a brassai lelkész borait maga hasznára szabadon vihesse a városba s ott 10 hordó bort 
vámmentesen elárultathat. Minden választott pap a brassai decán által erősittetik meg; a 
brassai biró és polgárok nevezett decánt hatáskörébe és az érsektől nyert jogaiban ne zavarják. 
A lelkészek segédpapjait criminális esetekben a decán itéli, ha a világi hivatal valamely 
segédlelkészt erkölcstelenségért bevádol, a decán a kerületből kiútasitja, ha pap vagy 
papnövendék tolvajlás vagy házasságtörésben tetten kapatik, a brassai biró is elfogathatja, de 
20 óra alatt a decánnak kiszolgáltassa, tetten nem kapás esetében a biró be nem foghatja, 
hanem a decánnak bejelentvén, az fogatja el és bünteti meg, stb.*Benkő Milk. I. p 158–164.. 
Ez mutatja, hogy a brassai decán a papok felett teljes önálló jurisdictiót gyakorolt, s más 
szabadalmakkal birt. Még nagyobb volt a brassai káptalan hatásköre és tekintélye, melynek 
fenntartására ugy látszik, bizonyos számu fegyveres erővel is rendelkezett; ez tünik ki a 
brassai káptalan szolgáinak 1493-ki statutumából, a melyet, mint igen sok érdekes részletet 
tartalmazó okmányt, kivonatilag közlendőnek vélem. 

1-ször: minden lovas cselédnek, ki urát követi, két kardja, sisakja, mellvértje, sarkantyúja 
legyen; ki ilyenekkel nem bir, 1 asperrel büntettetik. 

2-szor: azon káptalanszolga, ki urát szekéren viszi, kard és sarkantyuval lássa el magát. 

3-szor: semmiféle reggelit ne kérjen. 

4-szer: minden gyüléskor három fogás étellel megelégedjék, ha valaki az urak közül többet 
kiván saját zsebére szabad lesz rendelni. 

5-ször: sert szabadon kap egészen az utolsó fogásig, ezután háromnak egy 8-ad bor jár. 

6-szor: ha a vendég barátját, vagy pártfogoltját helyezi közibük, semmi olyat mi eddig 
szokásban nem volt, ki nem csikarhat tőlük, az, a ki a vendég tudta nélkül megy oda, mit sem 
kivánhat. 

7-szer: a vendég cselédei ebédelvén, a többit egy 8-ad borral tiszteljék meg. 

8-szor: a részeg katona ugyan ennyire büntettetik. 

9-szer: a ki mást bántalmaz, 1 asperrel és egy veder borral büntesse a biró. 

10-szer: a ki lovát roszul kötve meg, e hanyagsága által kárt okoz, egy 8-ad borral büntetendő. 

11-szer: a ki malitiából más lovát eloldja, három 8-ad borral büntetendő. 

12-szer: a ki más szekerének első kerekét megakasztja, két 8-ad, a ki a hátulsót, egy 8-ad 
borral büntetendő. 

13-szor: a ki a lovak ponyváját jól meg nem erősiti, egy 8-ad bort fizet. 

14-szer: ugyan ennyire büntettetik az, ki haját meg nem fésüli. 

15-ször: minden ujoncz egy 8-ad borral váltja meg magát*Ezen latin szövegű érdekes okmány 
meg van Kemény József Tran. Poss. Terra Sax. C betű alatt.. 



Fennebb emlitém, hogy a brassai decánság első rendben a milkoviai püspökségtől, s csak 
közvetve ezáltal függött az esztergami érekségtől, ennek határozott bizonyitékát találjuk 
Gyula pápa 1512-ben kiadott azon bullájában, melylyel Demetert kinevezi a milkoviai 
püspökségre, s ezen püspökséget valamint az az alá tartozó szebeni és brassai decánátust az 
esztergami érsekség kerületébe kebelezi*Benkő Milk. I. 174. Bakács Tamás a nagyravágyó s 
az ország kórmányzatát kezébe ragadt főpap, ez évben személyesen ment Rómába, s ott 
kieszközlé nem csak a milkoviai püspökség és nevezett decánságoknak érseki megyéjéhez 
csatolását, hanem azt is, hogy az esztergami érsek primásságát az egész magyar birodalomra 
kiterjessze.. A brassai és szebeni decánok ezen bulla kihirdetésekor az abban levő rendelvény 
foganatositása ellen felfolyamodtak az apostoli székhez*Ugyanott I. 188. 195., a mi ha teljes 
meghallgatást nem is, de némi előnyt mégis biztositott, a mennyiben nevezett pápa ugyanazon 
évi dec. 27-én Tamás esztergami érseknek irá, hogy a feldult milkoviai püspökség az 
esztergami érsekséghez csatoltatik, az ahoz tartozó brassai, szebeni stb. decánságok papjai 
ugyanazon előjogokban részeltetendők, mint a minőkkel az esztergami érsekség többi 
decánjai és papjai birnak, ugy hogy a dézmát s egyébb eddig a milkoviai püspökség által 
élvezett jövedelmeket nevezett decánok magok számára szedhessék*Ugyanott I. 169.. 

Az esztergami érsekek tulkapásai ellen nem csak a pápák szólaltak fel, hanem felszólalt a 
magyar király is, a mennyiben a brassaiakhoz különben is igen kegyes Ulászló 1513-ban febr. 
9-én Budáról Tamás esztergami érseknek rendeli, hogy mivel a milkoviai püspökség 
bekebelezését a szentszék a király – ki a magyar korona alatt levő ecclesiák főpátronusa – 
tudta és beleegyezése nélkül rendelte el, az ily unio végrehajtása iránt legyen türelemmel, s a 
szebeni és brassai decánság papjainak régibb szabadságai és jogai ellen semmi ujitást ne 
hozzon létre, mert a földmívelő szászok egyházi ügyeibe való ily erőszakos beavatkozás azon 
rész elnyomorodását idézné elő, miért azt határozottan betiltja*Ered. szebeni kápt. levéltár, 
kivonatilag közli Benkő Milk. I. 193. Schlötzer p. 58. másolatilag egész terj. Kemény Józs. 
Dipl. Tran. IV. 143–145.. 

Ugy látszik, hogy a szászok a milkoviai püspökségtől való függést és az esztergami 
érsekségtől való elszakadtást továbbra is fenn akarták tartani, miért X. Leo pápa 1513. sept. 
11. a szebeni, brassai, kyzdi és kozdi káptalanok papjainak rendelé, hogy miután a milkoviai 
püspökség – melyhez korábban tartoztak – már 70 év előtt a pogányok által feldulatott, azért 
Gyula pápa azon rendeletét, mely az esztergami érsekséghez kebelezte, megtartsák*Pray Hier. 
I. 426–429 és Benkő Milk. I. 178.. 

Az esztergami érsek megkisérté az elidegenültek szivét engedélyek által is magához 
édesgetni; igy 1514-ben az esztergami zsinatra a brassai és szebeni decánokat is meghivá, a 
zsinat harmadnapján kihirdette II. Gyula és X. Leo pápák bulláit, melyek ezen decánságokat 
az esztergomi érseknek rendelik alá, visszavette azért a milkoviai püspök által rájuk ruházott 
egyházi hatóságot*L. Benkő Milk. I. 218., de azt kedvezményként bár ideiglenesen ismét 
reájuk ruházta, nevezetesen 1514. máj. 4-én az esztergami érsek Tamás, Máté feketehalmi 
lelkész és brassai decánnak megengedte, hogy minden oly ügyben, mely érseksége foruma 
elébe tartozik, itélhessen, büntethessen és a lelkészeket meerősithesse, de elrendelte azt is, 
hogy a decán a zsinatokon mindig személyesen jelenjék meg*Benkő Milk. I. 202, 205.. 

Ugy látszik, hogy ekkor két decán volt a Barczán, egyik a brassai, a másik a barczai; legalább 
ez kitünik abból, hogy 1515. márcz. 24-én az esztergami érsek lecturájában Marosi János 
érseki jegyző előtt Antal a szentpéteri lelkész, Máté feketehalmi lelkész nevében óvást tett, az 
ellen, hogy az érsek a brassai decánnak oly egyházi jogokat engedélyezett, a melyek az ő 
decánsága hatáskörét és méltóságát sértik. Ugyan ekkor nevezett Antal a szebeni decán 



nevében a szász decánságoknak az esztergomi érsekséghez való csatolása ellen is óvást adott 
be*Ugyanott 208, 211.. Ulászló halálával a milkoviai püspökség egyesitésének kérdése az 
egész erdélyi szász natiót mozgásba hozta, számos egyházi és világi küldötteik jelentek meg s 
az érseki irodába tett ünnepélyes ovásuk után a fiatal király előtt is kérték az egyházi 
jurisdictiónak a decánok számára való feltétlen megadását. Az érsek csak a durante bene 
placito melletti megadásra nyilatkozott; ez ellen óvást tettek, s kijelentették, hogy a milkoviai 
püspökség egyesitése a király tudta, a szász natió megkérdezése nélkül csak is a pápa 
engedélyével jövén létre, azt mint alkotmányba ütközőt, el nem ismerhetik; valamint óvást 
tettek minden uj egyházi megadóztatás ellen. Az érsek azonban hajthatlan maradt, miért 
ugyanazon év (1516) jun. 16-án Antal szentpéteri lelkész Perényi Imre nádor előtt Budán az 
összes szász decánságok megbizásából és azok nevében ellentmondott a milkoviai 
püspökségnek az esztergomi érsekséghez való csatolása, valamint az ellen, hogy a brassai és 
szebeni decánság hatáskörét megszoritották*Ugyanott I. 220., és egyidejűleg könyörgő levelet 
(suplex libellust) nyujtott be a magyar királyhoz, melyben kifejtve, hogy a milkovai 
dioecesisnek az esztergami érsekséggel való egyesitése mennyire hátrányos, s az által a szász 
decánságokon mily sok kár és jogcsorbitást esett; kérte, hogy eldődei a kegyes magyar 
uralkodók példájára régi törvényeiket, jogaikat, szabadalmaikat védje s az esztergami érsek 
által tiszteletben tartassa*U. o. 217.. 

De a brassai és a többi szász decánságok függése az esztergami érsektől nem csak vita tárgya, 
hanem nagyon is laza volt, s a vitás kérdést megoldotta a milkoviai püspökségnek 1518-ban 
történt ujbóli felállitása, mikor nem csak a Királyföld, hanem a Székelyföld is annak 
dioecesiséhez soroztatott, a mint azt Mihály milkoviai püspöknek 1518. febr. 18-án Tatrosról 
kiadott körrendelete bizonyitja, melyben egyházmegyéje decánjainak: névszerint a milkoviai, 
szerethi, akjermani, kilianovai, varánczi, moldvabányai (mind Havasalföldön), továbbá az 
Erdélyben levő: barczai, szebeni, sepsii, beszterczei, mikyei (Mikháza Marosszéken) orbai, 
kylyeri (talán sz. királyi Marosszéken) és nestor-fehérvári (Beszarábiában) decánoknak 
megrendelte, hogy a Tatroson tartandó zsinatra megjelenjenek*Benkő Milk. I. 227.. 

Arra, hogy a Királyföld és Székelyföld ez időben a milkoviai püspökség alá volt sorozva, még 
szembeötlőbb bizonyitványt találunk X. Leo pápának egy 1519. jul. 11-én kiadott brevejében, 
melyben a milkoviai püspökséghez tartozó brassai, szebeni, beszterczei, szentkirályi, kézdii, 
burgensi (?) udwarheli, (Székely-Udvarhely), zentherensi (Csik-Szent-György), zichi (Csík-
somlyai), sepsii, kyzdii-wásárheli (kézdivásárhelyi) és orbai decánoknak rendelte, hogy az 
általa megerősitett milkoviai püspök Mihálynak, mindennemű engedelmességgel legyenek, s 
minden egyházi dolgokban attól függjenek, annál inkább, mert ugy az erdélyi püspök és az 
esztergami érsek megigérték, hogy a milkoviai püspök hatáskörébe többé avatkozni nem 
fognak, s erre kiközösités terhe alatt köteleztettek is*Pray Hier. I. 429–432. és Benkő Milk I. 
234.. 

E pápa következő 1520. évben máj. 20-án a magyarországi provincziához tartozó szigorú 
rendtartású szerzeteseknek megrendelte, hogy mivel Mihály milkoviai püspöknek kevés világi 
pap áll rendelkezése alatt, s mivel tudja, hogy hozzájuk a pogányok elől sok szerzetes 
menekült, valamint sokan vannak olyanok, kik ki vannak közösitve, azért apostoli hatalmánál 
fogva az ilyeket minden, még emberölés vétke alól is fölmenti, s az oltárnáli szolgálatra 
feljogositja, oly föltétellel, hogy Mihály püspök szolgálataára legyenek stb.*Ezt Lasko bodoni 
püspök és a budai lectoratus commendatariusa, valamint Bernard a somlyói guardian is a 
bákoiak kérésére átirja, megvan a kolozsvári ferenczesek kolostorában, közli Kemény József 
App. dipl. Tran. IX. 67.. 



Azonban a reformatio szabaditó szelleme közelgett már, s röviden megoldá a százados vitát, a 
melyet az esztergami érsekek foglalás vágya és a szász papok függetlenségi törekvése keltett. 
Határozottan állithatjuk, hogy ezen addig boszantó állapot eredménye a szászokra, s mondjuk 
ki, egész Erdély lakosságra nézve üdvös volt, mert a szászoknak ezen vallásügyi kétfelé 
tartozása könnyité az eszmeforradalom gyors győzelmét: a reformationak előbb a szászok s 
azok közvetitése által a magyarok közti elterjedését. 

A reformatio elterjedése Erdélyben és 
Brassóban. 
A németországi egyetemeken tanuló szász ifjak és kimenő kereskedők 1520-ban már 
magokkal hoztak Luther könyveit s azok által az emberi lelkeken borongó homály 
szétoszlatásának nagy procedurája kezdetét vette, mert első csirájában már a szászok közt 
igen sokan befogadták az új tant. 1522-ben Szeben két káplánja, Ambrus és Weih Konrád már 
nyiltan hirdették a tisztult vallást, mire kezdetét vette az ellenműködés; az 1523-iki 
országgyülés a lutheránusokat élet- és vagyonvesztésre itélte, az érsekség a hitujitó káplánok 
felküldését rendelte el; de a szebeni biró a Rómában időző érsek visszatértéig elhalasztotta, s 
ez alatt az új tan mindenütt terjedt. Nem tudta azt meggátolni a király rendelete, mely a szász 
királybiráknak, városbiráknak megrendelte, hogy Luther könyveit elégessék; nem az érsek 
küldöttjének Szebenben való megjelenése, ki minden házat felkutattatott, Luther könyveit 
elégettette, többeket a törvényszék előtt Luther tanainak visszavonására szoritott*Lásd 
Hanner Hist. Eccl. 160–164. Benkő Milk. II. 450. s köv. lap.; nem az hogy 1524-ben aug. 25-
én az esztergami érsek a szebeni és brassai decánoknak elrendelte, hogy Luther követői ellen 
az egyházi kiközösitést minden vasárnap a szószékről hirdessék, iratait, könyveit nyilvánosan 
elégessék*Lásd Kemény József Apparat. Epist. I. 109. 1525-ben László esztergami érsek 
Jakobinó Marczell, vallástan és müvészet tudorának, brassai lelkész és decánnak, éppen a 
derengő reformatio ötletéből tágabb egyházi hatáskört enged. Lásd Benkő Milk. I. 241.; nem 
az 1525-ki rákosmezei országgyülésnek a lutheránusok kipusztitását elrendelő szigorú 
határozata. Az isteni szikra feltartózhatlanul terjedt, Szebenben már ez évben iskola alapittatik 
(Hecht János házában) s nyilvános lutheránus isteni tisztelet tartatik. Elősegité nagyban mind 
ezt az elmérgesült egyházi viszály, s azon körülmény, hogy ez időben a Királyföld a milkoviai 
püspökségtől függvén, az esztergami érsek rendeletei vagy tekintetbe nem vétettek, vagy 
lanyhán teljesittettek, s az egyház ily fenyegető villámai gyengéknek mutatkoztak, a 
korszellemmel s ennek hirnöke Honterussal, azon egyszerű egyetemi tanulóval szemben, ki 
Brassóban saját földijei közt megjelenvén, szabad eszméket hirdető beszédével behatott a 
szivek szentélyébe; felgyujtván az eszmélet szikráját s előidézve a szellemi vívmányok azon 
diadalát, melyet többé emberi hatalom fékezni nem tudott. Szétterjedt az nem romboló árként, 
hanem áldásos üdv esőként, mely kicsiráztatá az eszme elhintett magvait, s előkészité az 
emberiség lelkiismereti szabadságának fényes diadalát. 

Brassó vallástörténelmének legfontosabb korszakához értünk, melyre röviden reflectálnunk 
kell. Az erdélyi szász irók élénk képzelődése oly szerepet és befolyást tulajdonit az Erdélybe 
telepedett német gyarmatoknak, a melyet ők soha se gyakoroltak, a midőn az követelik, hogy 
a szászok voltak a nyugati civilisatio közénkbe való átplántálói, s a közmíveltség terjesztői, 
sőt vannak oly irók is, kik a magyar birodalom megvédésének áldicsfényével is akarják e kis 
nemzettöredéket körülövezni. Hogy ez állitásuk légből kapott, azt felesleges bizonyitani, hisz 
tudjuk, hogy a magyar nemzet az Árpád s főleg a vegyes házakból való uralkodók idejében, 
nemcsak az európai műveltség szinvonalán állott, hanem politikai és alkotmányos fejlettség 



tekintetében túlszárnyalta Európa akkori népeit, s e mellett tudomány és művészet is virágzott 
nálunk; a magyar ifjak százával, ezrivel járták a külföldi egyetemeket, s a nemzetet alkotó 
akkori magyar nemesség bizonnyal nem állott Európa többi nemzeteinek nemessége mögött; 
papjai pedig, mint a tudományok akkori egyedárusai bizonnyal oly képzettek voltak, mint a 
nyugati országok lelkészei. A nemzet zöme, persze itt is mint mindenütt, műveletlen volt, 
mert a nép azon korban sehol se jött számitásba, európa-szerte a butaságban való szolgaságra 
lévén kárhoztatva. 

Ami a szászok „ad retinendam coronam”-ra hivatkozó vitézségét illeti, ezt érdeklőleg jó lesz 
éppen a szászok érdekében, ha a behatóbb vizsgálódást mellőzzük. Jobb tehát, ha a 
civilisálásnak e képzeleti követelményeiről szász atyánkfiai lemondván, érdemeiket ott 
keresik, a hol azt feltalálhatják, hol azt jogosan maguknak követelhetik; és ez a reformatio 
terjesztésének elvitázhatlan érdeme, mert az kétségtelen, hogy a reformationak a székelyek 
közti gyors elterjedésére a brassaiak, s főleg e városnak legkitünőbb fia Honterus nagy 
befolyással volt. 

Erre vonatkozólag, valamint a reformatiónak Brassóban való meggyökerezése és elterjedésére 
nézve igen érdekes adatokat találunk Benkő Józsefnek kéziratban levő „Filius posthumus” 
czímű munkájában*Ezen kézirat az erdővidéki ev. református esperesség levéltárában van 16-
ik fiok 16-ik csomagában; az itt hivatolt közlemény annak 4-ik és következő oldalán van., 
melynek erre vonatkozó részét ide iktatni szükségesnek itélem. 

„Kérdés. Mikor és miképen terjedt el a reformata vallás Erdővidéken? 

Felelet. Minekutána Luther Márton feltámadott volna X. Leo pápa ellen, és az ő indulgentias 
követe Tezelius ellen és a római ecclesiától megkülönbözvén, másokkal együtt 
Németországot reformálni kezdette volna, arra csak kevés idő alatt a Németországra kijáró 
kereskedők be kezdék Erdélybe s nevezetesen Szebenbe hordani a Luther M. nyomtatásban 
kiadott könyveit, melyeknek olvasásával legelsőbben a szász nemzet kezdé elhagyni a római 
vallást. E mellett ugyan Németországról jődögelni kezdének hazájokba a tanulás kedveért 
bujdosó szászok és magyarok, kik által csakhamar lábrakapa a reformatio Erdélyben szélyel 
Csik és Gyergyó tartományain kivül, mert ott a reformatio soha sem volt. De nevezetesen 
Háromszékre és Erdővidékre brassai Honterus János által hata el a reformatio. Ugyanis ez a 
Honterus János, kit a német- és más országi tudósok erdélyi evangelistának neveznek vala, 
Brassóban való születése s némely erdélyi oskolában való serény tanulása után tudományának 
öregbitéseért ment vala elsőben Lengyelországban Krakkóba, onnan Helvétiába, holott is a 
basiliai akademián magát sokféle szép tudománynyal megékesitvén, szép hirét messze 
kiterjeszté; onnan hazájába jött, hozván magával könyvnyomtató eszközöket és a 
nyomtatáshoz értő jó mesterembereket. Brassóba érkezvén, fölvétetett az iskolában való 
tanitásra s azután azon városi ecclesiában való szolgálatra (papságra). A Luther reformatiója 
szerint való tudományt elsőben csak háznál kezdette tanitani, de azután sokasulván az ő 
tanitását szerető emberek, az utszán kezdett tanitani, s még máig is emlegetik és mutatják a 
brassaiak azt a helyet a fekete utszában, az hol egy fűzfára felállván, hathatósan prédikálott. 
Igy vétetődött fel aztán a papságra. Hathatós tanitása által annyira vitte nem sokára a dolgot, 
hogy 1542-ik esztendőben nemcsak Brassóban, hanem az egész Barczaságon is az ő és 
melléje társalkodott (igy) tanitók munkája által az urvacsorája mind a két szin alatt osztatott. 
Nagyon segitette Honter a reformatiót ezeken a helyeken a jó könyveknek elbővitése által, 
mert azon kivül, hogy önönmaga szép könyveket irt és világra bocsátott, Luthernek is némely 
munkáit ujolag kinyomattatta, melyeket vellegetvén nemcsak a barczasági, hanem a 
háromszéki és erdővidéki papok is és értelmesebb nemesek, azoknak olvasása meghajtotta 



őket és általuk a községet is a reformatióra. Annyira el is hiresedett Honter a mi 
Székelyföldünkön tanitásaért és jó könyveknek elbővitéseért, (mert olcsón árulja vala, hogy 
hamarább lábra kaptassa a tudományt) hogy még a község közül való asszonyok is az ő nevét 
megtanulták és Henter Jánosnak hivták. 

Abban az időben az I. János király özvegye Izabella beszorittatván Magyarországról 
Erdélybe, midőn beérkezett volna az ő fiával II. János királylyal és annak tutorával 
Martinusius György baráttal, ennek a barátnak ösztönzéséből országgyülést hirdetett 
Kolozsvárra Anno 1543, hogy ott főképpen a vallás dolga iránt tanácskozások és igazitások 
lennének, és megparancsoltatott vala Honternek is, hogy ott személyesen megjelennék. Sokan 
gyülének oda Erdélynek minden részéből, sokan a Székelyföldről is, nemcsak a kik kötelesek 
voltak ott megjelenni, hanem sokkal többek mások, nagy hire futamodván annak, hogy ott 
igen nevezetes dolgok fognának véghez vitetni. 

Ott a vallás dolgát minden mesterséggel, módokkal próbálgatták; de sem vetélkedésekkel, 
sem fenyegetésekkel, sem pedig igéretekkel a reformálódott személyeket vissza nem 
állithatták az előbbeni vallásra, sőt sokan reformálódtak azon alkalmatosságból, 
megvilágosittatván az addig nem értett dolgokról. Ezen országgyülése után az abból haza 
érkezett személyek által is nagyon terjede a reformatio a székely helységekben. Ilyen útakon 
és ezen időben juta el a reformatio ezen mi erdővidéki tartományunkba is. De csak adjuk meg 
Honter Jánosnak azt a becsületet, hogy a Székelyföldre és Erdővidékre nézve ő tett ebben 
legtöbbet. 

Én is itt mint egy mulólag azt a becsületet teszem neki, hogy a Honter nevezetről emlékezetet 
hagyok, ugyan is, az ő igaz vezetékneve nem Honter, hanem Gros volt és édes atyját is Gros 
Györgynek hivták, melyszerint ő neki is igaz neve Gros János volt; de a mint szavabevehető 
emberektől hallottam, az a beszéd maradott rólla emlékezetben, hogy midőn bujdosásában 
vizen való veszedelemben forgott volna s csaknem bele holt volna a vizbe, az Isten ugy 
szabaditotta ki őtet, hogy a partnál egy borzafát ragadott meg és az által jött ki a szárazra, s 
minthogy a borzafának neve németül Hollunder, melyet a szászok contracte Honter-nek 
neveznek, innen eredett az ő Honter neve. Egy társa pedig szabadult meg mogyoró vesszőnek 
megkapása által, és ez Haslerusnak nevezte magát, háladatos emlékezetre, levén magyarófa 
németül Hasel. 

Azért akarám e dolgot megemliteni Honterről, hogy ez a közönségessé tétetett könyvekben fel 
nem jegyeztetett, vagy legalább én nem emlékszem, hogy olvastam volna egy könyvben is. 
De a féltett dolog a való terjesztésében a legnagyobb eszköz, és ő áldott emlékezetű ember 
vala. Csikba és Gyergyóba is behat vala általa a reformatio, mert kivált a papok hajlandók 
valának arra ezen tartományban, nevezetesen némelyek azon fundamentumon, hogy a 
papoktól a házasság helytelenül tiltatik, mint Pius pápa is mondotta: Sacerdotibus magna 
ratione sublatas nuptias majori restituendas videri; a mint felirta könyvében Platina a római 
pápák életének tudós historicusa stb.” 

Benkő hű képét adja itt Honterus áldásos hatásának és nagy alakjának, kit kétségtelenül ugy 
kell tekintenünk mint történelmünk egyik legritkább jelenségét, mint korának legjótékonyabb 
szellemét, mint azon korszak nagyszerű átalakulásának dicső kezdeményezőjét, mint a 
lelkiismeretszabadság és vallási fenköltség – mely ama korban a politikai szabadságnak is 
főtényezője volt – egyik legnagyobb apostolát. Ő volt az első fáklyagyujtó itt köztünk, ki a 
tisztult hit világosságának első sugarait szétterjeszté Erdélynek Róma zsarnoksága által lelki 
vakság sötétjébe sülyesztett népe közt, ki itt a nyugati keresztyén világ véghatárain a 



protestantimusnak első erős bástyáját felállitá. Honterus érezte és tudta, hogy keleti 
származású népünk a keletről jövő behatások iránt fogékonyabb, s valamint a keresztyénség 
elsőben is keletről jött hazánkba s onnan terjede nyugat felé, ugy a keresztyénség 
emelkedettebb fogalmának, a középkorban ráragadt salaktól azt megtisztitó reformatiónak is, 
itt a haza keleti véghatárán inditá meg üdvhozó mozgalmát; s hogy az gyökeret verhete s 
akadálytalanul terjedhete, kétségtelenül az erdélyi fejedelemség keletkezésének, az az által 
támadott szabad eszmemozgalomnak, s főleg a bennlakó magyar, székely és szász népelem 
érettségének köszönhetjük, mert a midőn 1533-ban a külföldi egyetemekről haza tért 
Honterus előbb könyvei- s később szóval is hirdetni kezdé az uj tant, midőn a brassaiak a 
reformatiót elfogadva Honterust papjuknak választották, s a Brassóban volt ferencz-rendű 
szerzeteseket és domonkosokat apáczáikkal együtt elüzték*Lásd Bzenszky Rezső 
Collectanoa, kézirat a gyulafehérvári Battyány-levéltárban., Gerendi Ferdinándnak erdélyi 
püspöke és helytartója hajlammal és akarattal birt arra, hogy az üdvös mozgalmat durva 
kezekkel elnyomja, s Honterust a nagy apostolt hitelvei vértanujává tegye; de annyi erővel 
nem rendelkezett, hogy a megtarthatni hitt Erdélyt Zápolya támadásai és a reformatio 
világossága ellen is fedezze, nem főleg azért, mert habár a szászokkal a terrorismus útján 
könnyebben elbánhaték vala; de ott volt a reformatiót elfogadott székelység a háttérben, 
melynek akkor hatalmas fegyverével szembe szállni tanácsos nem volt. 

Egyik érdeket Gerendinek el kelle hanyagolnia, egyiket a másnak alárendelnie, s ő – 
kétségtelenül az emberiség javára – a politikára, az osztrák érdekek védelmére fektete a fő 
sulyt; s igy Honterus nagy műve a székelyek által fedezett, s ekként Gerendi hatáskörén túleső 
távoli Brassóban nemcsak teljesen végre lett hajtva, hanem onnan mint góczpontról a 
székelység közvetitése folytán szétterjedt egész Erdélyben. 

Zápolya nagyon türelmes volt a vallás iránt; ő sokkal inkább felfogta azon előnyt, a melyet a 
protestantismusnak a túlbuzgó Fedinánd általi üldözése neki nyujtott, hogysem azt 
veszélyeztetni akarhatta volna; püspöke Statelio mutatott ugyan némi hajlamot az új tan 
üldözésére, de a nagyszerű küzdelmek, melyek az erdélyi fejedelemség alapját megveték, a 
folytonos harcz, melyet a magyar nemzet két oldalról fenyegetett lételeért küzdött, s főleg 
Statelionak folytonos külországi udvarokhoz való küldetése*Statelio több alkalmakkal, de 
nevezetesen 1538-tól 1540-ig volt a franczia és más udvaroknál mint Zápolya követje. Lásd 
Kővári Erdély története III. 50 és 60. lap., igen nagyban elősegiték az eszme győzelmét: a 
reformatio megizmosodását. Izabella kormányra jutásakor mindenható ministere Martinuzzi, 
ki ismét inkább volt politikus mint katholikus főpap, a szászokat, és a reformatiot elfogadott 
székelységet elidegeniteni nem akarhatván, elnéző volt a vallási újitások iránt, annyival 
inkább, hogy az új hit ekkor már annyira el volt terjedve, hogy Petrovics, Batthyáni, s az 
udvari fő emberek igen nagy része vallotta azt; csak 1543-ban, amidőn az álnok és 
változékony Martinuzzi Ferdinándhoz hajlott, kezdett a reformatio ellen azért – hogy 
Ferdinánd kegyét kiérdemelje – föllépni s Honterust az ez év febr. 26-án Tordán tartott 
országgyülésre meg is idéztette. Honterus maga nem jelent meg, csak pap társait küldötte el; 
de már ekkor, oly annyira meg volt erősödve a protestantismus Erdélyben, hogy Martinuzzi 
minden erőlködése daczára a reformatio ügye ez országgyülésen inkább diadalt aratott*Lásd 
Benkő Milk. II. 467, Chron. Fuchs. Oltard. I. 54 és Katona Hist. XXI. 260., minthogy 
megszorittatott volna. Martinuzzi a hatalmat magához ragadván, Tordán megbukott tervét 
tovább füzte s 1545-ben kimondotta a protestánsok üldözését, mire Izabella udvarának 
protestáns tagjai azzal feleltek, hogy ez év sept. 20-án Erdődön a református vallást 
formulázták*Lásd Benkő Milk. II. 531, és Szalay Histor. IV. 256., az erdélyi szászok pedig 
Medgyesen tartott zsinaton tisztázták, s Martinuzzi üldözése ellen szövetségre léptek, kinek a 
székely-vásárhelyi nov. 1-én tartott országgyülésen hozott azon határozatát, hogy 



templomkastélyaikat lerontva Brassót, Szebent és Segesvárt tegyék nagyobb erődökké, 
nemcsak nem teljesiték, hanem Honterus által törvényeiket német nyelvre forditatva, a 
magyarokat városaikba való telepedéstől eltilták. Igy szülemlett meg Martinuzzi oktalan 
vallási üldözéséből a szászok vallási és nemzetiségi különszakadása*Lásd Benigni Trans. II. 
101. és Miles W. Engel 40.. Pedig Erdély fényesen bizonyitotta be, hogy Martinuzzi 
esztelenségét roszalja, mert alig pár év leforgása után az 1557-ki tordai országgyülésen egy 
bölcs és előrelátó kormány előljárása mellett az ország köztörvényhozása törvénybe igtatta, 
hogy „mindenki azon vallást kövesse, a melyet inkább akar”, szóval kimondá a teljes vallás 
szabadságot akkor, a midőn Európa legtöbb országában a lelkiismeret szabadság inquisitiók 
és bertalanéji mészárlásokkal üldöztetett és nyomatott el. 

Különben a már gyökeret hajtott protestantismus még nem volt teljesen megállapodva; mint 
mindenütt ugy nálunk is a vallási viták s hitelemzések napi renden voltak; igy a tordai 
országgyülésen sept. 28-ra Kolozsvárra rendelt általános zsinaton, Erdély csaknem minden 
protestáns papja egybegyült, s mivel az urvacsora felett a vélemények meg nem egyezhettek, s 
a nagyobb rész a kenyér és borban csak jelképet látott, ez a Cálvint követők különvalását 
eredményezte*Lásd Kemény József gyüjteménye Cod. Art. Diet. I. 611.. 1561. febr. 6-án 
Medgyesen egy másik országos zsinaton megkisérték a vélemények egyesitését; de a szászok 
a külföldi hitrokonok megkérdezésének szükségességével elnapolták a kérdés 
megoldását*Liles Würg. Eng. 76–77., minek eredménye lett, hogy az 1564. jan. 20-án 
Segesváron tartott országgyülés a vallásszabadságot ujból törvénybe iktatván, az ezt 
követőleg jun. 4-én Tordán tartott országgyülés hivatkozva az ismételten szentesitett 
vallásszabadsági végzésekre, a katholikus és lutheránus hit mellé a Cálvin szerinti református 
vallást is a bevett vallások közé iktatta*Kemény József Cod Art. Dit. I. 393 és 405.. Pár évvel 
később (1566-ban) a protestantismus legújabb és tisztultabb kiadását az unitarus hitet is 
hirdetni kezdette Dávid Ferencz és a vele majdnem mind e kérdésben egy értelmen levő 
Blandrata György*Székely S. Unit. vallás tört. 62., s ezek tana, támogatva mindkettőnek 
tekintélyes állása és különösen Dávid Ferencz az éles-eszű és hitvitákban, mint a szónoki 
széken páratlan szónok ékesenszólása és dogmatikai munkái erős logikája által, oly gyors 
hóditásokat tőn, hogy az 1571. jan. 6-án Székely (Maros) Vásárhelyen tartott országgyülés 
nemcsak a bevett vallások közzé sorozta*Lásd Mike Art. Diet. I. 491., hanem maga János 
Zsigmond fejedelem is, vele az udvar és legtekintélyesebb főurak azon hitre tértek át, mi által 
Erdélyben nemcsak biztositva volt a protestantismus fölénye, hanem Csík kivételével az egész 
országból teljesen ki lőn szoritva a katholicismus. 

Az ev. reformátusok és unitáriusok 
Brassóban. 
Erdély magyarsága és a székelység leginkább a Cálvin-féle és az unitárius hitet vette fel; a 
szászok a Honterus által kezdetlegesen hirdetett lutheránus valláson maradtak, bár közöttük is, 
ez időben igen sokan voltak Cálvin követők, ugy hogy egész káptalanok vallották azt*Lásd 
Bod Pétert és Hannerus Historia Eccl. 263. lap.. Brassó lakossága azon időben túlnyomólag 
magyar volt, mint azt alább ki fogom mutatni; s különben is a németség itt kis csoportban a 
többi szászoktól teljesen el különitve, a székelység közé beékelve, ezek fegyverének fedezete 
alatt élvén, nagyon természetes volt, hogy akkor, a midőn a székelység az eredeti lutheránus 
hitet az ev. reformátussal cserélte fel, Brassó is ahhoz hajlott, a mit eléggé bizonyit már csak 
az is, hogy a Honterust követett Wagner Bálint halála után a Cálvin hitelvét vallott, s azért a 
medgyesi országgyülésen ki is közösitett Heltai Gáspárt hivták meg 1557-ben brassai 



papnak*Lamp. Lib. 2. 118., ki azt el nem fogadván, 1561-ben a szász káptalanok élénk 
ellenzése daczára a szintén Cálvin követő Amicinus Titust hivták meg lelkésznek*Beitr. und 
A. von Trausch., ki Brassót az ev. református hitfelekezeten tartá egészen 1563-ig, midőn a 
lutheranismussal rokonszenvező barczai káptalan ellenműködése és támadásai által 
elkeserittetve letette papságát, s Kolozsvártt 1566-ban mint orvos halt el. Amicinus távozta 
után Brassó még mind hullámzott a reformatio két hitfelekezete közt, s Cálvin hitelvének 
követői még sokáig annyira túlsulyban voltak ott, hogy ev. református papot akartak 
hívni*1572-ben Bogner Péter megválasztott brassai pap Oltard Mártonhoz intézett levelében 
maga mondja, hogy Brassó magyar concionátort kiván. Lásd Dück Geschichte des kronstädter 
gymnasiums, 1845. évfolyam 50. lap., de a többi s nevezetesen a szebeni szászok átlátták, 
hogy ez nemcsak vallási, hanem nemzetiségi kérdés is; tudták, hogy ha Brassó ev. református 
hiten marad, akkor miként Kolozsvár, Torda és Enyeddel történt, szintén magyarrá fog lenni; 
s azért mindent elkövettek, hogy ott a lutheránus hitnek fölényt biztositsanak. Erre nézve a 
barczai káptalan némely papjainak megnyerése által hatottak leginkább; ezek a nép között 
Luther tanait mint nemzetiségük egyedüli menedékét hirdették. 1594-ben a szász püspökség 
alá tartozandóság áterőszakolása által a tért biztositák, az ev. református papokat Brassóból és 
a szomszédos falukból elzavarták, s helyükbe lutheránus papokat tettek*Szeli krón. 7.. De 
ezen áttérités csak a szoroson vett szászokra terjedt ki, mert a magyarság ugy a barczasági 
tizfaluban, mint Brassóban továbbra is a helvét hiten maradt, s a szászoktól külön papja volt; 
sőt Brassóban a János Zsigmond alatt felmerült legifjabb szülöttje a reformatiónak: az 
unitarismus is tért foglalt; ezeknek ottan virágzó és népes egyházközségük volt egészen 
Bethlen Gábor korszakáig, a midőn az ev. reformátusoknak erőszakos püspöke Keserüi Dajka 
János nem a legszelidebb módon téritette át a háromszéki tractus 62 unitárius ecclesiát az ev. 
református hitre; az ekkor áttéritettek közt volt a brassai unitárius ecclesia is, mely csak 1662-
ben, tehát már Apafi korában olvadt be teljesen az ev. református egyházközségbe*Lásd 
Székely Sándor Unit. vallástörténet 132–133. lap.. 

Az unitárius ecclesia beolvasztásáig Brassóban két magyar egyházközség volt, mert hogy az 
unitárius mellett azon időben az ev. reformátusoknak is volt külön egyházközsége Brassóban, 
azt Szeli krónikájából látjuk, hol az 1651. évig Brassóban volt magyar ev. református papokat 
följegyezve találjuk, és pedig: Bikafalvi Andrást, a Szemeriról oda vitt Ilyefalvi Jánost, a 
Sárospatakról oda vitt Benő Ananiást, a fehérvári ecclesiából oda ment Halmágyi Dánielt és 
Böszörményi Jánost*Szeli krónikája 17. Ezek nem kriptó-cálvinisták mint Szeli lutheránus 
túlbuzgóságában irja, hanem valódi és nyiltan református vallást hirdető ref. lelkészei az 
akkor e hiten levő brassai magyarságnak.. Ezen lelkészek névsora nemcsak hatalmas 
bizonyitvány a mellett, hogy Brassó magyarságának egy része az unitáriusokon kivül ev. 
református hiten volt, hanem azt is tanusitja, hogy Brassó ev. református e községe nagyon 
tekintélyes lehetett, mert különben Fehérvárról, a fejedelmi székhelyről és Sárospatakról, a 
reformátusok akkori legtekintélyesebb központi helyéről lelkész ide nem jött volna. A 
reformátusok egyháza ez időben a klastrom-útczai régi domonkosok-féle Sz.-Péter-Pál egyház 
volt*Lásd Benkő Milk. II. 221–222 lap., mely Brassó templomai között a második helyet 
foglalta el, s mely régi királyainktól a katholikus korban nagy alapitványokkal volt ellátva. 

Brassóban – mint egyáltalában a szász városokban – a politikai és vallási szabadságot nagyon 
önző modorban szerették magyarázni; a polgári szabadságot a szász polgárság kétségtelenül 
nagyra becsülte, és megtartására mindent elkövetett; de szabadságszeretetében igen egyedárus 
természetű volt, s azt csak magára nézve tartotta becsesnek; a körülötte levőket – kikre 
hatalmi köre kiterjedt – a hol lehetett leigázta, s az önkormányzat áldásaitól, a közügyekre 
való befolyástól mindenhol megfosztotta. – Amint tették ezt a királyföldi szászok a 
területükön oly nagy számban lakó oláhokkal a legújabb időkig, s amint tette, sőt teszi még 



ma is Brassó az ott lakó magyarokkal, oláhokkal, görögökkel és a szegény tizfalusi 
magyarsággal, a melynek Brassó által előidézett sanyarú sorsát, százados szolgaságát, s 
vagyoni kifosztását már fennebb előadtam. 

De ezen elnyomási törekvés nem csak a politika terén mutatkozott, hanem meg volt még 
nagyobb mérvben a vallás terén is, a mit Brassóban fokozott még az is, hogy a szászok itt 
kevesen, a többi szászoktól teljesen el levén különitve, a lutheránus vallásnak terjesztése 
egyértelmű volt a germanizálással: tehát a nemzetiségi terjeszkedéssel, s a miként a II. 
Rákóczi György által kezeikbe adott Törcsvárhoz tartozott 10 magyar falut erőszakosan 
lutheránussá tették, ugy a brassai magyarság áttéritésére is mindent elkövettek. Ez azonban az 
erélyesebb nemzeti fejedelmek alatt, a mikor előbb az unitárius, később az ev. református 
vallás volt Erdély uralkodó vallása, nem ment oly könnyen, a gyámoltalan Apafi uralma alatt 
azonban már bátrabban léptek fel vallási üldözéseikkel, s 1665-ben a brassai ev. református 
magyarok lelkes papját Böszörményi Jánost, – ki nemes tüzzel és önfeláldozással védte hivei 
érdekeit: ami egy volt a magyarság fennmaradásával – minden módon boszantották, 
börtönözték, s végre el is üldözték, valamint elüldözték 1668-ban utódját Krizbai Tamást 
is*Lásd Szeli krónikája és a Nemere 1871-ki évf. 87–90. számaiban levő eredeti okmányok 
alapján közlött érdekes czikksorozatot.. De az ily inquisitori erőszakoskodás, az üldözöttek 
feljajdulását, s ez a fejedelem és a tanács urak beleszólását vonta maga után, miért a 
circumspectus szászok egy időre felhagyván az erőszakkal, a csel és a megvesztegetés útjához 
folyamodtak s a brassai református papok közül igyekeztek czéljaik kivitelére eszközt 
csinálni. Ez némely református pap hitszegése által részben sikerült is, amint kitetszik egy ez 
ügyben tartott igen nevezetes esketésből, melyet mint a brassaiak téritési erőszakoskodásának 
igen nyomatékos bizonyitványát, s mint a brassai ev. reform. magyarok multjára vonatkozó 
nem csekély fontosságú okmányt egész terjedelmében ide iktatok*Ezen Extractus Relatoriae 
Coronensis felirattal jelzett okmány meg van eredetiben Kemény József gyüjteménye Trans. 
Posses. C betü; keletkezési korszaka ugyan nincsen megjelölve, de az irmodor és a betüalakok 
ez okmánynak Apafi korából való származására útalnak.. 

„A brassai magyar eccla a memoria hominum meg volt s az fejedelmektől az harminczadból 
meg is jár fizetésük Ttis (Testis) 1–19 maga a biró is megvalja Ttis 20–28. 

Az mesternek is pénzt akart egyszer adni Cserei Farkas ur, a tanács ellent tartott benne hogy 
el ne vegye s vissza is adatták Ttis 26. 

Kenyérrel és ostyával osztották az urvacsoráját a ki melyikkel akarta azzal vette; de azután a 
Capitulum rontotta el. Ttis 1–4, 7–9, 12, 14, 17. Krizbai Tamást a tisztek (brassai előljárók) 
inpediálták, hogy kenyérrel ne ossza; maga a biró (brassai biró) valja Ttis. 20. Pávai Tamás 
harminczados idejében is kenyérrel osztották Ttis 27. 

Mostani halmágyi pap Gothárd Márton kezdette csak ostyával osztani Ttis 2, 4. Kenyérrel is 
osztotta az előtt; de egykor az fő pap (brassai lutheránus lelkész a nagytemplomnál) és a biró 
gátolták meg. Ttis 4, 12, 13, 14. Rákóczi fejedelem idejében Gothárd pap kenyérrel osztotta 
Ttis 2, 6. Tamás pap is kenyérrel Ttis 28. 

Az előtt mind kálvinistát, mind lutheránust azon ecclában sine discretione paeeáltak. Ttis 1–5, 
8, 11, 12, 17. 

Pávai Tamás harminczados betegségének alkalmatosságával ellenezték egyszer, hogy az 
úrvacsoráját kenyérrel ne vegyék Ttis 5. 



Szende Miklós, Szakács Mihály, Hajdú János csak az jólakásért lettenek lutheránusokká, Ttis 
12, declerat etiam exparte Ttis 13, 17, 18. 

Az eő Ngok fizetését, hogy ezután fel ne vegyék csak azért munkálkodott az mostani brassai 
magyar pap (alkalmasint Szeli György), az tanács előtt benne, hogy eő Ngok keze azon ecclán 
ne lehessen Ttis 12. Az előtt ezen magyar pap is vette fel az eő Ngok fizetésit, jóllehet most 
contrareal Ttis 13. maga is valja az mostani pap, hogy felvette Ttis 25.” 

Az itt közlött okmányból kitűnik, hogy a brassai ev. ref. ecclesia a midőn egyfelől az ország 
fejedelmeinek kegyeiben és pártolásában részesült, másfelől a szászok támadásainak volt 
czélpontja, kik mindent elkövettek, hogy azt lutheránussá s ezáltal hiveit németekké 
változtassák át. E czélra a különben szűkmarkú szászok az áldozattól sem rettentek vissza, s e 
fegyvert is alkalmazták arra, hogy a magyarok papjait saját czéljukra megnyerhessék. 
Fájdalom, ez részben sikerült is, mert a mint fennebbi okmányunk mondja: Gothárd Márton, s 
ennek nyomában Szende Miklós, Szakács Mihály és Hajdu János a jóllakásért eltértek eredeti 
hitüktől, s az által a magyar érdekeket önző czéljainak feláldozák. Ezeknél sokkal 
veszélyesebb és sokkal hatalmasabb eszköz volt Szeli György, ki kassai tanulóból törcsvári 
iródeákká, majd brassai iskolamesterré, csernátfalusi lelkésszé s végre brassai pappá lett. Ez 
tanult s nagyon megnyerő modorú ember volt, ő eleinte küzdött, erélyesen szembe szállott a 
szász papság hatalmaskodása és elnyomási törekvéseivel, de később a küzdelemtől 
megtöretve és a szász papság csábképeitől elvakíttatva, megmaradhatásáért, megtagadta hitét 
s lutheránussá lett*Lásd a Nemere 1871. évf. levő czikksorozatot. nem csak, hanem 
hittéritnöki szerepre is vállalkozván, mint nagyon művelt és közkedvességű ember eldődeinél 
sokkal veszélyesebbé lett; ő már most a szász papság szolgálatában levén, legtöbbet tett arra, 
hogy a barczasági 10 magyar falu, valamint Brassó magyarsága is az addig vallott ev. 
református hitről a lutheránusra tért át. Ez áttérés a 10 faluban teljes volt; de Brassóban sokan 
hűk maradtak őseik hitéhez, mint Gödri mondja: „erős calvinista magyarok” voltak, s mivel 
ezeket minden módon gyötörték, üldözték*Már nem csak a szászok, hanem a suprematiára 
jutott magyar lutheránus papok is, elvett templomuk is akkor a magyar lutheránusoknak 
adatott át., a maguk épitette papilakot elvették, s 160 év óta békésen birt klastrom-útczai 
templomukból is kizavarták, panasszal járultak Apafihoz, ki Szelit magához hivatván, 
komolyan megfedte, s a brassai papságtól eltiltván*Szeli György ekkor Apáczára tétetett át 
lelkésznek, fiai az apjuk által megkezdett művet folytaták s a szász érdekeket promoveálták, 
mig unokája a krónikairó Szeli József (előbb brassai iskolamester, később hosszúfalvi, végre 
brassai lelkész) a barczasági magyarság lutheránus hitre téritését teljesen végrehajtotta., 
helyette dálnoki Gothárd Jakabot*Gödri Historiájában Gothárd Jánosnak mondja. rendelte 
Brassóba, s 1675-ben a brassai tanácsnak és harminczadosnak meghagyta, hogy a brassai 
orthodox (ev. ref.) lelkész és papnak a törcsvári harminczadból fizetését pontosan kiadják*A 
Fogarasban márcz. 29. kelt rendelet igy szól: Ennek előtte esztendőnként a brassai magyar 
papnak törcsvári harminczadunkból járván 50 ftja, ugyanott a magyar mesternek 25 frtja, 
kegyelmesen és serio parancsoljuk hűségteknek, hogy a megirt brassai papnak annuatim 50 és 
az ugyanott levő m. mesternek 25 ftját kiadni el ne mulassza stb.. Gothárd az alakjából és 
természetéből kivetkőztetett brassai magyar ev. ref. egyház reorganisatiójához, hamvaiból 
való fölélesztéséhez nagy erélylyel fogott, s ugy látszik, nagy sikerrel járt el. Gothárd halála 
után egy darabig nem volt a brassai reformátusoknak saját lelkészük, hanem Háromszékről 
járt be pap nagyobb ünnepélyeken isteni tiszteletre; de ezeket a szász urak boszantották, 
üldözték s meg is kárositották, legalább ezt következtethetjük az oltalmukra közbelépett 
Apafinak egy 1677-ben Fogarasból kiadott rendeletéből, mely igy szól: Mivel pedig a mint 
informáltattunk, bizonyosan azon ecclesiában (brassai) vannak számosan reformata religión 
levő emberek, kik is lelkiismeretök sérelme nélkül az augustana confessión levő ministerektől 



az urvacsorával nem élhetnek. Mi is nem akarjuk behunyt szemmel nézni azoknak is lelki 
szükségüket. Parancsoljuk a sepsi-széki orthodox religiónkban levő senior T. Vásárhelyi 
Jakab hivünknek, hogy valamikor szoktanak a mi igaz ref. ecclánkban urvacsorát osztani, 
mindenkor vagy maga menjen be, vagy más becsületes atyafit küldjön be és a hostatban egy 
reformatus ember házánál szolgáltassa ki az urvacsoráját, hogy éljenek azon református 
emberek minden alkalmatossággal stb. Azonban a mely igaz predicator becsületes hivünk 
dispositionk szerint a communiónak kiszolgáltatásában bemegyen a hostatba, se személyében 
becsteleniteni, annál is inkább háborgatni és semmiben kárositani ne merészeljék. A kik 
egyébként cselekesznek, semmiképpen serio animadvertation-kat el nem kerülvén*A brassai 
ev. ref. levélt. levő eredet után közölve Nemere 1871 évf.. 

Tehát lelkész és templom nélkül de még is – mint e rendelet mondja – számosan voltak 
Brassóban még erős calvinisták; kiknek számára ismét lelkes védő és vigasztaló támadt egy 
másik Gothárdban a fejedelem által oda küldött Gothárd Jánosban, ki ugy látszik, az 
eltántorodottakat is nagyrészt visszatéritette, minek következtében 1679-ben a fejedelem a 
városbeli nagy templomnak visszaadását is elrendelte*Lásd Manuale I. Sartoris Rerum 
Eccles. sub tit. Corona.. Ezt a szászok nem akarván teljesiteni, a fejedelem uj templom 
épitését rendelte el, s még ez évben kiküldötte Nemes János, Mikes Kelemen, és Mikó István 
fejedelmi biztosokat Brassóba azon rendelettel, hogy az orthodox valláson levőknek 
templomhelyet nézzenek ki, s az épitést azonnal kezdessék meg; de a brassai tanács 
ellentmondott s mindenféle kigondolható ürügyek alatt akadályokat görditett annak létesitése 
elébe. A Gothárd János buzgalma által nagyon felszaporodott ev. reformátusok*Gödri János 
Historia Eccl. Hungarica aug. conf. addictae Coronensis czimű kézirati műve (a brassai 
magyar luth. egyház levéltárában) 4-ik lapján mondja, hogy Gothárd János brassai magyar 
luth. pap az egész brassai magyarságot calvinista hitre igérte és kezdette tériteni, de a káptalan 
szemessége által meggátoltatott. látva, hogy a fejedelmi rendeletnek sincs foganatja, s a 
fejedelmi biztosok se tudnak a vallásszabadságnak érvényt szerezni, a barczai káptalan ujabb 
üldözései által vérig boszantatva, az ország törvényhozásához folyamodtak és az 1680-i 
országgyülés május 18-ki ülésében törvénybe iktatta: Hogy a brassai szászok a bolonya-
külvárosi ev. reformátusoknak templomot s szabad vallásgyakorlatot engedjenek, hogy a 
tanács 30 nap alatt templomhelyet jelöljön, s az orthodox valláson levők ezután ne az ágostai, 
hanem saját papjuknak fizessenek. De se a fejedelem rendeletei, se az országgyülés végzései 
nem tudták a szegény brassai magyar ev. reformátusokat a szász papság polypként fojtogató 
karjai közül kiszabaditani; mert a midőn a brassai magyar reformátusok az országgyülés 
végzésébe megbizva, saját pénzen vásárolt telkükre*Magok vettek helyet, mert bár az 
országgyülés elrendelte a tanácsnak, hogy helyet adjon; arra várva nem akartak a templom 
épitését késlelteni. templomépitéshez a szükséges fát egybehordották, a tanács azt hallatlan 
vakmerőséggel összevagdaltatta és elégettette*Lásd Cserei Mihály Hist. 293 lap és Bod Péter: 
„Az erdélyi reformatus püspökök életleirása”, 130. lapján.. Efelett kétségbeesett papjukat a 
lelkes Gothárd Jánost, éppen a midőn panasztételre Fogarasba menne, a guta megütötte és 
elhalt*Lásd Gödri Jánost ugyanott. Azonban Gödri csalódik, midőn Gothárd Jánost 
calvinistává lett lutheránus papnak mondja, mert calvinista papok igen is lettek lutheránussá, 
de megforditva nem; mert nem volt rá inger, miután az ilyek nem jutalmat, hanem üldözést és 
börtönt várhattak., a szegény nyáj pedig pásztor nélkül maradt a farkasok körmei közt. 

Ha ily eljárást követtek akkor, a midőn Erdély trónján református fejedelem ült, midőn az 
ország törvényhozása védőleg lépett közbe, midőn teljes vallásszabadság uralgott Erdélyben: 
képzelhetjük, minő sors várt a szegény brassai református magyarokra akkor, midőn 
nemsokára Erdély az osztrák házból való uralkodók alá került, midőn a csak akkor kötött 
Lipót-hitlevél ellenére az ev. ref. üldözése és irtása – mi a magyarság gyengitésével 



egyértelmű volt – országszerte mindenütt czélba vétetett, s midőn a már előbb is 
hatalmaskodó brassai tanács és papság teljesen szabad kezet nyert a már addig is végtelenül 
gyötrött brassai reformátusok kiküszöbölése vagy beolvasztására. Mert azon korban a vallás 
erősebb tényező levén a nemzetiségnél, Brassóban a lutheránussá létel körülbelől egyértelmű 
volt a szászszá létellel. Ez levén elérendő czélja a circumspectusoknak, mindent elkövettek, 
hogy a magyar nemzetiséggel magukat assimilált ev. reformátusok lételét lehetetlenné tegyék. 
Valóban bámulnunk lehet, hogy ezen többé senki által nem védett, jogaiban senki által meg 
nem tartott hitfelekezet, ha megfogyatkozva bár, de a százados üldözéssel szemben még is 
fenn tudta magát tartani; de csak tengődésszerűleg mert pap és templom nélkül, s senkitől 
többé pártfogoltatva, kitartásra buzditva nem levén, lelkök szilárdsága megtört, s egy részük 
lutheránussá, nagyobb részük katholikussá lett; a kevés megmaradtak*Kiknek számát Gödri 
12 családra teszi. mint vendégek a magyar lutheránus templomba jártak, hol külön padban 
ültek két szásznak gyámkodó felügyelete alatt. Az 1719-ki pestis alatt annyira elhaltak, hogy 
lételük minden nyoma elenyészett s az ezt követett 40 év alatt semmi legcsekélyebb emlités 
sem tétetik róluk. Pedig az életképes csira a keblek szentélyében megtartatott a jövő számára, 
s 1760 körül ismét életjelt adnak, mikor számuk az ujabb székely betelepültek által, annyira 
szaporodott, hogy a négy sátoros ünnep alatt Háromszékről ismét pap kezdett hozzájuk 
bejárni, mit 1761-ben a barczai szász káptalan megtiltott, mignem többszöri kérelmezésre a 
kormányszék a brassai tanácsnak megrendelte, hogy a reform. lelkészeket ünnepek 
alkalmával való bemenetelben ne gátolja; ennek – ugy látszik – nem volt hatása a csökönyös 
szászokra, mert a kormányszéknek egy 1764. márczius 17-ről napozott, a brassai szász 
főpaphoz intézett szelid átiratára találunk, melyben előrebocsátván, hogy a Bolonya 
külvárosban lakozó helvét hitüek korábban élvezett szabad vallásgyakorlatukban 
megháborittattak; megrendeli tehát, hogy ha valamely fontos akadály nem ellenzi, szabad 
vallásgyakorlatukban továbbra is megtartassanak. A fontos akadály azonban meg volt: a szász 
papság vétkes türelmetlenségében, s a helvét hitűek minden módon való kiküszöbölési 
törekvésében, mi egyértelmű volt Brassó magyarságának kiirtásával. És az ármány, jogtiprás 
és erőszakoskodás viharának hullámcsapkodásai közepette mégis fennállott 
nemzetiségünknek e sziklaszála; elnyomni igen, de megsemmisiteni, egészen elnémitani nem 
tudták, a 84 év óta templom és lelkész nélkül tengődők 1783 tájat ismét önszervezésre és 
egyházépitésre kezdettek gondolni; egy lelkes Mentorra találtak Ujvárosi Ist. ügyvédben, ki 
védelmükre felszólalt, s a templom fölépitésére gyüjteni kezdett; de mivel a begyült összeg 
nem volt elégséges, a magyar lutheránusoknak akkor tájt ujból épülő – szászokkal közös – 
bolonyai templomának megnagyitása és kiujjitásához járultak; daczára ezen 
közreműködésnek még se tudták a szászok által befolyásolt lutheránusoktól megnyerni azt, 
hogy Háromszékről évenkint négyszer bejövő papjuk a közköltségen ujjitott bolonyai 
egyházban isteni tiszteletet tartva urvacsorát oszthasson, miért 1785-ben a szász 
consistoriumhoz folyamodtak, s kifejtvén, hogy bár a bolonyai templom épitéséhez ők is 
hozzájárultak, még is őket onnan kiszoritják, s urvacsora osztásra magánházhoz utasitják, hol 
– tekintve azt, hogy a katonaság közt is igen sokan vannak helvét hitűek – megférni nem 
tudnak; kérik a consistoriumot, hogy urvacsora osztásra bejáró papjuk a bolonyai templomban 
évenkint legalább négyszer isteni tiszteletet tarthasson. Azonban a lutheránusok – 
természetesen a szászok sugallatából – ezt semmiként megengedni nem akarták, s a pénzt, 
mivel a templomujjitáshoz járultak visszaadván, ugy a helvét hitüeket, mint az 
unitáriusokat*Az unitáriusok, kiknek egyház községét már 1625-ben megsemmisité keserüi 
Dajka ref. püspök, nem enyésztek el, hanem Háromszékről szintén bejáró papjuk átal buzditva 
fenntarták magukat, s 1785-ben még vagy száz lelket számláltak. 1786-ban ők is kérték a 
lutheránusokat, hogy évenkint egyszer urvacsorát vehessenek a bolonyai templomban; de ezt 
is megtagadták s csak a temetkezést és dijért való harangozást engedték meg, miért az 



unitáriusok is a helvét hitüekhez mentek a kórháztemplomba. kiutasiták az addig közösen 
használt egyházból*Lásd Gödri Hist. 153. s köv. lapjain.. 

Ebből nagy zavar támadt, Ujvárosi közbenjárására a főkormányszék is, még pedig a 
reformátusokat pártolólag beleszólott; s a barczai szász consistorium kénytelen volt ez év 
végével (1785) a pusztán álló kórház-templomot a helvéthitüeknek átengedni, azon 
megszoritó kikötéssel, hogy évenkint csak négyszer tarthatnak isteni tiszteletet*Ekkor 
állandólag Brassóban lakó ev. református volt 250 lélek; mi a katonaság és a szolgálatban 
levőkkel együtt ezer lélekre szaporodott.. Tehát egy századon át huzódott üldözés után 
találtak, ha ideiglenesen is egy pontot, hol megállapodhattak, s az önszervezkedés müvét 
megkezdhették. A kórház temploma omladozó állapotban levén s különben is csak 
ideiglenesen és megszoritással levén átengedve, a jelen század elején ismét fölmerült a 
templomépités szükségességének kérdése. 1803-ban gyűjtenek már e czélra, 1805-ben a 
tanácshoz templomhelyért folyamodnak, ez az engedélyt a templomépités és paptartásra 
szükségelt alap kimutatásától tette függővé; a gyüjtés és kéregetés ismét folyt s 1807-ben 
némi alapot kimutatván, a templomhely és épitési engedélyért ismét folyamodtak; de a tanács 
az alap elégtelenségét ürügyül használta a megtagadásra. Folyamodásaik a tanács és a 
kormányszékhez egymást érték, a gubernium a templomhely adást elrendelte, a tanács erre 
egy tó fenekét jelölte ki, a mit el nem fogadhattak; másodizben a tanács a belváros 
védfalainak omladozó északnyugati szögerődét: az ugynevezett szijgyártó bástyát ajánlotta, 
de azon nevetséges kikötéssel, hogy abba a Postarét felől külön bejáratot csináljanak, hogy a 
fedél és vaskapcsok árát fizessék meg a városnak, hogy annak falait alaposan igazitsák ki, s ha 
valamikor megszünnének azt templomnak használni, vagy ha a városnak különben szüksége 
lenne azon bástyára, azt tartoznak minden kártérités nélkül visszabocsátani. 

A speculatió nem volt rosz: kiépittetni a szegény magyarokkal az omladozó, hasznavehetetlen 
bástyát, vasak és rosz fedélért pénzt zsarolni tőlük, s azután mikor éppen tetszik, kitenni a 
szüröket onnan. Természetes, hogy ezen előrelátó kegyességet a református hivek el nem 
fogadhatták*Lásd Nemere 1871. évfolyam 90. szám és Gödri egyháztört., hanem ujból 
templomhely adásnak elrendelését esdették a főkormányszéktől; a gubernium ismételten 
elrendelte a templomhely adást, mire a tanács felirt, hogy már adtak két jó helyet is; a 
gubernium aztán leszidta a nyakas és kötekedő reformátusokat. Elvégre is átlátták a már 
évtizedek óta ármányosan kijátszott református magyarok, hogy a tanács készakarva orruknál 
fogva vonszolja, hogy tehát ezen ármánynak útját elvágják, 1821-ben részint a gyüjtött 
pénzből, részint kölcsönzött összegből megvették a halpiaczon levő régi táncztermet 8500 v. 
frton, a termet imaházzá, mellékhelyiségeit lelkészi, mesteri lakul és iskolahelyiségül 
rendezték be, s 1822-ben lelkészül Szabó Lászlót, mesterül Erős Mózest választották meg. 

Tehát az országgyülés templomhely adásra vonatkozó határozatának soha, a szabad 
vallásgyakorlatra vonatkozó rendeletének csakis 142 év mulva tudtak Brassó reformátusai 
érvényt szerezni; ekkor is csak nagy áldozatokkal, s terhes adósságcsinálással vihették ki azt, 
hogy elvégre saját imaházzal birtak. Hogy az azt előzött másfél század alatt mennyit 
szenvedett ezen folytonosan zaklatott szegény nép, kitetszik azon valóban megható és 
magasztos örömből, a mit érzett akkor, midőn végre elérte azon másfél évszázad óta sovárgott 
perczet, hogy valahára saját nemzetéből való pappal birt, s saját imaházában édes 
anyanyelvén imádkozhatott. Olyforma érzés volt ez, mint a minőt a zsidó nemzet érzett, 
midőn hosszas pusztai bujdosása után végre elérkezett az igéret földjére. Ezen emelkedett 
evangéliumi örömnek találjuk kinyomatát egy kéregető levelükben, melyben hitsorsosaikkal 
lelkesedésüket tudatják, s adósságaik törlesztésére segélyüket kérik ki. A felszabadulás 



örömokmánya ez, melyet e népség nemes szenvedése iránti kegyelet és bámulatos kitartása 
iránti tiszteletből egész terjedelmében ide iktatok, a mint következik: 

„Háládatos érzéssel eltölt sziveink még most is örömkönyeket fakasztanak fel bennünk, 
midőn már ma isten kegyelmességéből elértük azt az óhajtott szempillantást, hogy kevés 
számból álló, s ugyszólva más vallású nemzet közt megtelepedett, s mindeddig lelkitanitó 
nélkül való, de szent vallásunkhoz a legtisztább tüzzel égő ev. református gyülekezetünk itten 
nemes Brassó városában több mint 40 esztendei fáradhatlan igyekezete után az örökkévalónak 
tiszteletére szent hajlékot találhatott, melyben már szentséges beszédének szövétnekét 
lobogtatni el is kezdette; de fájdalom, s egyszersmind esdeklő indulattal bátorkodunk… az ur 
előtt tehetlenségünket, szegénységünket alázatosan fölfedezni, a midőn minden iparkodásunk 
mellett sem találtunk más módot, hogy a már hitelbe felvett templomunkon fekvő, s erőnket 
felülmuló nagy sommát lefizessük, hanem ha a jóltevő keresztyéneket. Azért Mghoz 
folyamodunk stb. Aláirva Hollósi István megyebiró, Tóth György notarius, Török Zsigmond 
consistor”*Egy ily, 1832-ben kelt Cserei Miklós főigazgató tanácsoshoz czímzett kéregető 
levél meg van Mike Sándornak a kolozsvári muzeum irattárában levő gyüjteményében Az 
erdélyi helységeket illetők czimű kötetek R betüvel jelzett kötetében.. 

Adósságterhelt imaházuk már lett volna, megválasztott papjuk s mesterük is volt, de még 
mindig nem constituálhatták magukat, mert a tanács most sem szűnt meg szőrszálhasogató 
akadékoskodásaival, s a pap beállitását a fizetési képesség kimutatásától tette függővé, 
mignem 1840-ben a főkormányszék a kimutatás szükségtelenségét kimondván, valahára 
lelkészhez jutottak. Ugyanezen évben Bolonya külvárosában szemben a magyar lutheránusok 
templomával egy puszta telket vásároltak temetkezési helyül, de a hova egy templom épitése 
már régóta tervbe van véve, azonban templom helyett csak szerény kis torony áll ott, melybe a 
városban levő imaház harangjai vannak elhelyezve. E tornyot sietve épitették 1857-ben, mert 
a brassai tanács e helyből is mindenképen ki akarta forgatni, s daczára, hogy a szászok és 
magyar lutheránusok temetkező helye is e tájon fekszik, az akkori császári Kreisamthoz 
fordult, s felhozván, hogy ama hely temetkezésre alkalmatlan s a közegészségre káros, kérte, 
hogy a reformátusokat a külvároson kivüli temetkezésre szoritsa rá. A református hivek, hogy 
a birtokukból való kizavartatást meggátolják, hirtelen tornyot és szint épitettek oda*Az itt 
elmondottakat támogató adatokat lásd a Nemere 1871-ki évf. 87–91. számaiban megjelent 
czikk. sorozatban, melyeket azon egyház nagyérdemű lelkésze Molnár János az egyház 
levéltárában levő okmányok nyomán irt és Gödri fennczímzett egyháztört.. Tornyuk tehát 
van, de még templomépitéshez szegénységük miatt soha se juthattak*Erre már 7000 frt 
alappal bir az egyházközség ez azonban igen csekély a templomépitésre., s még most is a 
halpiaczi tánczteremből átalakitott imaházban kínlódnak, melybe a nagyon felszaporodott 
hivek beférni nem tudnak, mert az 1785-ki 250 lélek ma már 1816-ra szaporodott*Ezen 
örvendetes szaporodást a háromszéki székelységnek betelepedése, de az is idézte elő, hogy 
sok elszászosodott magyar család vissza magyarosodott., s legalább még egy ennyire megy a 
szolgálatban és katonaságnál levő reformátusok és a szintén azon egyházba járó unitáriusok 
(138 lélek) száma; imaházuk szűk, papjuk, mesterük és iskolatanitójuk szegényesen van 
dijazva*Az egyházi személyeket és tanitót magok a hivek fizetik, mert bár 1860-ban 
elrendeltetett, hogy a canonica portióból az oláhok s más vallásfelekezetüek is kikapják 
illetékes részüket, s bár ez iránt folyamodtak is a brassai reformátusok, de kurtán elutasitattak. 
A brassai egyházközségek Deputirten für Kirchen évenkint 8000 ftot kapnak; de az ev. 
reformátusokat az ebben való részesedéstől is elzárták; iskolájuk is – bár e czélra nagy 
összegeket fordit a város – egyszer-másszor kap csak időközi segélyezést, a mi azonban a 120 
ftot soha se haladta meg.; de a lelkes egyházi férfiak, s kiválóan az eddig is oly nagy hazafias 
érdemeket szerzett, s az irodalom terén is ismeretes lelkészük Molnár János vezetése alatt, ez 



egyházközség folytonosan halad nagy hivatása felé: a mi a brassai magyarság megmentése, 
erkölcsi és szellemi fölemelése; mert az ily hosszas vajudások közt uj életre támadt ev. 
református egyház volt azon szellemi góczpont, a melynél az itteni magyarságnak már-már 
kihalni indult erkölcsi önérzete, meghidegült szive felmelegedett, s a nemzeti nyelv, 
műveltség iránti érdeklődése fölébredett; a mi nemcsak közvetlenül ez egyház hiveit ragadá ki 
az önelhagyás veszélyes lethárgiájából, hanem a mely a Brassót lakó nagyszámú magyar 
lutheránsuok és katholikusokban is – kik már egészen el voltak szászosodva – fölébreszté a 
magyarosodás és a nemzeti közműveltség érzetét, s előidézte azt, hogy ma Brassó 
lakosságából mintegy 9032-en vallják magukat büszkén magyaroknak. 

A brassai magyar lutheránusok. 
A Brassóban s általánosan a Barczaságon lakó ágostani hitvallást követő magyarok 
vallástörténelmére vonatkozó két munkával birunk: egyik Szeli krónikája, a másik Gödri 
Jánosnak már fennebb hivatolt vallástörténelme. Az első már közre volt adva, a másik még 
mindig kéziratban van, nagyon kevesektől ismerve. Mindkettő igen becses adatokat tartalmaz 
lutheránus hitfelekezetű testvéreink viszontagságos multjára vonatkozólag; de mindkettőt ama 
hifelekezet lelkésze irta, s igy egyike se mentesült egészen az elfogultság és egyoldaluságtól; 
nem, főleg Szeli krónikája, melynek szerzője nemcsak pap, hanem lutheránus hittéritnök is 
levén, igyekezett némileg önigazolásból is egyetmást a maga malmára hasznositani; 
nevezetesen ő, és az ő belőle meritő Gödri is ugy akarják a tizfalusi és brassai magyarságot 
feltüntetni, mint a mely már eredetileg – Honterus idejétől kezdve – megmaradott az ágostai 
hitvalláson, s hogy ha voltak is Brassóban Calvin hitelveit vallók, azok csak kriptó-calvinisták 
voltak. Ez azonban nem áll, ez a történeti valóság elferditése, a mit némileg kimenthet azon 
körülmény, hogy azon korszakban – midőn ők irták műveiket – a nemzetiségi érzés alá volt 
rendelve a vallási érzetnek, s ők mindketten inkább lutheránusok, mint magyar hazafiak 
voltak, kiket a vallási előszeretet némileg elfogulttá tett. 

A mit Hétfalu és Brassó vallástörténelménél e tárgyra vonatkozólag okmányi bizonyitékok 
alapján előadtam, kétségtelenné teszi azt, hogy úgy a tizfaluban, mint kiválóan Brassóban a 
magyarság vallás tekintetében is követte a székelységet és az erdélyi magyarságot, s a midőn 
ez Calvin hitvallását elfogadta, s azt mintegy magyar nemzeti vallássá tette, akkor úgy a 
tizfalusi mint a brassói magyarok eltértek a szászok által szintén nemzeti vallásként elfogadott 
ágostai hitvallástól, és kivétel nélkül ev. reformátusokká lettek; sőt Brassóban János 
Zsigmond korában a reformátió ujabb és legtisztultabb kiadása is oly hóditásokat tett, hogy az 
unitáriusoknak szintén virágzó egyházközsége volt Brassóban. 

Minden vallásfelekezet türelmetlen szokott lenni, mihelyt annak supremátia adatik, mihelyt 
hivatalos államvallássá emeltetik; igy volt ez a Bethlenek, Rákócziak uralma alatt az ev. 
református vallással, a melyet orthodox vallásnak neveztek, s a mely a hol lehetett, a többi 
hitfelekezetüeket elnyomni, s áttériteni igyekezett. Igy történt ez Brassóban is; mert főleg 
Bethlen Gábor püspöke K. Dajka János Brassóban elnyomta az unitáriusok egyházközségét, s 
annak hiveit beolvasztva az orthodox ecclesiába, az összes brassai magyarság – mely ez 
időben a népesség felét tette – mind ev. reformátussá lenni kényszerittetett. Az idők azonban 
változtak, az erdélyi fejedelemség – melynek tagadhatatlanul legfőbb létalapját a 
protestantismus és a vallásszabadság viadorsága képezé – már végelgyengülése felé közelgett, 
tehetetlen fejedelmek s ezeknek kicsinyes trónvillongásai követték egymást, s az osztrák 
uralom fojtogató szele már fonnyasztani kezdé a szabadság fájának dús lombozatát. A 
Bethlenek, Rákócziak, Bocskaiak nyomába a fejedelmek parodiáji jutottak Erdély trónjára, 



kik alatt a szászok vagyoni túlsúlya nagy befolyást kezdett kivívni; a Királyföldön ezt a 
szászok inkább a politikai téren érvényesiték; Brassóban a vallási és ezzel kapcsolatban a 
nemzetiségi térfoglalás és terjeszkedés is czélul tüzetett ki, mert Brassóban és vidékén a 
szászok nagyon kevés létszámban levén, a magyar elem absorbeálása által akarták gyér 
soraikat kiegésziteni; de azt jól tudták, hogy e tervük mindaddig végrehajtható nem lesz, mig 
a magyarság a nemzetiségét oly hatalmasan védő és fejlesztő Calvin hitelvét követi, azért őket 
előbb lutheránusokká kellett átváltoztatniok, hogy azután szászokká tehessék. 

Fennebb előadtuk az eljárási módozatokat, a mit követtek, láttuk az alkalmazott szigort, az 
üldözést, az erélyes ellentállást kifejtő lelkészek bebörtönzését és elüzetését; láttuk azután a 
jellemszilárd és állhatatos lelkészek nyomába más gyengébbeket, kik a könnyebb megélhetés, 
a szászokkal való megférhetés kedveért, s egyenes haszonvágyból is lutheránusokká lettek, s 
hiveiknek nagy részét is az áttérésre birták, a mit nem kis mértékben könnyítettek a 
kedvezmények, melyekben, a mig a térités procedurája folyt, a hithagyókat részeltették. Ily 
kedvezmény volt mindjárt az áttért papokra nézve az, hogy 100 frt fizetés pótlékot és 40 
frttized kárpótlást kaptak a brassai ellodialis cassából*A 100 ftot egészen 1750-ig mindig 
karácsonkor egyszerre kapták ki a curián, 1750-től a provisor adta ki évi négy részletben, a 
dézma tizenhatodának 60 ftra menő váltságát a fő pap adta ki. Lásd Gödri Historia 5. lapon.. 
E mellett minden Brassóban lakó magyar, lett légyen az ev. református, unitárius, vagy 
katholikus, rá volt szoritva arra, hogy a papbért a lutheránus lelkésznek fizesse, a mi minden 
gazdától egy szekér fa, és főzőpénz czímen 10 pénz volt; a mester kapott 30 frtot, minden 
héten egy kenyeret, vasárnap és ünnepnapokon két csupor főtt ételt, s minden gazdától 5 
dénárt*Lásd Gödri Hist. 6-ik lap.. Ily kedvezmény volt továbbá az, hogy az ev. református 
papoktól elvett lópiaczi papi lakot* 

Szeli s Gödri is azt állitják, hogy a lópiaczi papi lakot lutheránus lelkész épitette, fölhozza 
nevezetesen Gödri, hogy az ő rectorságában 1764-ben kiigazittatván, a mestergerendákon 
1680, 1690 és 1697 évszámokat találták, mint kiigazitási korszakok jelölőit, Szeli József 
pedig a matriculába ezen szintén e papi lakon volt feliratot jegyezte be: 

Tu quicunque fores divinae legis amator 

Esto memor mortis, pulvis et umbra brevis! 

Gratia praeteriti nulla laboris erit 

Ananias septem complexit sumtibus annos 

Ornamenta domus conspicienda dedit. 

Anno Dni 1635 die 20 sept. aetatis vero suae 29 propriis sumptibus. Csak hogy az e házat 
épitő Ananias nem más, mint Bedő Ananias a brassai ev. reformátusok lelkésze. 

és a szintén tőlük elvett klastromutczai templomot a lutheránusoknak engedték át, mert bár 
Szeli és Gödri is állitják, hogy a klastromutczai régi (szt. Péter-Pál-féle) templomot már a 
reformatio óta birták a magyar lutheránusok, ez csak annyiban áll, hogy kezdetben, a midőn 
Brassó egész magyarsága a szászokkal együtt lutheránus hitre tért, akkor ment kezökre e 
templom, mely a katholikus korban is mindig a magyarság főtemploma volt; de mihelyt 
bekövetkezett a protestantismus kétfelé ágazása, s mihelyt Brassó magyarsága a külön 
szakadó szászoktól elválva ev. református hitre tért, illetőleg azon megmaradt, a 
klastromutczai nagytemplom is a hivekkel együtt ezen hitfelekezet kezére ment át, s a szász 
politika által teremtett magyar lutheránusok eleinte, mig kevesen voltak, a nagy szász 
templom melletti egyik régi kápolnában tartották isteni tiszteletüket, s papjuk a mostani szász 



harangozó házában lakott. Ezt maga Gödri irja, egyháztörténelme 13-ik lapján. Innen e kis 
kápolnából átköltöztek később az ev. reformátusok megfogyatkozásakor tőlük elvett 
klastromutczai templomba. Kétségtelenné teszi ezt Gödri akaratlan igazszólása mellett az is, 
hogy – a mint fennebb már elmondám – Apafi is rendelkezett arról, hogy az ev. 
reformátusoktól elvett klastromutczai nagytemplom visszaadassék nekik. Az áttért papok 
mellett a szászok a lutheránussá levő magyar hiveknek is kedvezményeket nyujtottak, 
hivatalok és czéhekbe bevették, a belvárosban engedték lakni, honnan a már hitfelekezetű 
magyarok mind ki voltak zárva. Kezdetben az egyház magyar jellegét se bántották, 
egyházukat magyar templomnak nevezték*Cserei mondja, hogy a Rákóczi forradalom alatt 
Brassóba beszorult magyarok halottjait és az 1708-ban elesett Ágoston Jakó labancz kapitányt 
is a magyar templomba temették el; ez utóbbit nagy katonai pompával. Gödri terjedelmes 
egyháztörténelmében igen sok erkölcstörténelmi adat van; elbeszéli a többek közt (a 8-ik 
lapon) hogy a megesett személyeket nem a templomban, hanem az utcza patak templom előtti 
hidján copulálta a magyar pap, továbbá (a 16-ik lapon) irja meg volt a paráznáknál a kaloda és 
szalmakoszorú váltságdij és a vasárnapi ecclesia követés, mit fizetésért hétköznapira 
változtathatott a pap; de mindezek 1783-ban tolláltattak. s papjaik is eleinte magyarok voltak. 
Ilyen volt a többek között Hajdu Ignácz, kit Tököli a zernyesti győzelem után magához 
hivatott s tábori papjának nevezvén, kimenekült vele Oláhországba, honnan a becsületszóra 
szabadon bocsátott Doria marquissal visszatérvén, a fellegvár börténébe vetették és annyira 
gyötörték, hogy kiszabadultakor 1694-ben elhalt; magyar papjaik voltak a Rákóczi-
mozgalomig; de már ekkor kezdették a szászok a csalétekként engedett kedvezményeket 
beszüntetni. Innen kezdve vagy szász, vagy érdekeiknek megnyert tót származású papokat 
adtak a magyaroknak, kik nemcsak hogy nem tudtak lelkesülni hiveik nemzeti és vallási 
önállósága iránt, hanem ellenkezőleg mindent elkövettek a szászok közé való beolvasztásra. E 
beolvasztás pedig nagy mérvben folyt, mert valamint papjaik csak úgy állhattak meg, ha a 
szász érdekek szolgáivá szegődtek, úgy a hívek közül is csak azok juthattak hivatalba, 
czéhekbe, csak azok élvezhettek valamely javadalmat, ha nemzetiségüket megtagadva s 
nevüket is elváltoztatva szászokká lettek. A haszonvágy, a megélhetés nagyon sokakat 
eltántorított e szegény, lelkipásztorai által félrevezetett, nemzetfeleitől elhagyatott nép közül; 
igy fogyott lassanként számuk, elannyira, hogy a brassai magyar lutheránus egyházközség, 
mely a Barczaság minden magyar egyházközségei közt a legtekintélyesebb volt, hová a falusi 
papok, hosszas szolgálat után, jutalomképen juthattak, nagyon csekélyre olvadt. De ha 
megfogyatkozva még is volt egy rész, a mely nemzetiségét áldozatul hozni vonakodott, a 
szászok tehát erősebb modort kezdtek alkalmazni, a templom hajóját elvévén, azt gabna-
raktárrá változtatták át, a megfogyatkozott híveket a templom elkülönített szentélyébe 
szoritván be, hol a szabad vallásgyakorlatot nem kis mértékben szoritották meg az által, hogy 
gocsmant (megyebiró) és harangozót szászok közül tevén, ezek a náluk álló templom-kulcsot 
szeszélyük szerint csak akkor adták ki, mikor nekik tetszett, vagy mikor azért megfizettették 
magukat; az isteni tisztelet alatt mindig jelen volt két szász (a szücs czéhből), kiknek külön 
mennyezetes padja volt, s kik ellenőrködtek a fölött, nehogy a pap hazafias érzelmek húrait 
érinteni merje. Olyforma eljárás volt ez, mint a minőt a pogánynak nevezett török, a szent sír 
templomával szemben követ Jeruzsálemben, hol a templom-kulcs szintén a török pashánál áll, 
s hol az isteni tisztelet a szintén mennyezetes páholyba elhelyezkedett s ott kedélyesen 
csibukoló török pasha felügyelete alatt foly. A szászok eljárásukat alkalmasint e pogány minta 
szerint szabták, mert én európai polgárosodott országban sehol se tudok, főleg a 18. 
században, ehez hasonlitható vad eljárásnak nyomaira akadni. De a brassaiak még a török 
pashai önkényen is túl tettek, mert ők a kulcsárság és a lelkiismeret szabadságát korlátoló 
templomi rendőrséggel se elégedtek meg, hanem a megkezdett úton tovább haladva a 
szegény, üldözőbe vett magyar lutheránusok létalapját támadták meg az által, hogy 1713-ban, 
a midőn Steinville osztrák tábornok a táborkarát kiegészitő jezsuitáknak templomot kért a 



brassai tanácstól, ez, bár a szászoknak hét temploma volt, s azok között több egészen üresen 
álló, még is a magyar lutheránusok egyetlen templomát jelölte ki. Ez útmutatás következtében 
a tábornok úr egy napon a jezsuitákkal, német urakkal és katonasággal, a szász gocsmantól a 
templom kulcsát elvette, a templomba bemenvén, lábával a földre topantott s ezen mondattal: 
„das ist alles uns” azt a jezsuiták birtokába bocsátotta át*Lásd az adatokat erre Szeli 
krónikájában Bartha Márt. apáczai lelkész jegyzeteiben, s legrészletesebben Gödri Hist. 4–9. 
lapjain. A magyarok ekkori papja Budai János volt.. 

Ezen középkori ököljog – mely a szászok erőszakoskodásának méltó koronáját képezé – a 
szegény magyarokat templom nélkül hagyta, s végre hosszas kérelmezés után az újutczai 
kórház-templomot nyerték el*Bartha Márton apáczai lelkész ugyan azt mondja, hogy előbb a 
szt. János-utczai volt apáczakolostor templomába mentek, s csak azután huzódtak a 
kórháztemplomba, de Gödri ezt tévedésnek mondja, mert a szt. János-utczai templom 1689-
ban leégvén pusztán állott 1724-ig, midőn a Brassóba visszajött szt. Ferenczrendiek épiték 
ujból fel.; de csak ugy, hogy azt a szász lutheránusokkal közösen használják*Pedig a 
szászoknak ezen kivül 7 temploma levén, a kórház-templom közössé tételére mi szükségük se 
volt., mert a szászok a magyaroknak még az imádkozásban sem akarták az önállóságot 
megadni; örökségükre áhitozó tutorként azokat mindenben intimidálni, gyámság alá helyezni 
s járszalagon vezetni igyekeztek. Alig használták 5 évig e templomot, hogy az 1718-ban 
földig leégett, midőn a magyarok clenodiumai, könyvei is a lángok martalékjává lettek. 
Ekkori lelkészük breznóbányai Matheides Mihály a leégett templom ujbóli fölépitéséhez az 
udvartól engedélyt eszközölvén, hiveinek áldozatkészsége lehetővé tette, hogy még azon 
évben hozzá kezdettek az épitéshez; de mivel a templom nagyitása czéljából az alapfalzatot a 
réginél valamivel künnebb helyezték el, valamely delator följelentése folytán az udvar a 
tovább épitést betiltotta, Magyarosi nevű épitőmester pedig az előlegként felvett 600 frttal 
megszökött Oláhországba; ehez járult még az iszonyú pestis, mely a hivekből nagyon sokat, 
1719-ben Matheidest is elragadta*Lásd Gödri Hist. 11. lapján., s igy a szegény magyar 
lutheránusok templom, egyházi vagyon és lelkész nélkül maradván, a megsemmisülés szélén 
állottak; igen sok közülök az önfentartás folytonos küzdelmeit megunván s türhető állapotot 
csak az elnémetesedés által biztosithatván: lassanként megváltak nemzetiségüktől, s még 
nevüket is átidomitva szászokká változtak át. Az ily áttérések a tüzvész és pestis után 
tömegessé váltak, elannyira, hogy Bolonyában – hol még a 17-ik században is kizárólag 
magyarok laktak – egész útczák lakói szászosodtak el. Bevallja ezt a szászok által 
lekenyerezett Szeli is. Gödri pedig határozottan állitja, ki többek közt irja*Egyháztört. 12–13-
ik lapján.: Bolonyában egyáltalában nem laktak szászok, még a 17-ik században is mindössze 
csak 3 szász család lakott a Korcsma-utczában, azonban a magyarok elszászosodása által 
annyira felszaporodtak, hogy a bolonyai kápolnát – mely a katholikus korban apáczákhoz 
tartozott, s hol addig a magyarok temetkeztek – 1713-ban elfoglalták, s oda a kórházi 
templom szász papja vasárnaponként kijárt isteni tiszteletre, mert a belvárosi nép szép időben 
séta kedveért is nagyon látogatta e templomot s ott a perselybe sok alamizsna szokott gyülni. 
Én hiszem, hogy a speculativ szellemű szász papokat ez alamizsna is vonzotta ide; de ottani 
térfoglalásukban alkalmasint magasabb számitás is vezette: az hogy a Bolonyát lakó 
magyarság közt minél több proselitát csináljanak. Lefoglalták ezen, a magyarok tulajdonát 
képező kápolnát jóelőre azért, hogy belvárosi templomaikból való következetes 
kiszorittatásuk alkalmával az végvisszavonulási helyül ne szolgálhasson. Be kell vallanunk, 
hogy itt a szász papok, ha égbekiáltó jogtiprást követtek is el, de mindenesetre az előrelátó 
hadvezér tapintatosságával jártak el, ki előre elzárja az ellenség visszavonulását, hogy azt 
legyőzetése esetében a föltétlen önmegadásra szorithassa. E kényszerhelyzet a brassai magyar 
lutheránusokra be is következett, mert minden arra mutat, hogy ujútczai templomuk leégése, 
az ujra épitésnek betiltása s a pestis után a brassai magyar lutheránus ecclesia megszűnt 



létezni, a hivek legnagyobb része beolvadott a szászok közé, mi által a kitűzött czél: a 
magyarság germanizálása el volt érve. Gödri egyháztörténelme 2-ik lapján mondja, hogy 
Bolonyában nem csak napszámosok, hanem igen jómódu magyar iparosok is nagy számban 
laktak: a gombkötő, mészáros, kőmives, borbély, csizmadia és ács czéhekben a 
mesteremberek leginkább magyarok voltak, de a czéhben kissebbségben levő szászok it is 
elnyomták a magyarokat, mert a tanácstól oly czéhszabályokat eszközöltek ki, melyek 
értelmében czéhtag csak született német lehetett. Ennek következtében a magyar 
mesteremberek, hogy czéhben maradhassanak, azaz hogy mesterségüket üzhessék, ugyszintén 
az oda belépni kivánók is kénytelenek voltak magyarságukról lemondani, minek 
következtében Brassó régi tősgyökeres magyarsága mind szászszá lett; a mostaniak (1784-iek, 
mikor Gödri munkáját irja), leginkább ujabb betelepülők. Tehát a társadalmi és vallási 
üldözés előidézte a kivánt eredményt, a helvét hitüekből lutheránussá lett magyarság teljes 
elnémetesitését. 

Mind e mellett Brassó magyarsága még se veszett ki gyökerestől, mert valamint az ev. 
reformátusok közül is maradtak – ha kevés számban is – olyanok, kik minden csábitás és 
üldözéssel daczolva megtarták hitüket, s egyház és lelkész nélkül egy századon át ápolták 
keblük szentélyében a jövő csiraképes magvát; ugy a magyar lutheránusok közt is találkoztak 
olyanok, kik a szerencsétlenségek által magukat legyőzetni nem engedtetvén, továbbra is 
magyarok maradtak. Ezen kevesek száma a szomszédos 10 barczasági faluból időközben 
betelepültek által annyira felszaporodott, hogy ismét papot állitottak s követelték, hogy a 
régebbi magyar temetőben levő bolonyai kápolna visszaadassék. A szászok persze erről mit se 
akartak tudni, de a felfolyamodó magyarok a főkormányszék és udvartól is kedvező 
resolutiókat nyervén, a szászok elvégre is kénytelenek voltak engedni; s a magyar 
lutheránusok: az egykori tulajdonosoknak, megengedték, hogy a bolonyai kápolnát a 
szászokkal közösen használják, felváltva tartván ott isteni tiszteletet. Tehát a kipusztitottnak 
vélt tetszhalott uj életre támadt; a brassai magyar lutheránusok ez ujjászületésével kezdetét 
vette az ujabb szervezkedés korszaka s ezzel ujabb szenvedések, ujabb boszantások, ujabb 
üldözéseknek szakadatlan sorozata, mely egész napjainkig jön le; de a mely nem tudta többé e 
martyr népet megsemmisiteni, sőt az a küzdelemben mintegy megedződve erély és bámulatos 
kitartással képes volt magát nemcsak fenntartani, hanem némileg önállósitani is. Amint eddig 
figyelmünkkel és rokonszenvünkkel kisértük e szegény nép küzdelemteljes életét, ugy 
lételének e második stádiumában is el fogjuk kisérni egészen napjainkig. 

A saját egyházukba vendégként befogadott magyarok, mindenféle bosszantásoknak voltak 
kitéve, előbb csak a templom fából készült tornáczába szoritották, mig a szászok a 
kőtemplomba ültek; de csak télen át, mert nyárban a fatemplom kényelmesebb levén, a 
szászok foglalták azt el, hogy télben ismét visszacseréljék. A templomkulcs mindig a szász 
papnál volt, s a magyaroknak csak akkor adta oda, mikor akarta; a magyaroknak csak egyszer, 
a szászoknak meg háromszor harangoztak. Hogy ezen bosszantó helyzetből kimeneküljenek, 
uj templomépités illetőleg a meglevőnek megnagyitására kértek engedélyt, mit Mária 
Teréziától 1755-ben meg is nyertek*Hogy e templomhoz a magyarok tulajdonosi joga el volt 
ismerve, mutatja az, hogy az uralkodó a templom ujraépitésére az engedélyt ezeknek, és nem 
a szászoknak adja.. Az anyagot meg is hordották, meszet égettek, a tanács által megpecsételt 
kéregető könyvekkel könyöradományokat gyűjtöttek; s mikor az épités megkezdésére 
mindennel készen voltak, akkor a barczasági szász káptalan előállott s az épitést azon ürügy 
alatt, hogy az udvar rendelete mások jogát sérti, betiltotta, minek következtében az 
összegyüjtött anyag elpusztult, a pénz elolvadt*Lásd Gödri Egyháztört. 18-ik lap.. 1770-ben a 
fiscus a dézma 16-át a szászoktól elnyervén, a szász egyházközségek azért kárpótoltattak, mig 
a magyar papok az abból részükre évenkint járt 60 frtért mit se kaptak, valamint a korábban 



kijárt 100 frt segélyt is megvonták tőlük, s igy a szegény magyar pap, minden 
jövedelemforrástól megfosztva, hiveinek áldozatkészségére útasittatott. 

A bolonyai nagyon kicsiny és romladozott templomot az udvar egyenes rendeletére sem 
engedték a magyaroknak kiépiteni és megtoldani; de az ő decretumok alapján 1777-ben a 
szászok kezdették meg annak ujjá épitését. A kijátszott magyarok ekkor se vonták vissza 
magukat, hanem pénz és anyaggal*Pénzt 500 frtot, 9600 téglát, 13,050 cserepet, 124 szekér 
fövenyet, 8 szekér gerendát adtak a magyarok, lásd Gödrit ugyanott 32. lap. ők is 
hozzájárultak, s mégis midőn elkészült, akkor csak templombér fizetés mellett bocsátották be 
a magyarokat a közös erővel épitett templomba; orgonájukat – bár erre egyenes szerződésük 
volt – beállitani nem engedték, s harangozás és temető helyért is külön és tulságosan 
megrótták*Ugyanott 33. s köv. lap.. Ily sanyargatásoktól menekülendők, saját 
templomépitésre kezdettek gondolni; de erre engedélyt nem nyerhetvén, csak is 1782-ben 
József császár vallástürelmi decretumának nyomán tudták e hő vágyukat teljesiteni. Akkori 
lelkészük Gödri János megkezdette a gyüjtést s rövid időn 1200 ftot egybehozván*Gödri neje 
100 frtot, Enyedi György 600 frt, Enyedi Éva 200, az ecclesia 300 frtot adott; később a tanács 
is assignált 100 frtot, a szász ecclesiák adtak 108 frtot, de a bolonyai szász ecclesia, melynek 
templomához a magyarok több mint 100 frt érő anyag- és pénzzel járultak volt, egy fillért sem 
adott. A hétfalusiak nagyon sok anyagot hordottak ingyen, oltárra Csabai Szász Mihály 100 
frtot adott 1784-ben. Lásd Gödrit ugyanott., a tanácshoz templomhelyért folyamodtak, mit 
1783-ban a bolonyai közös templomhoz való minden jogigényeik lemondásának föltétele alatt 
nyertek is, az akkor puszta és mocsár lepte fapiaczon; itt a hétfalusiak hathatós segitségével az 
anyagot meghordották, s 1783. márcz. 14-én az alapkő nagy öröm és ünnepélyességgel 
letétetett, s viszálkodás előidézte többszöri félbeszakitás után még azon évben elkészülvén, 
nov. 2-án felszenteltetett, mikor a magyar lutheránsok száma 511 lelket tett*Lásd Gödrit 
ugyanott 93. lap.. 

Volt tehát már valahára saját egyháza a szegény brassai magyar lutheránusoknak; de azért 
korántsem kell hinnünk, hogy a szász papok lidércz nyomása alól menekültek; mert ezek a 
hiveket és papjait gyötörni meg nem szüntek ezután is, s bár a magyar papoknak és iskolának 
egy árva fillért se juttattak roppant jövedelmeikből, mégis azokat ugy tekintették, sőt tekintik 
még ma is, mint a szász nagy pap káplánjait, s a magyar lutheránus egyházat mint a szász 
nagy templom fiókegyházát, s bár a brassai magyar papok ez alárendelt helyzetet elfogadva, 
eléggé meghunyászkodók voltak, mégis – s talán éppen azért – a szász papok nem szüntek 
meg, és nem szünnek meg őket elnyomni, nevelésügyöket megakasztani, a hiveknek már 
elfojthatlanul fölébredett magyar szellemét üldözni, és elébe korlátokat állitani. A legujabb 
időben is ez egyházközségnek papi és mesteri lakját akarták elvenni, melynek már két század 
óta tényleges birtokában vannak, s melyet, mint fennebb előadtam, Benő Ananiás magyar 
lelkész 1635-ben saját költségén épittetett volt; és a szegény magyarok saját házukat csak ugy 
tudták megmenteni, hogy a szász nagy papnak 5000 ftot fizettek váltságdij fejében. Meg van 
még most is a nemzetiségi üldözés, mert ezen magyar népesség magyar papja rá van szoritva 
arra, hogy németül érintkezzék egyházi felebbvalóival, s itt is előfordul azon hihetetlen eset, 
hogy a magyar kormánytól magyarul lejövő rendeleteket, körözvényeket stb. németre 
lefordittatva küldik meg, ezen ma már, hála istennek, erős magyar hitközségnek. 

Im rövidre vonva előadtam a brassai protestáns magyarok szenvedéseit, előadtam azért, mert 
a nép minden szenvedése szent előttem, de előadtam azért is, hogy Brassó jelenlegi 
magyarjait őseik nemes példája által kitartás és mindennel daczoló hazafiságra ösztönözzem; 
mert ők még most is czéltáblájául szolgálnak a szászok elnyomási törekvéseinek, mert ők 
most is önmagukra, saját erkölcsi önérzetükre vannak útalva. Igen, mert a szászoknak meg 



van most is azon ritka szerencséjük, hogy minden kormánynál be tudják magukat hizelegni, 
hogy minden kormánynyal el tudják hitetni az ő nélkülözhetlenségüket, s ez alapon Brassó 
szászai még most is szabad kézzel nyulnak az ottani magyarok jogaihoz; a magyarok politikai 
kizáratása, vallási elnyomatása éppen ugy napirenden van most, mint volt ennek előtte; a 
szegény jogfosztottak és elnyomottak panaszai most se nyernek meghallgatást és orvoslást. 

Lelkük egész erejével s teljes önbizalommal kell tehát tovább küzdeniök, felbátoritást meritve 
abból, hogy ha a kormány süket is jogos követeléseik iránt, de a nemzet figyelme és 
méltánylata feléjük fordult immár, s hogy bizonnyal jőni fog egy jobb kor, a mely a brassai 
magyarság négyszázados szenvedéseinek jutalmául: igazságot fog nekik szolgáltatni. 

A katholikusok Brassóban. 
Im itt rövidre vonva előadtam a brassai három magyar protestáns hitközség történetét. A 
szászok azonban ezek százados üldözése, elnyomása és erőszakos beolvasztása által mitsem 
nyertek; mert a mily mérvben fogyasztották ők a magyar reformátusokat, unitáriusokat és 
lutheránusokat, éppoly, sőt talán nagyobb mértékben fogyasztotta a szászokat a katholicismus. 
Fennebb előadtam, hogy a reformatio beköszöntésekor, a nagy Honterus szellemi világossága 
elüzte a sötétség vitézeit: a katholikus papokat és szerzeteseket apáczáikkal Brassóból s a 
hivek egytől-egyig elfogadták a reformatio üdvös tanait; nem is volt Brassóban egyetlen 
katholikus is egészen addig, mig az osztrák uralom a nemzeti fejedelemség romjai fölött 
befészkelte magát. Nem hiában félt Brassó ez uralomtól s nem hiában vívtak harczot polgárai 
Caraffának reájuk küldött zsoldosai ellen, mert a protestáns papok százainak gályarabsága, az 
eperjesi vérfürdő eléggé tanusiták azt, hogy a jezsuitákkal szövetkezett Ausztria alatt a 
vallásszabadság – mely Erdélyt három századon át boldogítá – biztositva nincsen; 
meggyőződhettek, hogy az osztrák hadsergekkel karöltve járó jezsuiták a protestantismust itt 
is, mint mindenütt, kiirtani törekesznek. Igy történt ez Brassóban is, mert a midőn Veterani a 
fellegvárt megszállta, 1688-ban Pater Eliseus Csíkból mint az őrizet áldozárja megjelent s 
előbb egy külvárosi, – később a nagy piaczon levő árúcsarnok egy osztályában elkezdett 
misézni, s már templomfoglaláson járt az esze, midőn a bekövetkezett Tököli-beütés és 
Rákóczi-forradalom ez iparkodás elébe gátot vetett, de a hogy a nemzet e kétszeri szabadabb 
fellélegzése elfojtatott, az osztrák uralom, mely a jezsuiták törekvéseivel azonositá érdekét, 
vagy jobban mondva, ezen világámitók által felhasználtatni engedé magát, Brassóban is 
megjelentek az osztrák-szövetséges jezsuiták, kiket Steinville tábornok hozott azon 
útasitással, hogy, ha másként nem lehet, a régen apáczák által birt Szent-János-útczai 
templomot fegyveres erővel is vegye el s adja át a jezsuitáknak. Ő közölte a brassai tanácscsal 
útasitását; ez nem mervén az ily csiklandós érvekkel daczolni, azonnal átengedte a 
jezsuitáknak a kért templomot. Azonban az két év mulva leégvén, 1713-ban az azt birt 
magyar lutheránusok kiszoritásával a klastrom-útczai régi szent Péter-Pál templomra tették rá 
kezüket; azt az udvartól nyert segéllyel fölépiték, melléje tágas kolostort, abban iskolát 
emeltek; a Szent-János-útczai templomot pedig elkezdett téritéseiknek segédei: a 
szentferenczrendieknek adták át. 

Ekként a katholicismus Brassóba befészkelte magát s főleg Mária Terézia uralma alatt, mikor 
hivatalt, kitüntetést és nemességet osztogattak a katholizálóknak, a brassai szászokból*1750-
ben már egyik városbiró Seevald Kristóf tért át s vállalt hittéritnöki szerepet, követték Drauth 
János és Gross senatorok, a guberniumban szolgáló öreg Herbert és Enyeter Mihály és sok 
más tekintélyes gazdag családok és feles nép. Lásd Gödri Egyházt. 13-ik lapját. és 
magyarokból is igen sokan tértek át, kiknek számát a betelepülők is annyira szaporiták, hogy 



ma Brassóban a katholikus hivek száma 7472-re megy fel, kik részben a szászok közül 
kerültek ki. Az ily áttérőket a szászok mint hit- és nemzettagadókat természetesen lenézték, 
minek az lett következése, hogy azok nemcsak vallást, hanem legnagyobb részben 
nemzetiséget is cseréltek, s ma már ők nézik le a szászokat, s magyaroknak tartják magukat, 
ekként, mit a szászok vallási türelmetlensége elvont a magyar protestánsoktól, s erőszakosan 
germanizált, ugyanannyit elvont tőlük a katholicismus és megmagyarizált*Mert régebben 
Brassó katholikus papsága magyar szellemű volt, s a magyarság terjesztése mellett lelkesült, 
az ujabbak azonban 1848. óta kezdenek a germanismus felé hajlani s németül predikálni, a mi 
azelőtt soha sem történt., minek következtében ma a három hitfelekezeten lévő magyarság 
számban jóval felülmulja Brassóban a szászok létszámát. 

A jezsuiták Brassóba való befészkelődésével, nemcsak a téritéseknek – gyakran erőszakos – 
műve vette kezdetét, hanem az egyházi hovatartozandóság feletti igen botrányos versengés is, 
mely, mint fennebb látók, a nemzeti fejedelemség megszilárdultáig régen is folyamatban volt, 
s csak a protestantismus gyors elterjedése oldotta meg. Látók fennebb, hogy a brassai 
decánság, mint régen a milkoviai püspökség egyházkerületéhez tartozó, nem az erdélyi 
püspök, hanem az esztergami érsektől függött, s midőn a jezsuiták ujból bevitték Brassóba az 
egyszer gyökerestől kiirtott katholicismust, a brassai katholikus decánságot ujból felujiták, s 
az erdélyi püspökkel való összeköttetést megszakitva, az esztergami érsekség alá helyezték 
magokat. Ebből aztán botrányos versengés fejlődött ki magában Brassóban is, s az erdélyi 
püspök rendeleteinek visszaútasitásaért nem egyszer fenyegetődzött egyházi átokkal. Az 
egyházi forrongás végre kitört 1729-ben; ugyanis a háromszéki Bereczk és Szászfalu – hová 
Zsigmond király korában szász gyarmat telepedett volt – régen az egyháziakban Zsigmondnak 
János király által is megerősitett engedélye alapján a brassai decántól függtek. Jelzett évben a 
bereczki egyházközségi biró valamely számadását az erdélyi püspök visszavetvén, a 
bereczkiek Zsigmond és János király engedély-okmánya alapján a brassai jezsuiták 
biztatására kimondották, hogy nem függnek az erdélyi püspöktől, hanem az esztergami 
érsekség alatt lévő brassai decánságtól. A kedélyek annyira fel voltak izgatva, hogy a 
bereczkiek az erdélyi püspök által oda küldött papot harang-félreverés közt elüzték; miért 
Stojka Zsigmond erd. püspök a bereczki templomot bezáratta s ajtajára egyházi átokkal 
fenyegető iratot függesztett ki; a brassai jezsuiták Esztergamból kapott útasitás következtében 
Bereczkre kiszálltak, a püspök iratát letépték, a templomot kinyitották, s Bereczknek papot 
adtak; Stojka e botrányt az udvarhoz terjesztette fel s hosszas utánjárás után végre 1756-ban 
kieszközölte azon udvari rendeletet, hogy Bereczk az erdélyi püspök hatósága alá rendeltetett 
vissza*Lásd ez eseményeket részletesebben e munka III. k. 122-ik lapján.. De a szebeni és 
brassai jezsuiták botrányos szabadoskodása még ezután is folyamatban levén, az erdélyi 
püspök a pápához folyamodott, s kérte, hogy ezen decánságok, melyek az idő viszontagságai 
miatt elszakadtak az erdélyi püspökségtől, az esztergami érsekséghez – honnan a távolság 
miatt egyáltalában kezelni nem lehet – egyházmegyéjéhez visszakebeleztessenek. XIV. 
Kelemen pápa 1769. nov. 15-én pápasága első évében ezen visszakebelezést elrendelte; 
bullája – melyért az erdélyi püspök Albini bibornok által a 64 skudit Rómába megküldötte – a 
magyar korlátnokság utján küldetett meg az erdélyi püspöknek, s foganatositási rendelettel a 
szebeni és brassai decánságokhoz; de Pettaui Antal a szebeni jezsuiták főnöke, ki az 
esztergami érsek által szebeni és brassai decánná neveztetett, a pápai bulla s korlátnoksági 
rendelet daczára kijelenté, hogy ő egyházi hatalmát csakis annak, kitől nyerte, t. i. az 
esztergami érseknek kezeibe teheti le, ezen érsekség pedig akkortájt üresedésben lévén, a 
kérdés pár évig függőben volt, mig az erdélyi püspök az ujonnan kinevezett esztergami 
érsekkel egyetértve a jezsuiták ellenzését megtörte, s ugy a szebeni, mint a brassai decánságot 
egyházmegyéjéhez visszakebelezte*Láss erről többet az udvari korlátnokság 1770. febr. 24. 



1047. szám alatti leiratában, a pápai bulla másolatát közli Kemény József Dipl. Tran. XII. 
475–480. lap., igy vetett véget a jezsuiták botrányos kötekedésének. 

Ez időtájt a vallásos surlódások a szász papsággal is felmerültek a barczasági dézma felett, 
mignem Mária Terézia 1770. jun. 8-án Bécsből kiadott rendeletében a barczasági lutheránus 
káptalannal tudatta, hogy a dézma ügyében hozzá fölterjesztett pert az 1761. jul. 5-iki itélettel 
összhangzólag akként dönté el, hogy a Barcza tizede a fiscust illeti, s nevezett káptalan annak 
csak negyedrészéhez tarthat igényt*A királyné és Cserei Farkas aláirásával ellátott leiratot 
közli egész terjedelmében Kemény József Dipl. tran. XII. 487–488. lapon.. Az erdélyi püspök 
átvevén a brassai decánságot, az iránt nem sokára uj intézkedéseket tett. 

1788-ban jul. 3-án Kolonics László erdélyi püspök a brassai decánságot, mely ez idő szerint a 
brassai egyházközségből, a türkösi egyházközségből s a krizbai leányközségből (hol csak 
kántor volt) állott; Alvinczről kiadott rendeletében eltörölte, s Miklósvárszéket a háromszéki 
esperességtől elszakitván, Brassót, Türköst, Hidvéget és Bodolát is hozzá adva, a brassai 
decánsággal egyesitett miklósvárszéki esperességet alapitotta, melynek első esperesévé 
fehérvári kanonok és az idő szerint brassai lelkészt, Béldi Jánost nevezte ki*Lásd Benkő 
Milkovia II. 520.. Ez intézkedés megtörte a jezsuiták hatalmát, kik különben is nem sokára 
eltöröltetvén, brassai templomuk és kolostoruk a világi papok birtokába ment át s azok most is 
birják. A brassai katholikus lelkész rendszerint apát czímet visel, s a kerület esperessége is 
legtöbb esetben rá van ruházva. 

A keleti vallásuak Brassóban. 
A lutheránusok, reformátusok, katholikusok és unitáriusok mellett vannak Brassóban igen 
számosan keleti vallásuak is; ezek azon bolgárok utódai, kik 1392-ben a nagy templom 
épitésekor részint mint kézmüvesek jöttek Brassóba, részint a hazájukban lévő éhségtől 
üzetve, kerestek itt menhelyet, s a Brassón hátul lévő Bolgárszeg külvárosban telepedtek meg. 
Ezek száma nagy gyarapodást nyert, részint Macedoniából s részint a törökök előnyomulása 
folytán a török birodalom más részeiből is ide huzódtak által. Majd alább Brassó három 
nemzetiségének ismertetésekor be fogom részletesebben mutatni e népet, itt csak azt jegyzem 
meg, hogy a bolgár-görög eredetű nép, ma már régi nemzetiségét teljesen elvesztve, oláhvá 
változott át, amennyiben nálunk leginkább a vallások szerint csoportosultak a nemzetiségek, s 
a keleti vallásuak, daczára annak, hogy azok közt igen sok magyar, rácz, bolgár és görög is 
volt, egykori nemzetiségük elhanyagolása mellett ma már mind oláhok. 

Ezen vallás-nemzetiségi amalgamisatio idézte elő a brassai keleti vallásuak eloláhosodását is, 
s bár azok, főleg a görögök igen kiváló szabadalmakat nyertek a nemzeti fejedelmek és Erdély 
országgyüléseitől, mégis meglehetősen el voltak a szászok által ugy politikailag mint 
vallásilag nyomva, s nem csak ki voltak minden közhivatal s városi javadalmakból zárva, 
hanem templom-, iskolaépités és vallásuk szabad gyakorlatában is korlátolva; de ha el voltak 
is nyomva, legalább a beolvasztás czéljából űzött vallási üldözéstől és nemzetiségük 
veszélyeztetésétől mentesitve voltak, mert mig az uralkodó elem: a szász, a magyarral 
készségesen egyesült, s azt magához vonni, minden megengedett és meg nem engedett módon 
törekedett, addig a lenézett bolgárt és görögöt ily törekvések elől megvédte szerény helyzete, 
s igy ők vallásuk gyakorlatában legalább téritési czélokból gátolva nem voltak. Egyébként ők 
is érezték a szász papság türelmetlenségét; igy például 1680-ban az országgyülés rendeletére 
nyerhettek csak templomhelyet s lettek fölmentve attól, hogy ne a szászok, hanem a magok 
papjainak fizessenek*Lásd Gál László erd. dietak végz. nyom. 91. lap., sőt még Mária Terézia 



alatt is, az általa kinevezett Novakovics oláh püspök Bolgárszegen visitatióra megjelenvén, 
ezen ecclesiájára nézve a brassai szász főpap inspectioját el kellett hogy ismerje*Lásd Szeli 
krónikája 21. §-át., s ez lehatott a legujabb időkig, ugy, hogy csak 1848 hozta meg e mellőzött 
és lenézett népre a jogegyenlőség áldásait. Azóta a műveltség hatalmas lendületet nyert jól 
szervezett iskolák által; a kereskedés, melyet előszeretettel űznek, nagy jólétet terjeszt 
közöttük, s maholnap ugy anyagi jólét mint fejlettségre nézve a szászokkal egy szinvonalra 
emelkednek, sőt számarányra nézve már most is túlszárnyalják azokat. Valóban alig van 
néptöredék, a mely az 1848-iki népszabaditó dicső korszaknak annyit köszönhetne, mint 
Brassó görög-bolgár népe, a melyet lenézett s elnyomott páriákból egyszerre szabad és 
jogokkal felruházott polgárokká emelt, s addig csak eltürt vallásukat az uralkodó lutheránus 
egyházzal egyenjogusitotta. 

Brassóban a görög nemegyesülteknek 5 egyházközsége és annyi egyháza van; kettő ezek 
közül Bolgárszeg külvárosban, egy Bolonyában, egy Ó-Brassóban és a görögöknek 
belvárosban lévő gazdag temploma. Az egyesültek kevés számban vannak, és Ilyefalva 
leányközségét alkotják. Brassóban a nemegyesülteknek két esperese székel, egyik alá Brassó 
és Hétfalu, a másik alá a szász falukban, Krizbán, Ujfaluban és Apáczán levő oláhok vannak 
sorozva. A brassai oláh egyházak nagyon gazdagok, több száz ezerre menő vagyonuk van, 
mely azonban a görög és oláh egyházak közt rég tartó per tárgyát képezi. 

Im röviden összefoglalva előadtam Brassó vallástörténelmét; a következő fejezetben Brassó 
három nemzet-csoportját fogom olvasóimnak bemutatni. 

A Barczaság vallástörténelme, az egyházi hovatartozás feletti botrányos vita. Brassai 
püspökség. A reformatio szelleme. Honterus az erdélyi-apostol élettörténete, áldásos 
működése, a brassai ev. ref., unitáriusok és magyar lutheránusok üldözése, erőszakos 
beolvasztása. 

Az előbbi szakaszban dióhéjba szoritott történelmét adtam Brassónak, melyből felismerhető 
volt azon kedvezményi rendszer, a melyet e várossal szemben nemcsak királyaink, hanem 
nemzeti fejedelmeink is követtek; elő vannak ott tüntetve azon kiváltságok, melyekkel ezen 
hadászatilag fontos fekvésű város kifejlődését és emelkedését néha mások rovására is 
elősegíteni igyekeztek; előadtam röviden azon viszontagságokat, melyeket e város századok 
hosszú során átélt; azon harczokat, dúlásokat, a melyek azt kifejlődésében akadályozták; de 
hogy Brassó multjának teljes átnézetét nyerhessük, elő kell még adnom vallástörténelmét; 
ismertetnem kell nevelésügyét, az e várost lakó nemzetiségek viszonyait, a város mult és jelen 
kereskedelmét, iparát, társadalmi viszonyait, közigazgatását, lakóinak felosztását, létszámát 
stb. Ezek ismertetése és előtüntetésére szentelem ezen s a következő szakaszt, s mindenekelőtt 
igen érdekes vallástörténelmét fogom a rendelkezésemre álló tér korlátoltsága által 
megszabott rövidletben előadni. 

XV. Brassó népessége, három 
nemzetcsoportja, ipara, kereskedelme. 
 
FEJEZETEK 



Brassó népesége a jelenlét tartama és a 
honosság szerint*Az 1870-ik évben készült 
hivatalos statistikából nyert adatok nyomán 
kiadta az orsz. statistikai hivatal 1871. Pest 
inf. Lásd 94–95, 170–171, 314–315, 318–319, 
510–511, 554–555. lapjain.. 
Fő-összeg: Férfi 13,090, nő 14,676 = 27,766. Idegen jelenlevő: Férfi 566, nő 912 = 1478. 

Huzamosan jelenlevő: Férfi 12,524, nő 13,764 = 26,288. Helybeli: Férfi 11,352, nő 11,940 = 
23,292. 

Honosság szerint: 

Az ország más községeiből férfi 1487, austriai tart. 151, külf. 100 = 1738 

Az ország már községeiből nő 2665, austriai tart. 54, külf. 17 = 2736     4474. 

Brassó népességéből külföldön van férfi 130, nő 46 = 176. 

Brassóban külföldi van férfi 251, nő 71 = 322. 

A brassai népesség hivatása és foglalkozása 
szerint következőleg oszlik. 
Értelmiségi kereset. 

Pap 28, állami hivatalnok 60, vidéki hivatalnok 22, városi hivatalnok 74, tanitó 111, tanuló 
306, iró 9, művész 104, ügyvéd 39, orvos 20, sebész 3, bába 15, gyógyszerész 14, mások 31; 
összesen: 836. 

Föld- és erdőmüvelésnél. 

Birtokos 390, haszonbérlő 7, gazdatiszt 4, éves szolga 187, napszámos 393. Vadászat- és 
halászatnál 3, kohászati munkás 1, tehát birtokos és bérlő 397, tiszt és munkás 588, 
őstermelésnél együtt: 985. 

Ipar- és kézműnél. 

Épitészeti és müvészeti iparnál: Önálló vállalkozó 159, hivatalnok 2, munkás 399. 

Fém-, kő- és faiparnál: Önálló vállalkozó 271, munkás 428. 



Vegyészeti, élelmezési és dohányczikkek termelésénél: Önálló vállalkozó 242, hivatalnok 10, 
munkás 253. 

Szövő iparnál: Önálló vállalk. 485, hivatalnok 3, munkás 1235. 

Bőr-, papirgyártás- s egyéb iparágnál: Önálló vállalk. 497, hiv. 4, munk. 1058. 

Nem közvetlenül termelő foglalkozásnál: Önálló vállalkozó 203, munkás 157. 

Összesen az ipar- és kézműnél: Vállalkozó 1857, hivatalnok és munkás 3549, együtt 5406. 

Kereskedelemnél: 

Kereskedelemnél: Önálló vállalkozó 413, hivatalnok 25, munkás 289. 

Szállitási vállalatoknál: Önálló vállalkozó 99, hivatalnok 2, munkás 149. 

Kereskedelemnél összesen vállalkozó 512, hivatalnok és munkás 479, együtt 991. 

Birtokos: Háztulajdonos 97, járadéktulajdonos 276. 

Személyes szolgálatokat teljesitő: 5693, bizonyos foglalkozás nélküli egyén 13,482. 

Brassó lakviszonyai, köz- és magánépületei. 
Középületek: Egyház 48, iskola 23, községi 41, katonai 8, állami 22. 

Magánépületek: 3760; összes épületek száma 3902. Ebből földszinti 3203, egyemeletes 651, 
kétemeletes 48. Ezekben van lakás 5381, szoba 10,180, kamra 2137, előszoba 1059, konyha 
4193, pincze 2681, bolt 183, fészer 3063, raktár 307, csűr 456, istálló 1123, akol 262, egyéb 
helyiség 85. 

Brassó statistikájának kiegészitése és együttes átnézhetéseért még ide iktatom területének 
kiterjedését és marha-állományát is. 

Brassó egész területe tesz 34,005.157 (1600 négyszögöles) holdat. 

Brassóban összesen van: ló 2141, öszvér 2, szamár 3, szarvasmarha magyar 1485, külföldi 
276, bivaly 412 = 2173. Juh 1035, kecske 66, sertés 803, méhkas 260. 

És most ezen kimutatások által nyert előtájékozással hozzá kezdhetünk Brassó népe 
származásának kutatásához, nemzetcsoportok szerint való ismertetéséhez, kereskedelme és 
ipara tüzetesebb észleléséhez. 

Brassó magyar lakossága hajdan és most. 
Brassó történelmi előismertetésénél igyekeztem kitisztázni s megjelölni a mostani Brassó 
alakulásának időszakát, ez azonban csak a német telepek által alapitott városra: a történelmi 



Brassóra vonatkozott; de a Barczán mindenütt és igy Brassóban is a szászok jövevények és 
vendégek levén, kétségtelen, hogy e szép országszöglet, a mely Erdélynek legszebb, 
legtermékenyebb és hadászatilag is legfontosabb pontját alkotja, a lovagok és szászok idejötte 
előtt sem volt lakatlan és egészen elhagyatott; sőt a csíki krónika jelmutatása szerint azt 
székelyek és magyarok vegyesen lakták. Ha a Barczaság lakva volt, akkor bizonnyal Brassó 
mint e tájnak legszebb és hadászatilag is legfontosabb helye megszállva kellett hegy legyen; 
minden arra mutat, hogy azon hatalmas vár – a melynek bámulatos romjai a Czenktetőn még 
most is feltűnnek, s mely egyike volt a határszélen elhelyezett királyi váraknak – a szászok 
idetelepedése előtt már jóval fennállott, s egyike volt azon határszéli várlánczolat szemének, 
mely a Perkői vártól*Hogy őseink a határszélek várak általi biztositását e tájon korán 
megkezdették, mutatja az, hogy a szentléleki vár már szent István alatt állott, a mongolok azt 
feldulták, de IV. Béla ujbóli felépitését elrendelte. Láss többet e munka III. kötetében; 
valamint meg volt a XI-ik században Bálványosvára is. Minden valószinüség arra mutat, hogy 
az emlitett királyi várak már a lovagok előtt megvoltak, a mint azt e várnak leirásakor 
tüzetesebben ki fogom fejteni. elkezdődve a kelet-déli határszélen elvonult; ez fedezte a 
bodzai Királyköve várával a Kotlán levő feketehalmi várral a Sándor István által épitett 
Törcsvárával és Höltvény várával a Barczaságra nyiló határszéli szorosokat. 

A czenki vár tehát – mely minden látszat szerint Brassó várának neveztetett – a lovagok előtt 
épült határvár volt, s nagyon valószinű, hogy e vár fedezete alatt, ha nem is valami tekintélyes 
város, de egy szerényebb helység helyezkedett el. Ezt látszik jelölni az is, hogy maga a jelen 
város is legrégebben, sőt egészen 1355-ig minden okmányban Barasu, Brassovia, Brassobia: 
tehát határozottan magyar néven fordul elő; Corona neve legelőbb 1335-ben merül fel, az 
ebből csinált Kronstadt nevet régi okmányokban sehol sem találhatjuk; már pedig ha azt 
eredetileg a német lovagok, vagy a velük egykorúlag bejött szászok alapitották volna, akkor 
már kezdetben mindjárt német nevén jelent volna meg, s igy több mint valószinű, hogy 
Brassó eredeti lakói magyarok voltak, kiknek számát a betelepülő szászok, a mint az 
Kolozsvártt, Tordán, Toroczkón, Dézsen, Enyeden s másutt is történt, csak gyarapiták. Brassó 
hajdani lakóinak magyarságát látszanak jelölni az ott lépten-nyomon előforduló magyar 
helynevek*Pedig a helynevek, a melyek ezredéven át sem változnak, leginkább megbizható 
bizonyitványok; a „Barczaság” is, minek a Burzenland csak forditása, magyar eredetű s az 
alkalmasint a bérczességtől ered.. Ilyen mindjárt a Czenk*Czenk az eredeti név, mert a német 
Kapellenberg csak később az ott volt sz. Lőrincz kápolnától ered., szemben vele Bácsél, 
Salamonköve, Szent-Mártonhegy, Csigahegy, ilyen a Brassót átfolyó Köszörű patak, melynek 
német neve nem is létezik. Ilyen Bolgárszeg*Németül egyszerüen obere és walachische 
Vorstadt-nak nevezik., Bolonya*Ennek Blumenau német neve később keletkezik., Mártonfalva, 
Gácsmajor, Ördögvölgye, Szaka völgye stb., sőt egy régi okmányban, a mint azt alább 
kifejtendem, némi vonatkozást találunk arra, hogy a Czenken feküdt Brassóvár és azon 
terület, melyen most Brassó fekszik, Fehérvármegyéhez tartozott. 

Igen valószinű tehát, hogy a lovagkor előtt Brassó már mint várőrizet telephelye állott, s 
annak lakói magyarok voltak. A kunok becsapásai ugyan részben népteleniték a Barczát, a 
mint a lovagok adománylevele tanusitja; de az ott használt „deserta” és „inhabitata” kifejezést 
nem kell szószerint venni, mert a tért lakó védtelen népet a kunok kiirthatták és 
visszaszorithatták ugyan, de a várakban és azok környékén lakók azonban megmaradtak, s igy 
megmaradhattak a czenki vár alján a különben természeti fekvésénél fogva is könnyen 
védhető brassai hegykebel lakói is; fennmaradtak, mert a czenki vár sokkal hatalmasabb volt, 
hogysem a futva duló ellenség azt bevehette volna. Hogy pedig a lovagok ide telepedésekor a 
Barczaság nem volt egészen lakatlan, kitetszik Vilmos püspök 1213-ki már többször hivatolt 
okmányából, melyben a lovagok által nyert terület magyarszékely lakóiról emlékezik. 



Mind ez kétségtelenné teszi azt, hogy valamint a Barczaságnak a német lovagok 
betelepedésekor már voltak magyar-székely-kun lakói, kiknek utódait a 10 magyar falu népe 
alkotja, ugy Brassóban már kezdetlegesen is laktak – mint a hagyomány tartja, egy 
Fehérvármegyéhez tartozó Brassó nevű helységben – magyarok, kiknek számát az 
odatelepitett német vendégek csak szaporiták. Fennebb Brassó vallástörténelmi ismertetésénél 
érintettem, hogy Brassó magyarsága régen tekintélyesebb volt, s hogy annak germanizálása a 
politikai és vallási türelmetlenség rut fegyverével erőszakosan hajtatott végre. A brassai 
magyarság régi létszámáról ugyan nincsenek adataink, de hogy az nagy volt, s hogy Brassó 
legtekintélyesebb családai és főhivatalnokai is gyakran a brassai magyarok közül kerültek ki, 
arról igen sok régi okmány kezeskedik. Megkisértem azért itt a brassai régi magyar 
családoknak sorozatát adni, ugy a hogy azokat egyes okmányokban szórványosan feltalálnom 
sikerült. 

Ugy látszik, hogy a Törcsvárát és vidékét a 11-ik században birt Sándor családnak utódai 
visszamaradtak a Barczán, még pedig Brassóban; erre útal az, hogy a brassai Sándor 
családból 1353-ban találjuk Comes Jacobust filium Nicolai, filii Sándor vallicus de Brassou. 
1404-ban Sándor Antal és Sidenschwancz Ignácz brassai polgárok nyerték Laczk Jakab 
erdélyi vajdától Ujfalu és Komlós lakatlan falukat*Lásd ez okmányt Kemény József Supl. 
Dipl. Tran. II. és IV. 91., részletesebben ezen kötetben Ujfalu leirásánál.. A Sándor család 
Brassóban Sander-re ferditett néven még a mult században is meg volt. 

Aradi család. 1599-ben a schellenbergi csatában a szászok vezére volt Aradi brassai 
kapitány*Lásd Hausfreund 1855. évf.. 

Bánffi család. 1448-ban brassai Bánffi István püspök a rigómezei csatában esett el*Lásd 
Bonfin Dec. III. 7.. 1608-ban Bánffi Márton brassai timár és senator. 1613–17-ben Bánffi Pál 
a brassai communitás tagja. 1612–29. Bánffi Péter timár és brassai senator. 

Szentágotai család. 1388-ban Zsigmond király Szentágotai Antal, István és társainak 
adományozta Tohát (Tohánt*Lásd Fejér Cod. Dipl. X. 2., 366.. 1462-ben brassai Szentágotai 
Sándor, Ujfalu és Komlós nevű birtokait Brassónak, mint kedves szülőföldjének 
adományozta*Ez okmány ered. brassai levélt. másol. az ujfalvi egyház jegyzőkönyvében, lásd 
részletesebben Ujfalu leirásánál.. 

Medvés család. 1486-ban a brassaiak e város polgárát Medvés Pétert küldötték Báthori 
Istvánhoz, kinek a vajda igéretet tett, hogy Törcsvárát meg fogja a királytól Brassó számára 
szerezni*Lásd „A hajdani törcsvári uradalom jogi állapotáról” czimű munka 9. lapján, 
okmány ered. a brassai levélt. 229. szám alatt.. 1688-ban a Veterani sergeinek ellentálló 
brassaiak egyik vezére Medvés János volt, ki a fellegvár bevétele után kivégeztetett*Lásd 
Cserei Mihály Hist. uj nemz. könyvtár 183. lap.. 

Jakab család. 1364-ben Lajos király Jakab … brassai biró kérésére adott Brassónak 
vásárjogot*Lásd Fejér Cod. Dipl. IX. 3., 430.. 

Ördög család. 1385-ben Ördög István s több brassai polgár kérésére Mária királyné Budáról 
rendelkezett a székely ispánhoz küldött parancsában az iránt, hogy a brassaiakat 
kiváltságaikban megtartsák*Lásd Fejér Cod. Dipl. X. 1., 222.. 1478-ban Ördög (Erdeg) 
Mihály és Csonkabonk Bertalan a brassaiak követe az udvarnál*Lásd Nemere 1871. 52. 
szám.. 



Soodi család. 1385-ben az Ördög Istvánnal a Mária királynénál panaszt tevők közt ott volt 
Soodi Márton és István is. 

Gretei család, ugyan akkor velük volt Gretei Miklós. 

Ötves család. 1652-ben Ötves Mihály mint Brassó küldöttje eszközlé ki Rákóczi Györgynél a 
Brassónak inscribált Törcsvárba való bevezetést; ugyan neki mint brassai esküdtnek 
inscribálta 1653-ban Rákóczi Szunyogszeget*Gub. levélt. Trans. Conv. XI. 664.. 

Csonkabonka család. 1478-ban Csonkabonka Bertalan az udvarhoz küldetik. 1598-ban 
Csonkabonka Márkó brassai senator; ugyanennek 1607-ben az addig Nagy Tamástól zálogra 
birt Szunyogszeget, Vledényt és Királyhalmát inscribálta Rákóczi Zsigmond*Kemény József 
App. Dipl. Tran. XV. 48.; Csonkabonka György 1643-ban brassai senator volt. 

Kristóf család. 1618-ban Kristóf János brassai biró és a Csonkabonka árvák gyámja volt*Gub. 
levélt. Trans. Conv. V. 226.. 

Fekete család. 1618-ban Fekete András brassai esküdt*Bethlen Gábor 1618. Kristóf János 
brassai biró és Fekete András brassai esküdt polgár kérésére engedélyt ad, hogy Brassó a 
Csonkabonka utódoktól, ezeknek szunyogszegi és vledényi jószágát 1600 frtért megvehesse. 
Lásd ez okmányt Gödri Hist. Eccl. toldalékában.. 

Mise család. 1439-ben Mise György brassai esküdt kérésére Albert király a székely ispán 
hatalmaskodását tiltja*Sieb. Prov. Bl. I. 49–51. és Székely oklevéltár 140–141. lap.. 

Geréb család. 1462-ben Geréb György brassai esküdt a Szentágotai Sándor által Brassónak 
hagyományozott Ujfalu és Komlós iránt Mátyás király megerősitését kieszközlé*Lásd 
Ujfalunál.. 1471-ben Mátyás király az addig brassai Geréb György által birt Sárkányt és 
Mikesdorfot Brassónak adományozta*Lásd Kemény József Suppl. Dipl. Trans. IV. 239–240.. 

Hegyes vagy Hegyesi (Hedjesch) család. Hegyesi András 1578-ban szül. 1613. brassai 
senator. 1626. városkapitány, mint ilyen 1627-ben halt el. János fia mint höltövényi pap halt 
el 1650-ben, vele a család is kiveszett. Egykorú ezekkel Hegyes János, ki Ferdinand, 
Maximilián és Károly császárok testőrségében szolgál, 1568-ban Brassóba hazajövén 
háromszor nősül*Lásd Blätter für Geist stb. 1840. évf. 167. lap.. Előjön még egy másik 
Hegyes János, ki 1637–1640-ben brassai rector volt. 

Árkosi Veres család. 1552–1556. árkosi Veres Péter (Pet. Veresius Arkusinus) brassai rector 
volt, ez alapitá a családot. 

Forgács család. 1609-ben Forgács Mihály brassai senator*Báthori Gábornál kieszközli mint 
Brassó egyik küldöttje és senatora, hogy Brassót Szunyogszeg és Vledény birtokába 
megerősiti. Lásd Gödri Hist. Eccl. toldalékában., Forgács Margit Mederus Péter brassai nagy 
pap neje, Forgács Bálint falnagy. 

Nádosi család. 1609-ben Nádosi György brassai senator*Báthorihoz fennebbi ügyben 
Forgács Mihálylyal Brassó küldöttje. Lásd ugyanott.. 

Magyarosi család. 1656-ban Magyarosi Péter*Ennek sirköve a bolonyai temetőben.; 
Magyarosi János a bolonyai szomszédság szószólója. 



Bornemissza család. 1557-ben a szebeni szász gyülésen Brassót circumspectus Bornemissza 
Jakab brassai esküdt képviselte. 

Egyed család, követtársa Bornemisszának Litterati Egyed volt*Lásd Kemény József App. 
Dipl. Tran. X. 196.. 

Brassói család. Régi magyar nemzetség Brassóban, melyből származott a Sombori és a 
Drághi család*Ugyanott II. 161.. 

Török család. Brassai Török Péter 1671-ben Apafitól zarándmegyei Sunkon nyert 
jószágot*Ugyanott XIX. 223.. 

Kis család. 1590-ben Báthori Zsigmond a Brassó és a Barcza lakóinak adományozott 
Bozzamezőt kijáratván, a határhalmokat emelő bizottság a többek közt megjegyzé, hogy a 
Deblenmezeje felé tartva, a Kigyósmezeje alsó felén egy árok mellett azon halmot találták, a 
melyet Kis Lukács brassai biró a prázsmáriak és Béldi Pállal egyetértőleg emelt volt*Lásd 
Gub. levélt. priv. Civit. G. 26. 5326/785.. 

Major család. 1642-ben brassai Major Márton gyula-fehérvári nyomda igazgatója volt; 1646-
ban Major András brassai magyar pap. 

Balogh család. Brassai Balogh István meghalt 1640-ben*Sirköve a bolonyai temetőben.. 
Balogh Kata 1637-ben. 

Kőmives család. Kőmives István meghalt 1587-ben. 

Czakó család. 1688-ban a Veterani hadserge ellen fegyvert fogott brassaiak egyik vezére 
Czakó Ferencz Czakó Dávid fia*Cserei Czakó Ferenczet és Medvés Ferenczet mondja a 
brassaiak vezérének. Almádi naplójában (Századok 1868. jul. füzet) mint vezérek Czakó 
Dávid fia és Keres György vannak emlitve, megeshetik, hogy két vezér a fellegvárban, kettő a 
keritett városban volt.. 

Keres család. 1688-ban a brassaiak egyik vezére Keres György volt. 

Végh család. 1608-ban brassai Végh Mihály neje Zákos Katalin egy felső-szombatfalvi 
curiáért perelt*Lásd Kemény József Codex Trans. VIII 17–19. lapján.. 

Boér család. 1613-ban előfordul Bojér István és öccse Bojér Ferencz*Lásd Nemere 1871. évf. 
52. szám.. 1688-ban ütött zenebonáért Boér és Stein nevű brassai polgárokat a delegatum 
forum halálra itélte és fejöket vétette*Gál László Erd. dict. végz. 189. lap.. 

Biró család. 1462-ben Mátyás királytól Byro György brassai polgár, a király jó indulata 
tartamára (igy) a Fogaras vidéki Sárkányt és Mikófalut*Lásd Albrich Pall. Coron. sub Nr. 3. 
pag. 90. Különben a Biró család elszászosodva most is meg van Brassóban. nyerte. 

Horváth család, melyből brassai Horváth Mihály 1612-ben törcsvári porkoláb. 

Gothárd család. Ebből bolgárszegi Gothárd Márton 1649–1660-ban brassai magyar pap, 
Gothárd János ugyanaz 1675–82., másik Gothárd János szintén 1682–85-ig*A bolonyai 
temetőben levő sirköveik leirását lásd Nemere 1871. 52. szám.. 



Szadasi család. Szadasi Bartok 1708. brassai biró*Lásd Cserei Mih. Hist. uj magyar könyv 
439. lap.. Igen sok Brassóban az elszászosodott magyar családok száma, kiknek németre 
ferditett neve még most is elárulja egykori magyar eredetüket. Ilyen a többek közt: Imre 
(Imrich), Béldi (Dr. Béldi), Korodi (L. Franz Korodi prof.), Biró, Solymaschi (Solymosi), 
Horváth, Enyeder (egykor Enyedi), Pongrácz, Bot (egy órás Ó-Brassóban), Himesch (régebb 
Hímes), Remenyik, Poor, Barthesch (régen Barthos) s számtalan más. Ezeken kivül még sok 
más brassai magyar családot tudnék felhozni; de ennyi is elég annak bizonyitására, hogy 
Brassó magyar népessége hajdan nem csak nagy számú volt, hanem igen tekintélyes állást 
foglalt el; ezen magyar népességnek már ősidőktől fogva ott kellett laknia, mert később főleg 
ily nagy számban nem is telepedhetett oda, miután tudjuk, hogy a szászok rendszabályai a 
királyföldi városokban a netalán oda huzódó magyaroknak fekvőségek és házak vevését meg 
sem engedték; már pedig a fennebbi kimutatásból látszik, hogy ama brassai magyar családok 
e város tekintélyesebb birtokosai és primárius polgárai voltak, mint ilyenek a város főbb 
hivatalait viselték, hadvezérségre az uralkodókhoz és országgyülésekre követekül 
választattak, mit bizonyosan birtoktalanokra nem biztak volna. Ebből láthatólag Brassó 
hajdani magyar népessége jövevény nem lehetett, hanem tősgyökeres polgársága volt e 
városnak. 

Szeli, Gödri (Hist. 1–2. lap), Bartha Márton s mindazok, kik Brassóról irtak, egyhangulag 
állitják, hogy Brassóban már keletkezésekor laktak magyarok; ugyan ők azt is fölemlitik, 
hogy a 14-ik században a nagy templom épitésekor igen sok székely mesterember és 
napszámos telepedett Bolonya külvárosba; Manucio Pál olasz küldött határozottan mondja, 
hogy egyik külvárosban kizárólag magyarok laknak. 

Van II-dik Lajos királynak egy rendelete, melyben a brassai nemeseknek (nobiles de 
Brassow) komolyan meghagyta, hogy azon város polgárait vezeklési dijjal (questum) ne 
terheljék*Eder ad Felm. 237., ami olyas valamit enged sejtetni, hogy itt a brassai nemesek 
alatt az ezen városban lakó számos magyar család értetődött, mert tudjuk, hogy a királyföldi 
szászok között egész a fejedelmi kor végeig nemes egyáltalában nem volt és nem is türetett 
meg; azonban Brassó, mint előismertetésünkben kimutattuk, még ezen időben nem tartozván 
a Királyföldhöz, kivételes helyzetben volt, lehettek tehát s mint Lajos király rendelete mondja, 
voltak is nemesek Brassóban, kik a mint a vezeklési dij kivetése jelöli, a polgárok felett 
állottak. Azonban Brassó nem sokára (Izabella idejében) a székely ispánok hatásköre alól – 
mely alatt addig volt – elszakittatván, a Királyföldbe kebeleztetett, mi által a nemesek 
praerogativája is megszünvén, azok a polgári elembe beleolvadtak. 

Fennebb Brassó vallástörténelménél előadtam, hogy Brassóban még a reformatio elterjedte 
után s még akkor is, a midőn a szászok mind Luther, a magyarok mind Calvin követői voltak, 
Brassóban oly többségben voltak a magyarok, hogy Honterus és Wagner halála után Calvin 
tanát hirdető lelkészeket hivtak meg Brassai főpapnak; de Szeben és a szász káptalanok 
Brassót a teljes elmagyarosodástól féltvén, mindent elkövettek, hogy ott Luther hitelve 
tulsúlyra emelkedjék, a mit egy századon át folytatott ármány és erőszakkal kivittek, főleg az 
által, hogy 1594. a szász püspökség alá tartozást, a brassai és vidéki magyarság élénk 
ellenzése daczára keresztül vitték. 

E percztől fogva elkezdődött a harcz Brassó magyarságának beolvasztására, mit politikai és 
vallási fegyverekkel folytattak. Magyar ember csak ugy jutott valamely hivatalba vagy 
javadalomhoz, ha lutheránussá lett, s ha magyar nevét németre változtatta. 



Gödri vallástörténelme 2. lapján előadja a társadalmi és üzleti üldözés magyar fogyasztó 
alkalmazását is. Brassó magyar lakossága nem csak napszámosokból állott – mond ő – a mint 
azt a szász irók elhitetni akarnák, hanem igen sok előkelő polgár s nagyszámú mesterember 
volt azok között; voltak czéhek: mint a kovács, gombkötő, kőmives, ács, borbély, mészáros, 
szíjgyártó és csizmadia czéhek, melyekben leginkább csak magyarok voltak; de a szász 
mesteremberek a tanácstól oly czéh-szabályokat eszközöltek ki, melyekbe becsusztatták, hogy 
azután a czéhekbe csak szász eredetű vagy német nyelvű polgárok vétetnek be és türetnek 
meg. Egy 1634-ki tanácsi rendelet szerint a Bürgerkarte csak olyanoknak adatott ki 
Brassóban, kik keresztlevelükkel bizonyitották, hogy német születésüek; egy más rendelet 
kimondotta, hogy csak szász lehet Brassóban iparos*A magyar névnek meg nem türése 
Brassóban egészen az ujabb időkig lehatott, ugy hogy 1848. előtt igen derék magyar 
iparosokat ismertem, kiknek németes nevén csodálkozásomat fejezvén ki, ők azt mondák, hisz 
uram engem Vargának, ezt Kovácsnak, amazt Bálintnak nevezték; de kénytelenek voltunk 
német nevet felvenni, mert különben a szászok munkát nem adnak s maguk közt meg nem 
türnek, de azért szivünk-lelkünk magyar marad., minek következtében a magyar 
mesteremberek kénytelenek voltak neveiket átváltoztatva szászokká lenni*Lásd Nemere 
1871. évf. 35. szám.; mig más oldalról – mint fennebb már előadtam – a reformátusok 
templomát elvették, s uj épitésére még a fejedelem és országgyülés rendeletére se adtak 
helyet. Lekenyerezés, és Erdélyben – a vallásszabadság e par excellence hazájában – példa 
nélküli vallási türelmetlenség és erőszakoskodás lassanként mind apasztá a magyarok 
létszámát elannyira, hogy a fennebb elősorolt ős magyar családok utódait hiába keressük ma 
már Brassóban, mert azok*Mit elősegitett az, hogy több magyar református pap 
lekenyereztetve, lutheránussá lett s hiveit is átvitte, mint az előbbi szakaszban bővebben 
kifejtém. lutheranizáltatva beolvadtak a szászok közé, s neveiket németre változtatták át. 
Magyarnak csak a szegényebb néposztály maradt meg, melynek létszámát az újabb időben 
emelték a Székelyföldről, de leginkább a barczai magyar falukból ide telepedett iparosok. 
Ezek – régebben a belvárosban magyar meg nem türetvén – inkább a külvárosokban, főleg 
Bolonyában laktak, még a negyvenes években is egészen a királyig kellett felfolyamodnia a 
magyar iparosnak, hogy Brassóban önálló műhelyt nyithasson; de 1848-ban a vérkeresztséget 
nyert egyenlőségi eszmék, a szász kizárólagosságot védő osztrák és muszka szuronyokon is 
áthatoltak, s vagy 20 év óta a belváros körül nem csak a várfalak, hanem a zárkozottság, 
féltékenykedés, és a szász elszigeteltség korlátai is omladozni kezdenek, a magyarok már a 
belvárosba is huzódtak; a kereskedők közt ma már igen sok magyar van, némely iparágakat, 
mint: csizmadia, kovács, kerekes, ács, kőmüves, nyerges, gombkötő, s részben az 
asztalosságot is leginkább magyarok üzik, s lassankint emancipálták magukat a szászok 
elnyomási hajlamai alól*Mert a szászok még most is, a hol csak lehet, akadályokat görditenek 
az ipar szabad versenye elébe, például a hétfalusi magyar timároknak csak a két országos 
sokadalomkor szabad Brassóban árúczikkeikkel megjelenni, mig a szász timárok Csernátfalu 
minden heti vásárán szabadon árulnak. A magyar czégeket nem türték, a magyar nyelvet 
kiküszöbölték, igy például a csizmadia czéhben a beirt 134 mesterből 80 magyar volt, s mégis 
ott minden németül folyt, s csak 1871-ben tudták kormányrendeletek segélyével kivinni, hogy 
a jegyzőkönyvek magyarul is vezettessenek. Ezen viszony volt a többi czéhekben is, hol az 
erőszakos és törvényellenes germanisatiót csak a legujabb ipartörvény szüntette meg.; a 
külvárosi kis műhelyekből húzódnak be a belváros nagyobb forgalmi körébe; de helyüket 
Bolonyában s a többi külvárosokban uj sucrescentia pótolja, mert a Brassóban szolgáló 
székely kocsisok közül sok választ magának életpárt a székely szolgálók közt, s megtakaritott 
bérükből egy kis házikót építnek a külváros valamely félreeső zugában; a férjek 
szekerességgel, napszámossággal, a nők mosással, sütéssel, varrással keresik meg élelmüket, 
oly mértékben szaporitva a brassai magyarság létszámát, mint a minő mértékben a szászoké a 
zwei Kindersystem által fogy. A brassai magyarok létszámáról sem a multból, sem jelenben 



biztos adataink nincsenek, de annak jelentékenysége már az iskolaköteles magyar gyermekek 
számából is kitünik, a mi az 1500-at túlhaladja. 

Nem ragaszkodva szorosan a nemzetiségi válaszfalakhoz, főleg ha azt vesszük a nemzetiség 
criteriumául, hogy minő nyelven szólal meg a gyermek, mit az „anyanyelv” műszóval szoktak 
kifejezni, akkor Brassó összes 28,000 lakosát magyarnak mondhatnók, mert itt kivétel nélkül 
minden gyermek magyarul szólal meg, s serdülő korában folyton magyarul beszél, úgy hogy 
nemzetiségének nyelvét tulajdonképen az elemi iskolákban tanulja meg és fejleszti ki. Ennek 
egyszerű oka abban keresendő, hogy Brassóban a cselédség egyáltalában, de főleg a 
nőcselédség kizárólagosan székely leányokból áll; székely nőkből kerülnek ki a dajkák, a 
gyermekek mellett levő pesztonkák, szakácsnék; az úrnő maga is kénytelen ezekkel való 
folytonos érintkezésében a magyar nyelvet használni, s igy a gyermek első éveiben más 
nyelvet a magyarnál ritkán hall, s mivel a székely nők brassai nyelvmestersége már rég idő 
óta tart, Brassóban nemcsak a gyermekek, hanem a felnőttek is jól beszélik a magyar nyelvet; 
annyival inkább beszélik, mert arra életszükségük van, amennyiben Brassó levén 
Háromszéknek és a szomszédos barczasági tiz magyar falunak piacza, úgy a kereskedőnek 
mint az iparosnak mulhatatlanul tudnia kell a magyar nyelvet, s a nélkül üzletét vezetni 
általában képtelen lenne. Nyelv tekintetben tehát Brassónál magyarosabb városa alig van 
Erdélynek, mert az ott lakóknak anya- és üzleti nyelvét legkiválóbban a magyar nyelv képezi. 
A mi már most a közös anyanyelv mellett a másodfokulag utólagosan kifejlődött nyelveket 
illeti, ilyen három van Brassóban, melyek szerint e város lakói nemzetiség szerint eloszlanak. 
A magyar, azután német, illetőleg annak egy tájbeszéde, melyet a szászok beszélnek; az oláh, 
melyet az eloláhosodott bolgárok beszélnek, és nagyon korlátolt téren az új görög nyelv. E 
szerint tehát Brassó lakossága három nemzetiség szerint osztályozható. magyar, német-szász 
és oláh-görög. Vannak még kis számban örmények, izraeliták és czigányok; de mindezek a 
magyar nemzetiség keretébe vonhatók be. Brassónak nemzetiségek szerinti csoportositása 
egyáltalában nem oly könnyű mint másutt, mert itt a vallásfelekezetek nincsenek oly 
határozottan nemzetiségek szerint elválva, mint egyebütt; mindazonáltal azt mégis közelitőleg 
meghatározhatjuk. 

A szászok: 

Az ágostai hitvallásuak a 800 magyar leszámitásával mind szászok     7646 

A katholikusok közül szász van a legjobb esetben     1472 

     9118, ebből 4000 külföldi német, tehát szász van 5118. 

Magyarok: 

Ágostai hiten levők  800 

Katholikus magyar  6000 

Két felekezetű örmény  61 

Helvéthitűek  1816 

Unitárius  138 

Izraelita  217 

 
 9032 

Oláh-görögök:  



Görög-katholikus  127 

Görög nem egyesült  9489 

 
 9616 

 

A magyarokról már szóltunk, azok Brassóban való álláspontját, foglalkozását elhelyezkedését 
már előadtuk, még röviden ismertetnünk kell a brassai szász-németeket, és az oláh-görögöket. 

A brassai németek és szászok. 
Megkülönböztetem e két rokon eredetű fajt azért, mivel a Brassóban élő németek – kiknek 
száma 4000-re megy – semmiképen sem kivánnak a szászokkal egybeolvadni és 
összetévesztetni, mert a brassai németek a szabad törekvések, a kor eszméinek, a 
democratiának: tehát a valódi német cultur-elemnek képviselői és előharczosai; mig a szászok 
a retrograd irány, a körömszakadtig üzött conservatismus, és a kiváltságok megcsontosodott 
személyesitői. A brassai németek regeneratori törekvései, a szászok megcsökönyösödött 
retrograd szellemén mindeddig hajótörést szenvedvén, azok elváltak tőlük s a magyarok és 
oláhokkal léptek szövetségre a szászok elnyomási törekvéseinek fékezésére, az emberi és 
polgári jogok védelmére. Lelkem egész melegével üdvözlöm e szövetséget mely arra van 
hivatva, hogy az itteni polgárságnak a bureaucratia lidércz nyomása által kötve tartott szebb 
tulajdonait felszabaditsa, hogy ezen a kor eszméivel, a democratia követelményeivel, a 
szabadság és testvériség kivánalmaival szembeállitott népet kibékitse önmagával s azon 
testvér népekkel, melyekkel együtt kell élnie, nem mint eddig az igazságtalanság, a jogtiprás, 
a hatalmaskodás: hanem az egyenjoguság, együttes törekvés, és testvéri összetartás terén. Az 
országok ereje, szabadsága ma az azt lakó minden polgárok egyjoguságán, érdek- és 
szabadságközösségén nyugszik. Uralkodó és szolga nép ma az alkotmányos fogalmak 
keretébe be nem illeszthető, s azért Brassó szászainak is át kell látniok, hogy a kizárólagos 
jogélvezet számukra, és a szolgai alárendeltség az őket számarányban kétszeresen felülmuló 
más nemzetiségek számára napjainkban meg nem állhat. Valóban tisztelettel kell 
meghajolnunk a brassai németség előtt, melynél erősebb volt a szabadság szeretete a 
vérrokonság kötelékeinél, s a helyett, hogy a szászokkal kezet fogva a hatalmaskodás, a 
kiváltságok és jogegyedáruság előnyében osztakozott volna: meggyőződve a mostani szász 
álláspont jog- és időszerütlenségéről, az elnyomottak mellé állott, hogy azokat testvéries 
szövetségével erősitve, a szászokat jogtiszteletre megtanitsa. 

A németeknek Brassóban egy történelmi jogtalanságot kell jóvá tenniök, egy a német cultura- 
és szabadságellenes szellemet legyőzniök és az által megszilárditani a democratia üdvhozó 
vívmányát, melyet itt a Kárpátok övezte hazában 1848-ban a magyar inaugurált s vérével 
pecsételt meg. A szászok elve eddig az volt, hogy „az erőszak megerősiti a jogot”; a németeké 
és szövetségtársaiké az, hogy „az erőszak veszélyezteti a jogot.” Brassó németjei nem 
haladnak, nem haladhatnak a kozák zsarnoksággal szövetkezettek kancsuka-tan követőivel; 
Brassó németjei, a bécsiek azon szent csapatjának hagyományait adoptálták, mely 1848–49-
ben lejött küzdeni a szabadságért oroszláni rettenthetlenséggel, s megmutatni a Magyarország 
szabadsága ellen összeesküdött reactiónak, hogy a valódilag szabadelvű németeknek érdeke 
össze van forrva a magyar érdekkel; hogy a németeknek nem ellenségnek, hanem őszinte 
barátjuknak, természetes szövetségesének kell tekinteniök a magyar nemzetet, mely Európa 
ezen tájain legelőbb létesité az alkotmányos és vallásos szabadságot, s mely azt ezred éven át 
védve, annak áldásait roppant véráldozatok árán általánositá az osztrák birodalom leigázott 



népei közt is. Mert valahányszor a magyar vérzett, nemcsak önmagáért, hanem érettük is 
vérzett. A hős csapat (a bécsi legio) eljött, hogy vérével mossa le a négyszázados 
igazságtalanság és hálátlanság szégyenét. Elvérzettek e dicső félistenek a szabadság 
harczaiban, vérük a mienkkel ömlött össze, s ez vérkeresztségévé lett a jövőbeni frigynek, az 
érdekazonosság s közös missio parancsolta szent szövetségnek. E dicsőknek szent 
hagyományát, magasztos példaadását követik Brassó németjei, s lehetetlennek tartom, hogy e 
szent nyomdokokon haladók ne találnának a szász polgárság közt követőkre; ennek meg kell a 
szászok érdekében történni, mert csak ez idézheti elő ezen jóra való osztály regenerátióját, 
fennmaradhatását. 

A brassai németek részint katholikusok, kik szászok lenni nem akarnak, részint oda telepedett 
katonatisztek és hivatalnokok családaiból s ujabb időben bevándorolt művészek, orvosok, 
kereskedők és iparosokból állanak. 

Ami a brassai szászokat, s mindenek előtt azok eredetét s bevándorlásuk idejét illeti, az iránt a 
legnagyobb bizonytalanságban vagyunk. Marienburg, Philippi s más szász irók Flandriából és 
Thüringiából bejötteknek állitják: ezt egyszerüen a német lovagok nagy mestere Salza 
Hermann ama vidékről való származása és a barczai szászok tájszólásának némi 
vonatkozásaiból következtetik; azonban én ugy látom, hogy a szász tudósok az összehasonlitó 
nyelvészet terén még nem tettek eléggé beható tanulmányokat; az erdélyi szászok 
vidékenként, csaknem falunként változó tájszólamai és a németországi tájbeszédek közti 
egybehasonlitó észleletek korán se állanak ott, miként az ohajtandó lenne; már pedig – 
nézetem szerint – csak ez lenne az egyedűli mód, melylyel az erdélyi szászok vidékenkinti 
honnan származását legalább hozzávetőleg meg lehetne határozni. És ez nem könnyű 
tanulmány, mert az erdélyi szászok tájszólamai annyiféle, s oly nagy variatióknak vannak 
alávetve, hogy például, ha barcza- és besztercze-vidéki szász egybetalálkozik, oláhul 
beszélnek, hogy egymást megérthessék. 

A barczai, s igy a velük egykorulag bevándorolt brassai szászok eredetére nézve 
bizonytalanságban vagyunk; de még bevándorlásuk idejére nézve sincsenek adataink, 
azonban idejövetelük korát a német lovagokénál: tehát a 13. század második tizedénél előbbre 
nem tehetjük s igy ezek az erdélyi szász gyarmatok legkésőbbi rajának tekinthetők. Késő 
jövetelük azonban nem gátolta abban, hogy Erdély legszebb, legtermékenyebb részét szállják 
meg, a mely kereskedelmi és forgalmi tekintetben Erdély minden más vidékei felett előnnyel 
birt; minek következtében a brassai szászok leggazdagabbak voltak és leggazdagabbak még 
ma is, Erdély minden szászai között. A brassai szászoknál négyféle osztály különböztethető 
meg; mindenek előtt egy a többi osztályok közül kivált, azok fölé helyezkedett kaszt-rendszer 
uralma áll fenn már rég időktől fogva e nép között. Az erdélyi s igy a brassai szászok is 
szeretik magokat – az őket nem ismerő külföld előtt – a democratia hiveiként feltüntetni, 
azonban én megvallom, hogy ezen állitólagos democratiát se a multban, se a jelenben 
feltalálni sehol sem tudom, mert én azon középkori szabásu democratiát, a mely a jog- és 
szabadságból minden más fajbelit kizár, s a mely minden hatalmat egy osztály számára 
monopolizál, nem tekinthetem másnak, mint nagyon is önző aristocratiának; már pedig ez igy 
volt és van ma is az erdélyi szászoknál. Igaz ugyan, hogy az erdélyi szászok között a 
kutyabőrrel nemesitettek száma kevés volt, (az ilyek rendesen nem tartották magukat 
szászoknak); de azért meg volt és meg van most is, a szász városokban az ugynevezett 
patriciusi osztály, mely önmagából fejlődött az által, hogy bizonyos számu családok már 
századok óta összetartva mintegy összeesküdve, minden hivatalt magukhoz ragadtak és 
ragadnak; minden közvagyont ellenőrködés nélkül kezeltek (leginkább elkezeltek), a 
kezükben tartott hivatal és vagyon által minden hatalmat, minden befolyást monpolizáltak. 



Ezen önteremtette aristocratia, – melynél az érdem általi kiválásnak és kiemelkedésnek még 
csak a látszata is hiányzott, – a polgársággal és a néppel szemben követelőbb és gőgösebb volt 
bár mely olygarchiánál, s a szegény jogfosztott s a közügyekbe való minden befolyástól elzárt 
alsóbb polgárság és a falusi nép nem volt más, mint amaz osztály jólléte és kényelmének vak 
eszköze. Ezen – magát a kaszt-rendszer minden kizárólagosságával körülsánczolt, más 
osztálylyal soha egybe nem házasodó, egybe nem keveredő – patriciusi osztály*A szászok 
soha sem keverednek más nemzetbeliekkel össze, sőt maguk közt is bizonyos, leginkább 
rokonságban lévő család-csoport körben házasodnak, s hivatalnok kereskedővel, ez iparossal 
soha egybe nem kel, – sőt még falun is a jobb móduak a szegényebbekkel soha egybe nem 
vegyülnek, ez lehet egyik oka a szászok szaporátlansága és testi degenaratiójának. mellett 
állott s áll ma is a hierarchia; mert a papság a szászoknál ismét egy különvált osztály 
egyedárúságát képezte. A szász papok a magyar birodalom minden papjai közt a 
leggazdagabbak levén, fiaik nevelésére nagy gondot forditottak, azok már régibb időktől 
fogva magasabb kiképeztetésüket külföldi egyetemeken nyerték, s mivel a papi minősitvény 
az acaedemikussághoz volt kötve, s a lelkész jelölés a papság előjogát képezte, könnyű volt 
kivinni azt, hogy a papság mindig ugyanazon család-csoport kezében maradt. A szászok közt 
a tanitó pálya is a hierarchia kezében van, mert a tanitói állomás nem más, mint előpályája a 
papságnak, mivel segédlelkészség és lelkészség elnyerésére mindig bizonyos évi tanitói 
szolgálmány igényeltetik, s e szerint a papság és tanárság, ugyanazon egy osztály, ugyanazon 
kaszt kezében volt, s van ma is. Be kell vallanunk, hogy ez osztály minden időben kitünő 
műveltséggel birt, s a nemzet szellemi munkásai, a közműveltség buzgóbb hivei leginkább 
közülök kerültek ki, s igy az ő állásuk – a kizárólagosságtól eltekintve – tiszteletet érdemlő; 
hibájuk s megbocsáthatlan vétkük csak az, hogy ők, kiknek állásuk és kiváló műveltségüknél 
fogva a nép a polgárság őszinte barátjainak és szövetségeseinek kell vala lenniök, s ezt a 
patriciusok tulkapásai és elnyomása ellen védeni; ellenkezőleg, amazokkal szövetkeztek, a 
nép kiskoruságban tartása, s egyetértő kizsarolásában. De ennek – nézetem szerint – oka 
magában a szerkezetben van, mert a fiatal nemzedék, a mely a németországi egyetemekről 
szabad eszmékkel és lelkesedéssel tér vissza, csak alárendelt és szűk hatáskörű pályát nyerhet, 
a nagyon jövedelmező papságra csak megélemedett korában rendesen 50 év körül juthat el; 
mikor lelke rugékonyságát, erélyességét, lelkesedését elveszté, midőn tettereje megzsibbadt, 
mikor lelkének szabad röpte megtört; midőn a szabad eszmék terjesztésének vágyát a hosszas 
alárendeltség kiölte kebléből: szóval mikor nem tettre, hanem nyugalomra vágyik, s ez 
tagadhatlanul nagy befolyással van a patriciusi osztály mindenhatósága megállapitására, s a 
szász polgárság és nép aluszékony jellemére s gépies vezethetőségére is. 

A harmadik osztályt a kereskedőké képezi, ez azonban Brassóban nagyon korlátolt, mert 
Brassó kereskedői közt nagyon sok magyar és a magyar nemzetiséghez tartozó örmény, 
izraelita van; a kiviteli nagyobb kereskedés leginkább a görög kereskedők kezében van 
öszpontositva, ugy hogy ezekkel szemben a szász kereskedők jelentékeny kisebbséget 
alkotnak. 

A negyedik osztály*Ezen osztályok, vagyis az élesen elkülönitő kaszt rendszer nemcsak 
tényleg volt és van meg a brassai szászok között, hanem meg volt az törvényes szabályzatban 
is határozva. 1772-ből birunk egy ily szabályzatot, melyről alább a régi lakodalmak leirásánál 
tüzetesebben és hivatkozással szólok. Eszerint első osztályba tartoztak a magistratus és 
káptalan tagjai, fő- és aljegyző, orator és városi orvos. Második osztályba: papok, lectorok, 
collegiumi és akademiai tagok, secretárusok, communitás-tagok és főbb czéhmesterek. 
Harmadik osztályba a többi polgárok és czéhben lévő iparosok. Negyedikbe a város minden 
más lakói. A falusiak mind a negyedik osztályba jöttek, csak az előljárók soroztattak a 
harmadikba. E szabályzat meghatározta, hogy az osztályok miként öltözködjenek, mit 



egyenek, miként lakadalmazzanak, hány vendéget hivhassanak, szóval valódi indiai 
kasztrendszer volt itt törvényesen szabályozva., melyhez Brassó szász lakosságának 
legtekintélyesebb része tartozik: a polgárság vagy iparosok osztálya*Ennek egy alosztályát 
alkotják a leginkább Ó-Brassóban lakó földművelő szászok, kik a falusi szászoktól semmiben 
sem különböznek; különben ezek kevesen vannak; mert a földmívelést Brassóban leginkább a 
magyarok, csekély részben az oláhok üzik, s a brassai szászok földeiket fogadott hétfalusi 
napszámosokkal szokták megmíveltetni., munkás, szorgalmas, takarékos s minden tekintetben 
jóra való néposztály ez; melynek szebb tulajdonai mint törvény tisztelete, könnyen 
vezethetősége, rendszeretete, engedelmességi hajlamai lettek a fölükbe emelkedett 
bureaucrata-patriciusok, s az azokkal kezet fogott papság által mindeddig kizsákmányolva; 
pedig ez osztály arra van hivatva, hogy a szabad eszmék elfogadása, s a műveltségben való 
előretörése által nemcsak magát önállósitsa, hanem a szász nemzetet regenerálja, és a kor 
szellemével kibékitse, szóval, hogy szabad szellemű, tehát valódi polgársággá nőjje ki magát. 
Ezen hivatásszerű álláspontjának betölthetésében egyik nagy akadály volt, hogy hiányzott 
vezető intelligentiája, mert ezen osztály eddig nem is igyekezett tanulni, fiainak felsőbb 
kiművelésére törekedni, mivel erre hiányzott az ösztön és a pályatér; mert hiába tanult a 
szegény polgár fiu, az a legmagasabb állásnak nézett hivatalokba és papságba az azt 
monopolizáló család-csoportok önzése miatt ugy se tudott volna bejutni; maradtak tehát a 
beata simplicitásban. Ebből következett aztán az, hogy az alsóbb polgárság fiait alig tanittatta 
irni és olvasni, s azután beállitotta műhelyébe, hol minden nemesebb ambitió nélkül csak is az 
anyagi előhaladásnak szentelték életüket. A százados kiküszöböltetés, a százados gyámnokság 
alatt létel kiirtotta ez osztálynak polgári önérzetét; a közügyek iránti érdeklődés, saját 
jogainak érzete s a hazaszeretet nemesebb ösztöne kihalt lelkéből. Ez osztály engedte, hogy 
mások gondolkozzanak és tegyenek nevében; s ezen kiskoruság, ezen egészen a 
gyámoltalanságig menő kislelkűség és önbizalomhiány ugy egyenileg mint politikailag 
félénkké és gyávákká tették őket, a mint azt egy részrehajlatlan észlelő, a több ideig köztük 
élt, s viszonyaikat behatólag tanulmányozott angol útazó, Patterson Arthur igen találólag 
jellemzi*„The Magyar’s their country, and institutions” czimű jeles műve II. k. 272. lap. e 
szavakban: A szászok soha sem voltak mások mint polgárparasztok, felruházva ez osztály 
kevés erénye és sok vétkeivel. Egyéni jóllét egyedül a szász törekvése, ők nemcsak a katonai, 
hanem a polgári bátorságot is nélkülözik. A szászokat e munka előismertetésében már 
tüzetesebben jellemeztem, az ott és itt elmondottak után, befejezem ez ismertetésemet János 
királynak (Zápolya) egy nagyon jellemző mondásával, ki akkor midőn Majláth és Balassa 
forrongását lecsendesíteni jött Erdélybe, látva az addig mindig ellene ármánykodó szászoknak 
hizelgő meghunyászkodását, ezen emlékezetes szavakkal jellemzé őket: Ilyen volt ez előtt is e 
pór nép, odahajlik merre a szél fúj; ma jöjjön a török annak csókolja kaftánját, holnap jön a 
magyar annak hizelkedik, holnapután jöjjön a német azt áldja. Örökké csak maga hasznát 
keresvén, hazáját ha kell el is tagadja*Lásd Mindszenti naplóját közölve Erd.-ország 
Történettára I. 14. lap.. 

A brassai görög-bolgár-oláhok. 
Ha a szászokról csak röviden szóltam, ha eredetük bonyolult kérdésének megoldását a szász 
iróknak hagytam fel, annál tüzetesebben kell szólanom a brassai görög-oláh népről, már csak 
azért is, mert ezen néptöredékről eddig még senki ismertetőleg nem irt; igyekeznem kell tehát 
az ismeretlenség ködét – a mennyire lehetséges – szétoszlatni. 

1392-ben a midőn a brassai nagy templom épülni kezdett, Bulgáriában nagy éhség 
uralkodván, igen sokan kerestek menhelyet Erdélyben s nevezetesen Brassóban, hol a 



templomépitésnél foglalkozást nyervén, a Brassón hátul levő völgyfőben előbb ideiglenesen, 
később – a tanácstól lakházak épitésére engedélyt nyervén – véglegesen megtelepedtek, s a 
Bolgárszeg nevű – ma már tekintélyes külvárost – alapiták*Marienburg kl. Gesch. Sieb. 178.. 
Ezen jövevények, kik az inség közepette nálunk vendégszerető fogadtatást nyertek, bár 
Bulgáriából jöttek, de nem voltak mind bolgárok, hanem amaz országrész keverék 
népességének több fajtájából, a mint ezt Leo pápának egy 1516-ki bullája jelölni látszik, a 
melyben Sixtus pápa korára (1471–1484) vonatkozólag mondja, hogy a milkoviai 
dioecesisben van egy jeles, nemes város Corona vagy Braschó, mely városban a kerestyének 
mellett görögök, bolgárok, oláhok s más hitetlenek is (heretici) laknak*Lásd Benkő Milkovia 
I. 178.. 

Brassó első keleti népessége nagy gyarapodást nyert azon második bevándorlás által, a mely 
Byzáncznak a törökök által való bevételekor igen sok görögöt, macedoniait stb. kergetett 
Erdélybe, kik közül sokan telepedtek le Brassónak bolgárok által megszállt külvárosában. A 
bevándoroltak ez uj hazájukban kereskedésre adták magukat, s mivel azon időben hazánk 
lakói közül azzal kevesen foglalkoztak, rövid időn jóllétre és nagy vagyonra tettek szert; miért 
a szászok – versenytársukat látván bennük, – felzudultak ellenük, s az ő szabad 
kereskedésükben a maguk erre vonatkozó privilegiumaiknak megsértését vélvén, az 
országgyülés előtt panaszt emeltek, hol Lajos, Zsigmond, Mátyás, Ulászló királyoknak a 
szászok kereskedelmi kiváltságait s előjogait biztositó több privilegiumait bemutatva 
követelték, hogy a Királyföldre s nevezetesen Szeben és Brassóba települt görög kereskedők a 
szászok által lakott területen való üzérkedéstől eltiltassanak, mit az 1588. év deczemberében 
tartott országgyülés ki is mondott*Lásd Nemzeti Társ. 1833. második félév 65. s köv. lapjain.. 
Pár év mulva, nevezetesen 1591-ben Brassó keleti népessége egy 3-ik gyarmatjárulékot nyert, 
mert hazánk bölcs törvényei, melyek a szabad kereskedést – mely csak a Királyföldön volt 
megszoritva – az ország minden részében biztositák, az itten virágzó politikai és vallási 
szabadság Macedoniának és a Dunafejedelemségeknek nem csak kereskedőit vonta ide, az 
onnan való kereskedők nem csak árúikkal jöttek ide, hanem 1591. tájat ugy Macedoniából, 
mint a Dunafejedelemségekből igen sok görög kereskedő családostól és vagyonostól együtt a 
törökök nyomása, zsarolása és üldözése elől Erdélybe menekült, s nagyobbrészt Brassóban 
telepedett le*Lásd a brassai és szebeni görög kereskedők 1820-ban a kormányszékhez beadott 
kérvényét, a magyar szövegű 3 ív hosszú kérvény vagy inkább memoirenak egy nyomtatott 
példánya meg van Mike Sándor gyüjt. (az erd. muzeum kéziratt.) „A helységeket illetők” 
czimű gyüjtemény G. betüjű kötetében.. 

A Basta és Mihály vajda szomorú emlékű korában a greca fides egy kissé mutatkozott, miért a 
léczfalvi országgyülés az oláhországi görög kereskedőket, mert kémekül szolgáltak, kitiltotta 
az országból, s portékáik rakhelyéül Brassót jelölte, honnan az országba belebb való hatolás 
meg nem engedtetett; de a percznyi szigor hamar el lett feledve; az ország ismét kegyébe 
fogadta az itt hazát kereső jövevényeket, 9 évvel kitiltatásuk után a törvényhozás ismét szabad 
kereskedést engedett nekik, oly feltétel alatt, hogy álútakon ne járjanak, a vámot fizessék, 
kémkedésbe, levelek hordozásába fejük elvesztésének terhe alatt ne elegyedjenek*Lásd App. 
Cons III. 53. l.. 

Ezt követőleg aztán egymást érték a fejedelmektől és az országtól nyert kedvezmények és 
kiváltságok; igy 1627-ben october 22-én Bethlen Gábortól nyertek kiváltságokat, melyeket az 
1633. april 24. hozott törvényczikk 4-ik articulusa is helybenhagyott. 

1636-ban Rákóczi György megengedte, hogy maguknak külön inspectort válasszanak s 
egyedül attól függjenek. 



1643-ban ugyanezen fejedelem 200 forint évi taxafizetés mellett a szabad kereskedés jogát 
biztositá számukra. 

1653. márcz. 15-én az országgyülés szabad kereskedést és külön biróságot engedett a brassai 
görögöknek. 

1657- és 1678-ban I. Apafitól nyertek kiváltságleveleket, melyekben megengedtetett, hogy a 
portai adóba adni szokott 300 tallért, mindig saját birájuknak szolgáltassák be, a társulatukból 
szabadon választott birák előtt folytassák pereiket s más törvényes ügyeiket, és harminczadon 
kivül más adóért senki se személyükben, se vagyonukban őket bántani ne merészelje. 

1672-ben az országgyülés ugy látszik, hogy a főváros emelése czéljából a görög társulatnak 
csak úgy engedte meg a nagyban való kereskedést, hogy főraktáruk Fehérvártt legyen, honnan 
a belföldi kisebb kereskedőket a szükséges czikkekkel ellássák; de már 1672-ben a kisárulás 
is megengedtetett nekik. 

1678. november 4. Apafi Fehérvárról kiadott adománylevelében a „brassai görög 
companiának” ugyanazon szabadalmakat adta meg, melyekkel a szebeniek birtak; 
megengedte, hogy magok közül birót válasszanak, ki minden kereskedelmi, vámügyi és 
kilenczedi kérdésben itélhessen; ezen választott biró szedesse be az ottomán porta adójába 
évenként adni szokott 300 tallért; adószedés és kereskedelmi ügyeikben csak ezen választott 
biró levén itéletképes, senki más beleszólásával őket ne zavarja, nyugtalanitsa, vagy kárositsa 
articularis bűntetés terhe alatt. Szóval helybenhagyta az ország rendeinek ezen év october 1-
én Fehérvártt hozott ily értelmű törvényczikkeit*Az okmányt aláirta Apafi és Lugosi Ferencz 
titoknok. Átirta és megerősitette III. Károly 1718. márcz. 15-én Bécsben, közli Kemény 
József App. Dipl. Tran. XIX 285.. 

1680-ban october 1-én az országgyülés Apafi fennebb emlitett kiváltságleveleit 
beczikkelyezte. 

Ennyi kedvezményben részesité keleti vendégeinket a fejedelmi kor. Ugy látszik, hogy 
Erdélynek az osztrák ház uralma alá jutása nem volt minden tekintetben kedvező a görög 
társaság kereskedőire nézve; ugy látszik, hogy az otthonjukban mindig türelmetlen s a 
többieket elnyomni törekedő szászok, azon nekik előnyös korszakot arra használták fel, hogy 
a brassai és szebeni görög kereskedelmi társulatokat önkormányzati jogukban és szabad 
üzletükben korlátozzák, legalább ilyesmit sejthetünk az uralkodóknak ezután kiadott 
kiváltságlevelei- és rendeleteiből, melyek mindenike a keleti kereskedők megtámadott jogait 
látszik biztositani akarni; de ily tendentiát ismerhetünk fel a brassai görög kereskedők számos 
kérvényei és panaszaikból is, melyekben jogaik megsértése ellen oly gyakran jajdultak fel. 
Lássuk ezen kor okmányi útmutatását, a mi leginkább képes felvilágositást nyujtani ez eddig 
még kevéssé tanulmányozott ügyben. Az osztrák házból való uralkodók közül már maga 
Lipót kiterjeszté gondoskodását a brassai és szebeni görög kereskedőkre s két egymást követő 
nevezetes kiváltságlevéllel jött a jogaikban megsértettek támogatására. Az egyik 1701. szept. 
12-én kelt; ebben a görög kereskedelmi társulatnak nemcsak Apafitól nyert szabadalmait 
erősíté meg, hanem uj kedvezményekben is részesité, a többek közt kimondotta, hogy az e 
hazában megtelepedett s ezután megtelepedő görög kereskedők királyi védelem alá 
fogadtatnak, s mint királyi peculiumok csak a tartományi kamara és az udvartól függenek; 
lakhelyeiken mindennel kereskedhetnek, fuvar és katonai beszállásolásoktól mentesittetnek; 
ugy az ország mint a kültartományokban mindennel szabadon üzérkedhetnek, arany, ezüst, 
kéneső és salétrom kivételével, mit csak a pénzverde és bányászhivatal különös engedélye 



mellett vihetnek ki. Ezenkivül önmaguknak birót, esküdtet választanak; ezek a köztüki 
ügyekben véglegesen, polgári ügyekben első biróságilag itélnek, felebbezés a tartományi, sőt 
500 frtot túlhaladó kérdésekben az udvari kamarához történik*Mindezek láthatók az 1820-ban 
a kormányszékhez felterjesztett kérvény mellékleteiben. Lásd Mike gyüjt. „Helységeket 
illetők” G betüvel jelzett kötetében.. Néhány nappal később ugyanazon uralkodó 1701. szept. 
16-án egy másik igen fontos rendeletet adott ki, a melyben már nemcsak a görög 
kereskedelmi társulatra, hanem egyáltalában Bolgárszeg külváros összes lakóira terjeszté ki 
intézkedéseinek jótéteményét; a midőn a szászoknak azok felett elkövetett soknemű 
hatalmaskodását és jogtiprását eltiltja. Az igen fontos okmány rövidlete ez: „a mi bolgárszegi 
kereskedőink diplomáért járultak hozzánk, emlékiratot terjesztvén fel, melyben régi 
szabadalmaiknak sérelmét panaszolják, miután a mi kiküldött bizottságunknak a Brassó, 
Bolgárszeg külvárosában lakó görög kereskedők előadták kérdésessé tett régi szabadalmaikat, 
s alázatosan kérték azokban való megtartatásukat. Mi meggyőződve panaszuk igaz voltáról s 
tekintetbe véve jogosultságukat és érdemeiket, rendeljük 1-ször: hogy miután Bolgárszeg 
külvárosát emberemlékezet óta görögök, oláhok, ráczok s más bevándorlott népek lakják, ott a 
brassaiak minden ellenmondása nélkül házakat épitettek, földmívelést űztek, nősültek, 
szaporodtak, gazdászatot folytattak, telkeket, földeket vettek, azért ezutánra is megengedjük, 
hogy nem megszoritott helyen, hanem a város falaitól illő távolban bárhol és bármily fényes 
nagy házat épithessenek, miután az a városnak emelésére, szépitésére szolgál; 
felhatalmaztatnak azért, hogy ugy romba dült házaikat kiigazithassák, nagyithassák, mint a 
belváros faláig bárhol telkeket vásárolhassanak s azokra uj házakat emeljenek; továbbá 
megengedjük, hogy a város határán földeket, erdőket szerezzenek, megtartva azonban a 
brassai polgárok elővételi jogát; szóval, hogy nevezett bolgárszegiek teljes indigenatusi jogot 
élvezzenek, de vásárláskor megtartsák a 3 napi kihirdetést; ha ily vásárlásoknál a tanács 
becslése által túlterhelve lennének, felebbezzék az ügyet kincstárnokunkhoz, vagy a szász 
ispánhoz. Végre megengedjük, hogy a tanács tudtával szabadon házasodhassanak, s 
Bolgárszeg külvárosban megtelepedhessenek. 2-or. Boraikat szabadon vihessék házaikhoz 
saját használat- vagy elárúsitásra. 3-or. A midőn a harang a vásár szabad voltát kihirdeti, ők is 
élelmi czikkeket azonnal, ne pedig a szász polgárok bevásárlása után vegyenek. 4-szer. 
Sátraikat szabadon állithassák fel, sing- és súlymértékkel árulniok, valamint a nagyobb 
darabban való árulás ugy nekik, mint az idegeneknek megengedtetik. 5-ör. Ha szervezetük 
sértetik, kincstárnokunkhoz, onnan udvarunkhoz folyamodjanak; kereskedelmi czélokra 
használt lovaik postálkodás s mezei fizetéstől mentesitvék. 6-or. Pálinkát, sört főzhetnek, 
kenyeret saját szükségletre süthetnek. 7-szer. A brassai tanács czéduláért vehet némi csekély 
dijt, de másod vámdijt nem, valamint trombitálásdijt sem; katonák huzavonáját, a mik eddig 
szokásban voltak, jövőre eltiltjuk, mindenféle czikkel szabad kereskedést engedünk, s minden 
jogsérelmek ellen ezen királyi védlevelünkkel fedezzük és oltalmazzuk”*Meg van Lipót 
rendeletének hiteles másolata gub. levélt. 1345/1760. „A brassai görög társaságot illető 
adatok” czimű gyüjt. I. k. Közli egész terjedelmében Kemény Józs. App. Dipl. Tran. XX. 29.. 

Ebből látszik, hogy a brassai tanács a bolgárszegieket nagyobb házak épitésében, telkek, 
földek vételében, szabad kereskedés, sőt még a szabad nősülés és megtelepedésben is gátolta; 
mert különben nem lett volna e külváros lakóinak szüksége ily engedélynek az uralkodótól 
való kieszközlésére. De bár Lipót e tekintetben erélyesen rendelkezett, s bár III. Károly is 
1718-ban, márcz. 15-én ugy Apafi kiváltságleveleit mint Lipót fennebbi rendeletét 
megerősitette, mindazonáltal a bolgárszegiek jogainak korlátozása továbbra is tartott, 
elannyira, hogy 1760-ban, midőn a bolgárszegiek régi, romladozott iskolájukat ujból akarták 
épiteni, a brassai tanács azt betiltotta, s csak miután az udvar ez évi augusztus 11-ről a 
kormányszéknek egy bizottság kiküldetését elrendelte, s miután ezen bizottság a helyszinén 
megjelenve szept. 18-iki felterjesztésében határozottan kijelenté, hogy Lipót fennebbi 



rendelete alapján a bolgárszegiek fel vannak jogositva bármily nagy épület s igy iskolaház 
épitésére is; de különben is az a szászoknak semminemű praejudiciumára nem lehet stb., csak 
e jelentés alapján tudták a kormányszék szigorú rendelete folytán romladozott 
iskolahelyiségüket rendbehozni és megnagyitani*Lásd gub. levélt. ugyanott, különben ezt 
részletesebben fogom alább a bolgárszegi iskola leirásánál tárgyalni.. 

Mária Terézia alatt még nagyobb kedvezmények és pártfogolásban részesültek a királyföldi s 
nevezetesen a brassai görög kereskedők; igy 1771-ben aug. 13-án Bécsből a szebeni és brassai 
görög társaságot érdeklőleg a kormányszéknek megrendelé, 1-ször: hogy a felebbezett ügyek 
revisióját egy a társaság kebelzetéből és a kincstár ülnökeiből álló testület foganatositsa. 2-
szor: a brassai és szebeni tanács útasitandó, hogy minden oly megszoritás, a mely a görögöket 
más alattvalóktól megkülönböztetné, megszüntetendő; élelmi czikkeket ők is, mint más 
polgárok szabadon vásárolhassanak, vásártéreken, boltokban szabadon árulhassanak, a nélkül, 
hogy bármely más nemzetiségű kereskedők által nem fizetett taksákkal terheltetnének. 3-szor: 
kik egyik vagy másik társulatba belépni akarnak és a társulat elfogadni kész, a tanács abban 
meg ne gátolja. 4-szer: ugyanazon helyeken, hol a társulatok vannak, mint azon helyeken, hol 
szórványosan laknak, a görögök birái alatt állnak; de mivel élvezik mindazon előnyöket, 
melyeket az ország többi lakói, azért erdélyi nagyfejedelemségünkből vagyonukkal és 
családjukkal a mi különös engedélyünk nélkül kivándorolniok nem szabad; a titkon kiköltözni 
akarókra az 1764-iki patensünkben megszabott büntetés alkalmaztatik. Végre a 
kormányszéknek komolyan megrendelte, hogy ezen pontok teljesitése felett szigorúan 
őrködjék s hogy azon társulatokat ezen kiváltságaikban senki által megzavartatni ne engedje, 
hanem őket bárkivel szemben is védje stb.*Lásd ezen itt rövidletben adott fontos okmányt 
egész terjedelmében Mike Sándor gyüjt. (Erd. muzeum irattárában) „Erdélyi helységeket 
illetők” czímű gyüjt. G betű „Comp. grecor” rovatban.. 

Néhány nap mulva ugyanezen királyné még nevezetesebb kedvezményekben részelteté a 
görög kereskedelmi társulatokat, a mennyiben azoknak minden korábbi kiváltságait, 7 pontba 
összitve, mint kötelező erővel birókat kiadta s azok érvényben tartását elrendelte. Ezen hét 
pont rövidre vonva a következő: 1. Minden a brassai vagy szebeni társulatba kebelezett görög 
kereskedő az ország más lakóival egyenjogú polgárnak tekintetik, ily joggal birnak az ujabban 
jövők is, ha valamelyik társulatba bekebeleztetik magukat, családjukat hat hó alatt kiszállitják, 
s hűségesküt tesznek le. 2. Letelepedési helyükön minden czikkel nagyban és kicsinyben 
szabadon kereskedhetnek. 3. Lakházaik minden katonai beszállásolástól, maguk előfogatadás 
s más katonai terhektől mentesittetnek. 4. Utazásaik alatt azon biztonságot és védelmet 
élvezik, mint a többi honlakók. 5. Minden oly rendszabályok és rendeletek, melyek élelmi 
czikkek bevásárlását, boltjaiknak, sátraiknak szabad kinyitását akadályoznák, eltöröltetnek, s 
mindennemű portékákkal akár Törökországból, akár más tartományból behozottakkal, ugy 
Erdély mint a birodalom minden tartományaiban szabadon kereskedhetnek; azon 
vámfizetések, vagy némely tárgyakra tett tilalmak fenntartásával, melyek minden más 
kereskedőt korlátoznak; nevezetesen arany, ezüst és salétrom csak a bányatisztség engedélye 
mellett vihető ki Erdély- és Magyarországból. 6. Ugy a brassai mint a szebeni görög társulat 
felhatalmaztatik arra, hogy saját kebelezetéből birót és ülnököket válasszon, kik nem csak a 
társulat tagjai, hanem másoknak társulati tagok ellen inditott kereskedelmi és polgári 
keresetében is itéletet hoznak, kivéve a hitelezők concursusát, a váltóügyeket és a bünvádi 
kereseteket. 7. Ezen kiváltságokkal csak a brassai vagy szebeni görög társulatba bekebelezett 
egyén élhet; a kik abba belépni akarnak, tartoznak a görög birónak, görög vagy macedoniai 
eredetüket és az 1772-ki normális rendelet értelmében kereskedés nyitási képességüket 
bebizonyitani, ki azt a főkormányszék vagy kamara elébe terjeszti, honnan a bevehetési 
engedély vagy megtagadás jön. Tartoznak ők is más kereskedőkként adót és camarai censust 



fizetni. Ehez II. József 1783. jul. 16-án elrendelte, hogy azon görög kereskedők, kik a török 
járma alól hazánkban keresnek menedéket, ha görög származásukat akár apai, akár anyai ágon 
bemutatják, azonnal bekebelezendők a brassai és szebeni kiváltságolt társaságokba. A 
főkormányszék pedig ez év aug. 11. 6616. szám alatt kiadott rendeletében meghagyja, hogy 
görögök, kik Moldva-, Oláhországban vagy más török tartományokban laknak, ha Erdélybe 
akarnak telepedni, a nevezett kebelzeteknél jelentsék magukat, s erről időről-időre a 
főkormányszék értesitessék. 

1791-ben a görög társulatok benyujtották az országgyülésnek fennebbi kiváltságaikat, 
melyeket az ország rendei a brassai és szebeni községek ellenmondása daczára – ezen 
ellenmondás epuratiojáig – beczikkelyeztek, mit Ferencz császár is a 36-ik dietalis art. 
helybenhagyott. 

E század elején egy negyedik beköltözés öregbité az erdélyi görögök számát, mert 1800–
1802-ben a török tartományokból ismét sok görög kereskedő jött családjával együtt Brassóba 
s kimutatva a törvény által megszabott vagyoni képességét, a társulatba felvételeért 
folyamodott; de a kormányszék azon ürügy alatt, hogy nem Macedoniából jöttek, megtagadta. 
1811-ben a szászok részéről 1791-ben beadott óvás itéletesen tárgyaltatván s a görögök 
követelései némi megszoritással helyben hagyatván*Ilyen volt, hogy a görögök választott 
birósága csak tisztán kereskedelmi ügyekben itélhet, de criminalék és publico-politicumokban 
a rendes törvényszékek alá tartoznak a görögök is; ilyen, hogy társulatukba erdélyi oláhokat 
be nem vehetnek, hogy az általuk behozott czikkeket apró mértékkel ugyan árulhatják 
lakjaikban; de a mások által behozottakat csak sokadalmakon árulhatják apró mértékkel, mely 
alkalmakkor az apró mértékü árulástól eltiltani egyáltalában nem lehet; végre, hogy a katonai 
szállásolástól a házbérben lakók fölmentetnek ugyan, de a háztulajdonosok nem., az óvás az 
udvarhoz ment, honnan 1815. junius 16. 950 udv. sz. alatt kiadott döntvény szerint M. Terézia 
kiváltságlevele a szászok óvása alól felszabadíttatván, helybenhagyatott, ugy mindazonáltal, 
hogy többé uj tagok a társaságokba fel ne vétessenek, hanem az ilyenek jelentkezzenek a helyi 
tanácsnál, hol a törvény szabványainak elégtételével a honpolgárok közé lesznek felveendők. 
Minek az lett következménye, hogy az 1800-tól 1802-ig incorporált és azután jelentkezett 
görög kereskedők a társaságból kitiltattak. 

A szebeni és brassai görög társaságok ennek következtében 1820-ban egy kérvényt nyujtottak 
be a kormányszékhez, mely annyi fejedelmektől megerősitett korábbi kiváltságaikra, s az 
ország törvényeire hivatkozva igazságért esdeklett. 

„E kérvény megható szavakkal fejtegeti azon görögök sorsát, kik családjaikkal és 
vagyonukkal együtt a török zsarnokság elől ide menekültek, s most se ott, se itt nincsen 
hazájuk, mert amazt elhagyták, emezt meg nem nyerhették; valamint élénken ecsetelik azok 
elkeseredését is, kik a török igát lerázni, s itt szabad létet keresni már elhatározták volt 
magukat; felhozták továbbá, hogy nem áll a szászok azon ellenvetése, mintha 
szabályellenesen nem csak görög eredetüeket, hanem más nemzetbelieket, nevezetesen 
oláhokat is vettek be a társaságba; mert bár az 1800–1802-ig bejöttek közt vannak ugyan 
Oláhországból beköltözöttek, de azoknak görög eredete be volt bizonyítva, s József császár 
decretuma megengedte, hogy a Törökbirodalom bár mely tartományából jövők felvehetők 
legyenek a társaságba, ha akár anyai akár apai ágon való görög eredetüket be tudják 
bizonyitani; és igy e szabály megsértve nem levén, a szászok ellenmondása mi alappal sem 
birhatott, s a fels. kormányszék tilalma annyi uralkodónak kiváltságlevelét nyiltan sérti. 
Kimutatják továbbá, hogy a két görög társulat csekély száma mellett is mily jelentékeny 
összegeket szolgáltat az állam kincstárába, például a 300 tallér portai adó mellett 1686–89 



években 34700 r. frtot szolgáltattak a kincstárba; az ezt követett években az adón és cameralis 
censuson felül 20276 r. frt 34 krral segitették az országot, 1779. adtak 12 remonta lovat, 1793-
ban egy, 1813. két fegyveres katonát állitottak. 1816-ban két sebesültet vállaltak el; útakra 5 
év alatt 160 ftot fizettek. A cameralis census évenként 200 ft, ezen felül éppen ugy fizetnek a 
tartományi pénztárba, mint bármely elsőfoku kereskedő. E mellett oly sok ércz pénzt hoztak 
Törökországból, hogy az a pénzverdében ujra veretvén, 3.339,938 r. frtot tett, miből a 
kincstári tizednyeremény 136 mázsa 56 font ezüst s 1600 mázsa réz volt. Harminczadi vámot 
fizettek 10,000 ftot, az ezüst márkáját a kamara 23 ft 20 krral fizetvén, ez, és egyébb 
járulékok által a görög kereskedés 6 év alatt közel félmillió hasznot hajtott a kincstárnak. 

Harminczad fejében csak a tömösi vámnál évenkint 30,000 ftot fizetnek a brassai görög 
kereskedők, oly összeget, melynek a szász kereskedők még csak kamatját sem adják be; hogy 
a kiviteli és behozatali kereskedésnek a görög kereskedők mily lendületet adtak, azt már az is 
bizonyitja, hogy a tömösi szoros vámjövedéke többet tesz ki, mint az előtt az összes 
vámhivatalok jövedelme tett. E mellett elősegitik a kézmű és gyáripar fejlődését. 

Ebből kitűnik – mond a kérvény, – hogy a görög kereskedők anélkül, hogy az államtól egy 
talpalatnyi földet vagy más segélyezést nyertek volna, kevés voltuk mellett is sokkal több 
hasznot adnak az állam kincstárának, mint a mennyi az ellenkező szász nemzetbeli birtokos 
kereskedők falka sokaságától befoly, miért jogos és igazságos, hogy a görögök senkinek kárt, 
hanem inkább mindenkinek hasznot okozó kiváltságaik továbbra is fenntartassanak. Kérik 
azért a kormányszéket, hogy tekintve az uralkodók kiváltságainak és a törvény 
sérthetlenségének szentségét; tekintve továbbá a görög társaságok két százados életének 
eddigi érdemeit és hasznait; ne engedje meg e jóratörekvő néptöredék politikai és társasági 
halálát bekövetkezni, a mi mulhatlanul megtörténik, mert az ujabb rendelet következtében, 
nem szabadván uj tagokat a társulatokba felvenni, a mostaniak kihaltával a társulat is 
megszünnék; már pedig ezt a status ratio mint károst nem követelheti, itt – ugy mondanak – 
kétségtelenül valamely más rugóknak kell működni, olyaknak, melyek a mi 
megsemmititésünk romjain akarják saját jólétük egyedáruságát fölállitani. Hogy társaságaink 
a hazának hasznára, polgárainak vagyonosodására üdvös befolyással vannak, azt a fels. királyi 
kincstár is elismerte, s decretumában kiváltságaink fentartása mellett emelt szót. A fels. 
főkormányszék legfőbb hivatása a törvény szentségét megvédeni, a kormányszék a haza és az 
uralkodó közt közvetitő és a jogoknak hatalmas őre kell hogy legyen, onnan kelletvén az 
elnyomottak és jogfosztottaknak vigasztalást és védelmet nyerni. Mély alázattal esedeznek 
azért, hogy atyai irgalmasságát terjessze ki a szegény önkényileg elnyomott és jogfosztott 
görög társulatokra, s rendelje el, hogy törvénybe iktatott és soha el nem törölt kiváltságaik, – 
melyek a hazai kereskedés felvirágzásának egyik főtalapzatát képezik – fenntartassanak, s 
mindenek előtt az 1800–1802-ben incorporált görögök – kikre az 1815-ki rendelet ki nem 
terjeszthető – fölvételét elrendelni. Esdekelnek, hogy nyujtsanak kezet az elesetteknek és 
igazságellenesen elnyomottaknak stb.”*Ezen oly sok érdekes adatot nyujtó kérvény akkor ki 
is nyomattatott, a melynek egy példánya meg van Mike Sándor jelzett gyüjteményében.. 

Kell e kérvénynél pregnánsabb bizonyiték azon törvénytelen és türelmetlen eljárásról, 
melylyel a szászok, kik szintén jövevények voltak, a görögöket, kik szintén vendégek: tehát 
sorsosaik voltak, mindenképpen elnyomni, megbuktatni és megsemmisiteni törekedtek? 
Valóban a kir. kormányszéket a legsulyosabb vád, és a történelem méltó szemrehányása illeti, 
azért, hogy az országra annyira előnyös görög kereskedelmi társulatokat a szászok önzésének 
és türelmetlenségének áldozatúl esni engedte; s annyival inkább érheti e vád, mert a görög 
társulatokban nemzetiségünknek egy becses oáza volt fenntartva hazánk déli részében; mivel 
a beköltözöttek teljes rokonszenvvel csatlakoztak a magyar nemzethez, elfogadták annak 



nyelvét ugy a társadalmi mint az üzleti téren*Minden kérelmük, minden melléklet s 
üzletfolyamuknak a kormányszék levéltárában levő nagyszámú kimutatása és táblázata mind 
magyarul van szerkesztve.; egész előszeretettel olvadtak be azon nemzetbe, a mely nekik az 
üldöztetések korszakában hazát adott, s aligha csalódunk azt állitva, hogy a szászok 
kérlelhetlen ellenműködésének legfőbb rugója éppen ez okból feszittetett meg, pedig elvégre 
is az eredmény, mit elértek, önmagukra is káros, mert az által, hogy egy addig magyar 
nemzetiségű, mívelt és nagy vagyonnal biró osztályt, az oláhok közé kergettek, alig hiszem, 
hogy a különben is kisszámú és szórványosan elhelyezett szász nemzetiségnek valami nagyon 
előnyös szolgálatot tettek volna; nem, főleg Brassóban és vidékén, hol ma már a szászok 
majorizálása az eddig elnyomott és leigázott magyar és görög-oláh kézfogásától és testvéri 
egyetértésétől van föltételezve. 

Hogy a brassai görögöknek érdekes multját teljesen ismerjük, hogy azoknak történelme 
egészen napjainkig le legyen vezetve, még közölnöm kell némely az 1820-ban inneni időből 
származó okmányt; mindenek előtt egy 1839-ben „Articuli constitutionales coronensis 
levantici mercantilis” czimű 49 szakaszból álló munkálatot kell, ha csak rövidletben is 
ismertetnem*Ez, bár czíme latin, de szövege magyar, ezt – ugy látszik – megerősités végett 
szintén a kormányszékhez terjeszték fel; meg van Mike Sándor már jelzett gyüjteményében., 
mivel az a brassai görög-oláhokra nézve igen nevezetes adatokkal gazdagitja ismeretünk tárát. 
Az ekkor még nagy tekintélyű kereskedelmi társulat alapszabályainak főbb mozzanatai a 
következőkben foghatók össze. 

1-ször. A brassai görög társulat nemzetkülönbség nélkül, legyen görög, oláh, bolgár két 
prefectust és ülnököket választ, kiket a kormányszék erősit meg; a gremiumi pénztár egyik 
kulcsa az első, másik a második prefectusnál van. 2-or. Prefectus és ülnökök három évenként 
választatnak, a kiszolgáltak sem lévén kizárva az ujabb megválaszthatás alól. 3-szor. A 
társulat választ egy a hazai nyelvekkel, törvényekkel, szokásokkal és eljárásokkal ismeretes 
jegyzőt. 4-szer. A prefectusok minden évben a gremium előtt bemutatják okadatolt 
számadásaikat. 5-ször. Az első prefectus távollétében a 2-ik, ennek távollétében az első 
assessor elnököl és intézi a társulat dolgait. 6-szor. Tartozik a prefectus felügyelni minden oly 
eset elháritására, a mi a társulatra és kereskedelmére káros lenne. 7-szer. Ezen szabad királyi 
Brassó városban minden ezen vagy más kereskedelmi társulatban benne nem levő 
kereskedőnek tiltva van az üzletfolytatás, csak igy lehetvén a közönségnek rosz czikkekkel 
való rászedését, a fizetni képtelenek váltó kibocsátását s más visszaéléseket meggátolni. 8-
szor. Ezen társulatnak háromféle tagjai vannak, az elsőhöz azok tartoznak, kiknek 6000, a 
másodikhoz kiknek 3000, a harmadikhoz, kiknek 2000 frt tőkéjük van. 9-szer. Hogy ki melyik 
osztályzatba jő, azt a gremium határozza el. 10-szer. Mikor a kereskedők között perek 
támadnak, azt érdektelen és becsületes jellemű kereskedelmi megbizottak intézik el, kik 
működésük alatt 1 frt napidijat huznak, de tartoznak az ügyet gyorsan ellátni s arról a 
prefecturára jelentésüket beadni. 11-szer. Csőd esetében a Mária Teréziától nyert kiváltság 
értelmében egy bizottság itél, melynek három tagját a városi tanács, más három tagját a 
társulat prefectusa, egy ülnöke és actuariussa alkotja. 12-szer. A váltóügyekre a Mária 
Teréziától 1763-ban nyert váltó patenst kérik alkalmazni. 13-szor. A gyors eljárás kedveért a 
perek egyenesen a kormányszékhez felebbeztetnek, onnan a felséges udvarhoz. A többi 
pontok a társulat szervezetét az oda való beállás módozatait, föltételeit, a kereskedő segédek 
fölvételét, azoknak elkerülhetlen vándorlását, idegen országok kereskedéseiben való 
tapasztalat szerzés végett, a kebelzetben (gremium) voltak özvegyeiről, továbbá, hogy gyárt 
és kereskedést egy személy nem folytathatott; a gyáripar azonban nemcsak megengedve, 
hanem elősegitve volt. Egynél több bolt nyitása tiltva volt, bár a portékák számára rakhelyet 
akár mennyit szabadott tartani; azonban innen csak nagyban (en grosso) lehetett eladni; 



ünnepeken, vasárnapokon 3 frt büntetés terhe alatt boltot – valami rendkivüli eset kivételével 
– nyitni nem szabad. A mértékeket a prefectus a vásárbiróval megvizsgálta s hol hamis 
mértéket találtak, ott a szokott büntetés mellett még a kebelzet pénztárába és a constitutio 
sértésért 4 frtot fizettettek. A kebelzet Brassót és vidékét jó hamisitatlan kereskedelmi 
czikkekkel ellátni tartozott keresztyéni árban, ugy hogy nemcsak saját haszna, hanem a 
közönség és az állam előnye is szem előtt lebegjen. Idegen kereskedők csak vásár idején 
egymást követő három napon árulhatnak; de csak kicsinybe (minuta). Mindenki annyi segédet 
vehet föl, mennyire szüksége van; ezeket vasárnapokon templomba kell küldeni, hogy 
erkölcsösen nőjjenek fel. Ezután hosszasan jönnek a segédek kötelességei, büntetésük módja 
stb. A társulat tagjai azon néhány öreg kivételével, kik magyarul és németül sem tudnak – az 
udvarnak 1834. sept. 12-én 3388. szám alatt kiadott rendelete értelmében – magyarul és 
németül tartoznak könyveiket vezetni. 

A kebelzet a kereskedelem kifejtése és az ezen pályára lépők kellő kiművelésére tartozik 
kereskedelmi iskolát állitani, ott tanárokat tartani, kik minden nap 3–4 óra közt, ugy 
ünnepeken is oktatást tartanak magyar és német nyelven. Hogy a kereskedés ne szenvedjen, a 
kereskedelmi társulatnak meg van engedve, hogy hadköteles fiai helyett a tanácscsal 
egyetértőleg más arra alkalmas egyént helyettesithessen, bár azok, akik rosz maguk viseletük 
által a kereskedelemre nézve egyátalában nem hasznosak, a katonaság közé állitandók. 

Nem tudom, hogy ezen fölterjesztett alapszabályok helybenhagyattak-e? Bár tekintve a 
kormányszék erélytelenségét és a szászok iránti részrehajlását, aligha; mit abból is 
következtethetünk, hogy ha ezen alapszabályok megerősitést és alkalmazást nyerhettek volna, 
azok a társulat jövőjét mindenesetre biztositották volna, s nem kellene most letüntét fájlalnunk 
kereskedelmi társulataink e legidősbikének, mely hogy mennyire magvas, életerős s főleg 
mennyire magyar érzelmű volt, azt ezen alapszabályok leginkább bizonyitják. 

A mint a görög kereskedők társulását megakadályozta a szászok önző féltékenykedése, ugy 
szintén minden politikai befolyástól elzárta azokat; s bár az udvar 1837. jun. 1-én 
megrendelte, hogy a brassai görög-oláh-bolgár kereskedők közül is a városi communitás vagy 
centumviratusba aránylagos számú tagokat vegyenek be*Lásd e rendeletet a gub. levélt. „A 
brassai görög társul.” czimű gyüjt. I. kötetében., még is onnan – a mint egy későbbi 
kérésükből kitünik – teljesen kizárattak, mert megválasztatásuk lehetetlenné tétetett az által, 
hogy soha candidatióba be nem jöttek, holott Brassó leggazdagabb polgárai voltak. 1844-ben 
márcz. 14-én a brassai görög társulat 54 kereskedőjének közel egy millióra menő évi forgalma 
van kimutatva egy a harminczad hivatalhoz beterjesztett jelentésben. A szászok az elnyomás 
és megszoritás mellett egy másik, ennél jóval hatásosabb fegyvert használtak egy másik 
kereskedelmi társulat alakitása által, mely előbb három tagból alakult*1844. aug. 17-én egy 
panaszlevelet terjesztenek a kormányszékhez, melyben egy oly triumviratusról panaszkodnak, 
mely a kiváltságolt görög társulaton kivül akar kereskedelmi társulatot alakitani, pedig a 
görög társulat nem oly erős, a mint hiszik, mivel az oda való beléphetést az idegen (szász) 
befolyás rendkivül nehézzé teszi., de a mely lassanként mind elvonta a tagokat, s később 
teljesen elnyomta a görög kereskedelmi társulatot, ugy hogy1844. után a 146 brassai görög-
oláh kereskedő közül a görög társulathoz csak 14 tartozott*A mint kitünik Romer Pál kir. 
adószedő által az adótabellák alapján összeállitott névsorból, mely meg van a gub. levélt. 
ugyanott, II. kötetben.. 

Hogy az uj kereskedelmi társulat minő helyzetet teremtett a görög társulatnak, s hogy a tanács 
által támogatva minő jogtalanságot s minő megfoghatlan hatalmaskodást követett szemben a 
görög és oláh kereskedőkkel, azt megitélhetjük Orgidán Krisztiánnak egy 1847. julius 5-én a 



kormányszékhez felterjesztett panaszából, a melyet mivel az az akkori helyzetet nagyon 
megvilágitja, főbb vonásaiban ismertetnem kell. Ebben hosszabb előzmény után előadja 
panaszló fél, „hogy Brassóban egy 23 tagból álló szász kereskedelmi társulat, vagy jobban 
modva kereskedelmi czéh alakult, mely a többi kereskedőt elnyomni és kiszoritani igyekszik, 
mit annyival könnyebben tehetnek, mert a brassai nemes tanács által jogtalan 
hatalmaskodásaikban hathatósan vannak támogatva, a mit leginkább illustrál azon körülmény, 
hogy akkor a midőn nem brassai születésű, legujabb időben oda bejött egyének szabadon 
nyithattak kereskedést, akkor őt, ki brassai háztulajdonos, adófizető és odavaló születésű, s 
kinek már három év óta fönnáll egy nürnbergi és galanterie-kereskedése, most egyszerre 
minden legkisebb ok nélkül, a 23-as czéh egyszerű panaszára a brassai tanács üldözőbe vette s 
minden elfogadható jogalap s minden előleges megintés nélkül elrendelte, hogy boltját – 
confiscatio terhe alatt – azonnal bezárja. Ily hallatlan részrehajlás és jogtiprással szemben kéri 
a kormányszéket, hogy a nevezett tanácsot rendreútasitani méltóztassék”*Ezen kérvény meg 
van a gub. levélt. ugyanott a II. kötetben.. 

Igen természetes volt, hogy a szász kereskedelmi czéhnek a brassai tanács által támogatott ily 
hatalmaskodása, mely a szászokat mindenképpen kényeztető Bach-rendszer alatt még 
szabadosabb önkénynyel űzetett, és az 1802-iki intézkedés, mely új tagok felvételét 
korlátozta, más eredményt elő nem idézhetett, mint a kereskedelmi társulat lassú vonaglása 
után, annak halálát*Mert az most mint kereskedelmi társulat nem létezik, hanem csak mint 
templom vagyonkezelő testület.; a mit fájlalnunk kell hazai kereskedelmünk érdekében, mert 
kétségtelen, hogy ezen, Kelet viszonyaival ismerős, ott rokoni és üzleti egybeköttetésben levő 
kereskedők szövetsége lett volna leginkább arra hivatva, hogy hazai kereskedelmünknek 
Kelet felé természetszerű útját előkészitse. E hazánk véghatárán tért foglalt kalmár-társulat 
volt arra hivatva, hogy a mi, vagy is nyugat, és a török birodalom vagyis kelet viszonyos 
kereskedelme között mintegy közvetitő legyen. Fájlalnunk kell ezen jóravaló társulat 
lehanyatlását, főleg magyar nemzetiségi szempontból is, mert a görög-macedoniaiak, kik 
előbb nemcsak a nemzeti fejedelmek alatt, hanem egészen le 1837-ig a magyar nyelvet 
adoptálták s azt a társadalmi és üzleti téren müvelték; a kormányszék vétkes közönye miatt 
visszahatásra ébresztve előbbi jó irányuktól visszahökkentek s előbbi jó tulajdonságaikat 
legujabb időben egészen el hanyagolták, s mellőzött helyzetükben a szászok üldözése ellen 
támpontot a bolgárszegi eloláhosodott bolgár elemmel való szövetségben kerestek; mi 
természetesen a kisebb számnak a nagyobba való beleolvadását eredményezte, ugy hogy ma 
már a görög kereskedők legnagyobb része teljesen el van oláhosodva, az ős görög 
családoknak csak egy kis száma, mondhatnók elitje tartá meg eredeti nemzetiségének emlékét 
a görög elnevezésben s némileg a görög nyelv beszélésiben is. Ez képezi a brassai 
eloláhosodott bolgárok és az ezekbe beolvadt görögöknek aristocratiáját, a mely tagjait ép 
onnan toborza, hová beolvadott. Ez által Brassóban azon sajátságos viszony fejlődött ki, hogy 
az eloláhosodott keleti bevándoroltak uj nemzetiségüket csak a szegény állapotban türik meg; 
de mihelyt valamely család kereskedés által – mire igen nagy hajlamuk van – meggazdagodva 
kiemelkedik, nem csak hausherré válik, hanem azonnal kezdi adoptált oláh nemzetiségét 
szégyenleni, s be áll görögnek, eltanulja a görög nyelvet, a görög modort, s ha valaki oláhnak 
merné nevezni, nagyon érzékenyen megsértve érezné magát*A görögök és oláhok közötti 
meghasonlást élessé tette az, hogy a görög egyháznak roppant nagy százezerekre menő 
vagyona volt, melyet Siaguna érsek erőszakosan lefoglalt; ebből aztán hosszas és botrányos 
per keletkezett, mig végre mult évben Bethi Lajos tanfelügyelő közbelépésére mindkét fél 
beleegyezett abba, hogy ezen alap egy Brassóban felállitandó keleti kereskedelmi egyetem 
felállitására fordittassék, a Réthi által kidolgozott alapszabályok felterjesztettek, de még 
megerősitést mindeddig nem nyertek.. És igy az oláhok közé beolvadt görögök lassanként 
ismét kiválnak azok közül, s visszaszerzik egyedi nemzeti állásukat, s mivel kezökben nagy 



vagyon van öszpontositva, vasútaink elkészültével a keleti kereskedés terén bizonnyal még 
szerep vár reájuk. 

Az elkülönzés oly nagy, hogy a görögöknek külön templomuk, külön iskolájuk, külön 
casinójuk van, leginkább a belvárosban laknak, s a lenézett oláhokkal a társadalmi téren is 
ritkán érintkeznek, a mi különben a műveltség közti nagy aránytalanságban gyökerezik 
leginkább. Bár örömmel kell bevallanunk, hogy a bolgárszegi oláhok is az ujabb időben 
kezdik eredeti szilajságuk és vadságukat levetkőzni, s a szellemi téren némi előrehaladást 
tanusitani; a mit leginkább 1852-ben alapitott és igen jól berendezett főgymnasiumuknak 
köszönhetnek. Ez iskolával s egyáltalában a brassai keleti vallásuak nevelésügyével majd 
Bolgárszeg leirásánál tüzetesebben fogok foglalkozni, most még csak azt jegyzem meg, hogy 
a brassai oláhok Erdély minden oláhai között a legműveltebbek, legvagyonosabbak és 
legtractabilisebbek; ezek tudják és érzik, hogy önfenntartási czéljaik nem a magyartól való 
elhúzódást, hanem azzal való egybesimulást és összetartást követelik, s már 1860-ban a 
testvéresülésnek megható ünnepeiben jelentkezett ezen jól felfogott érdekeik által parancsolt 
törekvés, minek 1871-ben ujolag kifejezést adtak. Nagyon ohajtandó, hogy ezen üdvös 
kezdeményezés tovább füzessék, hogy azon testvéries érzet, mely a régi görögök, 
bolgárszegiek és a magyarok közt honos volt, ismét feléledjen, mert Brassó és a Barczaság 
oláhsága és magyarsága, a minden hatalmat és befolyást kizárólag egyedáruságukba vett 
szászokkal szemben csak ugy érvényesitheti magát, s jövőjét csak ugy biztosithatja, ha 
egymással kezet fog, s a közművelődés versenyterén a mult mulasztásait helyre pótló gyors 
lépésekkel halad előre. 

Brassó kereskedelme, ipara, hajdan és most. 
Brassó kelet és nyugat érintkező határvonalán való fekvése által önként volt a kereskedés s ezt 
tápláló iparüzésre útalva; a legrégibb korban, a meddig a történelem szövétneke bevilágitja 
hazánk e távol vidékét, nyomaira akadunk annak, hogy a Barczaság kedvező fekvésének 
előnyei e téren hasznositva voltak, már a német lovagok – kik a fogadalom szerinti 
szegénységtől eltérve, világi kincsek és gazdagság után sovárogtak – nagy kereskedést, még 
pedig kiviteli és behozatali kereskedést űztek, erre mutat az őket másodszor is kegyelmébe 
vett Endre királynak azon 1222-ben kiadott szabadalma, mely szerint megengedte, hogy az 
Olton és Maroson 12 hajón sót vihessenek ki, s bár minő czikkeket vámmentesen 
hozhassanak be, valamint vámmentességet engedett nekik a székelyek és oláhok földén is. A 
lovagok kiűzetése után az általok betelepitett, s amazok távozása után is helyt maradott német 
telepitvényesek folytatták a megkezdett kereskedelmi mozgalmat; nevezetesen a már ekkor 
keletkezőben levő Brassónak gyors kifejlődését éppen a kereskedelem fővonalán való fekvése 
idézte elő, mert kereskedők és iparosok tömegesen huzódtak oda, hol tevékenységük tért és 
gazdag jutalmat remélhete. A bekövetkezett mongol dulás mindazt, mit a korábbi századok 
épitettek, megsemmisité, s bár egyenes adataink nincsenek arról, hogy Brassót és a 
Barczaságot Ázsia e vadjai érintették volna; de mivel egyik hordájuk a háromszéki ojtozi 
szoroson huzódott ki, igen valószinű, hogy a közeli Barczaságot is bebarangolták, s akkor 
Brassó erőditve, a faluk templomkastélyai épülve nem levén, alkalmasint fel is dulattak; de 
Brassó lakói valamint később Amurát megjelenésekor, ugy akkor is alkalmasint biztos 
visszavonulási helyet nyertek a hatalmas Czenk-tetői Brassó várában; a vész elvonultával 
ismét fölépiték szétrombolt városukat, s a kereskedés nyereményei által csakhamar 
helyrepótolák veszteségeiket; mert a középkorban Németország s egyáltalában Közép-Európa 
kereskedelme Kelet felé, valamint kelet kereskedelme nyugatra Erdélyen vonulván át, a 
magyar birodalom végpontján fekvő Brassó nem csak beleesett a világkereskedelem 



vonalába, hanem mintegy közvetitője volt kelet és nyugat csereforgalmának, s fő emporiumja 
a világ átmeneti kereskedésének. E helyzet előnyei oly gyors fejlődéshez juttatták, hogy 
csakhamar a világkereskedelem vonalán eső városok egyik legjelentékenyebbikévé lett, oly 
nagy terjedelmű egybeköttetésekkel, hogy kereskedelmének véghatára keleten Persia, Arábia 
és Egyiptom, nyugaton Spanyolország, Danzig és Németalföld volt. 

Brassó kereskedelmi előnyeit és gyors kifejlődését nem kis mértékben segité elő azon 
kegyeletes előszeretet, melylyel királyaink e város iránt viseltettek, azon szabadalmak és 
kedvezmények, melyekkel e várost minden más felett eláraszták. Uralkodóink nem csak 
politikai előjogok, kiváltságok és szabadalmakkal ruházták fel, hanem a kereskedelemre 
vonatkozólag oly intézkedéseket tettek, a melyek a világkereskedelmet egyenesen Brassónak 
irányozták, s e város kereskedelmének kifejlődését mások megszoritásával és korlátozásával 
is előmozditák. Királyainknak egymást rohamosan követő ily kedvezményeit, s Brassónak 
sok tekintetben egyedáruságot biztositó kereskedelmi előjogait már fennebb Brassó 
történelmének ismertetésénél okmányi alapon kifejtettem; itt csak megemlitem, hogy 1358-
ban szabad kereskedés engedélyeztetik Brassónak egész a Dunáig, a jádrai és brassai 
kereskedőket az egy budai vámon kivül minden más vámtól mentesiti Lajos király, ugyan ő 
elrendeli, hogy az Erdélybe Brassó felé bejövő kereskedők tartoznak árúczikkeiket 8–14 
napig Brassóban elárusitás végett kitenni, s csak miután a brassaiak kiválasztották, mit 
akartak, mehettek tovább és árulhatták el czikkeiket. 1364-ben ugyan Lajos király vásárjogot 
enged Brassónak, épp oly jogok- és szabadalmakkal, mint a minőkkel a budai vásárok jártak. 

1370–1395-ben vámmentességet, a magyar birodalom egész területén szabad kereskedést és 
az akkor nagy szerepet játszó viaszra nézve egyedáruságot biztosit Brassónak. A tatárországi 
kereskedők a kincstár megröviditésével, fölmentettek minden vám alól azért, hogy Brassó 
kereskedői is amaz ország területén vámmentesen kereskedhessenek. A szomszédos 
Oláhországban is vámmentességet biztositott a brassaiak számára. Zsigmond király 
mindezeket nemcsak helybenhagyta, hanem a brassaiakat még több előnyökben részeltette, 
minden királyi vámfizetéstől fölmentette, s 1395-ben pedig oly kizárólagos előjogban 
részeltette, mely az egész keleti kereskedést a brassaiak kezébe adta, azáltal, hogy a külföldi 
kereskedők keletre szánt árúczikkeiket nem vihették tovább Brassónál, hanem azokat 
tartoztak ott e város lakóinak eladni, vagy azokkal elcserélni*Lásd Fejér Cod. dipl. X. 2, 294, 
296, 305. IX. 5, 159. IX. 3, 431. X. 1, 669. IX. 4, 148, 227, 229.. Mind e szabadalmakat 
helybenhagyták és örökbiték későbbi királyaink is*Lásd Blätter f. Geist stb., 1842. évf., 150. 
lap., s ekként Brassó több század hosszú során át, nemcsak hazai kereskedelmünk egyik 
legjelentékenyebb helye, hanem a világkereskedelem egyik legfőbb pontjává lett, ugy hogy 
1444-ben már kereskedelmi társulat keletkezett Brassóban saját szabályzat és 
ügykezeléssel*Lásd Blätter f. Geist stb., 1842 évf., 150 lap.. 

Brassó régibb viszonyaira s főleg kereskedelmére nézve igen becses följegyzéseket találunk 
Manució Pálnak: „Transilvaniae olim Daciae dictae descriptio” czimű jeles 
munkájában*Megjelent Rómában 1596., melyben többek közt mondja, hogy a keritett s 
nagyon erős falakkal ellátott belvárosban szászok laknak, s külvárosokban más nemzetbeliek 
is igen számosan vannak, nevezetesen az egyikben igen sok magyar, a másokban bolgárok, a 
harmadikban ismét földmívelő szászok. Igen nevezetesek – folytatja – Brassónak országos- és 
hetivásárai, melyeken nemcsak belföldiek: székelyek, magyarok, szászok, oláhok stb., hanem 
keletiek: görögök, örmények, arabok, perzsák, törökök (ez utobbiakat gyülölik s a városba 
nem igen engedik be) jelennek meg nagy számmal, s oly nagy mennyiségű és sokféle ott az 
árúczikkek bősége mint kevés helyén e földnek. Kelet czikkei innen terjednek el egész 
Budáig; nyugat árúi innen mennek Keletre; különben e város – jegyzi meg – míveltség 



tekintetében is mások felett áll, s oly könyvtára van, minő Mátyás király budai könyvtára óta 
sehol se volt Pannoniában stb. 

Brassó kereskedelmét nem kis mértékben segítette elő az, hogy a város legrégibb időtől fogva 
pénzverési joggal volt felruházva, mit ha nem folytonosan, de időközi szünetelésekkel 
egészen a nemzeti fejedelemség vég perczéig folytatott. Fennebb már érintők, hogy a német 
lovagok a királytól nyert pénzbeváltási engedélyt egészen a pénzverésig tágitották. A vegyes 
házból való uralkodók alatt országos pénzverde volt Brassóban egészen Hunyadi János 
kormányzóságáig, ki azt Segesvárra tétette át*Lásd Olasz Kristóf pénzverdei kamarásnak 
1443-ban kiadott nyugtatványát arról, hogy Brassótól a pénzveréshez szükséges eszközöket 
átvette, hogy felsőbb rendeletből Segesvárra szállitsa. Marienburg Gesch. 204.. A nemzeti 
fejedelemség kezdetekor Brassó leginkább az ellenséggel czimborálván, elesett a pénzverde 
előnyétől; de 1602-ben Báthori Zsigmond engedélyokmányt ad ki arra, hogy Brassó minden 
időben ezüst pénzt verhessen*Lásd. Gubern. levélt. Priv. Civit. G. 26 3135/1771.. 1668-ban Apafi 
Fogarasból kiadott okmányával Brassó és Segesvárnak pénzverde állitási jogot engedélyez, 
mit az országgyülés is helybenhagyott*Lásd Mike Art. Diet. III. 1051.. Az 1671. nov. 25. 
fehérvári országgyülés Brassó, Besztercze és Maros-Vásárhelynek megengedi, hogy 
mindennemű pénzeket igaz ligában verethessenek*Lásd Gál László Erd. Diet. végz. 58 lap., s 
hogy ez Brassóban foganatositva volt, mutatja az 1678-ki fehérv. országgyülés azon 
rendelete, hogy Brassó az ott vert pénz szállitására két erős szekeret tartozik állitani*Ugyanott 
79 lap.. Az erdélyi fejedelemség vonaglása perczeiben is találkozunk a brassai pénzverdével, 
ugyan is az 1688-ki fogarasi országgyülés rendeli, hogy Brassó, Segesvár és Szeben, a 
tallérokat igaz ligában – felelősség alatt – gyorsan veresse*Ugyanott 129.. Az osztrák ház alá 
jutván Erdély, a Brassónak nagy hasznot hajtó s kereskedelmi forgalmát könnyitő pénzverde 
innen Fehérvárra szállittatott át. 

A kereskedelem ott, a hol honosul, önként előteremti az ipart és a mesterségeket, a melyek 
amannak táplálékot nyujtanak; ekként Brassó világkereskedelme önként kifejleszté már korán 
Brassóban az akkor időben kelendő czikkek gyártásának szükségességét; adatok maradtak 
fenn a távolabb korszakokból, melyek a Brassóban gyártott némely czikkekre nézve érdekes 
felvilágositásokat nyujtanak. Igy például a fegyvergyártás, nevezetesen régen: kardok, kopják, 
pánczélok, pánczél-ingek, paizsok, kelevészek s más hadiszerek gyártása oly nagyban folyt 
Brassóban, hogy azzal nemcsak kelet és nyugat felé nagy kereskedést fejtettek ki, hanem 
többször a magyar királyoknak is adójukat fegyver és hadi készletben fizették; igy 1451-ben 
Brassó adójába 200 kopját, ugyanannyi kelevészt, 15 nyilat, és 6000 nyilvesszőt szolgáltatott 
ki*Lásd Hunyadi János ez évben kelt rendeletét Blätt. für Geist stb. 1842. 150–151 lap.. A 
lőfegyverek feltalálása és alkalmazása korszakában a brassaiak, az ily hadiszerek gyártásába 
is belefogtak, és tökélyesiték magukat, a mi annyival könnyebben ment, mert a harangöntés 
mestersége Brassóban már azelőtt is nagy virágzásban volt*Erről számos Brassóban öntött 
régi harang kezeskedik, melyek leginkáb a Neidel család műhelyéből kerültek ki., s igy a 
harangöntő műhelyek ágyú-öntődékkel hozattak kapcsolatba és pedig úgy látszik, hogy 
azonnal a lőfegyverek feltalálása, illetőleg alkalmazása után, mert már 1464-ből Mátyás király 
egy rendeletét birjuk, melyben a brassaiakat szorgalmazza, hogy ágyúkat, lőfegyvereket és 
lőport küldjenek*Lásd Eder Excurs. IV in Felm. p. 219.. Azonban úgy látszik, hogy Brassó 
ágyúöntői nem csak a hazát védő ágyúkat, hanem az ellenség ágyúit s nevezetesen a törökök 
ágyúit is öntötték; e tekintetben, mint mindig, nem hazafiak, hanem csak kereskedők voltak, s 
csak a reájuk háromló hasznot és nem a hazára származható veszedelmet tartották szem előtt. 
Hogy a török tüzérség fölszereléséhez Brassó ágyúöntői igen nagyban járultak, a többek közt 
tanusítja az is, hogy az 1716-ki karloviczi csatában elfoglalt török ágyúk közt több Brassóban 
öntött ágyút találtak, nevezetesen egy ágyút e felirattal: Haec Machina fusa est Judice 



Johanne Fuchs. Anno 1541. Másik sugár ágyút pedig ezen felirattal: Wer will dann wider uns, 
wenn Gott ist mit uns. Zur Zeit Lucas Hirscher 1582, gegossen durch Paul Neidel*Lásd 
Nemere, 1871. évf. 35. szám.. A keresztyén Isten nevében öntetett ugyan, de mivel a török 
jobban megadta az árát, Allah követőinek adták el, hogy azzal a keresztyénség és 
polgárosodás védfalát rombolják és döntsék le. 

Igen nagyban folyt Brassóban a posztógyártás is, s régen a brassai posztó nem csak 
hazánkban, hanem a külföldi piaczokon is nagy szerepet játszott; hogy Brassóban a 
posztógyártás már a Hunyadiak korában virágzott, arról okmányi tudomásunk van; igy 
Hunyadi János 1444-ben elrendeli, hogy a brassai tanács a posztógyártást elősegitse, s a 
készitményeket a város czímerével lássák el*Eder in Felm. 219–266.. Hunyadi Mátyás 1467-
ben a posztóval való szabad kereskedést engedélyezi Brassónak*Albrich Pall. Coron. s No. 7. 
p. 93.; feltaláljuk a brassai posztót régi végrendeletekben, sereg-fölszereléseknél. E posztó 
tökéletesebb és nagyobb mérvben való gyártását a brassaiak 1546-ban Németországból 
behozott posztógyártók vezetése alatt kezdették meg*Lásd Nemere 1871. évf. 35. szám., ez 
időtől fogva oly nagyban folyt, hogy a brassaiak gyakran adójukat, s más tartozásukat 
posztóval fizették le, igy 1631-ben a haszonbérbe vett törcsvári vám árendájának egy részét 
tevő 4000 ftot a fejedelem udvari gyalogjainak számára kiszolgáltatnadó posztóval kötelezték 
magukat fizetni*Lásd a haszonbéri szerződést Kemény Józs. dipl. Tran. VIII. 195–197. egész 
terjedelmében közlöm alább Törcsvár leirásánál.. 

E mellett virágzott Brassóban a takácsság*1785-ben 180 takácsmester volt Brassóban, ma alig 
van meg negyedrésze., a szíjgyártó, csizmadia, kötélverés, rézművesség mestersége, mi által a 
nyersanyagok feldolgozva jöttek forgalomba; valamint nagyban gyártattak a keleti 
tartományok szükségleteit fedező úgynevezett görög munkák, és a kulacsok is. A művészetek 
több ágai is virágoztak: mint az aranyművesség*Brassó és Barczaság templomaiban látható, 
számos itten készült kehely tanuskodik erről, valamint a régi díszfegyverzet s bolgár ékek is 
nagyban gyártattak Brassóban., arany-himzés*A brassai nagy templomban, Prázsmáron, 
Földváron s másutt is igen régi korból való s nagy műbecscsel biró himzett papi öltönyök 
vannak, melyek Brassóban készültek., szobrászat*A brassai nagytemplom önmaga is 
kezeskedik arról, hogy Brassóban régen jeles szobrászok- és kőfaragóknak kellett lenniök, 
valamint erről tanuskodnak a nagytemplomban levő régi sirkövek, melyek a legszebb 
szobrászati művekkel vannak ékítve., festészet*A régi festvények egy szép példányát 
láthatjuk a brassai nagytemplom keleti főkapuzatának ív terén (timpanum)., fametszés*Honter 
néhány könyve abban a korban feltünő fametszvényekkel vannak ékítve, a brassai 
nagytemplom kapui és a templom padjai a fafaragás remekeit állitják előnkbe., stb. 

Az itt röviden elősoroltakból is feltünik, hogy Brassó kereskedelme és ipara igen fejlett volt, 
bár a szász egyedáruság s kizárólagosság e téren is érvényesité magát, mert az idegen versenyt 
nem türték; például, ha vásáraira idegen árúczikkeket vittek, azt elkobozták; a vásárokon 10 
óra előtt a lakosokon kivül senki gyapjat, lent, kendert, élelmi szereket nem vásárolhatott, a 
barczai mezővárosok iparosai gyártmányaikat tartoztak a brassaiaknak általuk szabott áron 
átengedni (lásd Ch. Boner Transilv.); de bármily féltékenyen őrizték is önhasznukat, Brassó 
kereskedelmi fénykora mégis lehanyatlott a Jóreménységfokának fölfedezésekor, midőn az 
európai kereskedelem egészen más irányt véve Brassó annak vonalából kiesett; s különben is 
Brassó kereskedelme és jóllétére nagyon hátrányosan hatott Basta és Caraffa rémkora; az ezen 
országfosztók által Erdélyben előidézett nyomort élénken érezte Brassó is, mert bár mint 
erőditett hely a közvetlen feldulatástól mentesitve volt, de azért a rárótt hadisarczok nagyon 
terhelőleg sujtották; Erdély kizsákmányolása, tönkre tétele és mesterkélt elszigeteltségével 
mind minden, ugy az ipar és kereskedelem is pangásba jött; s Erdély a hol a nemzeti 



fejedelemség alatt pezsgő élet, kereskedelem és jóllét volt; ez ország, melyet gyakran 
neveztek és pedig jogosan kincses Erdélynek: az osztrák katonaság szabad zsákmányává lett, s 
mindenét azok tartására kellett forditania. Az osztrák uralom alatt Brassó régi kereskedelme 
lehanyatlott bár, de nem szünt meg s nevezetesen a szászok háttérbe szorultával a Brassóban 
alakult görög kereskedelmi társulat nagy kereskedelmi élénkséget fejtett ki, itt gyártott 
czikkekkel a szomszéd fejedelemségekbe és onnan hozott gyarmatárúkkal itthon az 
országban. Ez időben igen nagy behozatali czikket képezett az oláhországi bor, melyből egy 
feljegyzés szerint 120,000 veder jött évenkint Brassóba, az osztrákok által behozott vámok 
azonban ezt nagyba csökkenteték. A borkereskedelemre érdekes adatokat találhatunk Fronius 
senatornak 1720/27-iki naplójában. Ebben a többek között fel van jegyezve, hogy a Brassó 
bel- és külvárosi kereskedőknek főkereskedése Oláhországba foly; hosszas tapasztalás 
mutatja, hogy az oláhországi bornak Erdélybe hozatala könnyebb és előnyösebb is az erdélyi 
borokénál; minek következtében Brassó lakói közül igen sokan vettek szőllőket 
Oláhországban, hol gazdag szüreteket tartanak, s az igy termelt és a mellé összevásárolt 
nagymennyiségű bort hoznak minden évben Brassóba, valamint nagymennyiségű gyapot, 
kávé, czukor, fűszerek s más gyarmatárúk jőnek onnan, miért viszont Brassóból sok kész árú 
(iparczikkek) megy keletre, ugy, hogy inkább csere-kereskedés foly a szomszéd országokkal. 
A bor behozatalát igen nagyban gátolja az, hogy 1724-ben egyszerre minden előleges 
kihirdetés nélkül 24 kr. vám tétetett az Oláhországból hozott bor vedrére, a mi a már előre 
megvett és megrendelt boroknál igen nagy veszteséget idézett elő, s különben is az ottani 
boérok a bor behozatalánál terhelve s azáltal felboszantva levén, igen könnyen uj vámok 
behozatalával terhelhetnék a brassai kereskedőket; miért a brassaiak küldötteik által 
folyamodtak a kormányszékhez és udvarhoz, hogy a borvám eltörlését, vagy ha az nem 
lehetséges, legalább azt eszközöljék ki, hogy a brassaiak ottani magán szőllőikben termelt s 
saját használatra behozott boraik vámmentessé tétessenek; de csak 11 hordó bor vámmentes 
behozatalát*És pedig 3 hordót a birónak, 3-at az albirónak, 3-at a senatoroknak és 3-at a 
városnak. és a borvám 18 krra való leszállitását sikerült kieszközölniök*Lásd ezen Königsegg 
József katonai parancsnokhoz benyujtott krónikát Blätter f. Geist stb. 1844. évf. 336–339. 
lap.. 

Brassó kereskedelme e század elején ismét nagy lendületet nyert, s oly fejlődést, hogy 
évenként 5 millió frt forgalommal birt*Lásd Marienburg Gesch., azonban azt azon rendkivüli 
és kivételes körülmény idézte elő, hogy a Napoleon által felállitott continentalis systema 
Anglia előtt elzárta az európai szárazföldet, s a gyarmatárúk forgalmát ismét Erdélynek 
terelte, mikor Brassó az átmeneti kereskedelem egyik fő emporiuma, s kereskedői annak 
leghatalmasabb tényezőivé lettek. De Brassó ekkori nagy nyereményeit elsöpörte az 1811-iki 
devalvatio. Napoleon bukásával az európai kereskedés ismét rendes medrébe tereltetett vissza, 
mikor Brassó szépen kiesett annak vonalából s ismét csak a szomszéd fejedelemségekkel való 
korlátoltabb körű kereskedésre útaltatott, de itt is nem sokára veszélyes versenytársa akadt a 
dunai gőzhajózás megnyiltával Bécsben, melynek olcsó vizi úton szállitott kereskedelmi és 
iparczikkeivel a versenyt nagyon bajosan tudja kiállani. Kereskedelmének hanyatlására 
mindenesetre befolyással volt a nagyon tevékeny és a keleti piaczokkal ismeretes, ott helyet 
foglalt görög kereskedelmi társulatnak indokolhatlan üldözése és mesterkélt megsemmisitése, 
mi által Brassónak kereskedelme és ipara egyaránt károssan volt érintve, s melynek helyét 
semmiesetre sem pótolta s nem pótolják Brassónak jelen kereskedelmi társulatai és 
kereskedelmi kamarája, a mely Keleten a tért csaknem elvesztette, mert a mai szászok egy 
bizonyos apathiába estek, őseiknek vállalkozó szelleme egészen kihalt belőlük, az ő 
kereskedelmük nagyon szűk körben mozog, leginkább a belfogyasztásra szoritkozik, s a mi 
kiviteli és behozatali kereskedés Brassóban foly, az leginkább ma is a görög kereskedők 
kezében van; az pedig ha nem is a régi nagyobb mérvben, de még ma is eléggé élénk 



mozgalmat idéz elő, ugy, hogy Brassó Erdélynek egyetlen városa, mely a kereskedő város 
nevét kiérdemli, mert az egyedüli, mely kiviteli és behozatali kereskedést folytat, s e téren 
csak egyedül Kézdi-Vásárhely csatlakozik hozzá. Brassó kereskedelmének előmozditására 
nagy befolyással van az általános brassai takarékpénztár (Kronst. allgem. Sparcassa), mely 
1835-ben alakulván, Magyarország legrégibb takarékpénztáráúl tekinthető; jelentékeny 
pénzforgalmát megitélhetjük az 1871-iki kimutatásból, mely szerint ez év január 1-én a 
pénztár állapota 6,763 frt volt, azon évben befolyt 1.283,239 frt; kiadatott 1.273,292 frt; decz. 
31-én a pénztár állapota 16,710 frt. E mellett van a brassai kölcsöntársulat (Kronst. 
Vorschussgesellschaft), mely ugy a kereskedelem mint az ipar fejlődésére jótékony befolyást 
gyakorol; továbbá az első erdélyi bank Brassóban (erste Sieb. Bank zu Kronstadt) és az 
osztrák nemzeti bank fiókja. Ezek azon pénzintézetek, melyek a kereskedelem segédforrásaiul 
és előmozditóiul tekinthetők s melyek Brassó kereskedelmének, főleg most a vasút idáig 
érkeztével nagy lendületet adni hivatvák. 

Nem csekély befolyással vannak a kereskedelem előmozditására, a Brassóban levő 
kereskedelmi társulatok, ilyen három van itt: 1-ször a szász kereskedelmi gremium, mely e 
század első felében a görög kereskedelmi társulat megbuktatása czéljából alakult, a mit el is 
ért, mert azon, századok óta üdvösen működő társulatnak uj tagok felvételét eltiltván, a Bach-
rendszer alatt beolvadásra kényszerité. 2-szor van az oláh kereskedelmi gremium, mely a 40-
es években alakult, a halálra itélt görög-társulat helyét pótlandó; s végre van 3-szor az 1854-
ben alakitott kereskedelmi kamra, mely nemcsak Brassó, hanem Erdély déli részének 
kereskedelmi érdekeit képviseli, a kormány és más kereskedelmi társulatokkal érintkezve, a 
kereskedelem fejlődésére üdvös befolyást gyakorol, s tevékenységének talán sikerülend a 
szászok szenvtelenségét s elalvófélben levő üzéri hajlamait felvillanyozni. Mind a két 
gremium gondoskodott arról is, hogy kereskedelmi iskolája az oláhoknak és szászoknak is, 
csak a magyar kereskedők maradtak e tekintetben hátra; ezek egészen az önelhagyásig 
meghunyászkodók, mert bár Brassó kereskedőinek egy harmadánál több a magyar, másik 
harmada görög-oláh, mégis a csekély számu s vagyonilag is amazokkal nem versenyezhető 
szászok, az egész kereskedelemre saját bélyegüket nyomják rá nemcsak külföldön, hanem 
itthon is; a kereskedelmi kamrában, gremiumban minden csak kizárólag németül foly; ott a 
magyar kereskedők lételét ignorolják, de magok e kereskedők is állásuk méltóságának 
érzetével nem látszanak birni, s ők, kik arra lennének hivatva, hogy az itteni magyarság 
intelligentiáját képezzék, cosmopolitikus közönynyel nézik a magyarság letiportatását, sőt 
gyermekeiknek oly nevelést adnak, hogy azok, fájdalom, gyakran elfordulva a nemzeti 
érdekektől, inkább németek mint magyarok. Igenis eljött az ideje, hogy Brassó magyar 
kereskedői lealázó helyzetükből önérzetük által kiemeltetve emancipálják magukat, miként 
azt az oláh kereskedők már példát adólag megtették, s ha a jogegyenlőség és méltányosság 
alapján a szászokkal együtt maradniok nem lehet, váljanak külön, s igyekezzenek ne csak 
kereskedők, hanem magyar polgárok is lenni, ne legyenek uszályhordozó lakájok, mikor 
független szabad férfiak, és egy jóravaló népnek vezetői lehetnek, s kell is, hogy legyenek ha 
vérárulók nem akarnak lenni. 

Brassó kereskedelme, kereskedelmi társulatai s jelen kereskedelmi iskolái mellett is nem az, a 
minő lehetne s a minő remélhetőleg fog lenni, mert itt e téren a jövőnek fényes képe tárul fel, 
mely e város minden nemzetiségű lakóit hivatásszerűleg a szellemi s ez által az anyagi 
felgazdagodáshoz vezetendi el; mert a ki Brassó multját kutató vizsgálódásomban idáig 
elkövetett, meggyőződhetett arról, hogy Brassó lakosságának miként a multban volt, ugy a 
jövőben is hivatása a kereskedelem, még pedig a nagyobb szabású világ-kereskedelem terén 
van megjelölve; a keleti vasút teljes kiépültével Brassó nem sokára ismét belejön a világ-
kereskedelem vonalába, s már a mostaniaknak kell az uj nemzedéket akként növelni, hogy 



készületlenül ne találja a kinálkozó alkalom. Szóval nem a szatócs, hanem a magasabb 
értelemben vett kereskedelmi szakképzettséget kell kifejleszteni, s erre készen van az alap, 
csak a felmerült akadályokat kell erős eltökéléssel elháritani. De hogy Brassó kereskedelmi 
jövőjének ez alapját megismertethessem, egy rövid visszapillantást kell a multra tennem. 

Azon időben, midőn a brassai oláhoknak tiltva volt a belvárosban birtokot szerezni, ott lakni 
vagy csak imádkozni is, önként ébreszté fel e jogtalan tilalom ellenhatása a vágyat, hogy a 
belvárosban templommal birjanak; ennek következtében a belvárosba magukat befészkelt 
levantei, vagy görög kereskedők czégje alatt, még a mult század első felében kis kápolnát, a 
század vége felé pedig közköltségen, a mostani Szentháromság templomot épiték a lópiacz 
egyik görög kézen levő házának udvarán. E közös egyház nem csak az elnyomottak imájára, 
hanem a közös jótékonyságra is tért nyitott, mert a gazdagabb görög és oláh kereskedők közül 
sokan nagyobb hagyományokat tettek részint ez egyház és a szegények részére, de leginkább 
nevelési czélokra. Az itt begyült pénzt – mely tekintélyes összeggé, mint hiszik, egy fél millió 
ftra nőtte ki magát, – a levantei vagy görög társulat kezelte, mert az ő firmája alatt volt az 
egyház is, melyhez az alapitványok kötve voltak. A kezelés az alap felszaporodásából itélve 
hűségesen folyt; de a kezelőkre nézve is roppant előnynyel járt, mert ők a kivett pénzről a 
törvényes kamatot ugyan pontosan befizették, de a pénzt másodlagosan nagy kamatokkal 
gyümölcsöztették, ugy hogy a legtöbb brassai görög család gazdagsága ezen forrásból ered. 

Ahogy azonban 1848 a nemzetiségek és vallások egyenjoguságát kimondá, az oláhok 
mindenütt, következőleg Brassóban is szabad tért nyertek, s igy a Brassó belvárosi 
templomnak sem kellett többé titkos firma alatt lenni, miért az oláhok követelték nem csak a 
nyilvános közösséget – mibe a görögök beleegyeztek volna – hanem a kizárólagos tulajdonosi 
jogot. Természetes, hogy a templom nagyon másodrendű kérdés volt; itt a félmilliónyi alap 
hová tartozása volt a fő kérdés, s azért akarták az oláhok a templomot, mert ez az alapot is 
kezükre adta volna. A görögök természetesen ebbe bele nem egyeztek, s keletkezett egy 
hosszúra nyult botrányos per, mit elmérgesitett a haszonlevő és haszonféltő papok 
beleelegyedése, a mi az oláh papoknak kedvező Siaguna érsek beleszólását vonta maga után, 
ki egyoldalulag elrendelte, hogy templomot és ahoz kötött alapot az oláh papoknak adjanak át, 
s midőn a görögök nem engedelmeskedtek, az érsek (1867-ben) a görög templomot 
interdictum alá vetette, mi akkortájt Erdélyben nemcsak nagy zajt ütött, hanem a görögök 
panasza következtében a magyar vallásügyi minister közbelépését is elkerülhetlenné tette. B. 
Eötvös az akkor felkapott paritás alapján akarván a kényes kérdést megoldani, elrendelte, 
hogy a Brassó belvárosi szentháromság templomnak egy görög és egy oláh papja legyen, s 
minden ünnepen felváltva tartsanak isteni tiszteletet, valamint az alap is a paritás elve szerint 
kezeltessék. Ki is neveztetett az oláh pap, de a görögök, kik mint kiváltságoltak a szintén 
kiváltságolt szászok által protegáltatva voltak, az oláh papot se a templomba be nem 
eresztették, se a megrendelt fizetést meg nem adták*Most sem fungál mint pap, hanem az 
oláh gymnasiumban van tanárként alkalmazva, s csak a jogfenntartásért viseli a szt.-háromság 
egyház papja czimét.. 

Igy álltak az ügyek, midőn a barczasági és fogarasvidéki tanfelügyelő Réthi Lajos Brassóba 
jött, ki nemcsak névleges, hanem nagy és nemes hivatását felfogni, s üdvös irányban 
hasznositani is tudó valódi tanfelügyelő volt. Ő átlátta, hogy itt az inter duos litigantes tertius 
gaudit elvét lehet és kell alkalmazni, s az a tertius nem más mint a nevelésügy, mely 
mindenkinek s igy a vitázó feleknek is üdvére, előmenetelére szolgálna. Egy nagy, egy 
üdvhozó eszmével kivánta a kicsinyes önzés botrányos harczát elenyésztetni, s proponálta, 
hogy a vitás kérdést akként oldják meg, hogy az ugyis leginkább nevelési czélokra rendelt 
alapot közös akarattal adják egy levantei kereskedelmi egyetem szervezésére. 



A nagy, a nemes eszme kibékité a feleket, az ajánlatot mindkét fél lelkesedéssel fogadta el 
nemcsak, hanem a Réthi által eléjük terjesztett tervezetet is magukévá tették. E tervezet pedig 
nagyon életre való s minden irányban megnyugtató volt, miért azt rövid vonásaiban érintem 
is. A terv az volt, hogy első félévben minden kereskedelmi tantárgy általánosságban, másod 
félévben levantei szempontból tárgyaltassék. Összefüggött volna ezzel a nyelv-akademia a 
főbb keleti és nyugoti nyelvek tanitásával, melyben az intézet rendes növendékei mellett 
mások is részt vehettek volna. A tannyelvre nézve a hazai viszonyokkal egybefüggők 
magyarul, az általános kereskedelmi tárgyak németül adattak volna elő. Az addig egymással 
ellenkező, most egy nagy eszmében, és nemes törekvésben egyesült két fél közös küldöttsége 
vitte fel e tervezetet, s mind a két fél beleegyezését kifejtő okmányt a kormányhoz. Eötvös 
nagy szelleme azonnal felfogta e nagyhorderejű, ezen az egész hazára, annak minden 
népfajára üdvös tervezet alaposságát, tapintatosságát és életre valóságát, s midőn a 
küldöttségnek abba való örömteljes beleegyezését előlegesen is tudtára adta, azt is mondá, 
hogy „amit önök létre akarnak hozni, valóban áldásos lesz, mert egy ily kereskedelmi 
egyetem nemcsak országos, hanem európai intézet lesz, melybe növendékek nemcsak e 
hazából, hanem Párisból s más távoli országokból is fognak jönni.” 

Ha Eötvöst el nem ragadja, a haza nagy kárára, a halál kérlelhetlensége, e nagyszerű intézet 
ma már bizonnyal életbe lenne léptetve, mert ő a lelkesedés nagy momentumait tudta 
hasznositani; de utódai az ügyet elejtették, aludni hagyták, Réthit, – ki lelke éltetője, ápolója 
volt az eszmének, ki azt a létesités stádiumáig érlelte, ki az illetők lelkesedését élénkségben 
tartotta – eltették onnan, hol oly üdvösen működött, s hol egyedül többet tett mint Erdély 
többi tanfelügyelői együttesen, s tettek helyébe egy szász tanfelügyelőt, ki, ha még akarna is 
előde nyomdokain haladni, azt nem teheti, mert hiányzik a bizalom, a rokonszenv s teljes 
megbizás, mit Réthi minden irányban kivívott volt és meg is érdemelt. 

De a közbejött akadályok miatt a nagy eszmét nem kell, nem szabad brassai testvéreinknek 
elejteniök, nem, mert csak annak foganatositása által készithetik elő a szebb jövőnek talaját, 
csak az által képesithetik utódaikat a reájuk váró nagy hivatás betöltésére; csak egy ily 
kereskedelmi egyetem fogja ledönthetni a kiváltságok válaszfalait, csak az fogja megtörhetni 
a szászok illetéktelen egyedáruságát, csak ez állhatja útját Brassó kereskedelme 
germanisatiójának; mert mihelyt Brassó oláh és magyar népessége közül sokan lesznek 
kiképzett kereskedők és szakférfiak, akkor az a néhány szász szatócs nem foghatja sem 
nyelvét, sem firmáját, sem kizárólagosságának uralmát reájuk erőszakolni. Azért az 
előhaladás kitűzött zászlaját elő kell vinni e téren is, s az üdvös eredmény el nem maradhat. 

Brassó kereskedelméről a minő most s a minővé lennie kell a jövőben, az itt előadottakból 
fogalmat szerezhetünk, már most lássuk Brassó iparát, mely e kereskedelmet táplálja. 

Az egyedáruság minden téren zsibbasztólag hat, s valamint Brassó kereskedelmét 
hanyatláshoz vezette a szászok kiváltságolt egyedárusága, ugy az ipar terén is pangást idézett 
elő a czéh-rendszer, mely csak a szászoknak engedte meg az ipar folytatását, melynek ridegen 
megtartott szabályai, csak német eredetüeknek engedték meg a czéhekbe léphetést, s igy az 
ipar üzését, mit czéhen kivül folytatni tilos volt; de a czéheket eltörölt iparszabadság Brassó 
iparának is nagy lendületet adott s élénkebb fejlődést biztositott; mert az lehetővé tette, hogy 
az előbb elnyomott, s csak alárendelt legényként dolgozható magyar és oláh iparosok 
önállósithassák magukat, s hogy a szomszéd Székelyföldről is a jobb iparosok 
betelepedhessenek; mi az ujabb időben napirenden is van. Ez által uj, fris erők jelennek meg, 
s előidézik az üdvös versenyt, a mi az előhaladás és tökéletesedés áldásos rugóját képezi. 



Nem lesz érdektelen, Brassó jelenlegi főbb iparüzletei, s szülemlőben levő gyáripara felett 
egy rövid szemlét tartanunk. 

Brassó egyik legföbb s legtöbb kezet foglalkoztató ipara a gyapjumosás, mi az ujabb időben 
gyárilag is kezeltetik. Mindössze 12 gyapjumosoda van Brassóban, a Tömös folyónak 
idevezetett, Bolonyát átfutó csatornáján, hol a gyapjutisztitás egész éven át (a leghidegebb téli 
napok kivételével) folyamatban van, legnagyobb ezek közt Czel és Arzt mosodája. A munkát 
leginkább a bolgárszegi asszonyok és lányok végzik csekély napidijért s közel ezerre megy a 
gyapjumosással foglalkozók száma. Brassóban hazai gyapjat is mosnak; de leginkább 
Oláhországból és Beszarábiából jövő finomabb gyapju: az ugynevezett czigája jön itt tisztitás 
alá, s Budapestre, Bécsbe, onnan Belgium és Francziaországba szállittatik. Körülbelől 20,000 
mázsa czigája mosatik ki évenkint Brassóban; egy mázsa tisztitása és félézése (sortirozása) 4 
frtba kerül; a czakelnek nevezett hazai gyapjuból 6–10,000 mázsa mosatik évenkint, s igy ez 
egy iparág 120,000 frtot ad minden évben Brassó azzal foglalkozó görög-oláh népének, mert 
valamint a munkások, ugy a tulajdonos vállalkozók is leginkább közülök kerülnek ki. 

A hazai gyapju nagyrészt Brassóban dolgoztatik fel; abból készül a hires brassai posztó és 
flanel, valamint a nem kevésbé jó hirben levő brassai csergék (lombos pokrócz). 

Brassóban régen – mint fennebb előadtam – a posztógyártás igen nagy mérvben üzetett, s 
nemcsak a hazai hadsereg fölszerelése történt Brassóban, hanem keletnek akkor az európai 
piaczoktól – a közlekedési eszközök hiányos volta miatt – távol eső országai is, 
szükségleteiket legnagyobb részben brassai posztóval fedezték; most, midőn vasút és 
gőzhajók a távolságot eltüntették, most a midőn a gyáripar mindenfelé óriási lendületet nyert, 
a brassai posztó vesztett jelentőségéből, a morva- és csehországi posztók kezdik a 
Dunafejedelemségekből is kiszoritani, miáltal a brassai posztógyártás nagyban 
csökkent*Brassó posztója jobb minőségű és tartósabb levén a morva és cseh gyári posztónál, 
ujabb időben a Dunafejedelemségek kezdenek a brassai posztóhoz visszatérni, a mi ez 
iparágnak ismét némi lendületet adott., bár az még ma is Brassónak jelentékeny, mondhatnók 
második iparágát képezi. Brassóban a posztógyártás egészen kezdetleges modorban, házilag 
kezeltetik, egyszerű kézi osztovátákon (szövőszék), s mindenki külön a maga kezére 
dolgozik. Innen van, hogy a posztó ipar hanyatlása daczára, még ma is 72 posztó és flanel 
szövő, 5 posztó nyiró, 37 gyapju szövő mester, s ugyanennyi műhely van Brassóban. A 
mesterek ugyan nagyobb részt szászok, de a mesterlegényeket helyettesitő segédek mind 
székelyek, még pedig székely leányok. Egy-egy posztószövőnél van 10–15 székely leány, 
ezek szokták a gyapjut megléhelni, a fekete-utczán végig folyó csatornában megmosni, 
megfesteni, felfonni, legtöbb esetben megis szőni, s azután a Bácsél oldalán levő száritó 
rámákra naponta kifesziteni. S mind e munkát rendesen vig ének szónál, kedélyes csevegés 
közt végzik, ugy, hogy a posztós leányok egész élénkséget adnak az öreg mogorva Brassónak. 
A miként a posztógyártásnak mult időkben nagy tere volt Brassóban, ugy annak a jövőben is 
nagy hivatása van; azonban a jeleni házi kezelés mellett az többé a versenytéren meg nem 
állhat, Brassó posztósainak azt társulás útján gyáriparrá kell átalakitani; azonban ez nem 
könnyű feladat a szászok conservativ szelleme és zárkozottsága mellett, hol mindenki 
magának dolgozik és magának él. Megkisérlették a német iparosok, meg az ipar- és 
kereskedelmi kamara is, hogy a posztósokat egy, vagy több iparszövetségbe egyesítve a 
posztógyártást tökélyesitve gyáriparrá emeljék; de ezen törekvések hajótörést szenvedtek a 
posztósok önfejűségén, kiket egyedüliségük csigaházából kivenni nem lehetett, minek 
következtében Wächter Eduárd Rosnyón állitott egy gőzerővel dolgozó posztó- és flanel-
gyárt, mely már is nagy nyereménnyel dolgozik. Higyjük, hogy e gyár gyakorlatilag 
meggyőző példája, s a sok megcsökönyösödött előitéleteket kiirtó vasútnak idáig elérkezte 



elvégre is Brassó posztósait kibékitik a kor szellemével s magasabb hivatásuk önérzetére 
fogják ébreszteni, a mikor Brassó posztóipara oda fog emelkedni, hová kell hogy emelkedjék, 
s nem csak a közönséges, hanem a finom posztógyártást is virágzásba hozza, mikor aztán nem 
fog az itt mosott finom gyapju (czigája) mint nyers anyag kivitetni, hanem feldolgozva s 
többszörösen értékesitve fog a világkereskedelem piaczára jönni és az idegen posztót 
hazánkból kiszoritani. Nézetem szerint a brassai posztógyártásnak nagy nemzetgazdászati 
fontossága van, főleg az erdélyi részekben, hol másutt alig létezik ez iparág, s éppen azért 
foglalkoztam azzal tüzetesebben, hogy ezen körülmények felfejtve legyenek, s hogy Brassó és 
hazánk érdekében az e téren már-már elodázhatlan reformok életszüksége kimutatva és 
előtűntetve legyen. Vajha gyenge szavam az erre hivatottaknál buzditólag tudna hatni. 

A brassai gyapjuiparnak egy másik és igen jelentékeny ágát képezi a csergeszövés. Ki ne 
ismerné azon élénk szinű lombos pokróczokat, a melyek brassai pokrócz néven egész 
Erdélyben, a Bánátban és a szomszéd Oláhfejedelemségben is el vannak terjedve, s az erdélyi 
népnél a paplant és dunyhát helyettesitik*Ily nemű pokróczot csak Udvarhelyszék Só-vidékén 
csinálnak a sófalvi székelyek.. Ez iparágat az azzal rokon halinaszövéssel*Halinának azon 
fehér gyapjuszövetet nevezik, melyből Erdély mindenféle nemzetiségének harisnyája (szűk 
magyar nadrága) kikerül., leginkább a bolgárszegi és hétfalusi oláh nők üzik, még pedig oly 
nagyban hogy – a mint mondják – évenkint 50000 czakel gyapju (hazai durva gyapju) 
fordittatik cserge és halina készitésére*Erdélyben, az egy juhról lenyírott gyapjumennyiséget 
egy gyapjunak nevezik.. Ezen iparczikk elárusitására egy arról nevezett (Cserge-piacz) külön 
piacza van Brassónak. 

Igen nevezetes iparág még Brassóban a kötélverés, melynél a legényeket szintén a székely 
leányok helyettesitik; a Barczaságon sok és kitűnő minőségű kender terem, ez kötélnek 
feldolgozva, nem csak a szomszéd fejedelemségbe, hanem a dunai kikötők által az európai 
piaczokra is széthordatik, s a hajógyáraknál nagyon keresett czikket képez. Brassóban most 
53 kötélverő mester és műhely van, mert ez is csak házilag kezeltetik, s szintén arra vár, hogy 
póláiból kiemelkedve, nagyobb fejlődésnek vitessék elébe, mert a mi kenderünk a continens 
minden kendere közt legkitűnőbb levén, szintén nemzetgazdászati fontossággal bir. 

A kender mellett a kitűnő minőségű len is egyik terményét képezi a Barczaságnak, s azért a 
vászonszövés és takácsság is vagy 23 műhely által űzetik Brassóban. 

A timárság Brassóban igen virágzó állapotban van, a timár mesterek száma 32-re megy, s 
szépen berendezett csertörőik a Tömösnek bevezetett csatornáján Bolonyában vannak. Az itt 
készült nagy mennyiségű és jó minőségű bőr leginkább Brassóban dolgoztatik fel; 
feldolgozzák pedig a csizmadiák (kik közül 100-nál több mester), a czipészek (kik közül 82 
mester), a szijgyártók és nyergesek (kik közül 32 mester van Brassóban*Csizmadiák, 
szíjgyártók és nyergesek leginkább magyarok.. Mind ezeknek jó hirnevű készitményei nem 
csak a belfogyasztást fedezik, hanem nagy kiviteli kereskedést táplálnak, s a brassai hámok, 
nyergek és csizmák Kelet messze vidékein is ismeretesek; nem különben a brassai kocsik és 
koberes szekerek is*Melyeket szintén magyar kocsigyártók, kerekesek és kovácsok készítnek. 
A magyar iparosok Brassóban éppen ugy háttérbe vannak szoritva, mint kereskedőik, az 
iparkamarában daczára, hogy annak 650 tagja közül 350 magyar, mégis minden németül foly; 
de a legujabb időben kezdenek a brassai magyar iparosok lételük önérzetére ébredni. 1873-
ban iparos olvasókört alapitottak, s ha lesznek Brassónak – mint lenni kell – magyar iskolái, 
hol fiaikat magyarul és magyar szellemben tanittathatják, a közmüveltség terjedése bizonnyal 
meg fogja emancipatiójukat is hozni.. Még a bőrneműekkel dolgozók közt felemlitem a 34 



mester által képviselt szűcsipart, mely készitményeit szintén a szomszéd fejedelemség 
piaczain hozza forgalomba. 

A faiparnak szintén fontos szerepe, s még sokkal nagyobb jövője van Brassóban, fölemlitem 
itt a padlat-koczka és hordódonga gyártást, mely csak most kezd honosulni; de a mely már is 
nagyon keresett kiviteli czikket képez, a vasúttal pedig igen nagy mérvűvé fejlődni igérkezik. 
Fölemlitem az asztalosságot, melyet 72 mester és az esztergályosságot, melyet 27 mester 
kezel Brassóban, az elsők által készitett butorok*Többnyire a székelyek modorában czifra 
tulipántosan kifestett ládák s más házi butorok. és az utóbbiak által készitett kulacsok egészen 
Egyiptomig, sőt Indiáig is széthordatnak. Még fölemlitést érdemelnek Brassó harangöntői (5 
mester) és a rézművesek (9 mester), kik leginkább külföldre dolgoznak. Brassó egyik fontos 
üzletét képezi a zahana ipar; ősszel az elvénhedt juhokat több ezer számra leölik, s csontjait, 
kövérségét a hustól elkülönitve, a hust a szegényebb népnek nagyon olcsó áron elárusitják; a 
többi részt pedig nagy üstökben kiolvasztják s juhbendőkbe töltve mint faggyut hozzák 
forgalomba; az igy készült faggyut eddig Brassóban gyertyaöntésre használták, mely iparág 
oly virágzó volt régebb, hogy egész Erdély, a Bánát és Oláhország brassai gyertyát használt; 
de ujabb időben a légszesz és az általánosan elterjedt petroleum nagyon háttérbe szoritotta. 
Brassó körül mindössze 8 zauhana van, melyekben nem csak juhokat olvasztanak ki 
faggyunak, hanem elöregedett ökröket is zsirnak. Ez szintén az álatok bőreibe töltetik, s a 
szomszéd fejedelemség és Törökországnak – fagyuval nagyon rokon – zsiradékát képezi, mi 
miatt az idegenek az ottani eledeleket nem igen tudják élvezni. A nép által Erdélyben és a 
szomszéd fejedelemségben is használt közönséges kalap és tüszű (széles bőröv) is nagyon sok 
készül Brassóban. Ezek az elterjedtebb és virágzóbb iparágak Brassóban ujabb időben 
keletkezett gyáriparra is. 

Műmalom három van, mind három Bolonyában (Hesshaimer, Seewald és Türké). Papirmalma 
három van Brassónak, ezekből egyik Bolonyában, a másik Prázsmáron. Ezek leginkább csak 
közönséges itatópapirt készitenek (mindkettő Türk Györgyé), de van egy 3-dik nagyszerűleg 
berendezett társulati papirgyár Zernyesten, melyet majd a maga helyén tüzetesebben fogok 
ismertetni. Photogengyár 6 van Brassóban, most azonban csak 3-ban dolgoznak; ezek 
gyártmányait mindenfelé széthordják, s a vasút ide érkeztével bizonnyal nagyobb mérvű 
fejlődésnek néz elébe. 

Van egy spodiumgyár a Tömösnél, Anken és társa hamuzsir és üveggyára Bárkányban; a 
rosnyói – már emlitett – posztógyár; a pár év előtt angolok által berendezett légszeszgyár 
Bolonyában; egy gőztéglavetőgyár; Kenyeres Károly hirneves rosolis- és vegyészeti kellékek 
bolgárszegi gyára. Faneműekben, a fél Erdélyt és Oláhországot ellátó Zell József gyufagyára 
Ó-Brassóban és Cupony padlatkoczka-gyára Bolgárszegen; ezek mellett Dick bőrgyára 
Bolonyában; Joan olajgyára Bolonyában, s végre a Ludvig által 25 évvel ezelőtt alapitott, igen 
virágzó fonó és gyapju, ujjas-harisnya gyára (Strumpfwirkerei), melynek gyártmányaiból csak 
Oláhországba évenkint 100,000 forint értékű vitetik ki. 

De mind ez csak szerény kezdeményezés, mert Brassó fekvésénél fogva kiválóan arra van 
hivatva, hogy egy nagyobbszerű gyárvárossá nője ki magát; ott van közvetlen 
szomszédságában a Dunafejedelemség, mely semminemű gyár- és kézműiparral nem birván, 
minden szükségleteit külföldről szerzi be; ott van egész Kelet, a mely hátramaradottságában 
önként kinálkozik Brassó ipartermékeinek vásárteréül. Itt van Brassó környékén egy a 
természet mindennemű kincseivel megáldott, s roppant mennyiségű nyers terményekkel 
bővelkedő országrész; ott van a Brassó szélén nagy esésekkel lehömpölygő tömösi csatorna, 
melynek vizerejét száz meg száz gyár működtetésére lehetne hasznositani, s ott vannak Brassó 



környékén a Hétfalu és a közeli Háromszék munkakész, tanulékony, jól, gyorsan és olcsón 
dolgozó lakossága, mind ez kinálkozik egy nagy mérvű gyáripar létesitésére. Eddig ennek 
útjában állott az idegen gyámkodás, mely Bécs gazdagitásáért hazánknak e téren való 
emelkedését gátolta, tetterejét elzsibbasztotta; de ezen hátralökő akadály napjainkban némileg 
már el van háritva; még utjába állott eddig a fejlődésnek az olcsó és gyors közlekedés hiánya; 
de ma már vasút érinti Brassót*Az erdélyi vasút segesvár-brassai vonala 1873. jun. nyittatott 
meg., mely nem sokára összeköttetésbe fog hozatni a keleti vasútakkal, mi által Brassó ismét 
bele fog vonatni a világkereskedelem vonalába, ott van Brassó közelében az Olt, mely 
szabályoztatásával hajókázhatóvá válik, s olcsó vizi közlekedést nyit a Dunára és tengerre. 
Közelg tehát a szebb jövő hazánk e távoli szögletére is; a haza életerének elzsibbadt 
vérkeringését már is meginditá a szabadság és önállóság varázsa; a magyar nemzet, – mely 
ellen Brassó nem egyszer vétkezett, – most is megbocsátott, s saját véreit mellőzve, a 
Székelyföldet kikerülve, annak szegény népét feledve, nagylelkűleg részelteté Brassót 
mindenek előtt a világvasút fő előnyeiben, s lehetségessé tette, hogy Brassó természeti 
gazdagságát, iparképességét és kereskedelmi előnyeit hasznositsa. Nem kétlem, hogy Brassó 
rövid időn fel fogja e helyzet előnyeit használni tudni, s iparának tökélyesitése, a gyáripar 
honositása és az átmeneti világkereskedésből ráháramlandó előnyök által ismét azzá lesz, a mi 
a magyar szabadság fénykorában*Brassót nemzeti királyaink és fejedelmeink mindig emelték, 
az osztrák uralom mindig lesujtotta, azért érdeke is azt kivánja és parancsolja, hogy szintén s 
minden utógondolat nélkül csatlakozzék a magyarhoz. régen is volt; a világkereskedelem 
egyik legfontosabb emporiuma, s hazánk kereskedelmének második központja. 

Brassóra vonatkozó statisztikai adatok, ős magyar lakói, eredeti magyar neve, régi magyar 
családok, erőszakos germanizálás, a hamvaiból feltámadt uj magyarság. Brassaiak anyanyelve 
a magyar. Brassó lakossága nemzetiségek szerint, Brassó németjei és a szászok. A brassai 
bolgárok eredete, görögök, görög kereskedelmi társulat, virágzása és megsemmisitése. Brassó 
ipara és kereskedelme hajdan és most. 

Mielőtt Brassó népének eredetét meghatároznám és osztályoznám, Brassó népesedési 
mozgalmainak kell általános átnézetét adnom. Ha Brassó időszakonkénti népesedési 
mozgalmait összehasonlitólag észleljük, kedvező népszaporodást találunk, mire leginkább a 
székelyeknek ujabb időben való odatelepülése jó behatással volt. Négy különböző korszak 
statistikai kimutatása áll rendelkezésünkre, azokat az összehasonlitás czéljából ide iktatom. 

1785-ben Brassónak, külvárosaival, Derisztye és a méheskertekkel együtt volt 17,671 lakosa, 

1787-ben Brassónak, külvárosaival, Derisztye és a méheskertekkel együtt volt 18,118 lakosa, 

1839-ben Brassónak, külvárosaival, Derisztye és a méheskertekkel együtt volt 22,886 lakosa. 

És pedig ekként oszolva: 

 1787 1839 
 Ház Lakos Ház Lakos 
Belváros 615  634 7,334 
F.-Külváros 1,400  1,737 7,351 
Ó-Brassó 600 17,604 656 3,873 
Bolonya, 
Derisztyével 

560  683 3,754 

Méheskertek 25 514 84 574 



 3,200 18,118 3,795 22,886*Volt ugyan Brassónak egy az 
absolutismus idejében 1857-ben 

készült összeirása, mely 22,133 lelket 
mutatott ki, de az oly hibás és 

alaptalan, hogy tekintetbe nem jöhet. 

Ezen kimutatás csak általános összegeket tüntet fel, de a legujabb (1870) hivatalos statistika 
már a népesség vallásfelekezeti osztályozását is adja, más igen érdekes kimutatásokkal, 
melyeket ide iktatni szükségesnek vélek. Ezen kimutatás szerint 1870-ben Brassó összes 
népessége tett 27,776 lelket, és pedig azok között férfi 13,090, nő 14,676. Ez 
vallásfelekezetek szerint ekként oszlik fel: 

róm. kath. gör. kath. örmény kath. gör. nem egy. örmény nem egy. ágost. ev. helvét unitár. izraelita 
7472 127 41 9489 20 8446 1816 138 217 

Ezen népességnek nemzetiségek szerinti feloszlását majd alább a brassai nemzetiségek 
eredetének és viszonyainak ismertetése után fogom kimutatni, itt előlegesen Brassó 
népességének honosság és foglalkozások szerinti felosztását és lakviszonyait tüntetem elő, 
mint a melyek a később előadandókhoz szükséges előtájékozást nyujtanak. 

XVI. Brassó önkormányzata és belszervezete. 
 
FEJEZETEK 

Brassó helyi alkotmánya. 
I. Brassó belvárosa fekvésénél fogva 18, a három külváros 21 szomszédságra oszlik fel; ezen 
szomszédságok mindenikének külön szabályzata van, mely a szomszédság minden tagját 
kötelezi. Ezen szomszédságok választott elnökük fölhivására minden évben egyszer, ha 
szükséges többször is egybegyülnek. A szomszédsági elnökök teendői és kötelességei a 
következők: 

1) Ügyelnek a csatornákra, útakra, útczákra és a szivattyús kutakat gondozzák. 2) Fölügyelnek 
a tüzoltó szerekre, hogy azok mindig oly állapotban legyenek, hogy tüzvész esetében rögtön 
használtathassanak. 3) Kirendelik az erőditvényi és éjjeli őröket, s hol és mikor a szükség 
kivánja, rendkivüli őröket is állitanak ki. 4) A kóborlókat, uratlan cselédeket szemmel tartják 
s az ilyeket a városi felsőbbségnek kiútasitás végett följelentik. 5) Ha a szomszédok közt 
czivódás támad, arra nézve törvényes segélyt kérnek. 6) A felsőbb rendeleteket kellőleg 
köröztetik. 7) Az uj lakosoktól a bekebelezési dijat beszedik, mit pontos számolat mellett 
tüzoltó szerek beszerzésére, útak, útczák, csatornák, felvonó s más közlekedési hidakra 
forditanak. 8) Kötelesek arra ügyelni, hogy temetéseknél a szomszédság tagjai tömegesen 
megjelenjenek. 9) A szomszédság egyes tagjai az illető szabályzatban körvonalazott kisebb 
büntényekre nézve a szomszédságatyához vannak útasitva, útak csinálása, kutak, csatornák 
kiigazitására mindenki ellenmondás nélkül tartozik közreműködni, a kémények tisztántartása 
fölött őrködni, a hanyagokat följelenteni. Tüzeseteknél a gyülhely megjelölése és az eljárási 
módozat előlegesen meg van szabva. 



II. A czéhek ennél szükebb körben mozognak, ezek tagjai kizárólag kézművesek, s némely 
kisebb jelentőségüek kivételével székhelyük a belvárosban van. A czéhek oly szabályzattal 
birnak, melyet vagy a tanács vagy a szász ispán, vagy a fejedelmektől nyertek. Brassóban 
mindössze 39 czéh van, nem számitva ezek közé a gyógyszerészek, paszomántosok, 
kereskedők, harangöntők, fodrászok és szabad művészeket, mivel ezek semmi különös 
társaságba sorozva nincsenek. Mindenik czéhnek meg van főnöksége és tagjai, kik fölött 
külön előljáróság áll, bár oly czéhek is vannak, melyek külön főnökséggel nem birnak. 
Szabályzatuk fő törekvése a külhitel fenntartása, mivégett a czikkek megbélyegzése és a 
szemlészet az idősebbekre van bizva, hogy igy a valódi jó portéka a hamisitottaktól 
megkülönböztethető legyen. Régebben a szükség a czéh némely tagjainál oly nagy volt, hogy 
a czéh pénztárának kölcsönét vették igénybe, s vagy olcsón vesztegették el készitményeiket, 
vagy a czéhnek együttesen adták el azt. Mesterséget senki olyan, ki czéhben nem volt, nem 
üzhetett. Azonban ezen régibb szabályzat igen nagy átalakuláson ment át, mióta a legfelsőbb 
elhatározás a bolgárszegieknek azon fölhatalmazást adta, hogy mesterségeiket czéhen kivül is 
üzhetik, minek következtében az oláh mészárosok, szücsök, szabók, ácsok üzhették 
mesterségüket a nélkül, hogy czéhbe álljanak. Most az összes czéhek a legmagasabb rendelet 
értelmében inspectorok alatt állanak, kiket a tanács nevez ki. Ezek tartják fenn a czéhekben a 
rendet; ők hajtják végre a felsőbb rendeleteket, s ügyelnek a czéhek gazdászati ügykezelésére. 

Régebben hadi vagy népfelkelési czélból a czéhek századokba (companiák) voltak beosztva; 
háborús időkben igy foglalták el előre megjelölt helyeiket a város védfalain. Békésebb idők 
bekövetkeztével ezen katonai szervezet megszünt, s most csak a kőmivesek és ácsok tartoznak 
minden éjjelre két őrt kiállitani, hogy azok a városi hann lakánál legyenek a végett, hogy 
tüzvész esetében hirt adjanak, mikor minden czéh kötelezve volt a tüzvész helyén azonnal 
megjelenni. 

III. A czéhek után következik a communitás, ezen 100 tagból álló testület az idősebb 
czéhtagokból és értelmiségből van összeállitva, ez választja 1-ször a tanács két tisztjét 
(officianten) és saját elnökét a szószólót (orator). Ezen választás régebb minden év végén 
történt, midőn a város hannja által előterjesztett számadásokat is a tanács jelenlétében 
megvizsgálta, később azonban a választás két évenkint történt s az udvarhoz terjesztetett föl 
megerősités végett. 2-szor. A gazdasági számadásokat egy senator elnöklete alatt a szószóló 
és egy arra kirendelt communitási tag vizsgálja meg időről-időre. 3-szor. Gazdászat és rendőri 
ügyekben szükségelt újitásokat a communitás hozza inditványba s azokat a tanács, vagy ha 
ennek hatáskörét túlszárnyalná, az udvarhoz terjeszti föl. 4-szer. A communitás ügyeltet a 
községi földekre és erdőkre s ez iránti javaslatait a tanács elébe terjeszti. 5-ször. A 
communitás összejövetelét a tanácsház egyik termében tartja, mikor a szószóló az 
összejövetel czélját a városbiróval tudatja. A szavazás a hat asztalként történik, mert a tagok 
ennyi asztalhoz telepednek le, rangjuk, koruk és öltönyük szerint; a tanácskozás is asztalok 
szerint foly s azon vélemény fogadtatik el, a mely mellett a legtöbb asztal nyilatkozott 
támogatólag. A választó gyüléseken kivül a többi összejövetelekre nincsen határozott nap, 
hanem csak akkor gyül össze a communitás, ha valamely gazdászati vagy rendőri ügy azt 
megkivánja, vagy ha oly felsőbb rendelet érkezik, a mit a communitásnak tudnia kell. A 
communitás tagjainak fizetése nincsen, csupán csak a katonatartástól vannak fölmentve, s 
jutalmuk azon öntudat, hogy a közügyekre befolynak; és az, hogy a gazdasági ügynököt 
önsorukból választják. – 1. Rangra nézve első a szószóló, ki minden másod évben választatik, 
s kinek fizetése 300 Rft. Kötelessége a communitás előtt a szükséges előterjesztéseket 
megtenni, a számadásokat elkésziteni, erdőkre, községi földekre ügyeltetni, viszaéléseket 
bejelenteni, s a mint esküje kötelezi, azok meggátlására mindent megtenni. A communitás 
határozatait az aljegyző mint actuarius iktatja jegyzőkönyvbe. 2. Az orator után következik a 



városi főorvos 300 Rft fizetéssel és a városi sebészetért járó 100 Rft illetékkel; ő vigyáz a 
közegészségügyre, hitelen halál esetében bonczol, gyógyszertárakat vizsgálja, bábákra 
felügyel, a foglyokat és szegényeket ingyen gyógykezeli. 3. A 13 jobbágy falu provisorai a 
két törcsvári porkolábbal (régen 6 volt) és a város hadnagya, (kinek 160 ft fizetése) 
Hosszúfalu, Tatrang, Pürkerecz, Zajzon provisorának fizetése 140 Rft; a két porkolábé együtt 
340 Rft. A zernyesti, toháni és vledényi provisor fizetése 190 Rft; az ujfalvi, krizbai és 
apáczai provisoré 160 Rft. Kötelességük a földesuri taxát az inspector felügyelete alatt 
összeirni, a többi jövedékekkel felhajtva a pénztárba beszolgáltatni; továbbá a tanács 
határozatait a kezük alatt lévő falukban teljesittetni, panaszokat kihallgatni, azokban itéletet 
hozni, s halálozás esetében az osztályokat megejteni. Különben ezen provisorok állása most a 
legmagasabb intézkedéstől függ, mert ha azon faluk a legmagasabb akarat nyilvánulása 
szerint exarendáltatnak akkor ezen hivatalok önként megszünnek. 4. A két allodialis provisor, 
ezek egyike a kerület, a másik a város gazdászatát vezette, a kettőnek fizetése 275 Rft; 
azonban most az egyik be lesz szüntetve, miután a kerület a várostól elesett s a községi javak 
haszonbérbe adattak, a másik azonban mint a városi erdők felügyelője 100 frt fizetéssel 
megtartatott. 5. Mig a város 6 malmának tizedét a papság élvezte a fennmaradt 
tizenhatodrészt, egy 150 Rft fizetéssel ellátott raktárnok (magazinarius) kezelte; de mióta a 
malmok haszonbérbe adattak, s mióta a tized 3/4-de elveszett, ezen hivatal is feleslegessé lett. 
6. A városi épitkezésekre egy senator ügyelt 50 Rft fölülfizetéssel, de mivel az által a senator 
más fontosabb teendőitől elvonatott most egy communitási tag foglalja el helyét s kapja az 50 
frtot. 7. Egy széna commissarius a katonaság számára 50 frt, és egy fa commissarius 40 ft 
fizetéssel; mi felsőbb rendeletre egy személyre ruháztatott át, s ez fizetését a tartományi 
pénztárból kapja. 8. Egy szállásmester 200 ft fizetéssel, ki a tiszteket és legénységet 
elszállásolta, most azonban az allodialis pénztár nagy megterhelésével 6 század részére 
laktanya épittetvén, a legénység ott van beszállásolva. 9. Két vásárbiró két szolgával, kik 
együtt 120 ftot kapnak. Ezek ügyelnek a vásárokon, boltok és korcsmákban, hogy igaz 
mértékkel mérjenek, miért mindennemű mértéket ők bélyegeznek meg. Az üzéreknek meg 
van rendes helye, mit önkényűleg nem változtathatnak; a helyekért évi bért fizetnek, mit a 
vásárbirák felgyüjtve a város pénztárába szolgáltatnak. Ők tartoznak az országos és heti 
vásárokon jelen lenni, ügyelni, hogy a közönség, rosz mérték vagy hamisitott árúkkal meg ne 
csalassék. Ügyelnek a gabna piaczi árára, s a szerint szabják meg a liszt, kenyér és zsemle 
árát. Az ily árszabály egyik példánya a sütők boltjára, másik a piaczi sátraknál függesztetik ki, 
hogy arról mindenki tudomást szerezhessen. Régen csak egy vásárbiró volt; de a piaczra jövő 
gabona nagy mérve, egy másik beállitását tette szükségessé; mert volt oly vasárnap, a midőn 
5000 rft értékű gabona adatott el; s nagy ügyelet kellett a csempészet meggátlására. 10. A 
kapuőrök, vagy ugynevezett kapuatyák, kik alatt kapuszolgák, drabantok álltak; ezeknek 
szabad lakás mellett 40 rft évi fizetésük volt. Főteendőjük volt alárendeltjeiket rendben 
tartani, azok értelmetlenségből eredt mulasztásait helyrehozni, tilos portéka becsempészését, 
gyanús személyek becsuszását gátolni, s arra felügyelni, hogy a városi kapuk annak idejében 
bezárassanak. 11. A communitásból kerül ki a 9 adószedő és haszonbérfelhajtó, nem különben 
a templom és kórház atyák. Mind ezen személyek a tanácsnak vannak alárendelve. 

IV. A tanács régen 18 tagból állott; most azonban az uj allodialis rendszer behozatalával 13 
tagra szállíttatott le. Tanácsülésre hetenkint 4 nap van határozva, azért, hogy a más két nap 
törvénytételre és expeditióra maradjon. Tapasztalás mutatja, hogy a délelőtt tartani szokott 4 
órai ülés elégséges nem levén, gyakran a délutáni ülésezések is szükségessé váltak, mi miatt a 
szünidők csak is aratás és szénacsinálás idejére szorittattak; sőt még ekkor is az osztályok 
gyakran kénytelenek összeülni. 



A város és külvárosok annyira terjedelmesek, hogy kerületük 3 óra járásnyira tehető. A 
lakosságnak legalább fele kereskedőkből, iparosokból állván, kik társulatokban élnek, igen 
nagy fáradságba kerül a kormányzatba némi egyöntetűséget behozni, mert felsőbb és alsóbb 
osztályok közt mozogván, bajos az oly rendszabályok behozatala, melyek minden 
szinvonalon alkalmazhatók legyenek, annál inkább, mert a külvárosok nagy terjedelme és a 
határszél közel volta miatt bajos a legnagyobb ügyelet mellett is a tekergők és koborlók 
becsuszását megakadályozni, s bár a kerület a várostól elszakadt (Háromszékhez), még is sok 
bűnügyi kereset fordul elő, melyek főleg az okon, mert az ily bűnösök legtöbb esetben idegen 
törvényhatóságokból valók, nagyon sok irka-firkát okoznak. Ez okozza, hogy a kerületnek a 
városi tanács hatásköre alól való elvonása óta is az elintézendő ügyszámok csaknem oly 
tetemesek, mint a midőn a kerület is oda tartozott, ugy hogy a tanács exhibitája 2600 számot 
mutat, melyek az uj rendszer életbe lépte óta minden hónapban a guberniumhoz küldettek fel. 

A tanács kötelessége: 1. A felsőbb rendeletek kihirdetése és foganatositása. 2. A lakosok 
panaszainak elintézése. 3. Azon ügyek, a melyek a czéhek előljárósága által el nem 
intézhetők, a mennyiben ezek nagyon népesek 40–50 tagból állók, sőt a takácsok czéhében 
180-on is felül vannak, s fordulnak elő oly visszaélések, melyek a rend fenntartása czéljából a 
tanács beleszólását igénylik. 4. A tanácshoz felebbezett a két törvényszék és divisorát is a jogi 
kérdésekben, melyek régebb a szász universitáshoz, most a kir. táblához fellebeztetnek. A 
tanács alá tartoznak a senátorok, a polgári törvénykezés és a kamarahivatalnokok, végre a 
szomszédok közt épitéskor előforduló jogügyek, melyeket a tanács azonnal felvenni és 
tárgyalni köteles; hogy ezek száma mily nagy, megitélhetni már abból is, hogy a város és 
külvárosokban 2684 ház van. 5. A criminális ügyekben is teendője van a tanácsnak, ily 
módon. A bűnöst, mielőtt az inquisitorok kezébe adnák, a tanács kérdezi ki, s ha a tényálladék 
meg van állapitva, csak akkor olvastatik fel nyilvánosan a vallatás (verhör) a mellette és 
ellene szóló érvek hangsulyozása után, az ujabb rendelet alapján a védővel közöltetik, hogy ez 
a szeliditő körülményekre, ha netalán a tanács reá nem jött volna, figyelmessé tétessék. Az 
itélet szótöbbséggel mondatik ki, és az inquisitorral közöltetik. A mi a halálitéleteket illeti, az 
két nappal a végrehajtás előtt a teljes tanácsban a halálnem megjelölése nélkül kihirdettetik, 
azután az elitélt a siralomházba tétetvén, vallása papja adatik mellé; a kivégzésnél a régi szász 
szokás szerint, egy ünnepélyes főbejáró kereset tartatik (Halsgericht geheget), a mely a tanács 
ház harangzugása mellett közzé tétetik. Ekkor az elitéltet az inquisitorok a tanács elébe 
vezetik, hogy ha még valami lelkén volna, bevallhassa; mikor a városbiró a 2-ik hivatalnokkal 
a tanácsház erkélyére ülve, a törvényszolga által a tanácsot megkérdezik, hogy votuma mellett 
megmarad-e? a mire a tanács ujból szavaz, az eredményt a két künn ülő hivatalnokkal tudatja. 
Ekkor a deliquens a tanács elibe vitetvén ott itélete egész terjedelmében egy titoknok által 
felolvastatik. Erre a városbiró a pálczát eltöri, mely veres akkor, ha lefejezést jelent, ha fekete, 
akkor más büntetésre szól. Mikor a kivégzés helyére vitetik, még pedig az első kihirdetéstől 
számitva 48 óra alatt, hol a magistratualis comissarius előtt az itélet végrehajtatik. Mi mint 
minden ily végrehajtás egy e czélra szolgáló fekete könyvbe beiktattatik, hogy azt hasonló 
eseteknél használhassák. A kivégzés helyén egy rövid erkölcsi oktatás tartatik a nézőkhöz, 
hogy a szomorú esetből okulást meritsenek. 6. A tanács hatáskörébe tartoznak a gazdászati 
ügyek, a mennyiben az erre hivatott hivatalnokok előlegesen nem útasithatok. Régen mikor az 
adó allodialis cassába folyt, s a város javai házilag kezeltettek, a főfelügyelt szintén a tanács 
hatáskörébe tartozott: felügyelt: a) hogy a szegényebb az adónál a gazdag által el ne 
nyomassék, b) hogy a különböző italok (ser és pálinka) a szokott piaczi ár szerint méressenek, 
hogy a közönség meg ne röviditessék, c) az allodialis és község javainak évi bevételeit a 
különböző osztályok szerint meghatározták, d) a jobbágy helységekben a földesuri taxát 
megállapitani és ottani allodialis gazdászatra szükségeseket az ottani hivatalnokok jelentése 
szerint berendezni, e) minden év végével a fő- és alhivatalnokoktól a számadásokat bevéve a 



község előtt nyilvánosan számot adatni. Most miután az adókezelés egészen külön 
igazgatásnak adatott át, az allodialis jövedék a pálinka kivételével, haszonbérbe adatik, a 
községjavak pedig árverés útján béreltetnek ki a tanács felügyelete alatt, oly módon, hogy 
biztos cautionatus emberek kezébe menjen. A tanács ügyel arra is, hogy a jobbágy falukban 
tevékeny hivatalnokok alkalmaztassanak, oly elővigyázattal, hogy a földesuri javadalom 
röviditést ne szenvedjen és az alattvalók nyomva ne legyenek, valamint a tanács ügyel fel a 
lakosok classificatiójára a fejadó nagysága szerint; a legfelsőbb rendelet értelmében minden 
polgárra körül belől 10 r. ft fejadó vetetett, de ugy hogy a szegényebbekről 2–3 stb. forintot is 
levettek és a gazdagabbakra rótták fel. 7. Az árva ügyek főfelügyelete főleg azok, melyek 
közel rokonok hiányában gyámoknak adattak át. 8. Mindazok polgárokként eskettetnek fel, a 
kik hitelesen bebizonyithatják, hogy becsületes és szabad szülöttek, mely előnyök régebb csak 
németekre szoritkoztak*Im itt törvényes alakban be van vallva az, hogy a magyaroknak 
kiirtása mily rendszeres módon üzetett az, hogy polgár csak német születésü lehetett, a más 
nemzetiségüek egyenes kiküszöbölése volt., de a legfelsőbb helyről jött concivilite-systema 
szerint most mindenkire kiterjesztetett, bár mely nemzethez tartozzék is, ha kimutatta, hogy a 
városban megtelepedett polgár. 9. A községi erdők régen szintén a tanács felügyelete alatt 
állottak; de a felsőbb rendelet következtében behozott uj erdőrendszer szerint, a tanács 
engedélye nélkül egydarab fát se szabadott elvinni. 10. A tanács ügyel fel arra is, hogy a 
katonaság számára kiszolgáltatott naturalék kivetése igazságos mérték szerint történjék, hogy 
egyik a más felett túlterhelve ne legyen. 

A tanács a következő tagokból áll: 

1. Városbiró 2000 r. frt fizetéssel, ezt a tanács tagjai közől a communitás választja két 
évenkint, s az udvar erősiti meg*Régen a brassai biró beiktatása roppant nagy 
ünnepélyességgel hajtatott végre, de az már a mult században kiment a divatból; de még 
1776-ban is megvolt az a szokás, hogy a brassai biró halálozása alkalmával koporsóját a négy 
barczasági mezőváros birái emelték. Lásd erre nézve Roth Pálnak 1776-ban Benkő Józsefhez 
irt levelét, mely az enyedi collegium irattárában Epist. Józs. Benkő T. I. p. 4. meg volt, s 
honnan elégése előtt kiirta Kemény József. Lásd Tran. Posses. Terra Saxon. Brassó rovat.. A 
városbiró terjeszti elő a tárgyakat, ügyel a szavazásra, s a hozott határozatot teljesedésbe 
veszi. Régen a helyhatósági alkotmány értelmében a polgárok pereire nézve első foku biróság 
volt; de a kormányszék e hatáskörét eltörölte. 2. A város kapitánya (hann) 1200 r. frt 
fizetéssel, ez is, miként a városbiró, két évenkint választatott, s az udvarhoz terjesztetett fel 
megerősitésre. A városkapitány kezeli a rendőrséget, felügyel a városban és vásárokon a jó 
rendre, tüzeseteknél intézkedik; ő gondozza az útakat, hidakat, valamint vigyáz arra is, hogy a 
katonaság (milice) minden szükségesekkel el legyen látva. Kisebb bűnügyekben birói tisztje 
is van, a mennyiben valakit elfogatni csak előleges kikérdezés és a tényálladék megállapitása 
után lehetett. Az ily elővizsgálatot a városkapitány vezeti, s csak azután teszi át tovább 
nyomozás végett az ügyet a tanácshoz. A városkapitány és biró mellé előbb egy, később a 
teendők sokasodván, két segédet (proofficialist) adtak. Ezeken kivül a tanácsban van 3-or: 
tizenegy senator, kiknek az allodialis rendszer behozatala óta fele részben 400, fele részben 
300 r. frt fizetésük van. A senátorok kötelessége a nyilvános ülésekben jelen lenni s a tanács 
már fennjelzett működésében részt venni; továbbá kötelességükhöz tartozott épitkezéseknél a 
szomszédok közt támadható vitás kérdéseknek a helyszinén való elintézése, miről a tanácsnak 
jelentést tettek; e senátorok vezették az elrendelt investigatiókat; haláleseteknél a hagyatékot 
szakértők által megbecsültetvén, az örökösök közt osztást eszközöltek. 

A senátorok közül küldenek ki a nyilvános számadások és büntények vizsgálatára 
megbizottakat. Régebb az egyes senátorok szakképzettségük vagy hajlamuk szerint a 



közigazgatás egyes ágaival bizattak meg: például mint adószedők, malom-, szállás 
inspectorok, osztoztatók, és ugy a szabad- mint jobbágy falukban inspectorokként 
alkalmaztattak stb. 

A senátorokon kivül más hivatalnokok is voltak, a) két dominál inspector, ezek egyike a 
törcsvárához tartozó 9, a másika a 4 faluban a földesúri jogot, járandóságot érvényben, az 
alattvalókat korlátok közt tartották*A szegény jobbágygyá tett magyarok korlátok közt való 
tartását, a szivtelen inspector urak, a mint már másutt előadtam, a nagyon is bőkezüleg 
osztogatott 25 bot segélyével eszközölték., a törvénykezést régen önmaguk, az új rendszer óta 
a megyei képviselő (comitats personalis) közbejöttével vezetik, s a bűnügyeket is együttesen 
látják el. b) Az allodiális inspector; ez ügyel a községi földekre és erdőkre, és az évi 
számadásokat megvizsgálja. c) A czéh inspectorok, kik a mesterek és legények közt felmerülő 
viszályok elenyésztetésére hivatvák; ily viszályok annál gyakoriabbak, mert az ujabb 
kereskedelmi rendszabályokkal a régi czéhtörvények többször jönnek összeütközésbe. A czéh 
inspectorok az el nem intézhető ügyeket a tanács elébe terjesztik. d) Van négy osztoztató 
(divisor) ezek a városban, a 3 külvárosban, a méheskertek- és Csertörőknél előforduló 
osztályokra ügyelnek. e) Árvák inspectora. f) A csődök Brassóban, hol a népség legnagyobb 
része kereskedéssel foglalkozik, gyakoriak levén, a tanács egy csődbiztost szokot kinevezni. 
Ezek mellett van: 

1. Főjegyző 400, aljegyző 300 r. ft. fizetéssel, ezeknek kötelessége önmagától értetődik. 2. 
Titoknokok, kik a Säbergiana constitutio szerint 250, 200 és 150 r. frt fizetéssel voltak 
állandositva; most kettő actuariusi minőségben a törvényhatósághoz van beosztva, egy mint 
levéltárnok, három mint a hivatalos ügyiratok kezelője s mint bizottsági actuarius 
használtatik. 3. Egy allodiális pénztárnok 250 r. frt fizetéssel. Ezek mellett vannak számfeletti 
fizetés nélküli titoknokok, kik a rendesek mellé kisegitőkként vannak beosztva. 

Brassó községi szerkezetének rövid vázlata a következő: Régen saját törvényekkel élt, 
nevezetesen 1583-n a római törvények alapján statutmok szerkesztettek, melyeket az erdélyi 
szászok használatára Báthori István király erősitett meg. E statutumok czélja az volt, hogy a 
szászföldi lakosoknak megkönnyitsék a közigazgatást, s valójában nagy megerőltetésükbe 
került az ország régi fejedelmeinél a vajdák törvényhatósága alól való fölmentésük 
kieszközölhetése, a mi oly előnyöket biztositott, mit hallgatással mellőzni nem lehet, mert: 1-
ször megmentődtek a hosszas, idő és pénzt fogyasztó perlekedésektől. – 2-szor: a szászok 
otthonjukban oltalmat és igazságot találtak, s mentesitve lettek attól, hogy idegen birákat és 
kezelőket vegyenek magok közé stb. Ezen törvényekhez a hol hiányosak voltak, a római jog 
vétetett kisegitőül, nemkülönben a bűnügyi keresetekben is, mivel a statutumok röviden 
rendelkeztek, V. Károly főbenjáró kereset-szabályzata (Halsgerichts-ordnung) vétetett alapul. 

A rendőrségre nézve is a régiek különböző rendszabályokat hagytak hátra, de ezek, miként 
több régi szabadalmak: mint az első telepedési és árszabási jog (Stapelrecht) elévültek. A 
szabályzat fennmaradt részéhez tartoztak: 1-ször, hogy vérrokonok és sógorok a tanácsban 
együtt ne legyenek. 2-szor, a tanácsban csak háztulajdonos ülhet*Ez valódi aristocraticus 
kizárólagosság és előjog volt, mely az érdem és képességet ház nélkül tekintetbe nem vette; 
de mivel 1791-ig Brassóban házat csak szász vehetett, tehát a magyaroknak e hivatalok 
elnyerése lehetlenné volt téve.. 3-szor, hogy a molnárok a tanács és communitás előtt 
megeskettessenek. 4-szer, hogy egy polgárnak sem lehet két házánál bort méretni. 5-ször, 
hogy a hetivásárok alkalmával a gabona, élelmi czikk s gyümölcs előösszevásárlása minden 
módon megvámoltassék, hogy azáltal megakadályozva legyen az, hogy a gazdag 
összevásárolja a készletet és a miatt csak a kevés mennyiségben vásárló szegényebb osztály 



drágán jusson hozzá ahoz, sőt a czéhbeli sütőknek sem volt szabad egy heti készletnél többet 
egyszerre vásárolni. 6-szor, hogy csütörtökön a mészárosokon kivül senki marhát nem 
vehetett s a közönség csak pénteken azaz a hetivásár napján vásárolhatott. 7-szer, a heti 
vásárokra behozott gabnát csak a piaczon lehetett eladni és pedig a piaczszögleteken felállitott 
kővékákkal mérve, valamint egy arra szolgáló épületnél kőbe eresztett vassing volt a 
hosszmértékre nézve alkalmazva. 8-szor, ilyen volt a tüzvész alkalmára irányadásul szolgáló s 
a szomszédságokban egész mostanig fönntartott szabályzat, mely előre meghatározta 
mindenkinek helyét és teendőit. 9-szer, a temetésekre nézve már a régieknek is voltak 
rendszabályai, de ujabb időben a tanács egy bizottságot nevezett ki s ezek munkálatát 
kinyomatva közzétette, ugyanakkor a koporsó árak limitáltattak. 10-szer, a koldusok 
visszaéléseinek elkerüléseért csak a városi sebész bizonyitványával volt a kéregetés a 
munkaképteleneknek megengedve, kik ily bizonyitvány nélkül indultak meg, elfogattak. 

Ezen szabályzat juridica, politica és oeconomicára oszlott: 1-ször: A város, külvárosok, méhes 
kertek és cser-malmok lakóinak a juridicumban első foruma a városbiró és városkapitány, 
honnan a polgári perek a tanácshoz felebbeztettek. Ugyan ezek vették fel a bűnügyeket is 
elöször, s ha jelentőséggel birtak, a tanács elébe vitték. A jobbágy falukban ellenben a polgári 
perek a dominál inspectorok és a megyei megbizott felvételével első ellátást nyertek, ugy ezek 
vették fel és látták el a bűnügyeket is. A tanács elébe tartoztak a tanácstagok vagy cameralis 
hivatalnokok és a szomszédok házépitésére vonatkozó ügyei. 2-or: A politikai ügyeket 
érdeklőleg: a) Azon politikai ügyek, melyek az egész községet illették, a városbiró és a 
magistratus főfelügyelete alatt állottak. b) A belrendőrséget a városkapitány kezeli, ki alá a 
szomszédságok és vásárbirók voltak alárendelve; valamint útak, hidak igazitására való 
felügyelet, és a katonaság minden szükségesekkel való ellátása. c) A czéhek saját inspectoraik 
alatt állanak, de jogi kérdésekben, ott hol az inspectorok nem végezhettek, a tanács döntött. d) 
Osztály- és árvaügyre a tanács külön hivatalnokokat nevez ki. e) Ide tartoznak az iskola 
szabályai, de ezek már a tudós tanárok által részletesen fölterjesztvén, ez a tüzetesebb érintést 
feleslegessé teszi. f) Ide tartoznak az ősi rendszabályok értelmében keletkezett kegyes 
alapitványok. g) Szegény polgár özvegyek számára berendezett kórház, ugy a szegény tanulók 
számára rendelt pénztár is. Ezeknek hivatását nevük önmagában annyira jelöli, hogy 
bővebben fejtegetnünk szükségtelen. 

3-szor: A mi a gazdászatot illeti, ezt a dominalis és allodialis inspectorok kezelik, kiknek 
annyival nagyobb felügyelettel kell lenniök, mivel a bevétel egy évről a másikra számitva 
átlagosan 34,000 frtra megy évenkint. Ezek fölött azonban a tanács főfelügyeletet gyakorol, 
melyben a község is részt vesz, s a communitás azt, mit előnyösnek hiszen, javaslatba 
hozhatja és a tanácsot a kivitelre ösztönözheti. 

Brassó, 1785. febr. 26. 

A tanács beleegyezésével 

kiadja: 

Plecker Pál, jegyző. 

Ilyen volt Brassó helyhatósági szervezete és beligazgatása, melyen még József császár 
mindent fölforgató rendszere sem sokat változtatott. József halálával az ő rendszerének 
megszünte ujból visszaadta a rövid ideig Háromszékhez kebelezett barczasági községeket 
Brassónak, ujból vissza lett állitva Brassó vidéke, melynek közigazgatsát ismét átvette Brassó 



s igy tanácsának hatásköre a régibb határokig szélesittetett ki, a melyek jogilag a négy 
mezőváros és a 9 szász községet és bitorlásképpen a Felső-Fehérvármegyétől elcsempészett 
más 14 községet is magukba ölelték. 

Az erdélyi szászok mint a földtekének legconservativebb szellemű népe azután is nagyon 
kevés változtatással megtarták a fennebbi helyhatósági szabályzatot egészen 1849. őszéig, 
mert a magyar törvényhozás minden kiváltságossága mellett is érintetlenül hagyta a szászok 
helyhatósági előjogait, s valóban e nagy korszaknak nagyszerű jótéteményeiben senki oly 
nagy mérvben nem részesült, mint az erdélyi szászok, kik annak áldásait élvezték a nélkül, 
hogy áldozataiban és terheiben részesültek volna, s mégis elsők voltak, kik az alkotmány 
megsemmisitésére a haza elleneivel kezet fogtak s a muszkákat nyakunkra hivták. Fennebb 
Brassó történetének ismertetésénél előadtam a hálátlanság e rút jelenségét, itt azt ismételni 
nem akarom, csak azt jegyzem meg, hogy hűtlenségükkel és árulásukkal szemben még akkor 
is csak nagylelkűséget tapasztaltak a magyartól; mert a midőn a győzelmesen előnyomuló 
Bem elől Brassóból a német őrizet elvonult, s Háromszék hős hadserge előtt nyitva állott a 
nekik annyi bajt, annyi veszteséget okozott Brassó, annak megkegyelmeztek, valamint Bem is 
aránylag csak csekély hadisarcz lefizetésével terhelte. Brassó a régi alapon szervezkedett, ez 
azonban csak a magyar ügy elbuktáig tartott, mert a zsarnokság fölülkerekedvén, barátot és 
ellenséget egyaránt elnyomott, s fenekestül felforgatta a régi alkotmányos életet. Brassó ekkor 
szintén elveszté belkormányzatát, a közügyek vezetésébe való minden befolyását, s egy 
kerületnek lett székhelyévé, a mely Fogaras vidékét, Kőhalomszéket, Háromszéket és Brassó 
vidékét foglalta magában; s mely kerületnek törvényszéke Brassóban volt, Földváron, 
Brassóban, Törcsváron és Hosszúfaluban levő járásbiróságokkal. A betolakodott idegenek 
mindenfelé befészkelték magukat, mit ezredév alkotott, azt eltörülték s létrehoztak egy oly 
kormányzatot, minőnek párja alig van a világtörténelemben; a magyar alkotmány ledöntve, a 
magyar nyelv kitiltva, élet és vagyon a kalandorok szabad rendelkezésére volt dobva; de mig 
a szabadság Sionját a nép siralmai viszhangoztatták, addig Brassó szász népe ki tudta az adott 
helyzetnek lehető előnyeit zsákmányolni s mint olyan áramlattal uszni szerető circumspectus 
nép természetes logikájánál fogva kiszámitotta, hogy sokkal észszerűbb prédálni mint 
kiprédáltatni, sokkal észszerűbb uralkodni mint engedelmeskedni, s azért boldog, boldogtalan, 
ki csak tehette, beállott Bezirkernek; s mivel Erdély magyarsága nyomora közepette is elég 
önföláldozással birt mindennemű hivataltól visszatartózkodni, hely elég volt, a szászok pedig 
mint Bezirkerek, rendőrhivatalnokok, censorok elönték egész Erdélyt, s akkor nagyon 
jövedelmező civilizatori szerepükbe oly jól beletalálták magukat, s azt annyira szerették volna 
örökösiteni, hogy Bécsbe folyamodtak, miszerint a Királyföldet elszakitva a magyar 
koronától, mint Kronlandot egyenesen Ausztriához csatolják. Ámde minden változandó lévén 
a földön, alig mult el másfél évtized, s az a hatalom, a mely vértengerbe akarta fullasztani 
Magyarországot, mely bitófákkal rakta be a haza tájait, mely börtön és vérpadnál más jelszót, 
szuronynál más tényezőt nem akart ismerni: összezúzva, tönkre téve jött kegyelmet esdeni, s 
életet kérni a magyartól. És mi történeti erényeinkhez hiven a szerencsétlenségben hozzánk 
folyamodókhoz nagylelküek voltunk ismét, s ahoz, ki irányunkban oly végtelenül könyörtelen 
volt, mi oly végtelenül kegyesek voltunk, hogy magunktól mindent, még azt is, mi 
létföltételünk, megvonva, megmentéseért mindenünket áldoztuk. Egyszerre fátyol borult a 
mult minden vétkére s az erdélyi szászok és igy Brassó is a magyar alkotmány 
visszaállitásával teljességében visszanyerte önkormányzatát, s mindazon előnyöket, melyeket 
azelőtt birt; a tiz magyar falu továbbra is Brassóvidékbe bekebelezve*A törcsvári 12 
telepitvényes község: Zernyest, a két Tohán, Szunyogszeg és Vledény szerencsésebbek, mert 
1836-ban Fogarasvidékhez csatoltattak s most is ahoz tartoznak. Az odacsatolás proceduráját, 
s az ebben érvényesült szász politikát majd Törcsvár leirásánál tüzetesen ki fogom fejteni., a 
szász bureaucratia önkényének föláldoztatott, s e faluk 62,000 hold erdejét, melyet Brassó az 



önkényuralom idejében közigazgatásilag elfoglalt, most is kezein tartja, mi gazdagságának bő 
forrásául szolgál, e faluk minden közjövedelme Brassó zsebébe foly, mig a szegény minden 
javaitól megfosztott vidéki magyarságnak csak a koldusbot, vagy a kivándorlás végletei 
között lehet választania, szomorú eredményeként az öngyilkosságig menő túlzott magyar 
nagylelkűségnek. 

Brassónak belkormányzati szervezete főalapvonalaiban a régi minta szerint vittetett át, 
tanácsa most is meg van csekély hatáskörrel, miután az igazságszolgáltatás a királyi 
törvényszékekre ruháztatott át, s kevesebb személyzettel, mert Brassó mostani tanácsa áll 
főbiró (polgármester), főkapitány (stadthann), 5 tanácsosból és 7 inspectorból, kik a vidék 
közigazgatását vezetik*A négy falunak (Bácsf., Türkös, Csernátf., Hosszúf.) van egy 
inspectora, a három falunak (Tatrang, Zajzon, Pürkerecz) ismét egy; Ujfalu, Krizba és 
Apáczának egy; Földvár, Magyaros, Veresmartnak egy; Rosnyó, Keresztyénf., Volkánynak 
egy, Pázsmár, Hermány, Sz.-Péter, Botfalvának egy, s végre Feketehalom, Vidombák és 
Höltvénynek egy, összesen 7 inspector.. A tanács tehát kevesebb személyzettel bir, de annál 
nagyobb fizetéssel van ellátva, mert a polgármester fizetése – nem számitva sokra menő 
mellékjövedelmeit – 2000 frt, a tanácsosoké (senator) 1200 frt, inspectoroké 1000 s nagy 
napidijak*Az inspectorok daczára annak, hogy nagy fizetésük van, midőn kiszállnak, az illető 
faluktól napidijt és fuvarbért vesznek; mondják, hogy van eset rá, hogy az inspector egy nap 
4–5 faluban is megfordul, s mindenütt külön-külön felveszi a napidijt és fuvarbért., s emellett 
állami nyugdijképesség; mig a magyar városok maguk fizetik szegényesen (például Kolozsvár 
polgármestere 1000 frtot kap) s maguk nyugdijjazzák polgármesterüket, s más 
hivatalnokaikat; pedig a jog és igazság alapján éppen megforditva kellene lenni, mert – a mint 
már másutt kifejtettem – a szász nemzeti vagyon egyenesen a királyföldi hivatalnokok 
fizetésének képezte alapját, s képeznie kellene most is, mig a magyar városok semminemű e 
czélra destinált vagyonnal nem birtak, és nem birnak, s mégis hivatalnokaikat maguk fizetik, 
mig a szászok a roppant nemzeti vagyon titokszerű kezelése mellett e czélra egy garast sem 
adnak. Itt tehát az államkincstárnak nagy megkárositása, a többi magyar városoknak 
igazságtalan terheltetése forog fenn, melyet az egyenlő jog és egyenlő teherhordozás nagy 
elvének alapján kell megoldani. 

A brassai képviselő-testület (communitás) most 150 tagból áll; azonban ez nem képviselő, 
hanem kiváltságos testület, mivel abban Brassó nemzetiségei alig vannak képviselve, mert 
míg a 9000-ret tulhaladó magyarságot csak 5 tag*Ezek is a legöregebb és legtehetetlenebbek 
közül vannak kiválasztva, kik hallgatagon szoktak mindenbe, mit a szászok akarnak, 
beleegyezni. Az inspectorok közt egyetlen magyar van., a 9600 oláhot 35 tag képviseli, addig 
a 9118 illetőleg – a szintén kizárt németek leszámitásával – csak 5118 szászot 110 tag 
képviseli, s a más két nemzetiség, valamint az állam hivatalos nyelve is teljesen mellőzve és 
ki van zárva, mert ugy a tanács, mint a képviselő-testület ügykezelési nyelve német, 
jegyzőkönyveket csak németül vezetnek, s a kormánytól magyar nyelven leküldött rendeletek, 
átiratok németre forditva tétetnek közzé. Igy van ez a magyar államtól fizetett, de szászokkal 
tele rakott kir. törvényszék és járásbiróságoknál is, hol csak német jegyzőkönyvet vezetnek, s 
az egész ügykezelés német nyelven folyik. 

Brassónak – leginkább a magyar faluk erdei, regaléja és malmainak jogtalan birtorlása alapján 
– igen nagy közjövedelmei vannak, ugy hogy az évenkint megközeliti a 300,000 forintot, bár 
azt biztosan tudni nem lehet, mert a közvagyon kezelése itt minden komoly ellenőrködés 
nélkül történik. A közgyülés ugyan évenkint szokott 5 tagból álló számoltató bizottságot 
kiküldeni, de ezek nagyon atyafiságosan szoktak ezen számoltatásban eljárni, s a nélkül, hogy 
bevételek és kiadásokról pontos és részletezett kimutatást adnának, rendszerint be szokták 



röviden jelenteni, hogy mindent rendben találtak, s azzal aztán a tanács megkapja az 
absolutoriumot. Ily eljárás, igy jöttünk-mentünk száz forint összesen 300 frt-szerű számadás 
mellett aztán el lehet gondolni, hogy minő tételek lehetnek a kimutatásban, a melyet a 
kiküldött 5 tagon kivül soha senki se lát; igy például egy hite bevehető ember mondá nekem, 
hogy egyik senatornak szekérkenőre 200 frt volt felvéve, s igy tovább. 

Ebből kitünik, hogy Brassó korántsem gyarapodik és halad oly nagy mértékben mint a hogy 
azt igen jelentékeny közjövedelmei mellett ohajtani lehetne, és kitünik az, hogy itt még most 
is teljes virágzásnak örül a patriciusi előjog, és a szászok kizárólagossága, mely az 1848-ban 
proclamált jogegyenlőséggel, és törvényeink szellemével élénk ellentétben áll. Itt alapos 
reformoknak kell egy gyökeres átalakitást eszközölni; a szászoknak le kell mondaniok a 
napjainkban már lehetlenné vált jogegyedárúságról. A magyar az 1848-iki democraticus 
intézményeket nagy vér- és jogáldozatok árán honositá, lemondott aristocraticus előjogairól, s 
kik addig elnyomottak voltak, mind befogadta az alkotmány védsánczaiba; mi az ujabb 
időben is több áldozatot hoztunk, mint talán észszerűleg hozni lehete, a magyar megyék és 
székek egészen átalakittattak, azok jogköre megszorittatott. Magyarország egész politikai 
élete átidomult, bár az senkinek jogsérelmével egybekötve nem volt, s midőn mindenki 
áldozatot hozott, csak a Királyföld ódon patriciusi szerkezete legyen érinthetlen, azon 
szerkezet, mely ama terület többi lakóinak nagy prejudiciumával és jogsérelmével van 
egybekötve. A mult vétkes visszaéléseinek mocsárjába való ezen megfeneklést, ezen 
mozdulatlanságot akkor, midőn mindenki halad, tovább türni nem lehet, a szászok kivételes 
helyzetének véget kell érni, s valamint másutt ledőltek, ugy itt is a kor szelleme le fogja, le 
kell hogy döntse a kiváltságok chinai falait. Még néhány szót Brassó czímeréről. 

Brassó czímere és pecsétje. 
Brassó czímere most egy koronázott fagyökér, melynek eredetéhez mindenféle regényes 
történeteket kötnek a szász irók, azonban ugy látszik, hogy ez a fagyökér csak később 
keletkezék, s Brassó czímere régen egészen más volt. Cornides Brassónak – egy régi 
okmányon fölfedezett – pecsétén látott czímert igy irja le. A paizs közepén egy liliom, felső 
szelemenjében csillag mellé helyezett két kisebb liliom, a paizst két madár tartja, fenn pedig 
két repülő angyal által fogott korona tetőzi. A pecsét körirata pedig ez volt: S. Civium et 
provincialivm de Brassó. Ez ugy látszik, hogy Brassónak legrégibb, alkalmasint az Anjou-
házból való királyok (hihetőleg Nagy Lajos) idejében készült pecsétje volt, ez azonban rövid 
ideig tarthatta magát, mert a Cornides által felhozott egyetlen lenyomaton kivűl másutt 
mindeddig fölfedezni nem sikerült. Brassónak ennél ismeretesebb s több századon át 
használatban volt második pecsétjén ily czímer fordul elő. Egy dicsfény környezte 
háromszögű paizsnak közepén nyitott korona, a körül goth minuskel betükkel e körirat: S. 
Civitatis Brassouiensis. E pecsétet sokan a XIII-ik századból eredettnek hiszik*Lásd Prov. 
Blätter II. 200., azonban készültének korát alig lehetne a XV-k század kezdeténél fenebb 
vinni, a betüalakok határozottan erre útalnak. Volt Brassónak e mellett egy ezzel egykorú, 
vagy legfölebb a XIV-k század utófelében készült nagyobb, ezüstbe vésett pecsétje, melyet a 
városbiró megválasztásakor, egy kard és egy díszkötésű törvénykönyvvel egyetemben 
bársony párnára helyezve a város első hivatalnokának – mintegy a hatalom jelvényeként – 
nagy ünnepélyességgel szoktak volt átnyujtani. E pecséten a magyar szent korona minden 
paizs nélkül fordult elő ezen körirattal: S. Civium de Corona civi., ami azért is fontos, hogy a 
mig a többi pecséteken mindenütt a Brassó, tehát a város magyar neve szerepel, itt a latin 
Corona név legelőbb jelenik meg. Ezen régi pecsétekben a fagyökér teljesen ismeretlen s azt 
Honterus koráig sehol feltalálni nem tudjuk; legelőbb az ő általa készitett s nyomdájában 



használt pecséten fordul elő: ott van a Honterus idejebeli városbiró Benkner nevével a 
Szentlélek kapun (a régin), ott van több helyt a Honterus korán innen épült védfalakon és 
bástyákon, ott találjuk az 1601- és 1603-ban Weis királybiró által Brassóban veretett 
négyszögű tallérokon; s ott találjuk a nagy templomnak szószékkel szemben levő pillérjén, 
melyet Honterus a reformatio győzelme emlékéül vésetett oda. Ez adatok alapján tehát 
határozottan állithatjuk, hogy a koronázott fagyökér Honterus korában foglalt helyet Brassó 
czímerében; ha már most keletkezésének okait kutatjuk, e tekintetben adatok hiányában a 
puszta feltevések és következtetések terére szorulunk; megtörténhetik, hogy az jelképes 
jelentéssel bir, s a reformatio meggyökerezését jelöli, vagy pedig nem valószinütlen azon már 
hangoztatott föltevés is*Lásd Prov. Bl. II. 213., hogy a nagy templom szentélyének falain volt 
falkrónikák mellett ott volt Brassónak fennebb ismertetett paizsos czímere is, de nagyon 
megkopott állapotban, s igy megtörténhetett könnyen, hogy a paizst környező dicsfény 
sugárszálait fagyökérnek nézték, s Honterus vagy más, a ki onnan lemásolta, a paizson levő 
korona alá, a dicsfény helyett fagyökeret festett; az első tévedés aztán örökittetett, s egész 
napjainkig fenntartá magát. 

Régi viselet, népszokások és ünnepek 
Brassóban. 
Régi időknek jogviszonyait, melyek a jelenre is kivetik árnyaikat, hoztam én itt felszinre; de 
hogy a multnak képe kiegészitve legyen, ide kell még iktatnom a brassaiaknál divatozott régi 
szokásokat, háttérbe szorult régi népünnepeket, melyeknek ismerete a mult és jelen közti 
hézagot előnyösen töltendi be. 

Most a mindent egyformásitó műveltségi szenvelgés, s a minden osztálynál elterjedt fényűzési 
hajlam egy mezbe bujtatta Brassó minden lakóit, mintha a lényegben létező egyenetlenséget a 
külső egyformasággal akarnák elfedni; ma gazdag és szegény frakk és köcsögkalapba bujt*A 
magyarok részben megtarták nemzeti viseletüket, a bolgárszegiek pedig a hétfalusiakhoz 
hasonlóan öltöznek., de nem igy volt ez régen, mert Brassóban meg volt mindenkinek 
hétköznapi és vasárnapi díszöltözéke, éppen úgy, a mint meg van a szász falukban még most 
is, s meg voltak a tanács által kiadott szabályzatok, a melyek megszabták, hogy minő öltönyt 
lehet hivatalnoknak, kereskedőnek, honoratiornak és iparosnak viselni. Ez ugyan némileg az 
egyenjogúság rovására történt, de meg volt azon érdeme, hogy a brassaiak viselete régen, sőt 
egészen le a mult század második feléig a magyar viselet volt; a nagy templomban levő 
sirköveken, – melyek a XVI-ik századtól egészen 1784-ig jönnek le – nem lehet mást látni 
mind dísz magyar öltözetet, s a sirköveken levő domborműveken igen érdekes tanulmányokat 
tehetni a szász ősöknek valóban festői és gazdag változatú ős magyar viseletét érdeklőleg. 
Ezen tiszteletet parancsoló gyüjtemény mellett még birunk régi irásbeli följegyzésekkel is, 
melyek a brassaiak ősi viseletét előnkbe állitják. Egy ily feljegyzés szerint a férfiak Brassóban 
régen térdig érő, hosszú ujjakkal ellátott dományt viseltek, melyet elől fűződő díszöv szoritott 
a derékhoz, ez övbe díszes kés vagy gyilok volt szúrva. Mentéjük kétféle volt, gazdagon 
prémezett télben, s egyszerű kanavászszal béllelt nyárban. A mentét vagy panyókára, vagy 
csak bal karra húzva viselték. A mente mellett még volt egy Felttschi-nek nevezett 
rókaprémes, ezüst bogláros díszmentéjük nagyobb ünnepélyességekre. A szűk nadrágra vagy 
szattyán csizmát, vagy (különösen a fiatalok) elől hasitott csatékes bakancsot húztak. Fejükön 
tollas kalpagot, később hegyesen összehúzódó s kéthelyt fölszegett kalapot hordottak. A szász 
asszonyok régen olyformán öltözködtek, mint most a falusi szász nők, csakhogy 
gazdagabban. Fejükre két háromszoros nagyon sokba kerülő fátyolt illesztettek, mit 1710-ben 



egy fátyollal cseréltek fel. 1700 előtt fehér főkötőt hordottak, de mivel az nem volt előnyös az 
arczra, feketével cserélték fel. Nagy fényűzést fejtettek ki a ránczolt ingekkel; de mivel azt 
minden mosáskor elbontani s azután ismét ujból kellett ránczolni, 1700-ban bőujjú magyar 
ingekkel cserélték fel. A rokolya is dús ránczokba szedett fehér kelméből volt régen; azt is az 
emlitett okból feketével váltották fel. 1680-ig kurta díszmentét viseltek, mit ekkor hosszú 
mentével cseréltek fel. Különösen szép és értékes volt a nők ékszere: a nagyszámú boglárok, 
melyekkel a fátyolt fejükhöz tűzték, a díszkövekkel ékitett bogláros öv és a mellcsillag 
(Hefteln, Brutstern), mely ezüstből, néha aranyból is készült s drágakövekkel volt kirakva. A 
leányok öltönye is hasonlitott főbb vonásaiban a menyecskék öltözetéhez, csakhogy hajdon 
fővel jártak s hajukat leeresztve viselték, a hajfonatot rendszerint boglárgombokkal aggatták 
be, s játék- vagy tánczközben övükbe szurták, nehogy valakinek szemét kiüssék. A leány 
egyfonatú haja azt jelenté, hogy nagy leány, az ilyenekhez aztán szabadott a fiataloknak 
szólani és háztüz-látásra elmenni. A leányok ezüst, arany s drágakövekkel kirakott kés-villát 
szoktak tokba tűzve jobboldalukon hordani, a szintén ez oldalon csüngő dísztarsolyka vagy 
zacskó mellett, a mely oly díszes volt, hogy 10–20 frtba is belekerült; kés és tarsolyka 1720 
körül ment ki divatból. A brassai leányoknál divatban volt a leányok kördala 
(Jungfernreigen), egy vagy több szomszédság leányserge egybegyült s Jézus menybemenetele 
ünnepétől szent János napig énekeltek az útczákon. Szent János napján királynét választottak, 
kit két leány (udvarhölgy) közé ültetve, éneklés és nagy ünnepélyességgel kisértek el 
szülőihez, kik a kiséretet fényesen megvendégelték. 

Volt Brassóban egy érdekes népünnep: a korona-ünnep, a melynek eredetét Brassó alakulása 
korszakáig viszik fel; mondják ugyanis, hogy a város épültekor egy termésaranyból való 
koronát találtak, melytől a város Corona neve is eredett, s a melyet oly nagy becsben 
tartottak, hogy nagyon keveseknek mutatták meg. E korona-találásnak ünnepélye keresztelő 
szent János napkor tartatott. Ekkor magas póznát ástak fel, melynek tetejét a leányok által 
kötött virágkorona díszité s melyre mézes kalács s más mindenféle csecsebecsék voltak 
aggatva; a ki a póznán felmászva a koronát lehozta, az jutalmul egy János poharának nevezett 
díszes poharat nyert. A mászkálási kisérletek alatt a fiatalság – a leányok által fizetett zene 
mellett – körültánczolta a koronafát; a győztes leérkeztekor a mézes kalács felett osztakozva, 
egy alkalmi éneket zengtek, s azután lakoma következett, melyben a koronahozó első helyet 
nyert, jutalompoharából mindenki ivott egészségére s egész nap Jánosnak nevezték (ha 
másként volt is keresztelve), ki másként szólitotta, birságot fizetett. A koronaünnep Brassóból 
Medgyesre és más szász városokba, sőt a barczai falukba is elterjedt s egész Bethlen Gábor 
koráig tartotta magát*Lásd Unterh. Bl. für Geist stb. 1837. évf. 155. lap.. 

Igen érdekes és soknemű népmulatozással volt egybekötve régen a brassaiak lakadalmi 
ünnepe; ilyen volt a gyürű-tűzés. Az erre felkért dijbirák egy szőnyeget és két ezüst kanalat 
tűztek ki jutalmul. Egy póznára vas gyürű volt felakasztva, a pályázó fiatalok lóra ülve 
kopjaszerű hosszú rudakkal vágtattak el a pózna mellett, s a ki háromszor eltalálta a gyürüt, 
jutalmul a szőnyeget, a ki kétszer találta el, az egyik, a ki egyszer, a másik kanalat nyerte; a 
győztesek azután nagy ünnepélyességgel kisértettek a lakadalmas házhoz. Ilyen volt a 
póznamászás; egy 50 sing magas hántott fenyőfa tetejére valamely értékes holmit helyeztek, a 
mely azé lett, ki a póznára felkúszni tudott. Legmulatságosabb volt a hamubáb; ez egy 
embernagyságú rivó szinekkel kifestett báb volt, melynek balkezében egy hamvas zsák volt, 
balkarja pedig csipőre illesztve, lyukat képezett, a báb spárgán csüngött, s a pályázóknak 
futva kellett egy póznával a hónalja alatti lyukba szúrni, ki azt 3-szor eltalálta, egy nadrágot, 
ki 2-szer eltalálta, egy pár csizmát kapott; de a ki ügyetlenül szurva a lyuk helyett a bábot 
találta, az megfordult s zsákjával összehamvazta a nézők nagy mulatozására. Ezen s más 
kedélyes mulatozások mellett, nagy evés és ivással voltak a lakadalmak egybekötve, ugy, 



hogy egy menyegzőn néha 100 erdélyi veder bor is elfogyott, s talán e miatt a gazdálkodási 
szempontból kiinduló tanács a lakadalmak ünnepélyes megülését a mult század kezdetén 
betiltotta. 1772-ben pedig egy lakadalmi szabályzatot adott ki, mely a népet osztályokba 
rendezte, s a lakadalmi vendégséget a legszigorubb korlátok közé szoritotta. A nagyon hosszú 
okmányt legalább kivonatozva ismertetnem kell, mivel az a szászok beléletére igen érdekes 
adatokat nyujt. Ezen szabályzat szerint lakadalomra csak a legközelebbi rokonok s azok is 
meghatározott számban voltak meghivhatók. Igy első osztályban levők 12 pár vendéget; 
másod osztályban levők 8; harmad osztályuak 6 és negyed osztályunál 4 tál étel volt 
megengedve, ezen tál számon felül minden ételért 2 frt büntetés alá esnek. Másod, harmad és 
negyed osztályuak czukrásznál készült süteményt nem, csakis otthon készültet adhatnak, ki 
ezt megszegné, 3 frtot fizet. 

Az eljegyzésnél minden trakta tiltva van, s a két részről legfölebb négy pár vendég hivható 
meg. Menyegző előtt az ugynevezett főző este és a másod napi utómenyegző tiltva van. E 
napokon csak a menyegzőnél működő tagok jöhetnek össze, minden nagyobb étkezés nélkül, 
s igy a főző és felszolgálóra sincsen szükség; aki ez ellen vét, büntetése 12 frt. A felszolgálók 
száma első és másod osztályunál 2, harmad és negyed oszt. 1 cseléd, ki többet alkalmaz, 
mindenikért 2 frt büntetést fizet, A lakadalmas háztól semminemű étel el nem küldözhető; a 
szegényeknek régen szokásban volt megajándékozása akként szorittatott meg, hogy első oszt. 
3 frt 60 krt, másod oszt. 2 frt 40 kr., harmad oszt. 1 frt, negyed oszt. 24 krt adjon ne a 
szegényeknek, hanem a szegények pénztárába. 

Az osztályok ekként vannak szabályozva: első osztályba vannak a tanács, káptalan tagjai fő és 
aljegyző, orator és város orvosa. Másod osztályba: a papok, rectorok, collegium és academiák 
tagjai, secretáriusok, communitás tagok és a főbb czéh-mesterek. Harmad osztályba a többi 
polgárok, a czéhben levő iparosok a külvárosokból is. Negyedosztályba: minden más lakói a 
bel- és külvárosoknak. A kerületben (vidéken) a falusi előljárók a harmadik, a többiek a 
negyedik osztályba vannak sorozva. 

Vasárnap és pénteken lakadalmat tartani nem lehet. Hogy pedig ezen szabályzat, és a kasztok 
közti határvonal szorosan megtartassék, két senator rendeltetett felvigyázónak, kiknél a 
lakadalom 14 nappal előbb bejelentendő, s tőlük irásbeli engedély eszközlendő, melyben meg 
kell hogy jelölve legyen, hogy az uj pár melyik osztályba sorozandó, hány vendég hivható, 
hány étel s hány cseléd által tálalható stb. Ez irás a násznagynak (Wortmann) adandó át. Ezen 
lakadalmi szabályzat 1773. kezdetén lép életbe*Lásd e szabályzatot egész terjedelmében 
Blätter f. Geist stb. 1845-ik évf. 262–265. lapj.. Volt egy másik szabályzat is, mely 
osztályokként megszabta, hogy ki milyen kelméjű és szabású ruhát, kalapot, pálczát, csizmát 
viselhet. 

Aztán merjék állitani a szász irók, hogy ez nem volt a legtúlzottabb aristocratia és egyes 
hatalmasok elviselhetlen zsarnoksága a nép felett; merjék mondani, hogy a kaszt-rendszer 
nem volt köztük kifejlődve és a lehető legélesebben elkülönitve; merjék állitani, hogy az ő 
szerkezetüknek nem önkény volt az alapja, a mely az egyén szabad elhatározását a 
legnagyobb mértékben megszoritotta, mely eltiltotta a nép ártatlan mulatozásait, mely 
betolakodott a család szentélyébe, s megszabta, hogy miként öltözködjék, mit egyék, miként 
szolgáltassa magát, hogy rokonait s barátjait mily számban fogadhassa el, s a mely a 
polgárokat egymástól elválasztva, egymás fölibe helyezve, az egyént oly rubrikák közé 
szoritotta, hogy a társadalom valódi rabjává vált, s szabadakarat nélküli géppé változott át. 



De nem csak a lakadalmak örömeit, hanem más népmulatságokat is eltiltott a tanács. Igy 
szokásban volt Brassóban a husvéti öntözés, melyet ruhakimélés indokából 1740-ben tiltottak 
el, és a szintén husvét délutánján megülni szokott kakas ütés, a mely igy folyt le. Husvét 
délutánján mindkét nembeli fiatalság, valamely teres helyen egybesereglett, s kört alakitva, a 
középen egy czövekre kakast kötöttek ki. A fiatal legények bottal kezükben s bekötött 
szemmel indultak el a kakas fölkeresésére, s igyekeztek azt leütni; de mivel csak 3-szor 
szabadott ütni, legtöbb esetben a kisérletek a tömeget mulattató levegőben való 
hadonázásokká váltak. A bekötött szemű viadorok addig próbálkoztak, mig a kakast 
valamelyik leütötte; mikor a győztest diadalmenettel valamely házhoz kisérték, hol a kakas 
egyebekkel együtt elköltetett, s nagy tánczmulatság fejezte be az egészet. 

Még divatban volt a halott-temetés, mely igy ment végbe. Böjt közép vasárnapján, egy 
szalmabábot czifrán felöltöztettek, s sárga fátyollal bekötve vitték a Szent-Márton hegyre, hol 
egész nap tánczoltak a feltűzött báb körül, este aztán levetkőztették, s egy e czélra használt 
sajátságos temetési dallam éneklése mellett egy gödörbe eltemették. Ezen ünnepélyt a 
fennebbiekkel együtt 1714-ben tiltotta be a tanács. Voltak emellett más harczias korból eredő 
ünnepélyei és a mulatságai is a brassai iparosoknak. Ilyen volt a szücsök kardos-táncza, 
melyet minden évben az előlegesen köztudomásra hozott napon, rendszerint nagy néptömeg 
jelenlétében jártak el. Ez alkalomra szük magyar nadrágba, rojtos czipőbe, s régi harczi 
mezökbe öltözve, karddal kezükben futás és tánczközben fejük felett s ugráskor lábuk alatt 
különböző kanyarvágásokat tettek, azután sorakozva s paizszsal ellátva viaskodtak, s 
különféle evolutiókat vittek végbe. 

A czipészek abroncs-táncza szintén nagy mulatságot okozott Brassóban, minden tánczos 
karddal, és 1 1/2 láb átmérőjű vas abroncscsal volt ellátva, melyet tánczközben a kard hegyén 
egyensúlyozott, azután az abroncsot fellökve azon majd fővel, majd lábbal bujt, vagy ugrott 
át, s más különböző gyakorlatokat vittek végbe. Ezt a fennebbivel 1744-ben tiltotta be a 
tanács. 

Nagy divatban volt a czéllövés is; a szücs-czéh a Szent-Márton hegyen, a többi czéhek a 
Czenk alján, minden vasárnap vecsernye után gyakorolták a czéllövést, a legjobb lövők 
számára jutalmak voltak kitüzve. Az 1789-iki nagy égéskor a czéllövők háza elégvén, azután 
kiment ezen férfias mulatság divatból*Lásd ez ünnepélyek tüzetesebb leirását Unterhaltungbl. 
f. Geist stb.1838. évfolyam 75–105. lapjain „Nachricht über die in Kronstadt abgeschafften 
Gebräuche” czimű czikksorozatban.. 

Ezen gyakran erőt edző, a kedélyes összejöveteleket s társadalmi egybeolvadást előidéző 
mulatozásokat és ünnepélyeket a puritanismus tulzásaiba esett brassai tanács a mult század 
első felében szigorú büntetés terhe alatt mind betiltotta, mi lélektanilag is befolyással van a 
szászok önző és zárkozott jellemére; mert most a fiatalság minden kedélyviditó mulatozástól, 
s társas egybejövetelektől meg van fosztva, az örömtelen fiatalságra, egy minden 
vigadozástól, minden örömtől fosztott férfikor következik, s innen van, hogy a legtöbb 
szásznak már fiatalkorában, oly bús komolyság, oly életuntság kinyomatát látjuk arczán, 
mintha a megtestesült kétségbeesés állana előttünk; innen van, hogy a szász iparos-fiatalság 
nemesebb elszóródás, s a nőnemmel való szellemfejlesztő és léleknemesitő együtt mulatozás 
hiányában a munkaszünet napjain a korcsmákban dőzsölve üzi el unalmát; s igy a tanácsnak 
szigorú erkölcsi fegyelme keserűen boszulja meg magát, s a népünnepek és mulatozások 
betiltása által éppen ellenkezőjét idézte elő annak, a mit talán elérni óhajtott. 



Brassó a székely ispánok hatósága és birósága alatt, a nemzeti fejedelemség idejében a 
Királyföldhöz csempésztetik. Brassó helyhatósági szabályzata régen és most, a kiváltságolt 
helyzet tarthatlansága, hivatalosan betiltott régi népünnepek, népszokások és népviseletek 
Brassóban. 

Azok után, a mit már e munka előismertetésében tüzetesebben kifejtettem, kétséget nem 
szenved, hogy Brassó és vidéke régen a székely ispánok hatósága alatt állott; s hogy az nem 
tartozott a Királyföldhöz, hanem a szomszédos Székelyföld kiegészitő részét alkotta. Azért a 
legrégibb időkben a székely ispánok czímei közt ott találjuk Brassó ispánja mellékczímét is. 
Ennek bizonyitására itt csak pár adatot emlitek. 1352-ben találjuk Miklóst Gritti fiát székelyek 
és Brassó ispánját*Schötzer krit. Saml. 22. és Benkő Spec. Tran. Láss többet e kötet 
előismertetésében.. 1355-ben Lőköst (Lewkeos) székelyek és Brassó ispánját*Katona Hist. 
crit. X. p. 123–140.. A székelyek ispánjai Brassó kormányzatát helyettesük vagy alispánok 
által vezették, kik „ejus vicegerens” és „vice comes de Brassó” néven igen gyakran fordulnak 
elő a régi okmányokban; de volt e mellett Brassóban tartományi ispán (comes terestris) is, 
legalább ez tetszik ki I. Lajos királynak 1370-ben Székely-Vásárhelyről kiadott rendeletéből, 
melyben István székely ispánnak és brassai helyettesének (ejus vicegerente de Brassow) 
megrendelte, hogy Brassót régi jogaiban megtartsák, s a polgárok közti peres ügyeket az 
ottani tartományi biróval (comes terestrissel) egyetértőleg itéljék*Lásd Fejér Codex Dipl. IX. 
4., 227., a miből az is kitünik, hogy a székely ispánok nemcsak közigazgatási főnökei voltak 
Brassónak, hanem az igazságszolgáltatásba is helyetteseik által közvetlenül, felsőbiróságilag 
pedig közvetve befolytak, s a brassai alispán, ki egy 1353-iki okmányban judex regius, más 
okmányban comes noster név alatt fordul elő, – a birságokban is osztozott a tartományi 
biróval, kapván a birság 3/5-ét*Lásd Szabó Benő „Az erdélyi szászok” czimű munkája 51. 
lapj.. E mellett Brassónak volt birája (judex) és voltak esküdt polgárai (jurati), ilyenek 
legalább számtalanok fordulnak elő a város szabadalmainak megerősitéseért esedezők közt, 
valamint előfordul a „consules et seniores” kifejezés*Lásd Fejér Cod. Dipl. X. 1. 665., ezek 
tanácsosok, senatorok és communitás tagokat látszanak jelenteni, miből egy tanács fennálltára 
következtethetünk. Ugy látszik, hogy ha Brassó belkormányzatába közvetlenül nem is, de a 
katonai ügyekre, vám- és adószedésre befolyással birtak a törcsvári és heltvényi királyi, 
később vajdai várak parancsnokai is, kiknek zsarolása és hatalmaskodása ellen a brassaiak 
számtalanszor emeltek panaszt. Brassónak ezen viszonyán mit sem változtatott azon 
körülmény, hogy Nagy Lajos 1377-ben a 13 barczasági szász falut Brassóhoz csatolta, nem, 
mert ezen odacsatolás csak közigazgatási és törvénykezési szempontból történt; de azért a 
székely ispánok hatásköre továbbra is kiterjedt Brassó és vidékére, s hatalmának továbbra is 
közvetitője volt az ő általa kinevezett s őtet képviselő brassai alispán. Ezen odacsatolás semmi 
egyebet nem idézett elő, minthogy Brassó hegemoniáját megalapitá s a barczasági szász 
helységeket centralizálva egy székké alkotta s székhelyévé Brassót tette; minek következtében 
Brassó birája a vidék birájává is lett, a mint ez világosan kitetszik Zsigmond király 1395-ben 
kelt leveléből, melyben ez áll: „Quod fideles nostri judex, jurati, consules, seniores et universi 
cives civitatis nostrae Brassoviensis sui et aliorum fidelium incolarum nostrorum in villis ad 
eadem sedem Brassow spectantibus commorantium”*Lásd Fejér Cod. Dipl. X. 2. 292.. 
Azonban ez nem állott a Barcza szász községeinek mindenikére egyformán, mert mig némely 
faluk közvetlenül tartoztak Brassó birája alá, addig a négy mezőváros: Prázsmár, Földvár, 
Feketehalom és Rosnyó, csak másod biróságilag s ekként csak közvetve voltak a brassai 
birónak alárendelve; sőt e mezővárosok közül Földvár hatósága az igazságszolgáltatás terén 
kiterjedt Höltvény, Veresmart- és Magyarosra; Rosnyóé Keresztyénfalva, Volkány és a 
megsemmisült Erdenburg községekre is. Ekként a barczasági szász otthon elkövetett kihágás- 
vagy bünért, a brassai ispán – mint királybiró és a vidéki ispán vagyis Brassó város birájának 
hatósága alá tartozott; máshelyt elkövetett vétségért az elkövetés helyén fenyittetett. Panaszos 



ügyekben ugy az idegen mint a szász, Barcza és Brassó lakói ellen a brassai biróhoz 
folyamodott*Lásd Szabó Benő „Az erdélyi szászok” czimű munkája 53–54. lap.. 

A brassaiak és a barczai szászok biráikat, esküdteiket, consulaikat szabadon választották, a 
mint ez Lajos király egyik confirmationalisából kitünik, a biró még emberölés esetében sem 
foglalhatta le itélet előtt a vétkes javait; de ha az a megölt családjával vérdijban kibékült, 
akkor a béke-okmány elkészitéseért a birónak 5 szebeni marchát tartozott fizetni Zsigmond 
király egy rendelete értelmében*Lásd Gub. levélt. G. 28. 2206/788.. A brassai ispánt, vagyis a 
székely ispán helyettesét az nevezte ki. Ugyan a székely ispán nevezte ki a rendőrfőnököt, a ki 
Brassóban nem stadthannak, hanem a székelyek szokása szerint városi kapitánynak 
hivatott*Lásd Marienburg Geog. 184., és igy a brassaiak és barczaságiak nem tartoztak e 
tekintetben a kitüntetett jövevények közé, a mennyiben a tartományi ispán hatósága alól 
kivéve nem voltak; s a székely ispán maga is évenkint legalább egyszer megfordult Brassóban 
igazságszolgáltatásra, mikor a brassaiak egy 20 frtos lovat, egy ebédet és vacsorát tartoztak 
adni*Szabó Benő ugyanott 54. lap.. E mellett a barczai szászok a királyi adóba fizetett 150 
finom ezüst gyrán kivül a székely ispánnak is fizettek adót*Ugyanott 56. lap., az 
adószedőknek mindaddig, mig az adó felgyült, naponkint 1/4 ezüst gyrát fizettek. 

A királyi rendeletek a székely ispánhoz küldettek s ezek által juttattak a brassai alispánhoz, s 
bár Zsigmondtól megnyerték azt, hogy polgári pereiket a szebeni biróhoz felebbezzék, ez a 
székely ispántól való függésükön mitsem változtatott; sőt a székely ispán birói tiszte sem 
szünt meg, mert ha idegen barczai szász ellen pert inditott s a brassai biró igazságot nem 
szolgáltatott, akkor a székely ispán biráskodott. A székely ispán ügyelt a biróválasztásokra, s 
azokat ő erősitette meg, ő szedette az adót, ő kezelte a jövedelméhez tartozó harminczadot, 
vámot, mignem az erdélyi fejedelemség megalakultakor a fejedelmek felvévén a székely 
ispán czímét, annak bő jövedelmét is maguknak tartották meg*Lásd ugyanott 97. lap.. 

Brassó és vidéke csak 1542-ben egyesittetett a Királyfölddel, ekkor sem szabályszerüleg a 
törvényhozás beleegyezésével, hanem csakis a fejedelemnő elnézéséből. Az egyesülést 
előidézte az, hogy akkor Erdély nemzetiség szerinti felosztást nyervén, a szászoknak, kik a 
székelyek és magyarokkal egyenjogú politikai viszonyba léptek s a terhek egyenlő 
hordozásában és közös védelemben megegyeztek (tordai 1542. országgy.), tömöritése és 
népességének szaporitása szükségessé vált. De nemcsak a Királyföld nagyobbodott meg a 
Barczaság odacsatolása által, hanem a Barczaságot, vagy Brassó vidékét is, mely eredetileg 
csak Brassó és a 13 szász községből állott, megnagyobbitották a törcsvári várhoz tartozó 16 
falunak*E faluk: Bácsfalu, Türkös, Csernátfalu, Hosszúfalu, Tatrang, Zajzon, Pürkerecz, 
Ujfalu, Krizba, Apácza, Törcsvár, Zernyest, Ó- és Uj-Tohán, Szunyogszeg és Vledény. 
Brassó vidékéhez való csatolása által. Ezen faluk odacsatolása épp oly szabályszerűtlenül és 
törvénytelenül hajtatott végre, mint a Barcza Királyföldhöz való odafüzése. A Törcsvárhoz 
tartozott vár népe elnyomásáról és a Barczaság ez egyesülés általi kitágitásáról már másutt 
tüzetesebben értekezvén, itt csak azt jegyzem meg, hogy ezen egyesülés után a szebeni 
tartományi biró (comes terestris, lendgraf) a szász nemzet ispánjává (comes nationis 
saxonicae) léptetett elő, kinek tisztjével a választott királybirói czím is egyésittetett, mi által a 
szász ispán választás alatt volt 1791-ig, midőn Lipót eltörölve a királybiró czímet, a szász 
ispán kinevezését magának tartotta fenn*Lásd Szabó Benő „Az erd. szászok” 59. lap.. Brassó 
és a Barczaság ekként becsempésztetvén a Királyföld kötelékébe, élvezetébe lépett azon 
Báthori István által megerősitett „jus minicipale saxonum” czimű helyhatósági törvénynek is, 
mely a leopoldi oklevél 3-ik pontjába beiktatván, egészen 1849-ig érvényben maradt és igy 
ezen egyesülés után pereit másod biróságilag többé nem a székely ispánhoz, hanem a szász 
universitáshoz felebbezte. Bár még egyszer Brassó vidéke eredeti és természetszerű helyzetét, 



ha csak rövid időre is, visszanyerte, a mennyiben II. József uj felosztásakor visszacsatoltatott 
a Székelyföldhöz, melynek tájrajzi fekvésénél s históriai multjánál fogva is kiegészitő részét 
alkotja; de József rendszerének visszavonása után ujból Brassó vidékévé alakult s ujból oda 
csatoltatott a Királyföldhöz, a melytől egészen el van szigetelve, s a melylyel semminemű 
összefüggésben nem áll. 

Im itt főbb vonásaiban elő van adva Brassó és vidékének önkormányzata és helyhatósági 
története; de hogy annak részleteivel is ismeretesek legyünk, ide iktatom rövid kivonatban 
Brassó helyhatósági szabályzatát, mely 1585-ben „Domestica Constitutio coronensis” czímen 
a főkormányszékhez hivatalosan lett fölterjesztve*A német nyelven szerkesztett nagyon 
terjedelmes okmány eredetiben meg van erd. gub. levélt. Priv. Civit. G. 28 5571/785. s a mely 
Brassó politikai és beléletére oly sok érdekes adatot tartalmaz, hogy annak néhány lapot 
méltán szentelhetünk. 

A szabályzat a következőkben adható vissza. 

XVIII. Brassó iskolai, nevelésügye. 
 
FEJEZETEK 

A brassai szász gymnasium, régi iskolai 
ünnepek. 
Brassónak már a reformatiót megelőzőleg voltak a főpap vezetése alatt álló iskolái, melyek 
lételéről régi okmányokban előforduló rectorok (rector scholae) már önmagukban is eléggé 
tanuskodnak, sőt az ó-brassai szent Bertalan templom mellett állott fiók tanodára is találunk 
hivatkozást*Lásd Dück „Gesch. d. Kronst. Gymn.” 6. lap.. Mátyás király korában Brassóban 
nyilvános iskola van*Lásd Eder Excurs. VIII. 259., ezek azonban inkább vallási oktatással 
foglalkozó elemi iskolák lehettek, s a szellemi növeldék nagyobb mérvű kifejlődése 
kétségtelenül a nagy Honterusnak köszönhető, mert a midőn ezen szellemi óriás szülővárosa 
népét a protestantismusra áttérité, egyszersmind a műveltség iránti fogékonyságot is beoltá 
lelkébe, mert e férfi népének nem csak vallásos oktatója, hanem szellemének kifejlesztője és a 
népnevelésnek buzgó apostolává lett; ő e népnek valóságos megváltója volt, ki nem csak hitét 
tisztitá meg a babona salakjától, hanem a vallási reformmal egybecsatolta a nevelésügynek 
közműveltséget teremtő reformját is; nem csak főpapjává lett Brassónak, hanem az általa 
gymnasiummá átalakitott felsőbb iskolának rectorává is*Honterus 1530-ban a brassai 
gymnasiumban a számtan és hittan tanszékét állitá fel, lásd Alstedi F. Thesaures Chronol. 
1628 in 8. p 274. 1543-ban pedig az ujra alakitandó és szervezendő gymnasium iránt 
tervezetet nyujtott be a brassai tanácsnak, e tervezetét és az alapszabályokat magában foglaló 
„Constitutiones Scholae Coronensis” czímű jeles dolgozatot, mely minden változtatás nélkül 
elfogadtatván, s Honterus az iskola rectorságára megválasztatva, egyszersmind megbizatott az 
iskolának ama szabályzat szerinti szervezése és beállitásával; ki azt ritka szakértelem- és 
ügyszeretettel vezette s rövid időn létre is hozta. Honterus e gymnasiummal egy még akkori 
időben nagyon ritka nőneveldét is kötött egybe, sőt egy polgári iskola alapját is megvetette. 
Nagy szelleme, üdvös tevékenysége nemcsak Brassóra terjeszté áldásait, hanem a vidék 
mezővárosai- és faluira is, hol mindenütt mindkét nembeli fiatalság számára iskolákat 



szervezett, azok szigorlatain valamely tanácsbeli társaságban megjelent, buzditott, áldozott s 
nemzetére egy valódi aranykorszak kezdetét inaugurálta. Láss erre vonatkozólag többet Dück 
Gesch. d. Kron. Gymn. 6–7. lap és Prov. Bl. II. 165.. Ő az egyházban, a tanodában mindenütt 
hirdette a felvilágosodás tanait, nyomdát is alapitott, hol kiadott számos könyveiben terjeszté 
az uj eszméket és közmíveltséget*A Honterus nyomdájában megjelent munkákról alább.. 
Honterus felvigyázata alatt épült 1544–1547-ben a nagy templom mellett a gymnasium 
terjedelmes épülete is*Benkő Milk. II. 477 lapján irja, hogy Honterus a brassai iskola épületét 
a Temesből hordott kőből 1544-ben kezdette épiteni., hol ez évben a tanitás az ő vezetése alatt 
meg is kezdődött. A felsőbb osztályok tanárai acedemikusok voltak, a tanitás ingyenes, főleg 
az idegenek ingyen szállást kaptak a gymnasium két épületében, étkezésre csak húst vettek, 
mit a város lakói sorrendben főzettek meg, a hús árát pedig éneklés, névnapi s más 
felköszöntések alkalmával nyert pénzbeli ajándékból beszereztek. Ezen kedvezmények és a 
kitűnő tanmodor oly sok tanulót vonzott ide, hogy nemcsak Erdély, hanem Magyarország 
legtávolibb vidékeiről is jöttek Brassóba tanulók*Lásd Prov. Bl. II. 172.. 

Nem tartozik munkám szűk keretébe ezen tanintézet alapitása és fejlődéstörténetének tüzetes 
tárgyalása, a ki azzal meg akar ismerkedni, utasitom Dück, Gesch. des Kronst. Gym. czimű 
jeles munkájára, melyben az bőven van tárgyalva; csak átalánosan rá akartam mutatni ez 
iskolára, melyet Honterus nagy szellemének köszönhet a hálás utókor; s mely áldásos életének 
és üdvös működésének legszebb emlékét alkotja. 

A brassai szász gymnasiumnak 8 osztálya van, melyekben a rector, négy tanár, négy altanitó 
és tiz deák foglalkozik a tanitással. A tanulók száma a gymnasiumban és az azzal kapcsolatos 
seminarium és elemi iskolában 6–700-ra megy. A szász gymnasiumban a tanitók és a felsőbb 
osztályok tanulói még most is magyaros szabásu fekete togát viselnek, melyek elől sűrün 
egymás mellé vart ezüstözött kapcsokkal vannak ékitve, kalapjuk háromszögű. Ez ugyanazon 
tanodai-egyenruha, a mely Honterus korában divatozott, s a melyet papság, tanárok és felsőbb 
osztályú tanitványok az ünnepélyes alkalmakra (templomba menetel, szigorlat stb.) egészen 
korunkig megtartottak. A mult idők ez ódon szinezetű meze, ha talán az idegen előtt felötlő is, 
de bizonnyal előttünk magyarok előtt nem kellemetlen látvány, mert azon kort juttatja 
eszünkbe, midőn az erdélyi s nevezetesen a Székelyfölddel szomszédos szászok a nekik hazát 
és termékeny földet adott magyarhoz őszinte testvéri szerettel vonzódtak, midőn az itt kevés 
számmal levők nem kerestek támaszt az oly sok száz mértföldre eső Germániánál, hanem 
őszintén és bizalommal csatlakoztak a magyar nemzethez, a mely nemes vendégszerettel 
fogadta őket, s oly nagy szabadságokkal és kiváltságokkal látta el, minőkkel vérrokonai 
Németországban soha se birtak, s maig se birnak. A régi szászok elismeréssel is voltak ennyi 
jótétemény s ily szép testvériség iránt, s a magyarral, ki védte őket harczok idején és 
testvérileg megosztá velük alkotmánya és a béke áldásait, egyetértettek, együttéreztek, annak 
nyelvét, öltözékét elsajátitották, a brassai iskolában nyelvét tanulták*Volt ez iskolának 1552–
56-ban magyar rectora is Árkosi Veres Péterben; a 17-ik században Molnár Gergely, 
kolozsvári tanár, magyar grammatikája a mult században pedig Ajtai A. Sámuelé tankönyvül 
el volt fogadva s németre lefordittatva, ki is nyomatott Brassóban. (Lásd Nemere 1871. 53. 
szám és Benkő Józs. Trans.). 

Az ős magyar viseletet, a magyar tanintézetekben is régen divott zsinóros és ezüst csatos 
togákat ugyan megtartották ma is a brassai szász gymnasium tanárai és deákjai; de már régen 
levetkőzték azon testvéries hajlamot és hazafiságot, a melylyel eldődeik a magyar nemzet, 
nyelv és cultura iránt viseltettek; ma már a magyar nyelv onnan teljesen ki van küszöbölve, a 
tanitványokkal, kik a magyar nyelvvel mint anyanyelvükkel mennek oda*Mert – mint már 
másutt előadtam – a brassai szász gyermekek, magyar dajkák és cselédek felügyelete alatt 



serdülvén fel, s anyjuk is a cselédséggel folytonosan magyarul beszélvén, legelőbb magyarul 
szólalnak és tanulnak meg., azt elfeledtetni igyekeznek; ott azok nem hallanak mást, mint a 
magyar nemzet gunyolását, kisebbitését, történelmének meghamisitását, onnan a magyar 
történelem és földirástan ki van küszöbölve, s a helyett Németország történelmét és a 
Sachsenland geografiáját tanitják, szóval: azon szellem, mely egykor e tanodában honos volt, 
s mely nem csak a barczasági lutheránus magyarságot, hanem a német nyelv elsajátitásaért 
még a háromszéki székely fiatalságot is vonzotta e tanodához, s mely az együttélés és az 
egymás támogatására hivatott két nép összesimulására és testvéresülésére már a fogékony 
fiatal korban oly üdvösen hatott, ma már kihalt. A tanulók, kik a magyart gyülölve 
neveltetnek itt, a német egyetemekre kimenve, onnan nagyrészt mint dühös pangermánok 
térnek vissza, s tanárokká és papokká lévén, rendszeresen hintik a magyar nemzet elleni 
gyülöletet és szeretetlenséget a tanonczok és a nép között; minek bizonynyal ha reánk 
magyarokra nézve fájdalmas, de a barczasági szászokra nézve rosz és káros hatása van, mert 
ezen nemcsak a nagyon távol eső Németországtól, hanem még a többi erdélyi szászoktól is 
elszigetelt, s más népfajoktól körülözönlött német telepecskének itt a haza véghatárain csak 
ugy van jövője és fennmaradása, ha a szomszéd székelyekkel igyekeznek jó viszonyban élni; 
ha megujitják azon testvériséget, a melyet a régi brassai tanitók és tanitványok éreztek; ha a 
magyaros toga alatt a szivekben feléled azon érzelem összhangzata, mely a régieket lelkesité, 
s e haza minden fiaiban, bármely nemzetiséghez tartoztak is, élteté és fejleszté a haza és 
szabadság szeretetét, mely közös érzelem mindig közel hozta őket egymáshoz. Ezen ősi 
erényeket kell a politikai ábrándok, vétkes utopiák, a fajgyülölet, és mások lenéző kicsinylése 
helyett, a brassai szász gymnasium növendékeiben kifejleszteni, s bizonynyal abban Brassó 
szász lakóinak több haszna lesz, mintha a magyarral való rokonszenv és a magyar cultura előtt 
légmentesen elzárják tanintézeteiket; több előnyt talál, mintha munkáikban és külföldi német 
lapokban a magyart barbárnak nevezik, s Németország tudósainak jó indulatját félrevezetni 
törekednek. 

De a magyar nyelvnek e tanodából való oly szigorú kiküszöbölése, a magyar műveltségi 
törekvések kizárása, a magyar önérzetnek kiméltelen sértegetése azért is jogosulatlan, mert e 
tanintézetet alapitója, a nagy Honterus nem kizárólag a szászok, hanem egyáltalában a 
Barczát lakó lutheránusok számára alapitá; már pedig mint fennebb előadám, a Barczaságon 
csaknem annyira megy a magyar nemzetiségű, mint a szász lutheránusok száma, és ami több, 
ezen tanintézet fenntartásának költségeit, több századon át a szegény tizfalusi magyaroktól 
jogtalanul felhajtott árendák, dézmák, lefoglalt erdők s más jövedékekből fedezték és fedezik 
ma is*Például a városi közpénztárból, melyet leginkább a tizfalusiak erőhatalommal lefoglalt 
erdei, és regálei töltenek meg. 1869-ben a szász iskolák és templomok 8785 ft 49 kr kaptak, 
mig a magyarok egy fillért se., miért ezen tanintézet jótékonyságának élvezetéhez is jogos 
igényük lehet és van is; már pedig az ott tanult és tanuló tizfalusi magyar ifjak annyi 
boszantásnak, lenézésnek, s nemzeti érzelmeik oly sértegetésének voltak és vannak kitéve, 
hogy legnagyobb részben az ezen közel levő s áldozataik árán fenntartott tanintézetet 
elhagyva vagy mellőzve Sepsi-Szentgyörgy, Udvarhely vagy Enyed ref. collegiumaiban 
folytatják tanulmányaikat, sőt az ujabb időben a papságra készülők is kénytelenek hittani 
tanulmányaikat magyarországi tanintézetekben folytatni; mert Brassóban az nem lehetséges 
anélkül, hogy nemzetiségük miatt folytonos boszantásnak és megalázásnak legyenek kitéve, s 
nem végezhetik ugy, hogy magyar ajku hiveik közt megállhassanak, s hivatásukat kellően 
betölthessék. De megnehezitik a rector urak a nem szász ifjaknak e tanintézetben való 
növekedését az idegenekre kirótt nagy tandijak által is, mert ezekkel 24 ft tandijt fizettetnek, 
mig a szász ifjak minden tandijtól mentesitvék. 



Azért jó lenne a brassai gymnasium igazgatóinak tekintetbe venni azt is, hogy a Barczaságon 
nemcsak szászok, hanem ágostai hitvallásu 16,000 magyar is lakik, s jó lenne iskolájukat ugy 
rendezni, s ott oly szellemet honositani, hogy ezen népességnek magasabb míveltségre 
törekvő fiai ne legyenek e tanintézetből kiküszöbölve, valamint jó lenne tanitási 
rendszerükben arra is figyelmet forditani, hogy a szász nemzetiségű tanitványok is 
Magyarország honpolgárai, s a midőn azokat az ország közigazgatási és törvényhozási 
nyelvének tudásától mesterkélten és tervszerüleg elzárják, akkor leginkább az illető 
növendékek jövőjének ártanak vele, s egyszersmind hálátlanok ezen haza iránt, mely annyi 
jótéteménynyel halmozza őket; de a hálátlanság és tapintatlanság mellett a királyföldi szász 
iskoláknak e kizárólagossága érzékenyen sérti az ott lakó magyarok és oláhok jogait; mert a 
királyföldi szász iskolák az állitólagos szász nemzeti vagyonból 1850 óta közel 1 millió frtot 
kaptak, mig a magyar és oláh iskolák – a szászvárosi ev. ref. collegiumnak alamizsnaként 
odadobott csekélységen kivül – egy fillért se kaptak; a szász nemzeti vagyon pedig ma már 
nem szász, hanem királyföldi nemzeti vagyon; mert addig mig a Királyföldön csak szászok 
birtak politikai jogokkal, tekinthették azt szász nemzeti vagyonnak, kezelhette azt a szász 
universitas, de az egyenjoguság törvényesitése után az többé nemcsak a szász, hanem azon 
terület minden lakójának közös tulajdonát képezi, annál inkább, mert az mint a királyföldi 
hivatalnokok fizetésére destinált alap első sorban állami vagyon; az állam jogigényeit a 
nevelés szent ügyének alá rendelheti; de azt, hogy az egyes néposztály kizárólagos hasznára 
kizsákmányoltassék, el nem nézheti. Azért a jog és igazság fogalma azt követeli, hogy a 
királyföldi szász iskolákban folyjon a tanitás mind a három otthonos nyelven, vagy a mi 
czélszerűbb: adják ki mindeniknek számarány szerint illetékes részét a közös királyföldi 
nemzeti vagyonból. De nem folytatom, mert tudom, hogy szász tudósaink mennyire 
türelmetlenek, s el vagyok arra előre készülve, hogy az igazság ily leplezetlen kimondása 
miatt bizonynyal sok megtámadásnak és megrovásnak leszek kitéve; de nekem mint nyilt 
szivű székelynek, jellemem az igazságnak minden himezés és tétovázás nélküli kimondása, 
nekem az a megingathatlan meggyőződésem, az a minden egyébb fölé emelkedő eszmém, 
hogy Magyarország bár miféle nyelvű fiainak csak ugy van jövője és szabadsága biztositva, 
ha a magyar állam eszméjével kibékülnek, s ha átlátják, hogy nem Magyarország van az itt 
hazát keresőkért, hanem ők vannak Magyarországért. 

Nem akarok a brassai szász gymnasium belszervezetének ismertetésébe bővebben ereszkedni; 
azt azonban nem tehetem, hogy az ezen tanintézettel kapcsolatos könyvtárt és muzeumot, ha 
csak röviden is, meg ne ismertessem. Fennebb emlitém, hogy Honterus a gymnasiummal 
kapcsolatosan egy könyvtárt is alapitott, melyet utódai dicséretes szorgalommal gyarapitottak; 
nagy mérvben gazdagodott főleg e könyvtár Benkner rectorsága alatt, ki a Konstantinápolyba 
járó brassai kereskedők által, a régi byzánczi könyvtárak könyvei és kézirataiból igen sokat 
vásároltatott egybe. 1541-ben midőn a törökök Buda várát bevették, Mátyás király hires 
könyvtárából a törökök sok becses kéziratot szállitottak Konstantinápolyba; az ott megforduló 
brassai kereskedők ezek közül is kéz alatt sokat megszereztek a brassai gymnasium könyvtára 
számára, a mely személyek által e könyvtár oly nevezetessé lett, hogy a mint Manucio Pál 
mondja*Transilvaniae olim Daciae dictae descript. Rómában, 1596.: Pannoniában Mátyás 
király óta ily nevezetes könyvtár nem volt, miért azt Erdély vatikánjának szokták volt 
nevezni*Dück Józs. Gesch. d. Kronst. Gymn. 24. lap.. 

Azonban a tudomány itt egybehalmozott kincseinek nagy része áldozatul esett az 1689-ki 
nagy égésnek, mikor a város nagy részével az iskola és az azzal kapcsolatos könyvtár is a 
lángok martalékává lett, mely alkalommal az állitólagos Corvinák s más becses unicumok is 
elégtek, legalább 1773-ban, a midőn a könyvtárt meglátogató József császár azok után 
tudakozódott, a nagy égéskor megsemmisültnek mondák azokat*Lásd Nemzeti Társ. 1839-ki 



évfoly.. Ennek daczára is a brassai szász gymnasium könyvtárában még most is sok érdekes 
és figyelemre méltó kincs van; a könyvtár igen jeles, s szakosztályok szerint van rendezve, 
leggazdagabb a hittani osztály, melyben sok Honterus-kori könyv mellett az ujabb korig le, a 
hittani munkák nagy választékát találjuk. A történeti osztályban is igen sok becses mű s 
számos nagyértékű kézirat található. A könyvtárral kapcsolatos muzeumban mint szent 
ereklyét mutatják Honterus imakönyvét. Luthernek egy Honterushoz irt eredeti levelét, 
melyben őt barátjának és az Ur magyarok közt levő evangelistájának (Evangelista Domini 
apud Hungaros) nevezi. Ott láthatók a földvári oltár-szekrény szárnyai, melyek művészi 
festményekkel vannak ellátva, s melyek a mostaninál nagyobb figyelmet is érdemelnének; 
van még néhány római műtöredék, tégla, régi pecsétek, szövetek, okmányok s néhány 
csinosan zománczozott és aranyozott réz korona a 17-ik századból, melyekkel most a minden 
évben választott deák királyt, régebben a kakas ünnep királyait szokták volt megkoronázni. 
Ezen iskolai ünnepély – melyet hétfalusi testvéreink is elsajátitottak – egy iskolai ünnepély 
volt, mely most kiment divatból, s éppen azért nem lesz érdektelen, ha emlékét fenntartjuk. 
Ezen ünnepély oct. 16-án tartatott. A kitűnőbb és előkelőbb tanulók közül néhányat a 
királyságra candidált a fiatalság. Ezek mindenike egy-egy kakast hozott, s egy az angoloknál 
is régen divatban volt kakasviadal szerveztetett. Kinek kakasa győztes volt a többiek fölött, az 
volt a nap hőse, az volt a fiatalság királya. Küldöttség vezette elő a királyt, azt czifrán 
felöltöztetve megkoronázták a fönnebb emlitett zománczos koronával, s elkezdődött a 
díszmenet ezen rendben. A kisebb tanulók páronként sorakoztak zászlóik alá, melyeken 
kakas: az éberség jelképe volt festve. Követték dobosok és az iskola zenekara, melyhez a főbb 
osztályok togás csapatja csatlakozott; ezek után jött a prefectus és orator közt a király, 
követve egy sereg fehér ingbe öltözött gyermektől, kik virágcsokrokkal és repkény 
koszorúkkal körül aggatott kardokat vittek kezeikben. A menetet egy kardokkal fegyverzett 
csapat zárta be. A Szt.-Márton hegyre*Ó-Brassóban a Szt.-Márton egyház által koronázott 
domb, a fellegvár hegyének egyik előhegye. érve, letelepedett a király és népe, a fegyveres 
sereg pedig kiindult az ellenség fölkeresésére. Az ellenség nem más volt, mint mindenféle 
szárnyasok: ludak, kacsák, tyukok; ha ilyet találtak (és a lakosok gondoskodtak, hogy ilyen 
legyen kéz alatt) űzőbe vették, s addig üldözték, mig a szegény áldozatoknak kardjaikkal 
nyakát vehették, mi – ha a szárnyasok szárnyra kelhettek – gyakran nem kis bajjal történt 
meg. Estve felé a leölt áldozatokkal a díszmenet visszavonult a városba s ott az elesett 
áldozatokból és a király ajándokaiból (mi rendszerint gyümölcs, pénz és sütemény volt) nagy 
vendégséget csaptak; az angyalok vagy fehér ingesek mindenike egy kis erszénybe tett garast 
kapott; ez igy tartott három napig nem kis veszélyére a szárnyasoknak. 1718-ban utóljára ülte 
meg a fiatalság a kakasviadalt a szűcsök bástyájánál, de már király nélkül, mert a 
királyválasztást és a kakas-viadalt is ez évben eltiltotta a rectoratus. Másik ilyszerű s némileg 
egybefüggő ünnepélye volt a fiatalságnak a kakas-lövés. Husvét másod napján a fiatalság 
egybegyűlt a templom előtt, egy gyümölcsökkel, czifra czafrangokkal, aranyos csecse-
becsékkel fölékitett fenyőágra arany pillével beraggatott fehér kakas köttetett föl. Ekkor ének- 
és zeneszóval kivonult a fiatalság a Szt.-Márton hegyre, s ott elénekelvén egy alkalmi, 
Krisztus föltámadását tárgyazó éneket, melynek kezdő verse ez volt: surrexit Christus hodie 
stb. föltüzték a fenyőfát a kakassal, s nyilakkal czélba lőttek rá; ki a kakas életét eloltó 
legszebb lövést tette, az volt a nap hőse, s az áldozat tollaival fölékitve dísz-menettel vezették 
be az iskolába, hol gyümölcscsel vendégelte meg tanulótársait*Ilyen vagy ezzel rokon 
kakasünnepélyek honunk más vidékein is fordulnak elő, nehány: mint a miskolczi 
kakasnyakvágás, a felsőbányai kakasütés, a nádaskai kakascséplés le vannak irva Ensel E. 
Sándor „Magyarországi népszokások” czímű munkája 68, 131, 201. lapján.. Ezen ünnepély 
1719-ben tiltatott be. Másik iskolai ünnepély volt az égikenyér sütése. Ugyanis advent 
kezdetekor a tanulók kevés lisztet vittek a tanitónak, ki abból karácsonkor egy alkalmi 



süteményt, ugynevezett égi kenyeret süttetett és osztatott ki a tanitványok között; a szülők 
viszont karácsonyi ajándékot (pénzt) küldöttek a tanitóknak. Ez 1730-ban töröltetett el. 

Ilyen volt a György-ünnep, melylyel az iskolák patronusát Györgyöt tisztelték meg. A 
fiatalság ének- és dobszóval járta össze a várost, mindenütt pénzt, gyümölcsöt s más 
nyalánkságokat adtak a lakosok; igy mentek a hegyre (ire ad montes) rendszerint a Szt.-
Márton hegyére, hol a fiatalság királya beszédet tartott, és az iskola magistratusa leköszönt, 
helyökbe aztán mást választottak, kik ünnepélyes szónoklattal köszöntek be, mit rendszerint a 
tanitók fogalmaztak, estve pedig a kapott ajándékból nagy lakomát csaptak. Ezzel ismét 
összefüggött a más nagy hegyre menés (Berg gehen, ad montes ire) t. i. a nyári hónapok 
minden első hétfőjén a fiatalság tanitóinak vezetése mellett egy kirándulást tett az egykor 
iskola birtokában volt Schuler-Gebirg (Keresztyén havas) nevű havasra. Ekkor szokták volt 
megfürösztés és leöntözés által az újoncz tanulókat beavatni; mitől bizonyos összeg 
lefizetésével – mi közmulatozásra fordittatott – megválthatta magát. Az öntözés a 
gyapjúmosóknál történt, a fölavatandó a patakba állt, a többiek a partról mindenféle 
edényekkel nyakon öntötték, s ezáltal mintegy megtisztitva avatták föl. Ez 1720-ban 
betiltatott, az öntözés helyett 20 dénár váltság vagy fölavatási díj szabatván meg. 

Ilyen ünnep volt a majális; május elsején a fiatalság a május grófját megválasztván, ennek 
vezetése alatt zöld ágakkal ének- és zeneszóval kerülte meg a várost, azután a napot a 
szabadban mulatozva töltötte el, s estve az iskola előtt énekléssel végezte be. 

Még e mellett évenkint kétszer szini előadást is tartott a fiatalság. Ezt Honterus hozta be, hogy 
a fiatalság a beszédmodorban szabatosságot és bátorságot nyerjen. Ezt 1713-ban törülték el. 
Karácsonkor a csillagvitel is divatban volt; ez kis szindarab forma volt, melyet olyformán, 
mint most a Betlehemesek, minden háznál eljátszottak, s tartott karácsontól vizkereszt napig; 
ebből a szegényebb rendü fiatalok tanulásaik folytatására szükséges pénzsegélyt kaptak, s a 
mi a város népének is kedves elszóródást okozott; de a szász tanárok rideg jelleme a mult 
század végén ezen ártatlan s a mellett jótékony mulatságoknak is eltörlését eszközölte*A 
csillagvitelnek némi emléke fennmaradt máig is az oláh fiatalságnál, kik karácsonkor czifra 
aranyos papirosból készült s belülről megvilágított nagy csillagokat, vagy inkább csillagalakú 
lámpákat hordanak házról házra, miért némi csekély ajándékot kapnak.. 

Mind ez ünnepeket Honterus alapitotta, a mint ama korban hasonló ünnepélyek a 
németországi tanodákban is divatosak voltak, azért, hogy a fiatalságot vonzza az iskolákhoz, 
hogy azoknak kedélyét emelje, testüket edzze, lelküket fölemelje, szónoklat és szini 
előadások által bátorságukat kifejtse, s ártatlan örömek által a fiatalságot éberségben, kedélyes 
jó hangulatban nevelje; de a mult századbeli gymnasiumi rectorok nem birtak Honterus 
szellemével, ők ez ártatlan élményeket roszalva, az ifjuság oktatva-mulató ez ünnepélyeit 
mind betiltották s most az csaknem rideg kolostori zárkozottságban él s csak igen kevés 
öröme van, mi kedélyét elöli, vidorságát elnyomja, s tanulási kedvét is csökkenti s már az 
iskolából búskomoran, csaknem életúntan kerül ki s kedvetlenül lép a férfi küzdelmes 
pályaterére*A minek mindenesetre nagy befolyása van a brassai szászok komoly-mogorva, s 
bizalmatlanul-barátságtalan jellemére.. De mégis van az évnek egy napja, a midőn a brassai 
szász gymnasium fiatalsága most is a zöldbe siet vigadni, s vigságával a kegyelet szent adóját 
leróni: ez a Honterus-ünnep, mikor nemcsak a fiatalság, hanem a szülők és Brassó lakóinak 
nagyrésze is kiseregel a zöld erdőbe az úgynevezett Honterus-völgybe, nem csak vigadni és 
tánczolni, hanem megemlékezni Brassó és a fiatalság legnagyobb jótevőjéről, a minden 
tekintetben nagy Honterusról. Ez alkalommal szokták az ösztöndijakat a jó tanulók közt 



ünnepélyesen kiosztani; különben ezen igen érdekes ünnepélyre még visszatérünk a 
Honterus-völgy leirásánál. 

Brassóban a szászoknak a gymnasium mellett még van négy külvárosi elemi fi- és 
nőtanodájuk (337 tanonczczal) a nagy templomhoz csatolva; ezeken kivül van a 
főgymnasiummal egybecsatolt tanitóképezdéjük és egy jól szervezett központi reáliskolájuk; 
de szoros értelemben vett népiskolájuk egyetlenegy sincsen, mert az itt elősoroltak mind csak 
előkészitők a gymnasium- és reáliskolára, s azokból ki van zárva a természettan, 
természetrajz, hazai földleirás, történet, továbbá a mezei gazdaság, polgári jogok és 
kötelességek törvényszabta rövid ismertetése, valamint ki van mindenünnen küszöbölve a 
magyar nyelv, s csakis a gymnasiumban van néhány óra hetenkint a magyar nyelv tanitására 
nagyon szükmarkúlag kiszabva. Felsőbb nép- és ismétlő iskoláik is teljesen hiányzanak, de e 
helyett van központi külön leányiskolájuk oly gazdagon felszerelve, hogy csak az épület 
90,000 frtba került, s keletkezőben van egy felsőbb földmívelési és ipariskola, melyhez alapot 
a szász nemzeti vagyon és kormánysegély szolgáltatna; van két kereskedelmi iskolájuk*Egyik 
a szász gremiumé, másik Spitzer magánintézete.. Ezen kivül van több magán tanintézet*Ezek 
Burches fi-, Vautier és Hummelné nőneveldéje és Steinhard izraelita iskolája., az iparosegylet 
nőképezdéje és a katholikusok minden elemi iskolája, hol a tannyelv német levén, azok is a 
szászok nevelésügyének szellemi csarnokai közé tartoznak. Ebből láthatólag Brassóban a 
szászok tanintézetek dolgában nem szükölködnek; de az e téren való gazdagságuk mellett 
annál szembeötlőbb a brassai magyarok árvasága és elhagyatottsága, melynek szégyene nem e 
szegény népet, hanem az intéző köröket éri, hol üdvös törekvéseik nem elősegitőkre, hanem 
inkább akadályozókra találtak; de hogy ezt megérthessük, Brassó magyarságának 
közoktatásügyét kissé tüzetesebben kell tárgyalnom. 

A magyar iskolák és nevelésügy Brassóban. 
A Brassó nemzetiségi viszonyait tárgyaló fennebbi fejezetben ki volt fejtve, hogy Brassónak 
már alapulása korától fogva tekintélyes magyar lakossága volt. A katholikus korban a 
nevelésügy nem volt nemzetiségre, hanem csakis a keresztyén világ egyetemes nyelvére: a 
latinra tekintettel. A világ polgárosodott részét a középkor sötétéből kivezető reformatio főleg 
nálunk Erdélyben nemzetiséghez kötvén magát, kezdett legelőbb a nemzetiségi törekvéseknek 
és nemzeti nyelveknek, mint a népnevelés hatályos eszközeinek kellő fontosságot 
tulajdonitani. Igy a mi Calvin s később Blandrata-követő volt Erdélyben, az mind magyar; a 
mi Luther-követő maradt, leginkább szász, a mi keleti vallást valló, az mind oláh volt, hogy 
ha nem volt, azzá lett. Brassó lakói – a mint fennebbi fejezetünkben kifejtők – elsők nyiták 
meg a reformatio üdvös hatásának kebleik szentélyét; innen mint gyúpontból terjedt szét a 
Székelyföldön is a felvilágosodás magasztos hitelve: Luther vallása, melyet később a 
Székelyföld a Calvin-hirdette helvét hitvallással cserélvén fel, ezt vette föl Brassó magyarsága 
is; melytől mint fennebb kifejtők, csak ármány és erőszak térité el később. Kétségtelen, hogy 
a reformatio első századaiban erős lévén a magyar elem befolyása Brassóban, kellett magyar 
iskolának is lenni, a mely csak később nyomatott el vagy olvasztatott be a szász 
gymnasiumba; mindamellett ugy látszik, hogy a nemzeti fejedelmek, nevezetesen a Bethlenek 
és Rákócziak korában, mégis volt a brassai helvéthitű magyaroknak iskolájuk, legalább erre 
mutat az, hogy Brassó orthodox rectorairól több helyt látunk emlitést téve, sőt még Apafi is a 
brassai orthodox rector és pap számára fizetést rendel a törcsvári harminczadból, s látjuk a 
brassai magyarságnak erőfeszitését, vallásának és nevelésügyének a szászak elnyomási 
szándékával szemben való függetlenitésére; de a hogy Erdély az osztrák uralom alá jutott, 
Brassó magyarsága is árvaságra és a kegyelt szászok önkénye alá vettetett, s azokat egyház- 



és iskoláiktól megfoszták, ugy, hogy a lutheránusok csak a mult század végén, a helvét hitüek 
csak jelen század 2-ik tizedében tudtak maguknak imaházat nyitni. Magyar tanitásról tehát a 
másfélszázados üldözés korszakában szó sem lehetett. A templommal azonban egyidejüleg 
csakhamar létre jött az iskola is, mert 1822-ben az imaházul megvett halpiaczi bálház 
szárnyépületében a református hivek áldozatai alapján megnyilt az iskola is, mely 1867-ben 
két osztályúvá lett, de az ujabb népoktatási törvények követelményeinek a helyiség nem 
felelvén meg, az egyik osztály megszüntettetett s most csak egy osztályú ez iskola, hol 
körülbelül 80 fiatal nyer magyar szellemű oktatást. Ez sikolát ma is a reform. hivek 
áldozatkészsége tartja fen, mert azon 120 frt, melyet időközönként a szászok alamizsnaként a 
8000 frt évi bevételt meghaladó canonica-portióból adnak, számitásba alig jöhet. 

Nem volt kedvezőbb a brassai lutheránus magyarok nevelésügye sem; mert ezek a 
mindenható szász főpapok üldözése által naponta fogyasztva és germanizáltatva még 
kevésbbé védhették a magyar édekeket; lelkészeik, kiket a szász főpapok segédlelkészekké 
szállitottak, még ha lelkük magyar lett volna is, alárendelt állásuknál fogva képtelenek voltak 
iskoláikban a magyar nemzeti érdekeket ápolni; de különben is gondoskodva volt arról, hogy 
nemzete iránt melegen érző lelkésze ne legyen a brassai magyar lutheránus hiveknek. 
Iskolájuk volt, de nem olyan, mely a magyar szellem- és nyelvnek tenyészdéje lett volna, 
hanem inkább olyan, a mely azt elnémitani igyekezett. Ez iskola helyisége azon ház volt, hol 
most a nagy szász templom harangozója lakik; de a hogy a magyar szellem e század második 
évtizede körül a brassai magyar lutheránusok körében s igy azok iskolájában is terjedni 
kezdett, a szász papok 1825-ben előállottak s azon ürügy alatt, hogy azon ház csak használatra 
volt átengedve, a magyar lutheránus iskolát onnan kiküszöbölték; az útczára jutott tanitó 
tanitványaival a lópiaczon lévő magyar paplakba húzódott, honnan a szász papok intrigái 
folytán 1871-ben a bolonyai magyar lutheránus templom keritésében lévő harangozói lakba 
vitetett le, hol az egészségtelen szűk helyiségbe 51 tanitvány van bezsúfolva, csekély 
fizetésből tengődő tanitó vezetése mellett. Ily mostoha, elhagyatott állapotban van Brassó 
3000 magyar protestáns lakójának nevelésügye. A katholikus magyarság közoktatásügye sem 
mondható jobbnak. Az osztrák uralommal egykorulag megjelent jezsuiták csakhamar 
alapitottak iskolát is; de az nem a magyar nemzetiség és magyar szellem ápoldája, hanem a 
katholikus világ egységét elősegitő latin nyelv terjesztőjévé lett. A jezsuiták helyére lépett 
világi papok főtörekvésüket szintén a katholizálásra forditották, s hogy azt sikeresebben 
eszközölhessék, a Róma kedvéért űzött latinizálás mellett, német mezbe is öltöztek; latinul 
miséztek, németül szónokoltak templomaikban, ezen nyelveken tanitottak iskoláikban. Igy a 
brassai magyar nép nevelésügye egészen parlagon hagyatott, s ez okozta legfőképen több ezer 
magyar beolvadását. 

Csak e század harmadik tizedében, midőn országszerte ébredni kezdett a magyarság önérzete, 
s terjedni a nemzeti nyelv mívelésének ösztöne, jutott el a haza véghatárán lévő Brassóba is a 
magyar szellemnek egy eltévedt sugara, mely a református imaház szomszédjában lévő kis 
iskolában felgyujtá a hazafiság szent tüzét, honnan a lutheránus magyarok sötét tantermébe is 
behatott a jótékony világ s két század óta száműzött édes anyanyelvünk ott is fel kezdett 
zengeni. A szász papság ugyan mindent elkövetett annak elfojtására, de az isteni szikra lángot 
vetett s azt többé kioltani nem sikerülhetett. S bár a szászok a brassai magyarok ébrülő 
szellemének és közmívelődési törekvésük elnémitására hihetetlen nyomást gyakoroltak és 
gyakorolnak most is, azt eloltani és fejlődésében megakasztani ma már – hála Istennek – 
lehetetlen, s Brassó 9000-nyi és a Barczaság 20,000-nyi magyar lelkét ma már biztositottnak 
tekintjük nemzetünkre nézve; nem azért mintha Brassó kellőleg el lenne látva tanintézetekkel, 
hanem azért, mert a magyar szellem ébredésének hajnalpirja már felsütött, a brassai 



magyarság átlátta nevelésügye előmozditásának szükségességét, azt erős lélekkel akarja, s 
ebben életképességének magva van letéve. 

Alig van város, a melyben a népnevelés annyira el volna hanyagolva mint Brassóban, s mely 
kevésbbé felelne meg e téren az igényeknek és az 1868-iki üdvös irányú közoktatási 
törvénynek; mert ott Dück György főbiró 1870-iki kimutatása szerént 5387-re megy a 
tankötelezett fiatalság száma, s ebből csak 2199 jár iskolába, tehát 3200 egyáltalában nem jár. 
E számok nagyon szomorú képét adják a helyzetnek; de még inkább megdöbbenthet annak 
tudata, hogy Brassó magyar lakosságának 1500 tankötelezett két nemű fiatalságából 
mindössze csak 118 protestáns és 500 katholikus tanoncz jár a közép iskolákba; miután a 
mostani iskolák még ennyit is alig képesek befogadni, s még ennyinek tanitására sincs meg a 
szükségelt tanerő, de ezek közül is csak a 118 protestáns növendék részesül magyar 
nevelésben, mert a kathol. elemi és közép iskolákban német a tannyelv*A katholikusoknak 
Brassóban van a főgymnasiumon kivül egy központi elemi fi- és nő-iskolájuk és két külvárosi 
elemi iskolájuk, hol fi- és nőnövendékek szabályellenesen együtt tanittatnak, mindenütt roszul 
és németül, daczára annak, hogy a hivek 3/4-de magyar, miért ez iskolák kevéssé vannak 
látogatva.. 

Brassó magyarsága átlátta, hogy itt százados mulasztásokat kelletvén hegyre hoznia, gyors és 
erélyes rendszabályokhoz szükség folyamodnia. A különféle vallásfelekezetek sokkal 
silányabb helyzetben levén, hogysem önerejükön, sőt a hivek bár mily áldozatkészsége 
mellett is az igényeknek és a törvény követelményeinek megfelelő felekezeti iskolákat 
szervezhetnének, egy az egész Barczaságra kiterjedő s minden vallásfelekezetű hivekből 
alakult népnevelési egyletet szervezve, ennek kebléből lépéseket tettek községi iskolák 
alapitására. Az ez iránt megtalált tanfelügyelő, Réthi Lajos, megtette a törvény által elrendelt 
lépéseket, s felszólitotta a tanácsot az iskolatanács tagjainak megválasztására és a községi 
iskolák előmunkálatainak megtételére; de a tanács, mely századokon át hozzá szokott az e 
téren való önkényhez, s főleg a szegény magyar lakosság jogos igényeinek durva 
elnyomásához, határozottan megtagadta az iskolatanács megválasztását azon nevetséges 
ürügy alatt, hogy az 1868-iki XXXVIII. t. cz. Erdélyt nem kötelezi s elvégre is csak szigorú 
ministeri rendelet tudta az iskolatanács megválasztását kieszközölni. E közben Kászoni István 
és 174 társa a 2000-nél több (leginkább magyar) lakost számláló Bolonya külvárosban egy 
felekezet nélküli községi iskola állitását kérelmezte. Méltányosabb, jogosabb és törvényesebb 
kérelem ennél nem lehete, s a szászokat még is szokatlan rabulistika szállta meg e miatt; a 
brassai német lapban és a külföldi lapokban is a brassai magyarság, s egyáltalában a magyar 
közoktatási törvény élesen megtámadtatott; a községi iskolák állitásának szükségességét 
nevetséges rögeszmének keresztelték, a magyarokat, mert a közműveltség előmozditására 
törekednek, erőszakoskodóknak, barbároknak, zsarnokoknak s istentudja minek nevezték; sőt 
a Kronst. Zeitung még communistáknak is mondotta, azért, mert közös iskolát szorgalmaztak; 
azon szarvas okoskodásból indulva ki, hogy a Királyföld minden közjövedelme csak a szász 
nemzetet illeti, s ki abból részt követel, az communista stb. De a hirlapi polemiának 
ártalmatlan harczával nem elégedtek meg, hanem elővették a megfélemlitésnek és üldözésnek 
régi szokásos fegyvereit is. A bolonyaiak kérvényét aláirt polgárokat egyenként hurczolták a 
rendőrségre, s fenyegették, hogy ha kérvényüket vissza nem veszik, meg fog gyülni a bajuk; 
azonban a szent ügy iránt lelkesült polgárok mint olyan „nyakas magyarok” nem engedték 
magokat megfélemliteni s ismételten szorgalmazták a községi iskola mihamarábbi felállitását. 
A tanfelügyelő ezt a brassai communitáshoz terjesztette, onnan azonban azon fennelgő 
feleletet kapta, hogy a kérelmesek útasitassanak a tanácshoz, s ez majd ugy fog intézkedni, 
ahogy jónak látja, valamint visszaútasitotta a tanfelügyelő azon megtalálását is, hogy 
iskolaszéket válaszszanak. A tanfelügyelő egy kimeritő jelentést terjesztett fel a 



ministeriumhoz, honnan 1870. szept. 28-án 11942. szám alatt elrendeltetett, hogy Brassó 
városa annyi községi iskolát állitson, amennyi szükséges, és az iskolai széket rögtön 
megválasztani ismerje kötelességének, ellen esetben a tanfelügyelő útasittatott, hogy az 
iskolaszéket az iskola tanácscsal neveztesse ki. E rendelet elég erélyes hangon volt tartva; de 
annak még se lett semmi tényleges eredménye, mert a brassai tanács némely bolonyai 
kérelmező aláirásának hitelességébe bele akadva, s ezen vesszőparipán lovagolva, az ügyet 
nevetséges fölterjesztésekkel késleltette, s a ministeri rendeletet félretéve a törvényt 
nyilvánosan kigunyolta, azt rosznak, alkalmazhatlannak állitá, s egy terjedelmes, mindenféle 
valótlanságokkal felpiperézett feliratban megváltoztani kérte. Ez nyilvános fellázadás a 
törvény ellen, melyet mindenki – még ha rosznak itélne is – mindaddig, mig törvényhozásilag 
megváltoztatva nem lesz, respectálni és végrehajtani köteles; de a brassai tanács e nyilt 
törvényszegése vétkesen elnézetett, a közoktatási minister a kérvényt véleményadásra áttette a 
szász universitáshoz, hol az már egy év óta nyugszik. Mind ez az országgyülési képv. 
választások előtt történvén, a kormány vétkes elnézést tanusitott a tanács hatalmaskodása és 
engedetlensége iránt; de az ország megvárja hogy kormánya a törvénynek tiszteletet 
szerezzen, s hogy védje meg Brassó oly régóta sanyargatott és elnyomott magyar népét a 
civilisatio mezébe bujt barbarok önkénye ellen*A brassai magyarságra mélyen leverőleg 
hatott az, hogy szeretett tanfelügyelője, igazának és a népnevelésnek melegkeblű támogatója 
és védője – ki különben is tanfelügyelőinknek mintaképül szolgálhata, kinek tankerületében 
37 községi s egyennyi felekezeti iskola keletkezett – 1873-ban eltétetett s helyébe szász 
tanfelügyelőt neveztek ki.. 

Ime Brassó magyarsága nevelésügyének rövid és szomorú vázlata*Itt a magyarok 
felekezetisége útban nem áll, mert mind három hitfelekezet hivei egyesülten kivánják a 
községi iskolákat.; de hisszük, hogy brassai honfitársaink szilárd akaratának elvégre is 
sikerülend nem csak a felekezet nélküli községi iskolák felállitása, hanem azon magasabb 
törekvés létesitése is, hogy Brassóban, a mostani felekezeti magyar iskolák egyesitése által, 
egy felsőbb magyar népiskolát hozzanak létre; valamint az is, hogy a katholikusoknak 
főgymnasiuma oly átalakuláson menjen át, miszerint hivatásának: mi nem lehet más, mint a 
brassai és vidéki magyarság felsőbb kiművelése, megfelelhessen. Éppen azért, mert ily fontos 
hivatása van, szükségesnek hiszem ezen főgymnasiumnak is rövid ismertetését adni. 

A kath. főgymnasium Brassóban. 
Emlitém fennebb, hogy a reformatiókor tért vesztett katholikus papság Caraffával ismét 
megjelent Brassóban, ott erősen befészkelte magát, s a felsőbbség kedvezményeitől és 
szuronyaitól támogattatva csakhamar sikeresen folytatta hóditásait. A több ezerre szaporodott 
hivek neveléséről azonban nem igen volt gondoskodva, az legfölebb a templomokkal 
kapcsolatos elemi iskolákra szoritkozott. Mindenki érezte egy itten alapitandó gymnasium 
szükségességét; de csak szerény ohajtás maradt 1817-ig, midőn a Brassót meglátogatott 
uralkodó Ferencz király is egy itten felállitandó gymnasium czélszerüségét hangsulyozván, 
akkori brassai lelkész és apát Lamásch József kisérleteket tett a nép- és fejedelmi ohaj 
teljesitésére; az azonban csak emelkedett szellemű és a nevelés ügyét lelkén hordó utódjának 
Kovács Antalnak sikerült. Ezen végzetszerüleg áldásos férfi 1837-ban udvari rendeletet 
eszközölt ki, mely által az elemi iskola igazgatója Godofred Tamás útasittatott, hogy a 3-ik 
osztály növendékeit a latin nyelv alapzataira oktasson. Következő 1838-ban Kovács Miklós 
rom. kath. püspök közbenjárása folytán az első gymnasialis osztályt saját lakában berendezte, 
s a mostani igazgatót Marosán Jakabot 10 frt havifizetéssel tanárnak beállitotta. Még ez év 
végén a 2-ik gymnasiumi osztály is megnyilt. 



1839/40-ben a 3-ik osztály 16 növendékkel, 1840/41-ben a 4-ik osztály nyilt meg a beállitott 
uj tanár Marosán András vezetése alatt, miáltal a tanintézet oly kedvező lendületet nyert, hogy 
69-re emelkedett a tanonczok száma; 1842/3-ban az 5-ik, 1843/4-ben László József 3-ik tanár 
beállittatván, a 6-ik osztály is megnyilt. A gymnasium osztályai ki volak egészitve; de a 
tanerők csekélysége és a helyiség hiánya nagyon érezhető volt. Kovács Antal a buzgó hazafi, 
ki e tanintézetet mondhatni semmiből teremtette, mindent elkövetett, hogy azt fejlessze, hogy 
annak jövőjét biztositsa; többszörös kérvényeire és szorgalmazására 1844-ben az erd. udvari 
korlátnokság 770 e. ftot utalványozott a tanárok fizetésére, s felszólitotta a tanodai 
igazgatóságot tervadásra, hogy miként lehetne a gymnasiumnak helyiséget épiteni, s azt 5 
tanárral biró nyilv. intézetté tenni. 1845-ben e tanoda lelkes alapitója Fehérvárra, onnan 
Bécsbe útazott, minek az lett áldásos eredménye, hogy 1846. márczius 16-án e gymnasiumnak 
a tanulmányi alapból való rendszeres kiállitása legfelsőbb helyen elrendeltetett. Következő 
évben az öt rendes tanár fizetése folyóvá tétetett, 13,303 ft 54 kr. az épitkezési költségekre 
útalványoztatott, és a tanintézet kir. gymnasiummá tétetvén, számára 1821 ft 36 kr. évi 
költség kiszolgáltatása elrendeltetett. 

Az elemi iskolával kapcsolatos gymnasium épülete az arra rendelt pénzből és a 
magánadakozásokból gyült 3000 ftból oly gyorsan felemelkedett, hogy 1848. novemberében a 
tanév nagy ünnepélyességgel az uj és nagyon díszes helyiségben nyittatott meg; de a muzsák 
nem sokáig nyughattak díszes csarnokukban, mert 1849. januárjában a városi hatóság a 
behivott oroszok kórházává alakitá át. Csak egy év mulva adatott vissza a megrongált épület 
eredeti rendeltesének, midőn az uj tanrendszer azt három osztályu algymnasiummá 
degredaálta. 

1857-ben Marosán Jakab ideiglenes igazgatóvá neveztetett, az ezen évben elhalt Kovács 
Antal apát helyébe, kinek emléke szent és tisztelt kell hogy legyen a nevelésügy minden 
barátja előtt; ki buzgalma, lankadhatlan erélye és kitartása által létesitette ezen tanintézetet, a 
melyben áldásos emléke, higyjük, hogy késő századok mulva is fen lesz tartva. Marosán, ki 
már addig is 20 évi tanársága alatt oly nagy érdemeket szerzett ez intézet körül, most mint 
igazgató mindent megtett ez intézet fölemelésére, többek közt gyüjtést inditott meg, hogy azt 
ismét főgymnasiummá tegye. A hazafias lelkesedés által egybegyüjtött összeget*Az adakozók 
ezek: Fogarasi Mihály püsp. 1000 ft. Gy.-fejérvári kápt. 500 ft urbéri kötv. Moller Eduárd 200 
ft urb. kötv. Marosán Jakab többekkel 500 ft és több sorsjegyet. Schneider F. senator 200 ft. 
Pánczél Joachim 200 ft. Feichtinger Józs. senator 100 ft. Mayer József ügyvéd 5 db. budai 
sorsjegyet. Bogdán János 5 db. budai sorsjegyet, melyek egyike 30000 frtot nyert. Otrobán 
Nándor 200 frtot. Burchez H. tanár egy 50 ftos 1864-ki sorsjegyet. Vizi Ferencz titoknok 100 
ftot. Bányai Bogdán 100 ftot urb. kötv. Kugler Ferencz 100 ftot. Járosi János asztalos 50 ft. 
Körner Ferencz postam. 200 ft. Fehrentheil Vilmos levélt. 100 ft. László Márton 100 ft. A 
tanács a bérházhoz kivántató fát erdeiből ingyen utalványozta, a Nr. 1 vendéglőse Ludvig 
Ferencz egy 504 ftot jövedelmezett bálra ingyen átengedte helyiségét stb. nagy mérvben 
öregbité a szerencse kedvezménye, mert Bogdán János brassai kereskedő 1867-ben egy budai 
sorsjegyet ajándékozott, melyből nemsokára 30,000 ft nyeremény jött be, mikor megtétettek a 
lépések a főgymnasium szervezésére. A begyült és nyert pénzből 1868-ban 36,427 ft 68 krba 
kerülő bérház épittetett, mely 3500 ft évi haszonbért hoz be. Ezen alapból aztán 1850/1-ben az 
5-ik, 1870-ben a 6-ik és 1871-ben a 7-ik osztály állittatott be, 8 rendes és 3 segéd 
tanárral*Adatok a brassai rom. kath. főgymnasium 1870/1 tanévi tudósitványából szereztem., a 
tanulók száma 1870/1-ben 102-re ment. Mint ujabb nagylelkű adományt fel kell jegyeznünk 
Haynald Lajos kalocsai érseknek 1873-ban e főgymnasium részére adott 4000 és Fogarasi 
Mihály erdélyi püspöknek ugyanez évben tett 4000 ftos adományát, valamint azon szintén 
1873-ban nyert kedvezményét a kormánynak, hogy a nyilvánossági joggal ideiglenesen 



fölruházta, mely szerint érettségi vizsgákat tarthat, s államérvényes bizonyitványokat állithat 
ki e tanintézet tanársága. 

Im itt van röviden egybevonva ezen főgymnasium fejlődési története, melynek gyors és 
szerencsés fölemelkedése mindenesetre örömmel tölti el a nevelésügy minden barátját; mert 
ezen tanintézetnek itt az ország véghatárán szép jövője van. Azonban, hogy a hozzá kötött 
várakozásoknak megfeleljen, hogy egy, itten a nevelésügy terén mutatkozó nagy ürt betöltsön, 
kivánatos, hogy e tanintézet szelleme és iránya átalakitassék. 

Nagylelkű alapitóját ez intézet létrehozatalánál elvitázhatlanul azon nagy és magasztos czél 
vezérelte, hogy az itteni magyarságnak legyen egy szellemi ápoldája; hogy az üldözőbe vett 
magyar nemzetiségnek legyen egy azt védő menhelye; bizonyosan ez volt az indok, a mely az 
állami segélyt is ez intézet részére megszerezte, s a mely a magán adakozók nagyobb részét 
áldozatra buzditá; mert bizonnyal sem Bogdán a nagy nyereményt adó sorsjegyet, sem 
Haynald sem Fogarasi ujabb adományaikat a germanizálás előmozditására nem adták, hanem 
adták a brassai magyarság közműveltségének emelésére; s ma még is e czél nincsen elérve, 
mert ez intézet polyglott szinezetű, azaz tannyelve magyar, német és oláh*De leginkább 
német, elannyira, hogy tanárai közül kettő nem tud magyarul még köszönni is.. Szép és 
méltánylandó a testvériség amaz eszméje, mely itt a fölmerülő mindennemű igényeknek 
megfelelni igyekezik; azonban a czélt és eredményt számba véve még is elvétettnek kell 
tekintenünk, mert már magában az, hogy minden tantárgyat három nyelven adnak elő, nagyon 
neheziti a tanitást, akadályozza az előrehaladást; de a mi roszabb, fogyasztja a tanitványok 
számát, mert a mint fennebb előadók, Brassóban a szászoknak van kizárólag német nyelvű 
főgymnasiumuk; az oláhoknak szintén van egy gazdagon fölszerelt s nemzeti igényeiknek 
teljesen megfelelő gymnasiumuk, s igy ezen nemzetiségek fiatalsága amaz intézetekhez 
vonzódik; csak Brassó és vidékének nagyszámu magyarsága az, a mely e tekintetben mostoha 
sorsban részesül, s kénytelen gyermekeinek kimívelését vagy elmellőzni, vagy azokat a 
távolabb eső szt.-györgyi vagy enyedi collegiumokba küldeni; mert azon magyar fiuk, kik e 
tanintézetben növekednek, se magyar műveltséget, se magyar szellemet el nem sajátitanak, a 
mi eredményeiben végtelenül hátrányos, mert Brassó jobbmúdu magyar családainak itt 
növekedett fiai többnyire elnémetesednek vagy legjobb esetben közönyösekké, érzéketlenné 
tétetnek a nemzeti törekvések iránt, mi egy hazafias irányú intelligentia kifejlődését 
lehetleniti; de ezen amphibialis rendszer ártalmas magára az intézetre nézve is, mert azon 
képtelenség, hogy három nyelven akarnak egyszerre ugyanazon intézetben nevelni, lehetlenné 
teszi a tanintézet kifejlődését. A nevelésügyben való ide-oda kapkodás s az idegen szellem, mi 
ez intézetnél honos, már is annyira rosz hirbe hozta, hogy Brassó hazafiasabb irányú 
katholikus magyarsága Sz.-György, vagy Udvarhelyre küldi fiait; ki azt tenni nem tudja, 
inkább adja az oláh és szász gymnasiumba mint ide, miáltal érzékeny veszteség háramlik a 
hazára, s magára a tanintézetre is. Egészen megváltoznék a viszony akkor, ha a brassai kath. 
főgymnasiumban magyar lenne a tannyelv, s magyar lenne a szellem; mert akkor a brassai és 
vidéki magyarság fiait itten tanittatná, mikor a tanonczok száma nem 102, hanem 6–700-ra is 
felszaporodnék, mig most az ottan a három tannyelv közt tépelődő 102 tanitvány alig érdemli 
meg 11 tanárnak tartását, s alig forditja szellemi nyereményben vissza az ott befektetett tőke 
kamatját. 

Ezen főgymnasiumnak magyar tanintézetté való átalakitása bizonyára nem fogná a többi 
nemzetiségek féltékenységét felkölteni; nem, azért, mert saját ilynemű intézettel levén ellátva, 
nemzeti érdekeiket egyáltalában sértve nem érezhetnék, de nem roszalhatnák azért is, mert az 
államsegélyt a más két tanintézet is élvezi, amennyiben a szász gymnasium sok százezreket 
kapott az állitólagos szász nemzeti vagyonból, a mi nem szász, hanem a Királyföldet lakó 



minden nemzetiségnek közös értéke; az oláh gymnasium szintén részesül (évenkint négy ezer 
frtnyi) államsegélyben, s igy ugy a brassai kath. főgymnasium fölemelkedhetése, mint Brassó 
és környéke 29,000 magyar lakosának érdekében igen óhajtandó, hogy az miharabb magyar 
tanintézetté alakitassék át, annyival inkább, mert ugy az alapitó mint a későbbi segélyezők 
határozott intentiójának csak ily módon lehet eleget tenni. 

Nem lévén sem az egyéni, sem a nemzeti kiváltságoknak barátja, az egyénre nézve csak egy 
kiemelkedési jogczimet: az érdemét; a népekre nézve csak egy törekvési tért: a 
közszabadságét ismerve el jogosultnak, nem követhetem e munkámban a szászoknak régi, 
dohos, korunkból kivénült elveit, a melyek szerint ők még most is magukat isten választott 
népének nézik a Királyföldön, s minden jogot és javadalmat szűkmarkulag csak szászok 
számára monopolizálnak; én az egyének és népek egyenjoguságát mindenütt s úgy itt 
Brassóban is elismerem, annál inkább el, mert itt oly három nemzetiséget találok, mely ugy 
számarány, mint műveltségre nézve egymás mellett megáll, és egymással vagyonra és 
szellemi értékre nézve is mérkőzhetik; nem teszek tehát mást, mint a méltányosság elvét 
követem akkor, a midőn Brassó nevelésügy rovatába a harmadik nemzet: a görög-oláhok 
közmíveltségi intézeteit és méltánylattal fölveszem. 

A keleti vallásuak főgymnasiuma és más 
tanintézeteik Brassóban. 
Egy fennebbi fejezetben már tüzetesebben ismertettem azon sanyarú helyzetet, melyben 
hosszú századok során át Brassó keleti vallásu görög-bolgár-oláh népe ugy politikailag mint 
vallásügyileg senyvedett, ott már átmenetileg érintve volt az is, hogy e népesség nemcsak 
szabad vallásgyakorlatában, hanem nevelésügyének fejlesztésében, sőt még iskolahelyiség 
épitésében is gátolva volt; de éppen azért, mert a nevelésügynek igen nagy fontosságot 
tulajdonitok, s mert az az által terjedő közmíveltségtől és felvilágosodástól várom a nálunk 
rosz irányba terelt nemzetiségi kérdés megoldását: nem tehetem, hogy ezen életbevágó 
kérdésnél kissé meg ne állapodjam, s Brassó keleti vallásu polgárainak közoktatásügyét 
tüzetesebb kutatásom tárgyává ne tegyem. 

A Bolgárszeg külvárost lakó, s az ujabb időben a belvárosba is behuzódott keleti vallásuak 
eredetéről és beköltözéséről már másutt szóltam; itt csak azt emlitem meg, hogy e népnek már 
1484 körül volt egy fa, 1512-ben pedig fejedelmi adományból épült fényes kőtemploma, és a 
templommal kapcsolatosan iskolahelyisége is. Bolgárszeg népe felszaporodván, a templom 
megnagyittatott és a romladozott iskolaháznak is terjedelmesebb alakban ujra épitése 
megkezdetett; azonban a brassai tanács annak fölépitését betiltotta, a régi lebontatván, a 
megkezdett új fölépitése pedig megakadályoztatván, a keleti vallásuak több évtizeden át 
minden iskola nélkül voltak; a tanács hajthatatlan lévén, a sérelmesek a kir. kormányszékhez, 
onnan az udvarhoz folyamodtak. A kormányszékhez beadott kérvényükben*Kormányszéki 
levélt. 1345/760. érzékenyen panaszolják, hogy három század óta lakván Bolgárszegben ez idő 
alatt templomot, iskolát szabadon építhettek; de most szomorú háborgatást tapasztalván, az 
udvarhoz folyamodtak, honnan szabadalomlevelük bemutatására szólitattak fel; bemutatták 
tehát Lipót 1701-ből való szabadalomlevelét, melyben minden fekvőségek vételére, s a város 
falaitól illő távolra bármily terjedelmű új ház épitésére vagy meglevő régibb ház újitására, 
megnagyitására felhatalmaztatnak. Ez ugyan specialiter az iskolára nem szól, de önként 
alkalmazható arra is, s azért kérték az engedélyt betiltott iskolájuk felépitésére stb. 1760-ban a 
kir. kormányszék az ügy megvizsgálására biztosokat küld ki, ezek sept. 18-áról jelentik, hogy 



Ő Felsége aug. 11-ről napozott kir. leiratát közölvén ugy a brassai tanácscsal mint a 
bolgárszegiekkel, kik a vita tárgyát képező iskolaházra nézve külön engedélyt ugyan nem, de 
bemutatták Lipót fennebbi kiváltságlevelét; ez vonatkozik kétségtelenül a kérdéses iskolára is 
annálinkább, hogy az a szászok semminemű jogmegcsorbitására nem lehet. Daczára ezen 
jelentés előnyös voltának, még 11 évig csürték-csavarták a szászok e kérdés megoldását, mely 
idő alatt az oláhok minden oktatástól meg voltak fosztva, mignem Mária Terézia maga is 
megsokalván a brassai tanács kicsinyes akadékoskodását, 1771. april 13-án Bécsből 
megrendelte, hogy Brassó Bolgárszeg külvárosában lakó görög nemegyesült hivei iskolájukat 
megnagyitani és kiigazitani akarván, abban azon város tanácsa akadályozta; de mivel a 
fölterjesztésekből kitetszik, hogy semmi elfogadható ok nem létezik, a mely ezen külvárosiak 
iskolájának fölépitését továbbra is akadályozhatná, a kérdéses iskola fölépitését elrendelte, 
valamint azt is, hogy ezen elhatározása ugy a nevezett külváros lakóival, mint a brassai 
magistratussal közöltessék*Korm. széki levélt. 544/1771.. 

 

A bolgárszegi oláh főgymnasium épületének délkeletről felvett látképe. (Rajz. Greguss J.) 

Az ily nagy akadályok leküzdésével fölépült iskolaház a bolgárszegi szent Miklós egyház 
közelében most is megvan 38 fi- és 86 nőnövendékkel; sőt azóta alapult még egy másik is Ó-
Brassóban, mely 62 tanitványt fogad be, a belvárosban egy másik, s mindezek mellett 1830-
ban egy 4 osztályú középponti, ugynevezett normál iskola jött létre, melyben a tanitók száma 
10 és a tanonczoké 268-ra megy*De még mind ez nem elégiti ki a népnevelési igényeket és a 
törvény rendeleteit, mert Brassó keleti vallásu lakóinak 1870 tanköteles gyermekéből 
mindössze csak 710 jár iskolába 1150 hiányzik; a kimaradók jelentékeny száma a nőnemű 
tankötelezettekre esik, kiknek nevelése szánalmasan el van hanyagolva.; e mellett van egy 
Oláhország által segélyezett központi nőnövelde és egy kereskedelmi iskola. De mindezek 
csak elemi vagy előkészitő iskolák voltak, s érzékeny hiányát érezték e város nagyszámú 
keleti vallású lakói egy felsőbb iskolának, hol fiaik magasabb kiképeztetést nyerhetnének, s 
hovatovább erősbült és fokozódott a vágy egy gymnasium alapitására. 1850. őszén, nem kis 
küzdelmek után sikerült az 1-ső gymnasialis osztálynak berendezése a normális iskolák mellé. 

Ugyan ez évben Popászu János esperes küldöttséggel ment Bécsbe, egy négyosztályú 
algymnasium alapitására kérvén engedélyt s tudatva Brassó keleti vallású hiveinek azon 
átvállalt kötelezettségét, hogy 6 tanárnak fizetését 10 évre biztositják. 1852. sept. 17-én a 
Bolgárszeg és belváros falai közt levő sétatéren a várostól megvásárolt telken Siaguna érsek 
nagy ünnepélyességgel tette le a gymnasium épületének alapkövét. Brassó görög kereskedői, 
pénzváltói igen szép összegekkel járultak, a szegényebb osztály munkát, a vidékiek épitési 
anyagot szolgáltattak, s igy rövid időn fölépült a 60,000 frtnál többe kerülő valóban díszes 
épület, Brassó újabb épületeinek legszebbike, melynek képét melléklem. 

Az iskolával egy igen czélszerüen és fényüzőleg berendezett gőzfürdő, bálterem és csinos 
szinház is van*A fürdő díszes termében bálok tartatnak. Az emelet dísztermében gyakran 



szoktak Oláhországból jövő színészek előadásokat tartani oláh nyelven, többnyire forditott 
darabokat, mert irodalmuk még nem érte el a fejlettség azon fokát, hogy eredeti darabjaik 
legyenek; de ily tanintézetek bizonynyal nem sokára oda fogják fejleszteni a pólyáiban levő 
oláh nyelvet, és a még most csekély terjű közmíveltséget, hogy e termekben még láthatunk 
eredeti oláh szindarabokat is. egybeköttetésben, melyek a gymnasium fönntartására szép 
jövedelmet biztositanak. 

1853. sept. az érsek maga hozta le a ministeri engedélyt, s a következő év őszén az osztrák 
gymnasiumi rendszer szerint a tanitás elkezdődött 80 tanulóval, mig végre 1856-ban a 
nyilvánosság jogát is megnyerte. 

Ez volt az intézet alapulásának s valóban bámulatos gyors kifejlődésének első stádiuma; 
azonban a 10 év, mely időre a tanárok fizetését a hivek és egyház átvállalta, már letelendő, a 
lelkesedés nemes heve által előteremtett tőke már fogyatékán volt, s közelgett egy oly 
válságos percz, a mely ezen tanintézet további fönntarthatását kérdésessé tette. Ekkor 
Oláhország kormányához fordultak kérelmeikkel, a mely évenkint kiszolgáltatandó 1000 
arany segélyt szavazott meg; az osztrák kormány is államsegélyben részesité, a mi által ezen 
intézet nemcsak biztosittatott, hanem csakhamar a többi osztályokkal is fölszereltetvén, 
főgymnasiummal egybecsatolt reál- és kereskedelmi iskolává tétetett s 1866. jul. 19-én 
Siaguna érsek közbenjárásával az első érettségi vizsga megtartatott. Ma már ezen intézetben a 
tanárok száma 17-re és a tanulóké 300-ra megy; tehát 1855 óta négyszereződött, s jövőjét 
annyival inkább biztositva hisszük, mert a magyar országgyülés is évi 4000 frt állam-segélyt 
szavazott meg ezen jóra való intézet támogatására*Ezen államsegélyt pár év óta nem akarják 
igénybe venni, azon indokból, hogy a kormány a tanárok kinevezésébe ez összeg arányában 
be kiván folyni; ez azonban okadatolhatlan féltékenykedés oly kormánnyal szemben, a mely e 
tekintetben a világ legtürelmesebb és elnézőbb kormánya, s törvény által biztositott fő 
felügyeleti jogát sem eléggé alkalmazza a nemzetiségek gyakran tiltott irányban haladó 
iskolai izgatásaival szemben.. Nagy lelki örömmel jegyzem föl ez adatokat, megelégedéssel 
szemlélem ez intézetnek gyors fejlődését, mert azon verseny, a melyet a népek egymással a 
szellemi képzettség terén vívnak, előttem szent, annak eredménye áldásos, mert az a népek 
szivét egymástól nem elidegeniteni, de inkább közel szokta hozni. 

A brassai magyarok, oláhok és németek 
testvéresülése. 
Én Brassó görög-bolgár-oláh népe iránt nagy rokonszenvvel viseltetem, mivel megtanultam a 
történelemből, hogy hosszas elnyomatásuk korszakában mily sokat szenvedtek, mily soká 
voltak megalázott páriák, s még most is mily sokat kell küzdeniök, mig a közszabadságot s az 
1848-ki törvények által biztositott polgári egyenjoguságot elérik. Ők el voltak és vannak 
nyomva, s ez elég arra, hogy rokonszenvem megnyerjék; de másfelől nekik is ösztön- és 
hivatásszerűleg rokonszenvezniök kell velünk és brassai magyar testvéreikkel, mert nincsen a 
Kárpátoktól övezett hazának egy pontja is, hol az oláhnak a magyarral oly hason sorsa lett 
volna mint Brassóban, hisz mindkét nemzetiség ugy vallásilag, mint politikailag, ugy 
társadalmilag mint közműveltségileg egyformán volt elnyomva és üldözve, együtt átélt több 
százados szenvedés és fájdalom kell, hogy e két népfajt egymáshoz közel hozza, egymással 
testvérré tegye, mert erős azon kötelék, mit az együtt élvezett öröm és szabadság a népek 
között létrehoz; sokkal erősebb azonban az, mit a közös szenvedés, a közös üldözés teremt. E 
mellett Brassó keleti vallású népének őszinte vonzalommal és szeretettel kell viseltetnie a 



magyar haza és annak magyar népe iránt; hisz Magyarország volt az, mely e pogányok által 
üldözött népnek menhelyet és uj hazát adott; a magyar nemzet, Erdély fejedelmei s 
országgyülései voltak azok, a melyek a szűk körükben mindig zsarnokoskodni szerető szász 
polgárság túlkapásai és hatalmaskodásai ellen védték a multban s védik most is. Brassó 
görög-oláh népe át is látta ezt, s mindig jó viszonyban volt a magyarokkal, s az elszakdási 
vágyak és dacoromán utopiák itt soha sem tudtak lábra kapni; az egyaránt elnyomott két 
népfaj között megvolt már régen is az egymáshoz simulás, az összetartás érzete; ez még 
melegebbé és bensőbbé lett az ujabb időben, s 1871-ben egy gyönyörű, egy megható 
testvéresülési ünnepben nyert kifejezést és megszilárdulást. Ugyanis akkor, a midőn a brassai 
szászok tüntetésszerű győzelmi ünnepeket ültek a poroszok nem éppen civilizált modorú 
hadmenete alkalmával, a brassai magyarok és románok a szászok kihívó és sértő eljárásval és 
még most is gyakorolt elnyomási törekvéseivel szemben szövetségre léptek; april 22-én a 
brassai románok, magyarok és németek testvéresültek, s programmot állitottak meg, melyben 
a nemzeti egyenjogúság és a hazában élő nemzetek közti egyenetlenség megszüntetésének 
üdvhozó nagy elvei kimondattak* 

A megállapitott programm ez volt: 

I. A brassai románok, magyarok és németek (kiknek száma 4000-re megy) kötelezik magukat 
együttesen jövőre minden helyi ügyeket a nemzeti egyenjoguság alapján megoldani. 

II. A mi hazánk és a közös haza nemzetei közös érdekeit illeti, a testvéresülésnél az vétetett 
kiindulási pontul, hogy mindenik kölcsönösen oda törekedjék, hogy a haza nemzetiségei közt 
fennálló egyenetlenségek egyenlitessenek ki, mivel együttesen azon meggyőződéstől 
vezettetünk, hogy hazánk jövője csak akkor leend biztos és boldog, ha a terhek és jogok azok 
lakói közt nemzetiségi különbség nélkül egyenlően osztatnak fel. 

III. Ezen programm kivitele érdekében a fennevezett testvéresült nemzetiségek mindenike egy 
bizottmányt alkotott és ezen programmnak azok által történt elfogadása után a választott 
elnökök és jegyzők által eláiratott. 

Meg voltak pedig választva elnökül: Leményi, Kenyeres Adolf és Feentheil Vilmos, 
jegyzökül: Puskariu József, Vizy Ferencz és Simigonovits Adolf. 

1872-ben oly egylet is alakult Brassóban, melynek tagjai becsületszóval kötelezték magukat, 
hogy együtt, bárhol találkozzanak, csak magyar és oláh nyelven beszélnek és társalognak; ki e 
fogadalmat áthágja, mindannyiszor 20 kr. birságot fizet, miből egy Hosszúfaluban állitandó 
közös olvasó-egylet számára magyar és oláh könyveket vásárolnak. 

. Semmi sem jellemzi inkább a szászok kapzsisága és jogconfiscatiója által költött általános 
ellenszenvet, mint az, hogy a Brassóban lakó németek a szászoktól különválva, a magyarok- 
és oláhokkal egyesültek és testvéresültek, a brassai magyar lapban a „Nemerében” egy 
nyilatkozatot bocsátván közre, a melyben kijelentették, hogy bár mint németek örülnek véreik 
győzelmének, s Németország ebből kifejlődött egységének, mindazonáltal még sem vehetnek 
részt a brassai szászok által rendezett győzelmi ünnepeken, nem azért, mert a szászok 
tüntetésszerűleg léptek fel s annak felekezeti szinezetet adtak, de különben is a szászoknak 
még eddig nem tudták oly jó oldalait és tulajdonait fölfedezni, a melyek a németekre 
vonzerővel birnának; s végre nem vehetnek részt azért, mert nem látják ildomosnak és 
helyesnek német tüntetésekkel lépni fel szemben a más két nemzetiséggel, melyekkel a 
sorsnak minden körülményei közt testvéri szeretetben kivánnak lenni*Lásd e nyilatkozatot a 



Nemere 1871 évf. 37-ik számában. A testvéresülési ünnepélyt 1872. ápr. 22-én ujból 
megülték Brassó magyar, román és német lakói, s hogy a hármas szövetség nagyon életképes, 
tanusitja az, hogy a szász universitás 12 pontjával – mely az államban államot akar alkotni – 
szemben az országgyüléshez felterjesztett kérvényt 1873-ban Brassó magyar-román és 
németjei egyhangulag elfogadták és aláirták.. 

Ohajtom, hogy Brassó román, magyar és német lakói közt kötött eme szent szövetség örökké 
felbonthatlanul fenmaradjon, hogy az kieszközölje a politikai, társadalmi és vallási 
egyenjoguság valósulását, hogy ennek megtörténtével e szövetség szentélyébe a szászok is 
beléphessenek, hogy ne legyenek többé régi dohos privilegiumaik kutyabőr pánczélába 
burkolódó urak és mellettük jogfosztott és elnyomott nép, hanem legyenek mihamarabb az 
egyenjoguság alapján egymáshoz simuló, a közszabadság élvezeténél kibékült és egymást 
szerető testvérek Brassónak magyar, görög oláh és német-szász lakói, s lelkemből óhajtom, 
hogy ez kihasson innen az egész hazára, s idézze elő e haza minden fiai közt azon egyetértést 
és együttérzést, a mely egyedül képes közös kincsünket: a népszabadságot biztositani. 

Brassó nyomdái, hirlapjai. 
Brassó közműveltségi történetével foglalkozván, nem tehetjük, hogy ennek főműhelyeivel: a 
nyomdákkal és főtényezőivel: a nyomtatványokkal és hirlapokkal meg ne ismerkedjünk. 

A mint Brassónak közoktatás, vallás és közműveltség terén Honterus volt megváltó és 
fölemelő szelleme, ugy ő volt a közműveltség műhelyeinek: Brassó iskolájának és 
nyomdájának is teremtője. E nyomdát, a mely Brassó első nyomdája volt, Honterus 1533-ban 
külföldről magával hozott kellékekkel rendezte be, s már 1534-ben hitujitását tárgyaló kisebb 
röpiratot nyomatott ott; 1541-ben görög és latin párbeszédeket nyomatott, melyhez az előszót 
az akkor hirhedt tudós Pesti Gáspár irta; igen sok s azon korban nevezetes tankönyvet 
nyomatott, mert tudta, hogy a közműveltség terjedése a reformatio terjedésének legbiztosabb 
talapzatát képezi; számos tankönyvei közül fölemlitem hires Cosmografiáját, mely ama távol 
kor egyik legdíszesebb nyomdai termékét mutatja, annál érdekesebbet, mert annak 
ilustratióját és ama korban ritka földabroszait Honterus maga metszette fára, s e mesterség 
megtanulása végett egy külön útat tett Baselbe. 1542-ben e nyomdából került ki Honterus 
„Formula reformationis Ecclesiae Coronensis, et Barcensis totius Provinciae” czimű nagy 
horderejű munkája, miért Martinuzzi a fehérvári országgyülésre hivatta meg. E nyomdában 
készült 1545-ben Fronius Mátyás által kiadott, s a szász nemzet statualis törvényeit magába 
foglaló, nevezetes jogtudományi munka*Lásd Gál László Erd. diet. II-k 8, 23. lapján. A 
Honterus-nyomdából kikerült könyvek általános jegyzékét lásd Prov. Bl. II. 163–165. és 
Német Typogr. 69–73. lap.. 

Honterus 1544-ben főpappá levén, s e mellett az iskola alapitása és berendezésével is el levén 
foglalva, a nyomdáról – mi nagy eszméi terjesztésére oly szükséges volt – sem feledkezett 
meg, s annak fenntartására a Vidombak partján papirmalmot állitott*Lásd Benkő Milk. II. 
478.. 

1549-ben történt halálakor hivatal- és szellemutódja Wagner Bálint vette át a nyomda 
gondozását és fejlesztését, 1580-ban még nyomtatnak a Honterus utódok nyomdájában, bár 
ekkor már egy 2-ik nyomdája is van Brassónak, melyet a szebeni Nitreus János állitott; 
valamelyik nyomda 1583 körül Greus György kezére ment át, 1594-től 1630-ig ugy látszik, 
hogy a brassai nyomdák szüneteltek, legalább ez időszak alatt nyomatott munkára még eddig 



nem akadtak, 1644-ben Hermán Mihály kiigazitotta a nyomda gépezetét s egész 1691-ig 
szorgalmasan dolgoztak. 

A Honterus-féle nyomda ugy látszik, hogy ez időben szünetelt, de 1704-ben Seuterus Lukács 
ezen legelső nyomda maradványaiból uj nyomdát szervezett, vagy inkább a rég szünetelőt 
ujból tevékenységbe hozta, mely 1707-ben Müller István kezére menvén, hosszasan virágzott. 
1755 tájatt Lehmann Kristian fordul elő nyomdászként. Ez idő alatt (1535–1755) igen sok 
nevezetes munka nyomatott Brassóban, melyek közül bizonyára nagyon sok tünt el 
nyomtalanul, de a reánk maradottak közül is mintegy 25 nevezetesebb munkát 
ismerünk*Ezen 25 munka jegyzékét, valamint a brassai nyomdákra vonatkozó adatokat lásd 
Németh Memoria Typogr. 69–73. lapjain., azon közt igen sok magyart, a mi mutatja, hogy 
ezen korban tekintélyes magyar népesség, magyar műveltség és szellem volt Brassóban. Most 
Brassónak két nyomdája van, a Gött és Schobel örökösök (Römer és Kamner) nyomdáji, és 
Beer Lip. kőnyomdája. 

Brassónak virágzó hirlapirodalma is van, s e téren is már kezdettől fogva képviselve volt s 
van jelenleg is Brassó három nemzetisége; mert a szászoknak meg van a – hazai többi 
népfajokkal szemben nagyon ellenséges álláspontot elfoglaló – Kronstädter Zeitungja*Az 
erdélyi szászoknak félszázad óta fennálló egyetlen hirlapja volt, a korszellemből kivénült 
szebeni Siebenb. Bote. 1835-ban mint versenytársat Gött János nyomdász megalapitá a 
Siebenbürger Wochenblatt-ot, melléklapjával az Unterhaltungsblatt für Geist, Gemüth und 
Vaterlandskunde (később Satelit). Az ikerhirlap elein áldozattal tartá fenn magát, de élénken 
levén szerkesztve, annyira túlszárnyalta az aluszékony Sieb. Botet, hogy 1840-ben annak csak 
5 előfizetője maradt, a többi mind a Wochenblatt-hoz pártolt, ugy, hogy ennek 1000 
előfizetője gyült. Credner Fridrik a haldokló „Bote”-t uj életre hivta, s „Transilvania” czímű 
melléklapjával ismét 300 előfizetőre tett szert, de a brassai Wochenblatt-ot utól nem érhette, 
mert az tudományos melléklapja mellett még egy, „Stundenblumen” czímű regényeket s 
elbeszéléseket magában foglaló, folyóiratot is adott ki, s igy egyidejűleg politikai, tudomány-
kritikai és szépirodalmi részével, hármas hivatást töltött be. A Wochenblatt 1849-ben 
Kronstädter Zeitung-ra változtatta nevét, s ma mint ilyen szerepel; hosszas fennállásának 
csak örvendhetünk, bár ohajtandó, hogy több szabadelvűség, a magyar haza iránt több 
hazaszeretet, a többi nemzetiségek iránt több méltányosság, igazságszeretet és testvériség 
lengje át hasábjait, mint a minőt eddig tanusitott., az oláhoknak a Gazetta Transilvaniei 
czímű lapja; a magyarságnak a „Nemere” czímű hetenkint kétszer megjelenő újságja. 
Azonban a Nemere nem első, hanem harmadik magyar lapja Brassónak s mivel 
közműveltségi mozgalmainkat, s brassai vérrokonaink mindennemű s igy szellemi küzdelmeit 
is méltatnunk és rokonszenvünkkel kell kisérnünk, itt röviden előadom Brassó magyar 
hirlapjainak történetét. 1837 fontos korszakot képez Brassó, műveltségi történetében nemcsak 
azért, mert ez évben alapul meg a katholikusok brassai gymnasiuma, hanem azért is, mert ez 
évben keletkezik Brassó mindhárom hirlapja; gymnasium és hirlapok keletkezésének egy volt 
kutforrása, mindenik egy nagy szellemű magyar férfi a magasztos jellemű felfalusi Kovács 
Antal apátnak köszönheti lételét; mert ő, ki nagy áldozatokkal meglapitá a tanintézetet, a 
hirlapok eszméjét is megpendité, s mind a három brassai lapot az ő kifogyhatlan buzditásai 
hozták létre*Lásd Köpe János felvilágositását a „Nemere” 1871. évfoly. 18. számában. A 
„Kronstädter Zeitung” 1836-ban indult meg. A „Gazettá”-t Baritz 1838-ban a magyar lappal 
egyidejüleg inditotta meg. Mindkettő azóta fentartja magát.. 1837. utolsó negyedében 
küldetett szét az első brassai magyar hirlap mutatványszáma és előfizetési fölhivása; nem csak 
Brassó, hanem a szomszédos Székelyföld is lelkesen pártolta azt, ugy, hogy rövid időn 200 
előfizető jelentkezett (2 frtjával), a mi az akkori viszonyok közt elég szép eredménynek 
mondható. 1838. jan. 1. tehát Köpe János mostani ujfalvi evang. lelkész szerkesztése alatt 



megindult a lap „Erdélyi Hirlap” czímen „Mulattató” czimű melléklappal, melyben a 
szépirodalmi dolgozatoknak volt pályatér nyitva. Az előfizetési pénzek alig fedezték a 
nyomtatási költségeket, „a szerkesztő és irók jutalmát magyar nyelvünk és nemzetünk iránti 
buzgalmunk érzete tette; elég fényes jutalom vala ez, nagyobbat nem ohajtottunk” mond az 
akkori szerkesztő Köpe János*A „Nemere” 1871-ik évf. 7-ik számában „A legelső brassai 
magyar lap” czímű jeles czikkében.. Ily érzelmek buzditák azokat, kik itt a haza véghatárán és 
a Székelyföld közelében egy magyar hirlap horderejét felfogva, minden anyagi haszon nélkül, 
csakis hazafi-lelkesedésből dolgoztak. Az igy nemes forrásból éltetett lap igen jeles volt, főleg 
a „Mulattató”-ban igen kitünő történeti és szépirodalmi dolgozatok jelentek meg Ferenczi 
Jánostól, most dálnoki ref. lelkész és esperes s másoktól; sok, később hirneves iróvá lett fiatal 
kezdette meg e lap hasábjain fényessé vált irói pályáját, mint Szász Károly, Medgyes Lajos, 
Benedek Áron stb. Köpe János egészen 1838. végeig szerkesztette az iker-lapot, ekkor 
szemfájás s más gyengélkedés miatt visszavonulva, Veress György vette át a szerkesztést; ki 
azt hasonló buzgalommal és lelkesedéssel folytatta 1839. végeig*Hogy akkor mily bajos volt 
a szerkesztés, arról fogalmat adhat Köpe azon feljegyzése, hogy a lapokat a magyarul nem 
tudó szedők nagyon hibásan szedvén, a szerkesztőnek kellett a rémletes kefelenyomatokból 
élvezhető magyar nyelvet alkotni. De e mellett a censura könyörtelenségével is kellett 
küzdeniök; Köpe irja, hogy a Niluson megindult gőzhajózás hirét azon megjegyzéssel közölte, 
hogy vajjon mikor indulnak meg a mi Marosunkon és Oltunkon gőzladikok? s ezért a 
felsőbbség által megintetett. A székely nemzetről történeti vázlatot közölvén, bár a censor a 
czikket aláirta volt, mégis rendőri motozást tettek a czikk meg nem található kézirata végett., 
mikor a lap részvétlenség miatt bevégezte pályáját. 

A második brassai hirlapnak, a „Brassai Lapok”-nak még rövidebb élete volt, mert az 1849-
ben Bem tábornok Brassóba való bevonulásakor keletkezett s az ő kivonulásával végződött. 

Hosszas szünet állott be, egy gyászos korszak, a midőn a magyar idegen volt saját hazájában, 
midőn édes anyanyelvünk száműzve volt iskolákból, száműzve a közéletből; megszünt a 
nemzeti élet érverése, jobb fiai börtönben szenvedtek és bitófákon multak ki, idegen 
kalandorok lakmároztak e haza javain. Ilyen volt a haza állapota mindenütt; elég volt az, ha 
valaki magyarnak született arra, hogy mindenféle üldözésnek legyen kitéve. Ha ilyen volt 
országszerte a magyar sorsa, mennyivel nyomasztóbb és szomorúbb volt itt Brassóban és a 
Barczaságon, hol már azelőtt is megszokták volt a magyart páriának tekinteni. Ily korszakban 
magyar hirlapról szó sem lehetett; de alig indult meg a lesujtott nemzet szivlüktetése, alig 
vívta vissza a nemzet elorzott alkotmányát, hogy Brassó és a Barczaság magyarsága fölemelte 
fejét s életjelt adott. Brassóban magyar casinó, olvasó-egylet, a falukon iskolák, olvasó- és 
népnevelési egyletek keletkeztek; a szellemi élet vérkeringése megindult, s az „Erdélyi 
Hirlap” hamvaiból mint Phönix éledett fel Brassó harmadik magyar hirlapja a „Nemere”, 
mely 1871-ben Kenyeres Adolf szerkesztése alatt megindulván, már 3-ik évi pályáját 
futja*Kenyeres kir. ügyészszé neveztetvén ki, 1872-ben a szerkesztést előbb Orbán Ferencz, 
később Hermán Antal vette át. s mely kétségtelenül nem lesz eldődeiként rövid, hanem 
hosszas életű; mert ezen hirlapnak, mely az elnyomott barczasági 29,000 magyar érdekeinek 
védelmére és szellemi kimívelésére van hivatva, sokkal fontosabb, nagyobb a czélja, sokkal 
szebb a jövője, hogysem annak elbukását vagy csak fennakadását is megengedhetné a 
Barczaság és a szintén közvetlenül érdekelt Háromszék lelkes népe; ez okon a „Nemeré”-nek 
hosszas életet ohajtunk, hogy fuvalmaival tisztitsa ki a régi kiváltságok s 
jogegyedárúságoknak büzhödt légkörét s miként a névadó szél a föld termékenységét szokta 
előidézni, ugy e lap is legyen az alkotmányos szabadság megszilárditója és a Barczát lakó 
nemzetiségek az egyenjogúság alapján való testvéresülésének előmozditója. 



Még megemlitem azt is, mint a közmiveltség egyik hatalmas emeltyűjét, hogy Brassónak 
három nagyon virágzó könyvkereskedése is van. 

A brassai szász gymnasium. Honterus teremtő szelleme. A magyar nyelv kizárásának 
oktalansága. A szász gymnasium muzeuma, jeles könyvtára, az itt volt Corvinák, a tanulóknál 
szokásban volt régi ünnepek, a Honterus-ünnep. Brassó elemi, reál- és földmívelési iskolái, 
nyomdái, hirlapjai. Közmíveltség. 

Brassó, bár Erdélynek legnagyobb és leggazdagabb városa, a közoktatás terén még is 
másodrendű helyet foglal el, s nemcsak Kolozsvár, hanem Maros-Vásárhely, Székely-
Udvarhely és Nagy-Enyed mellett is hátramarad. Ennek okát e város nemzetiségi és vallási 
három felé tartozásában, s az innen következő meghasonlásban kereshetjük; a mi még 
magában nem lett volna rosz, mert előidézte volna a versenyt, a mi előhaladást szül, ha itt 
három egyenjogú néptöredéknek állott volna szemben egymással a szellemi előre haladást 
maga elébe tüzött csoportja; de az itteni helyzet nem volt ily szerencsés, mert a nemzetiségek 
egyike a többi fölé helyezve magát, azoknak nemzeti törekvéseit minden módon, minden 
téren elnyomni, s minden ott lakót erőszakosan elnémetesiteni igyekezett. Ebből aztán 
kifejlődött a nemzeti igények és vallásfelekezetek félrehuzódása, s külön irányú tusája, mi az 
összműködés hatalmának erőfejtését megbénitá. 

Ebből következett a két elnyomott nemzetiség nevelésügyének elhanyagolása, sőt a szász 
uralkodó kasztnak is a nevelésügy terén való hátramaradása; mert a barczasági szászok az 
erdélyi németség zömétől elkülönitve sokkal kevesebben vannak, hogysem önerejükön 
tagadhatlan áldozatkészségük mellett is, a nevelés terén lépést tarthattak volna a többiekkel; 
merevségük, mely a többi nemzetiségi igények kizárásával, azok nyelveinek ignorálásával 
alakitá iskoláit, ezeknek a tanodáktól való visszatartózkodását eredményezte; mi elvégre is az 
iskolalátogatók csekély számában és igy a nevelésügy hanyatlásában boszulta meg magát. 
Állott ez főleg Brassó magyar és görög-oláh nemzetiségeire nézve, melyek éppen a szászok 
ez egyoldalusága és merevsége miatt teljesen elhanyagolták nevelésügyöket; csak a legujabb 
időben kezdének az 1848-ban felszabaditottak Brassóban is a közműveltség terén munkához 
látni, a mely munkásság leginkább fogja eddigi kivételes helyzetüket megszüntetni, s a 
szellemi emelkedés küzdterén ki fogja vívni számukra azon helyet, melyet nagy 
számarányuknál fogva Brassóban követelhetnek, s megérdemelnek. Ezen üdvös versenyben 
előbb az oláhok léptek fel, midőn nem csekély áldozattal igen jeles főgymnasiumot 
alapitottak. Brassó magyarsága csak most kezd ébredezni; ennek oka szegénységében, de 
abban is keresendő, hogy nemzetfeleitől, sőt még a nemzeti kormánytól sem kapott, s most 
sem kap kellő támogatást és védelmet; még most is ki van e téren a szászok önkényének és 
elnyomásának téve, a mint azt alább tüzetesebben elő fogom adni. Brassó nevelésügye e 
szerint az e várost lakó három nemzetiség szerint idomult, iskolái e három csoport szerint 
vannak osztályozva, s igy, hogy ismertetésükbe némi rendszerességet hozhassunk be, 
kénytelenek vagyunk azokat külön tárgyalni; ezt téve azonban a szellemi fölényt megadjuk a 
szászoknak, mint e téren legelőrehaladottabbaknak s legelőbb az ő iskoláikat, azok közt első 
helyen a brassai szász gymnasiumot tárgyaljuk. 

XVIII. Brassó belvárosa. 
 
FEJEZETEK 



Brassó överőde. 
A midőn Amurát 1421-ben feldulta a Gespräng alatt feküdt régi Brassót, Zsigmond király 
átlátta, hogy a fenyegető török hatalom ellen itt a határszélen egy erős védhelyet kell 
felállitani, s azt az erőditett Brassóban vélte feltalálni; azért 1427-ben egész udvarával 
Brassóba jött, s a legnagyobb erélylyel folytatta Brassó már 1385-ben megkezdett erőditését; 
a vidékről munkásokat rendelt oda, Brassó többévi adóját elengedte, s a malmoknak – addig a 
székelyek ispánja által szedett – jövedelmét Brassónak adta*Lásd Marienb. Geschichte 195 
lap.. De bár mily erélyt fejtett is ki Zsigmond király Brassó védfalainak csak egy része 
készülhetett el, azok Mária királyné, sőt még Hunyadi János kormányzósága alatt is épültek, 
ki 1450-ben engedélyt adott a czenki királyi vár lerontására, hogy annak anyagát a város 
védfalainak tovább épitésére forditsák. De még ekkor sem készült el egészen a védfal, mert az 
ellenség támadásainak legkevésbbé kitett: Bolgárszeg felőli déli oldal csak 1559-ben épült fel; 
a Barcza és kolostorkapu közti északi oldal még ekkor is csak földtöltéssel és pallisadokkal 
volt erőditve, kőfallal azt csak 1640-ben látták el, mint ezt a rajta levő föliratok mutatják. 
Ezzel be volt végezve a város överőde, de különféle csapások azt időnkint megrongálták; igy 
1660-ban két lőporral tölt védtorony az őrök ügyetlensége által felrobbant; de azokat 
Deitricus Simon biró 1677-ben saját költségén – mint a rajtok levő felirat bizonyitja – 
fölépitette. Ezt előzőleg 1673-ban vizár rombolta le a védfalak egy részét, de az erélyes és 
áldozatkész Deitricus azokat is hamar kiigazitotta. Rövidre egybevonva előttünk van Brassó 
överőde épitésének története, már most vegyük szemügyre ezen különböző korszakokat 
képviselő védfalakat épitészeti szempontból is. 

A 3838 lépés kerülettel biró védfalak szabálytalan négyszög idomban keretelik körül a 
belvárost, s mivel a völgy szűk volta miatt annak minden részét fel kellett használni, a 
várfalak kelet és nyugat oldalról közvetlenül a völgyet szegélyző hegyek alján huzódnak el. A 
fölfelé keskenyedő völgy idoma legrövidebbre szabta a Bolgárszeg felőli déli oldalt, melynek 
egész hossza csak 600 lépés. Ez, mint látók, csak 1559-ben épült*Bár Ostermayer krónikája 
szerint (lásd Fundgruben I. k.) 1554-ben már épiteni kezdették sánczait a takácsok bástyájától 
a Szentlélek kapuig.. Most a védfal itten egyenetlen, mert nyugatra künnebb, keletre bennebb 
esik vonala; azonban ez csak az által idéztetett elő, hogy az eredetileg kettős falnak a nyugati 
oldalon belső, a keleti oldalon pedig külső fala az ujabb időben térnyerés kedveért rontatott le. 
Ezen oldalon két kapu van: a délnyugati szöglet közelébe eső lópiaczkapu (Rossmark-Thor) 
és a Szentlélekkapu (heil. Leichnams-Thor), mindkettő ujra épült s nem annyira véd- mint 
diszkapukul szolgálnak; az első 1820-ban, az utóbbi 1828-ban egyptomi modorban épült; de 
bár mennyire igyekeztek is az uj épületet régi classicus idomba öltöztetni, az elvész és 
megsemmisül a régi Szent-lélek kapu mellett*Ugy látszik, hogy korábban e kapu Uj kapu 
nevet viselt s Ostermayer szerint csak 1559-ben nyerte a Szentlélek kapu nevet., mely 
befalazva bár, az uj kapu közelében meghagyatott s mely Brassó erőditési épületeinek 
legremekebbét állitja előnkbe, a mennyiben egy közép és négy köridomú sarktornyával az e 
nemben képzelhető legritkább műemlékét képezi, nem csak Brassó, hanem talán egész 
Erdélynek, azért annak képét melléklem is. A most befalazott körives kapunyilat fölött ott van 
a város czímere mellett az épitési időt jelölő 1559 és e felirat: „Turris fortissima, Nomen 
domini ad ipsam curret just. et exaltabitur, conditur haec porta annis cum bis quinque 
Joannes Benknerus gereret judicis oficium.” A várfalak mellett 35 lépés szélességű mély 
sáncz vonul el, mely a keleti részen a fal lebontása által 60 lépésnyire szélesedett ki. Itt van 
azon nagy vizmedencze, a mely a város tisztitó csatornáit vizzel látja el és itt vannak a 
tornaegylet helyiségei és testgyakorló helyei. Érdekesek ezen oldalnak szögerődjei. A 
délnyugati szögleten egy kiszökkellő ötszög-erőd van: a mészárosok bástyája, mely a várfalak 



legujabb alkotásának tetszik lenni; de annál régibb és érdekesebb a Czenk aljáig kirugó 
délkeleti szögerőd, vagy a (vászon) takácsok bástyája, mely egy hétszögű és a várfalak 
szinvonalán túl egész testével kiszökellő hatalmas erődtestet képez. Ez belülről udvarral van 
ellátva s a város felé is erőditett kapuval bir, a mi mutatja, hogy annak nemcsak kifelé kellett 
védeni, hanem épitésénél arra is volt számitva, hogy a város elvesztése esetében az 
végvisszavonulási helyül szolgáljon, s önállólag is védhető legyen. Küldíszitésén a 
sokszorosan alkalmazott körives bodort (friest) találjuk, mi – mint a román épitészet 
díszletalakja – mutatja, hogy ezen még most is teljesen ép állapotban levő citadella a várfalak 
legrégibb részét képezi, s alkalmasint 1385-ben épült*A rajta levő évszámok 1573. és 1750. 
mind csak kiigazitást jelölnek.. 

A Czenknek forditott és annak alján futó keleti várfal hossza 1150 lépés, 9 védtoronynyal, 
melyek közül 3 köridomú, 5 négyszögű és a középen fekvő legnagyobb a tizenkétszög hét 
oldalával alakult hatalmas kiszökellő bástyát alkot. A várfalak alján elvonuló széles sánczban 
(mely egykor vizzel volt tölthető) most a leggyönyörűbb kertek árnyába épült nyaralók 
diszlenek, s a zöld lombok közé fogott ódon falakat a legfestőibb szinben mutatják fel. 

A völgy nyilata felé eső és igy az ellenség támadásainak leginkább kitett északi oldal 
megerőditésére fő figyelem volt forditva; miért ez is, miként a déli oldal, kettős védfallal és 
mély-széles sánczczal volt ellátva. Ugy tetszik, hogy a belső fal korábban, a külső csak 
később épült; mert ott, hol a belső fal a keletoldali védfallal öszeszögellik, egy öt osztályú 
hatalmas kördonjon, mig a külső védfal egybeszögellésénél egy másik félkör idomú szögerőd 
emelkedik; ez, valamint a háta mögötti kördonjon és a feketeútcza-kapuig nyuló kettős fal, 
vagy is a timárok bástyája és erőde oly hatalmas erődcsoportot képezett, mely nem csak a 
falakhoz való közelitést, hanem a falak mellett a völgybe való felhatolást is lehetetlenné tette 
annyival inkább, mert a külső szögerődtől addig, hol a Czenk oldala megmászhatatlan 
meredekké lesz, egy a védfalak és a Czenk közti tért elzáró fal emeltetett, mely fal a Czenk 
oldalra felrugó felső végénél védtoronyba volt szögve. Ily fal a belváros délkeleti szögletétől 
is vonult a Czenk aljáig; az ezen falak által elzárt tér egy külső várat képezett s arra szolgált, 
hogy háború idején a város marháinak legelőhelyet nyujtson, béke idején pedig a felső 
külvárosiakat akadályozta abban, hogy tiltott portékákkal csempészetet üzzenek*Lásd 
Unterhaltungsbl. 1837. évf. 76. lapján.. 

Az ezen hatalmas szögerődökkel egyenes szögletben összeütköző északi oldalfalak – mint a 
fekvölgy legszélesebb részére esők – 1328 lépés hosszuságban nyulnak a túloldali 
Raupenberg aljáig; vonalukba három a városba nyiló kapu esik. A fekete kapu, mely a fekete-
utczába nyilik; ez még most is eredetiségében meg van, s hatalmas elővédművével, hármas 
kapujával s az ezek közti felülről zuzművek által uralgott szük folyosókkal, egykor méltán 
bevehetetlennek tekintethetett, s még most is bámulni engedi a középkornak hatalmas 
erőditési fogalmait, a kivitelnek csodás nagyszerűségét. Egy rajta levő felirat tudatja, hogy e 
kapu be levén falazva, 1785-ben nyittatott meg. Most tervbe vették annak lerombolását, pedig 
az megbocsáthatlan bűn lenne, mert ez a fennebb leirt Szentlélek kapu mellett az egyetlen, 
mely Brassó erőditési vonalán őseredetiségében megtartatott, s örök szégyen lenne, hogy a 
mit annyi századok romboló hatalma, s annyi ostrom harczdühe megkimélt, most a XIX-ik 
század műveltsége rombolná le, annyival inkább, mert az odább állott nagyútcza kapu 
(Purzen-Thor) már nyomtalanul eltünt, a klastrom kapu (Kloster-Thor) helyére pedig 
eltorzitott joniai stylban egy uj kapu épült. A két utóbb emlitett kapu közt a belső várfal 
vonalán egy a tizenkét szög szelvényéből alakult bástya, vagy erőd vonja magára a figyelmet, 
mely, mint felirata mutatja, 1614-ben épült*Az észak oldali falak harczias felszerelés nyertek 
1848–9-ben, mert a brassaiak azokat a háromszékiek lehető támadása ellen harczkosarokkal, 



földhányásokkal látták el, s ágyúkkal szerelték fel; de oknélküli munka volt, mert a 
háromszékiek midőn az ellenük agyarkodó Brassó Bem beütésekor könnyen kezükbe eshetett 
volna, megkegyelmeztek, mikor pedig Bem tábornok Feketehalomtól győzelmesen nyomult 
előre, a szászok nem ágyúval, hanem alázatos hódolattal fogadták.. Ez az aranyművesek 
bástyája volt. A védfalak ezen oldala is, miként a többiek egyes czéhek védelmére levén 
bizva, az erődrészek is azokról neveztettek, igy az északkeleti szögerődtől a fekete-útcza 
kapuig nyuló részt timárerődnek (Lederer-Zwinger); a fekete-útcza kaputól a nagy-útcza 
kapuig nyuló részt csizmadiák erődének (Czismenmacher-Zwinger) nevezték. A nagy-útcza 
kaputól a klastrom kapuig nyuló kettős fal védelme az aranyművesek és asztalosokra levén 
bizva, azok Goldschmied- és Tischler-Zwinger nevet viseltek. 

Az északnyugati szögletet egy félkör idomú hatalmas bástya: a szijgyártók bástyája tölti ki, 
mely a belső védfalhoz nyuló meghosszabbitással van ellátva. Az innen kiinduló nyugati 
védfal hosszasága 760 lépés; most ott is kettős fal van, de arról, hogy a belső fal vonalán hat 
négyeg torony emelkedik, arra lehet következtetni, hogy a külső fal csak később épittetett, a 
belső elébe. Ezen külső fal közvetlenül a Raupenberg sziklás alján lerohanó Köszörü-patak 
mederszélére van fektetve s egyetlen merészen kiszökellő négyeg védtoronynyal: a nyergesek 
erődjével van ellátva, mely átnyulik a Raupenberg sziklafalára, s merész hajlatu boltozata 
alatt enged helyet a pataknak és a várost körülfutó ösvénynek. 

A belváros körfalain kivül más elkülönitett erődei is voltak Brassónak; ilyen volt a 
völgytorkolatot elzáró fellegvár, melyről majd később fogok értekezni; itt azonban meg kell 
tekintenünk a belváros överődéhez közel eső, azokkal egybefüggő, azoknak mintegy 
elővédművét alkotó két hatalmas zömtornyot (donjon), ezek a Raupenberg sziklaormára épült 
ugynevezett fekete és fehértorony. 

A belváros délnyugati szögleténél egy sziklagerincz vonul le egészen a várfalig. Ezen 
gerincznek egyik bajosan megközelithető ormán fekszik a fekete torony, egy (10 lépés 
oldalhosszal biró) négyszög idomú négyemeletes zömtorony, melynek belső részébe egy a 
második osztály keleti oldalán levő köríves ajtócskán lehet bejutni. Ezen hatalmas donjon 
épitési idejére vonatkozó semmi adatnak nem vagyunk birtokában, legfölebb azt találjuk 
följegyezve, hogy 1599-ben villám ütött belé, midőn fedélzete hamvadhatott csak el, mert 
falai most is teljes épségben fenn állanak; azonban ha épitési korára nincsen is irott adatunk, 
van épitészeti elv, mely szerént tudjuk, hogy a négyszög donjonok legrégiebbek, s a 
kördonjonokat megelőzők, s e szerint nem csalódunk, ha ezen donjont Brassó erőditésének 
első korszakában, tehát Zsigmond király korában épültnek állitjuk. Feketetorony neve pedig 
onnan eredhet, mert vakolatlan lévén, az idő nagyon megbarnitotta. Egy alább, és jóval 
magasabban fekvő sziklaorom tetejét az előbbinél jóval tekintélyesebb fehér torony 
koronázza. Ez egy félkör idomú hatalmas donjon, melynek város felé forditott egyenes oldala 
22 lépés, mig félkörben záródó hátulsó oldala 75 lépés körülettel bir; bejárata*Ez egy 4 1/2 
láb magasságu köríves ajtócska. ennek is a keleti oldalon van, létra nélkül megközelithetlen 
magasságban. E bejárat fölött gyámkövekre nyugasztott s messze kiszökellő zuzmű 
(pechnase) van, honnan a bejárathoz közelitni akarókat könnyen elzúzhatták. Ilyen nagyobb 
zuzmű még három van a hátulsó oldalon, kisebb zuzművek és lőrések pedig mindenik 
osztályban*Összesen 4 osztálya van ennek is. számosan vannak. Falai roppant tömörséggel 
birnak, magassága megközeliti a 12 ölet. Neve onnan eredt, mert külsője vakolva és fehérre 
volt meszelve. A templom falkrónikájába be volt jegyezve, hogy ezen toronyerőd 1494-ben 
épült, s valójában az egy méltó példánya Mátyás király hatalmas korszakának, és egyik 
legbámulatosabb mintája amaz erőteljes kor hadi épitészetének, mely daczolni tudhatott az 



ellen és idő rombolásával 4 századon át, s áll büszkén és rendithetlenül most is mint a multnak 
kő epopeája, mint büszke felkiáltó jel, Magyarország legdicsőbb korszakából. 

Az itt előadottak, ha nem tudják is Brassó erőditési műveinek nagyszerűségét hűn előnkbe 
állitani, némi fogalmat mégis nyujtanak arról s némileg előnkbe varázsolják az ezeknek lételt 
adott hatalmas korszakot; mert e falakat nem tekinthetjük ugy, mint Brassó, hanem mint az 
ország által épitetteket, mert azok ország segélyével, királyok felügyelete alatt s egész vidék 
népének hozzájárulásával emelkedtek hosszú századok során fel; minden kor épitett azon, s 
mindenik oda nyomta hatalmas bélyegét. 

És e hatalmas korszak jelző falak, roppant szögerődök és nagyszerű zömtornyok, melyek 
annyiszor oltalmazták e város és vidék népét az ellenség dühe ellen, melyeket annyiszor 
ostromolt sikertelenül az ellenség vad dühe: ma már kivénültek az időből s túlélték 
önmagukat, a mit az idő és vihar megkimélt, azt a lakosok magok rombolják le, hogy a már 
szűk, korlátoló keretébe el nem férő városnak a terjeszkedésre tért nyissanak. Három oldalon 
azonban még fennállanak e védfalak szeszélyes tornyaikkal s hatalmas szögerődjeikkel, mult 
időknek szeszélyes, de egyszersmind csodás épitkezési modorát bámultatni engedvén a 
jelenkor fiainak. E falak, ez erődök, melyek egykor bátor harczosoknak voltak őr- és 
küzdhelyei, most a nyomor és szegénység fészkévé változtak át, a város szegényebb 
osztályának nyujtván szük, kényelmetlen lakást, s a falak, melyek nem egy hős tett emlékét 
őrzik, jelenleg a nyomor sohajait viszhangozzák. A hatalom és erő e daczhelyein, most a 
gyengeség és a gyámoltalanság ütött tanyát. Hol hajdan nyil- és golyózápor ömlött, most 
gyakran hull könyzápor, hol régen az erő daczolt, ott most elcsüggedés honol. Igy változik 
minden a földi létben, a biborpalást gyakran lett már koldusok rongy mezévé, s a trón biborát 
gyakran láttuk már sárba tiporva; a gazdag selymének, biborának foszlányait a koldus 
rongyával egy péppé gyurja ma előre haladott, egyenlőségre törő korszakunk, s abból papirt 
gyárt, hogy nagy eszméinek magvait hintse rá, hogy az eszme hatalma által kiemelve az 
embert, a közös szabadságban feltalálható boldogság felé vezesse. Elhinti az eszme áldását, 
hogy eltüntethesse a nyomort, mit zsarnokság és társadalmi fonákságok hoztak létre, hogy 
békét, egyetértést terjeszszen a népek közt, hogy testvéri szeretetet öntsön a keblekbe, hogy 
igy feleslegessé tegye az ellenség ellen emelt védfalakat, hogy a fegyver sebző, öldöklő 
hatalma helyett a szeretet és béke uralmát megállandósitsa. 

De ti multunak tisztes képviselői, ti letünt daliás idők ódon maradványai hová vezettétek? A 
jövő szebb, vigasztalóbb, biztatóbb képeihez, melyeket az észlelő emberbarát a távol 
bizonytalanságában, mint eljövendőket felismerhet, mert a népeknek, az egész emberiségnek 
nem lehet más hivatása, mint a vázoltam, s előbb-utóbb mulhatlanul bekövetkezendő szebb 
korszaknak elérése; mert hogy isten csak arra teremtette volna az embert, hogy kinlódjék, 
nyomorkodjék, hogy az élet ne lenne más, mint nagy átmeneti siralom völgy: azt elhinni tiltja 
az ész és a teremtő nagyságába vetett hit és bizalom. 

Brassó védereje. 
Várfalak védők nélkül jelentőséggel alig birnak; bármily hatalmas erőd bátor őrizet nélkül 
czéltalan valami s azért Brassó fennebb leirt védműveivel összefüggőleg ismertetnünk kell e 
város véderejét is, mert csak igy tudhatjuk azokat egész elevenségükben magunk elébe 
állitani, abba a multnak lelkét mintegy visszavarázsolni. Fennebb emlitém s alább 
tüzetesebben ki fogom mutatni, hogy a mostani belváros helyén a szászok bejötte előtt egy 
Brassónak nevezett magyar község feküdt: a czenktetői erőd őrizetét képező székely eredetű 



népnek telephelye, melynek lakói hivatásuknál fogva mind katonák voltak. A midőn a 
szászok betelepültével a várkatonák tanyája várossá nőtte ki magát, lakói már a német 
lovagok idejében kötelezve voltak a fegyverviselésre, de még inkább a német lovagok 
kiüzetése után, midőn a Barczaság és Brassó a székely ispánok hatósága alá menvén vissza, a 
szászok a fejenkénti fölkelésre voltak kötelezve akkor, ha a király személyesen vezette sergét 
Keletre; más esetekben 50 lándzsást kellett kiállitaniok; azonban ez nem vonatkozott 
Brassóra, melyet Zsigmond király és utódai erős védfalakkal körülvevén, a keleti határszél 
egyik erős védbástyájává tették, s a város lakóit inkább a város védelmének kötelezettségére 
szoriták rá; de a szászok különben is a nyilt téren való hadakozásra alkalmatlanoknak 
bizonyulván, I. Mátyás király a szászok hadkötelezettségének pénzbeni megváltását rendelte 
el, s igy Brassó lakói a törökkel folytatott vészteljes harczokban csak annyiban vettek részt, a 
mennyiben ezeknek többszörös ostroma ellen erőditett városukat oltalmazták. – A hogy 
Erdély a mohácsi vész után külön fejedelemséggé lett, fejedelmei megkisérték kezdetben a 
szászok tömeges és fejenkénti fegyverbe hivását, s azt többszörösen törvénybe iktatták; de 
ekkor sem tanusitván valamely harczias hajlamot, később oda módosittatott, hogy a szászok 
az országon kivül viselt háborúhoz 500, az az országon belülihez pedig 100 zsoldost tartoztak 
kiállitani. Ezen hadjutalékhoz Brassó is aránylagosan hozzájárult hol 100, hol 50 harczossal, 
azonban ezek soha sem voltak brassai polgárok, annál kevésbé szászok, hanem mindig 
fogadott zsoldosok, leginkább székelyek, kiket ha lovasok voltak, város lovasainak, ha 
gyalogok voltak, drabantoknak neveztek. A drabantok feje mindig a városkapitány 
(Stadthann) volt s tizedekre voltak felosztva. E mellett voltak Törcsvárában is burgknechtek-
nek nevezett zsoldosok, ezek a vár őrizetét képezték a várnagy parancsnoksága alatt, ki 
communitási tag s hadi dolgokra nézve a városkapitánynyal együtt a város birája és tanácsnak 
volt alárendelve. A drabantok és burgknechtek száma időnként a szükséghez képest változott, 
rendes időben a drabantok száma a 100-at, a várkatonáké a 30-at nem igen multa felül. 
Ennyiből állott Brassó harcztérre vihető védereje, azonban e mellett a város védelmére 
tekintélyes polgárhaddal rendelkezett, de a mely csakis szorosan véve annak védelmére volt 
kötelezve s azokat a város falain kivül vinni – kivéve azon esetet, ha királyt kellett kisérni – 
semmi szin alatt nem lehetett*Nem is találunk esetet arra, hogy Brassó polgárhada a nyilt 
téren való harczra vállalkozott volna, egyetlen egyszer vitte ki 1612-ben Weis Földvárhoz, s 
akkor is nagy részük csatatéren maradt.; még a több veszélylyel járó külvárosok védelme is a 
drabantokra volt bizva, s azért ritkán volt Brassónak oly ostroma, hogy a védtelenül hagyott 
küvárosok fel ne dulattak volna. A brassai polgári véderőre vonatkozó egy igen érdekes 1491-
ből származó hadiszabályzat van a brassai levéltárban*Melyet elolvastak Dr. Albrich, Tartler 
és Markus tanárok, s közli Marienburg Unterh. Bl. f. Geist. stb. 1838. évf. 418–420. lapjain., a 
melyből Brassó véderejének ismertetése czéljából egyetmást kivonatozva ide jegyzek. A 
polgári véderő a várost és a fellegvárt oltalmazta, azokat soha nyilt harcztérre nem vihették; 
külső expeditiókra, Törcsvár őrizetére, külvárosok oltalmára, küldemények és útasok 
fedezetére mindig a drabantok szolgáltak, hozzá adattak néha ezekhez a vidék harczosai 
is*Ezek alkalmasint a tizfalu lakói voltak., a drabantokból telt ki az országos hadjutalék is. 

A polgárőrség vagy ugynevezett városgárdának egyenruhája kék, vezére mindig a város 
birája volt; mellette harcz idején a tanácsból mindig négy egyén volt (minden negyedből egy), 
kik a vezérkart képezték, s kiknek tanácsát és segélyét minden teendőknél igénybe vette. 
Minden polgár harczos háború idején tartozott éjjel-nappal a falakon és védtornyokon 
előzetesen megjelölt helyén maradni s föltétlenül engedelmeskedni a vezérséget viselő 
városbirónak és vezérkarának. A ki ostrom idején a várost elhagyta, fejét vesztette; az 
engedetlenek bebörtönöztettek s szigorúan lettek megbüntetve a városbiró által. A tábori 
jelszót a biró osztotta, kit mindenről azonnal értesiteni kellett. Hadnagyok a senátorok voltak. 
Ezek egyikének állomása a vár (fellegvár) volt, három a három városkapunál (a 



kültámadásnak kitett fekete-útczai, Barcza és klastromkapu) parancsnokolt, minden 
szögerődben egy-egy. Ezen kapu- és erődparancsnokok fel voltak hatalmazva az 
engedetleneket büntetni és a nyakasokat itéletileg letartóztatni. 

A polgár katonák czéhekbe voltak beosztva; minden czéhnek még a város védfalainak 
épitésekor megjelölt védhelye volt, a polgárok fizetést nem kaptak s önmagukat fegyverezték; 
minden polgárnak régen egy kard, hellebárddal vagy lándzsával és nyillal, később puskával 
kellett ellátva lenni; minden kaput legalább 50 teljesen fölfegyverzett polgár, minden 
szögerődöt legalább 10 polgár védte, oly polgárok, kik a szakálasak (Doppelhacken) kezelését 
értették s a hadtudományban különben is jártasak voltak. Minden kapu- és szögerődben egy 
tüzérmester gondozta és kezeltette a tüzszerszámokat; a várban ilyen több volt. Az överőd 
minden védtornyában legalább 6 teljesen fegyverzett polgár katona volt őrségen, a védtornyok 
közti falakra is kellő számú harczos helyeztetett el. Ezek más fegyverek mellett egy nagy 
harczbárddal is el voltak látva. A magasabb tornyokba (egyháztornyok) őrök állittattak fehér 
és veres zászlókkal; a fehér zászlókkal jelölték az ellenség támadásainak irányát; a veres 
zászlókkal jelölték a támadható tüzvészeket. Ostrom ideje alatt minden harangozás tiltva volt, 
csak egy harang functionált, mely jelzőként használtatott az őrök és a vezérség által. A 
szögerődökön szintén voltak harangok, hogy túlerő támadása esetében segélyt kérő vészjelt 
adhassanak. 

A lakosság magatartására nézve is különböző rendszabályok voltak, igy minden háztulajdonos 
tartozott had idején a nála lakó idegeneket és cselédeket büntetés terhe alatt a hadnagyoknak 
bejelenteni. Ostrom ideje alatt öregek, asszonyok, gyermekek, szóval a harczképtelenek 
tartoztak csendesen házaikban maradni, vizes edényeket, vizes pokróczokat készen tartani a 
netalán támadható tüz elfojtására. Lőni vagy másként zajt ütni, támadást megelőzőleg nem 
szabadott; a kutyákat a városból vagy ki kellett üzni, vagy agyonveretni. 

1507-ből van egy végzése a tanácsnak, melyben elrendeltetik: hogy a biró évenként egy nagy 
hadgyakorlatot (Heerschauen) tartson*1550-ben mindenszentek napján tartott nagy 
hadiszemlén, az egész barczasági haderő, mint feljegyeztetett 10,000 embert tett; természetes, 
hogy ebben benne volt a 10 magyar falu, akkor vár és határőri szolgálatra rendelt, s fejenként 
fegyvert viselő népe is., hogy a polgárok a hadakozásban kiképeztessenek és számba 
vétessenek, ügyelve főleg arra, hogy mindenki pontosan tudja védhelyét a falakon és a 
védelemben a teendők iránt oktatva legyen; a biró arra is gondot forditson, hogy a falakon és 
erődökön a hibák kiigazitva legyenek, hogy ostrom idején az ellenség az ott levőket, nem 
pedig az eltávozottakat keresse. Továbbá a czéhek vasárnap és ünnepnapokon czéllövésben és 
más hadmozdulatokban gyakorolják magukat, pünkösdkor pedig minden czéh zászlója alatt a 
falakra vonuljon, s a szakálasok és ágyúkkal is gyakorolják magukat a czéllövésben; a ki a 
legszebb lövést teszi, az jutalomban részesüljön stb. 

Brassónak ezen hadszervezete fennmardt mindaddig, a mig Erdély az osztrák házból való 
uralkodók alá jutott. Ez uralomnak, a melyet Caraffa jezsuitákkal inaugurált, már akkor 
készen voltak tervei a protestáns ország katholizálása és leigázására; e tervei mindaddig 
végrehajthatók nem voltak, mig a nép fegyverben állott; a fegyvert tehát kivette a nemzet, 
mindenekelőtt Brassó kezéből, mely – mint fennebb előadtuk – fegyveresen szegült ellen a 
Brassóba őrizetet vivő Veteraninak. A fegyverfosztott nemzettel aztán könnyű volt elbánni s a 
zsoldos had karhatalma által támogatott jezsuiták segélyével a katholicismust, s azzal a 
politikai zsarnokságot is honositani. Brassó népe ez idő óta csak is egyetlen egyszer, s akkor 
is, fájdalom, a szabadság ellen fogott fegyvert, midőn 1848-ban mintegy 3000-nyi nemzetőrt 
fegyverzett fel a magyar alkotmány kiirtásának elősegitésére; azonban ezen nagyon sok 



pénzbe került csapat – a mint másutt előadtam – csak egyben tüntette ki magát, s az az 
utólérhetlenség volt a hátra felé való futásban. 

Most, miután ismerjük Brassó ódon erődítvényeit s az azokkal kapcsolatos egykori véderő 
szervezetét, lássuk az egykor hatalmas várfalak keretébe foglalt várost magát, melynek 
biztonságáért e hatalmas erődöv emelkedett. 

A belváros útczái. 
Az öreg várfalak gyürüzetébe egy fiatalon-vidor és mozgalmas várost találunk, mely ha 
külsőleg megtartá is régi mezét, benn egészen uj szinezetet öltött; szép széles útczáit az ujkor 
kényelmi igényei szerint épült házak szegélyzik, az útczákon kitünő jó kövezet, melynek 
tisztán tartására nagy befolyással vannak a mindenik útczán – fedett mederben – végig 
vezetett vizcsatornák. Minden lépten csorgók csörgedeznek, melyeket a távoli Salamon 
köveitől mesterségesen levezetett havasi források kitünő vize táplál. Néhány év óta 
légszeszvilágitása is van Brassónak, melylyel Erdély minden városát megelőzte. 

Brassó belvárosa más keritett városainknál sokkal rendszeresebben épült; itt nem találunk, a 
tér korlátoltsága által igazolható, szük útczákat, sötét sikátorokat, hanem rendszeres s 
egymással egyenközüleg vonuló, a belvárost egész hosszában átfutó széles útczákat, melyeket 
szintén párhuzamosan menő útczák szelnek át. Brassónak öt hosszirányú főutczája van: 
klastromútcza (Klostergasse, ulicza vámi), nagy-útcza (Purzeng., Strata cardaralilor), a 
kórház-útcza (Spitalg.), fekete-útcza (Schwarze g., Str. Negra) és a keletoldali várfalnál 
elvnuló vár-útcza (Burgg., Str. Funariloru). Szorosan véve 6-ik hosszirányú útczának 
vehetnők a klastrom- és nagy-útcza közti sütő-útczát (Proviant-G.) is, melynek rózsapiacz 
(Rosenanger-Platz) nevet viselő felső része egy ház alatti folyosó által függ egybe a nagy 
piaczczal. Ez útczák mind északról délirányban futva szelik át a belvárost; a központon levő 
piaczon felül azonban nevet cserélnek, s mivel itt a város keskenyebb térre van szoritva, 
négyre apadnak. A klastrom-útczának piaczon felül való folytatása lópiacznak (Rossmarkt, 
Targu kailor) neveztetik. A nagy-útczának folytatása hiányzik, illetőleg azt a lópiaczczal 
egybefolyó Czinterem vagy templomudvar alkotja. A kórház-útcza a piacz alsó részével egy 
irányban levő tehénpiacznál (Kuh-Markt) megszünik; ellenben a fekete-útcza, e tájt a 
mészáros-útcza, alsó és felső villa-útcza (Gabelgassel) nevű sikátorokká ágazik, s a nagy 
piacz irányában eső halpiacz-útczán felül egyik ága Szentlélek-útcza (Heil. Leichnam-G., Str. 
Skeiloru), a másik felső-ujútcza (ob. Neu-G., Str. nouva) nevet kap. A vár-útcza felső 
melléknévvel a belváros felső részén is egészen a déli várfalakig folytattatik. 

Ezen hosszirányú útczákat nyugatról keletnek futó útczák szelik keresztbe; ilyen az északi 
várfalak közelében futó barátok útczája (Franciscaner-G.) mely a nagy-útczán túl sörház-
útcza (Brauhaus-G.) nevet ölt, s a nagy-, kórház-, fekete- és vár-útczák alsó részét köti egybe. 
Ezt követi, illetőleg ezzel egybefügg a Szent-János-útcza (Johannes Neu-G., Str. greilor), 
mely a klastrom-útczát a nagy-útczával köti egybe. Ezután jön a széles-útcza (Nonnen-G., 
Ulicze poszti), mely a nagy-útczán túl nagy-czérna-útcza (Zwirn-g., Ulitza átszi) nevet ölt, s 
egyedüli, mely a belvárost egész szélességében átszeli. Ezen felül van a nagy-útczát fekete-
útczával egybekötő tehén-piacz (Kuhmarkt, Tárgu boilor); mindezen keresztútczák a 
nagypiaczon alul esnek. 

A nagypiacz keleti oldalából indul ki a halpiacz (Fischmarkt, Targu pestyilor), egy széles 
útcza, melynek Szentlélek-útczán túl eső s még inkább kiszélesedő részét csergepiacznak 



(Kotzenmarkt, Targu strailor) nevezik. Ezeken kivül még több kereszt sikátorok vannak, mint 
a fekete-útczát vár-útczával egybekötő laktanya-útcza; a Szentlélek-útczát a felső-uj-útczával 
egybecsatoló sinór-útcza (Schnur-G., Str. szforai), az ujútczát vár-útczával egybekötő lakatos-
útcza, a lópiaczot Szentlélek-útczával egybekötő Szélyespatak (Breitenbach, Valyea lata) és a 
templomudvart (Nagytemplom tere) Szentlélek-útczával egybecsatoló templom- és iskola-
útcza. E szerint a belvárosban összesen 24 útcza és sikátor van. 

Az útczák lakói leginkább iparágak szerint vannak beosztva; a nagy-útczát az iszonyatosan 
kalapácsoló rézmüvesek, a fekete-útczát a kevéssé illatos timár műhelyek, a várútczát a 
posztószövők lakják. Legelhagyatottabb a vár-útcza, melynek kövezete rosz, patakja fedetlen, 
s az abban kimosandó festett gyapjú halmazok nagyon kellemetlen büzt terjesztenek; ez útcza 
elhagyatottságára – mint mondják – igen nagy befolyással van az, hogy egyetlen senator sem 
lakik ottan. Legszebb és legelegánsabb a klastrom-útcza. 

A nagy-piacz. 
Brassó belvárosának – mint előadtuk – elnevezésileg több piacza van, de azok nem mások, 
mint egyes útcza-részek, hol bizonyos czikkeket szoktak árulni, honnan a piacz elnevezés; 
valóságos piacza vagy vásártere azonban csak egy van: a nagypiacz, mely a klastrom- és 
nagy-útcza felső vége közt a belváros közepén fekszik. Ezen eléggé terjedelmes piacz 
szabálytalan négyszög idomú, mert az a belváros överődjének alakját utánozva, felső részén 
összekeskenyedik. Közepén a magas tornyával büszkélkedő város- vagy tanácsház szeszélyes 
épületcsoportja foglal helyet. 

Az 1420-ban épült tanácsház 1770-ben megnagyittatott és kiujittatott, oly módon, hogy a régi 
műidomokból legfölebb csak nehány kőválasztékkal ellátott széles goth idomú ablak maradt 
fenn. Az épülettel egykorulag átalakult annak magas óratornya is, elannyira, hogy a régi 
könnyüded goth toronyra ma már alig ismerhetünk rá, csak a középmagasságánál levő 
erkélyre nyiló csucsíves ajtó, az ezen felüli osztály négy oldalán levő négy csucsíves ablak, a 
nyugati oldalon levő s lángozott diszművezettel ékes ablakrózsa (körablak) és az alsó 
osztályán levő kőválasztékos nagy ablak képviselik itt a 15-ik század műidomait. A legfelső 
osztály – mint felirata tanusitja – 1528-ban toldatott hozzá; hagyma idomu dísztelen fedélzete 
pedig ujabb korban készült, s leginkább sérti a szemet; mindazonáltal, ily dísztelenitett 
állapotában is a tanácsháznak mint Brassó egyik figyelemre méltóbb épületének képét 
melléklem. 

Külsőjénél sokkal nagyobb figyelmet érdemelne az épület belseje, amennyiben ott van 
elhelyezve Brassónak régi okmányokban gazdag levéltára; azonban ezt az idegen, főleg a 
magyar okmánybuvár előtt féltékenyen rejtegetik, pedig az ily történelmi kincseknek a 
közhasználattól való elvonása nagy hiba, mert az nem nemzetiségi, hanem a hazai történelem 
tulajdona. 

Mondják, hogy a városház alapjának ásásakor találták azon mesés fa vagy lengyökér koronát, 
mely a város czímerében örökittetett, s melytől Brassónak ugy latin mint német neve is 
eredne; más versio szerint az nem lengyökér, hanem termésarany korona volt, melyet igen 
nagy becsben, csaknem szentségként tartottak, s nagyon keveseknek engedtetett meg annak 
megtekintése. Midőn Mátyás király Drákul vajda és a törökök legyőzése után Brassóba jött, a 
tanács szép ezüst edényekkel ajándékozta meg s nagy ünnepélyességgel mutatta meg a 
termésarany koronát; a nagy király figyelmesen vizsgálta e természeti ritkaságot, s Brassó 



czéheinek elismerésül szabadalmakat adott*Lásd Unterhaltungsbl. für Geist stb. 1837. évf. 
156. lap.. Brassóban egyáltalában a korona regéknek nagy kedvelői voltak; a len és 
termésarany korona mellett még egy harmadik, Salamon királynak, a Salamon köveinél talált 
koronájáról is mesélnek; a valóságban pedig Brassóban más korona nem volt, mint valamely e 
városban fogolyként meghalt rácz despotának azon koronája, melyet Brassó 1605-ben 
Bocskainak küldött el hódolata és tisztelete jeléül; s igy Brassó ma már koronátlan. 

A tanácsházzal mint az igazságszolgáltatás helyével összefoglalva megemlitem, még pedig 
dicsérőleg a bünhödés helyét: a várútczában levő fogdát, mely egyike legjobb és 
legczélszerűbben berendezett börtöneinknek 26 szobával, és oly műhely-helyiségekkel, hol az 
adósságért elzárt iparosok mesterségüket folytathatták. 

A piaczsori ujabb épületek közé ékelve megmaradt, a belváros alapulása korszakában 
keletkezett nehány ódon épület; ezek közt megemlitem a ló- és nagypiacz szögletén levő 
Plecher-házat, mely kora renaissance-stylben épült s főleg hegyes torony-tetőzetű, goth 
sarok-erkélye által vonja magára a figyelmet*Csak vonta, mert 1872-ben lebontatván, 
alapjából ujra épült.. A piacz északi oldalán nevezetes volt az Albrichtsfeld-féle ház, melyről 
azt hiszik, hogy régen a fellegvárból levezető alagútnak alsó kijárata e ház udvarán volt, és 
hogy e házból a tanácsházhoz szintén alagút vitt; e ház hátulsó részének földszinti 
helyiségében igen érdekes frescofestvények voltak, melyeket e háznak közelebbről történt 
átalakitása alkalmával semmisitettek meg. A lópiaczon és a fekete-útczában is sok érdekes 
régi házat lehet látni, kőválasztékos gazdag alakitásu goth ablakokkal; de bár mily érdekesek 
lennének is, ki tudna az ily kisebb magánépületek mellett soká időzni, a mikor a nagypiacz 
délsori házainak fedele fölé egy roppant, mindent uralgó épület-tömegnek tünik fel imposans, 
nagyszerű mérveivel megdöbbentő, s még is ellenállhatlanul magához ragadó alakja; egy sötét 
nagy alkotmány, mely még is oly fényes képviselője egy távoli, csodás alkotásaiban magát 
bámultató korszaknak; de mi minden mást feledve, minden mást mellőzve, sietve lépdelünk a 
nagypiacz délkeleti szögletének szűk sikatora felé, még csak néhány lépés, s előttünk áll 
nemcsak Brassónak, hanem egész Erdélynek legnagyszerűbb műemléke, a mely nemcsak a 
régészt, hanem bizonynyal mindenkit meg fog lepni, el fog ragadni; ott tűnik fel a szűk, 
fösvényen körülépitett cinterem (Kirchhof) terén Brassónak nagyszerű basilikája, a melyet itt 
egyszerüen Feketetemplomnak neveznek azért, mert az annyi századok viharjaival daczolt 
templomnak faragott kőből épült falai részint a régiség, de még inkább számos égések által 
megbarnultak; de lépjünk közelebb, hogy ezen nagyszerű műemléket vizsgálatunk tárgyává 
tegyük. 

A brassai basilika. 
Boldogult Schultz F. – kinek kora halála oly nagy csapás volt nemzetünkre – elragadtatásában 
igy ir Brassó főegyházáról*Lásd „Archeologiai értesitő” 1870-ik évf. II. k. 180–181. lap.: „Ha 
Brassó főegyházát tekintjük, távol képzeljük magunkat Erdélytől… mert a többi szegényes 
erdélyi épületek között ezen egyház tünemény, mely kábit! Egyrészt nem tudjuk felfogni, 
miként győzte a költséget*Nem is épitette azt önerején Brassó, hanem a mint alább 
kimutatom, az ország és európai gyüjtés segélyével., másrészt pedig, miként lehetett ily 
nagyszerű épületet oly háborús időben létesitni? Midőn e templom épült, bizton nagy 
épitészeti iskola volt Brassóban, s azon kivül még sok épülhetett – de sajnos Brassó 
templomai s profán épületeiből alig maradt reánk valami.” 



Alig lehetne a brassai basilikát jobban dicsérni, mint Schultz fennidézett szavainak ideiktatása 
által, mert a mester, ki Európa legnagyszerűbb műemlékeit tanulmányozta, ki azokat leirta és 
ismertette, ki a műrégészetben európai tekintély volt, bizonyára csak olyan épület előtt 
lelkesedhetett, a mely azt megérdemli; pedig nem csekély a dicséret, a midőn azt Erdély 
hasonlithatlanul első épületének mondja, melynek látásánál Erdélytől távol képzeljük 
magunk; nagy magasztalás, ha meggondoljuk, hogy Erdély, hol a gyula-fehérvári 
nagytemplom, a kolozsvári piaczi templom, a harinai, a segesvári hegycsúcsi templom, a 
szászsebesi, dézsi és a marosvásárhelyi várbeli templom tünik fel, nem éppen oly szegény 
műemlékekben. Schultz ezen dicsérete és az ő bár rövid, de szabatos leirása után alig érzek 
magamban bátorságot arra, hogy ezen nagyszerű műemlék leirásához fogjak; de miután 
Brassó ismertetéséhez kezdettem, még se menthetem fel magamat azon kötelesség alól, hogy 
azt ismertetésem tárgyává tegyem. 

 

A brassai tanácsház déloldalról felvett látképe. (Rajz. Bicsérdy J.) 

Mielőtt azonban e nagyszerű műemléknek vázlatos leirását adnám, szükségesnek tartom rövid 
történeti ismertetését előre bocsátni. 

Ezen szentegyház – mely régi okiratokban Basilica Coronensis néven fordul elő – 1385-ben 
kezdett épülni*Ez évszám volt a templom falkrónikájában, mint az épités kezdetének éve 
felirva. A katholikus plebánia jegyzőkönyvében pedig 1383-ik év van bejegyezve, mikor 
Fronenius Tamás brassai decán és lelkész leteszi és megszenteli e templom alapkövét., s 
Fasching szerint 40 év alatt készült el; azonban ugy látszik, hogy Fasching tévedett, mert 
hogy az általa jelölt hosszú idő sem volt elégséges ezen nagyszerű épület teljes bevégzésére, 
mutatja az, hogy Zsigmond király 1437-ben (halála évében), megszorgalmazza e templom 
tovább épitését, s hogy 1474-ben még mindig nincsen fölszerelve. 

Különben Zsigmond, e szenvedélyes épitő királyunk, nagy érdekeltséggel viseltetett ezen mű-
emlék létesitése iránt, mert a mellett, hogy maga is tetemes összegekkel járult ahoz, még az 
országban, az ország rendei között is többszörös gyüjtéseket rendele el, a püspököket és 
zászlós urakat adakozásra ösztönözte, sőt még külföldön is gyüjtéseket rendezve, a pápákat és 
külföldi uralkodókat is megjáratta, az ország adójából pedig 300 aranyat rendelt a brassai 
basilica épitési költségeinek fedezésére; a barczasági népnek, hogy az anyaghordásban 
segélylyel légyen, több évi adóját elengedte stb. A városban lakott magánosok is sokat 
áldoztak, legtöbbet Ágotai Sándor Tamás brassai lelkész, ki 1413-ban Zsigmond királytól 
nyert zernyesti és toháni birtokát ajándékozta a templom épitési költségeire. Nem keveset tett 



e szentegyház épitésére és fölszerelésére a „Corporis Christi” nevű confraternitás*Ezen 
társulat templomok épitése és a keresztyén hit terjesztésére 1328-ban a pápai birodalom 
Gualdó nevű városában alakult., mely társulat e templom épitése korában Brassóban 
fióktársulatot alapitott; e társulat emléke máig is fenmaradt a Heilige Leichnams-Gasse és ily 
kapu elnevezésében. Ily erélyes közreműködés és segélyezés mellett is a nagyszerű épület 
teljes bevégzése hosszúra húzódott, elannyira, hogy az még Mátyás király támogatását is 
igénybe vette, mit tanusit a templomban most is meglevő czímere e királynak, melyet annak 
emlékeül véstek oda, hogy nagy királyunk is segité e templom teljes bevégezését; hogy pedig 
Mátyás uralkodása első korszakában e templom még épités alatt volt, arra adatul szolgál IV-ik 
Sixtus pápának 1474-ben april 13-án kiadott azon bullája, melyben mindazoknak, kik a 
brassai szentegyház épitésére és fölszerelésére segitséget nyujtanak, bünbocsánatot 
engedélyez*Ezen bullát egész terjedelmében közli Theiner Monumentája II. k. 446. és 447-ik 
lapján, röviden értelme ez: A dicsőségesen uralkodó Mátyás király birodalmában a milkovai 
dioecesisbe osztott Corona, másként Brascho városa, mely a kereszténység véghatáránál 
fekvő virágzó város, a pogány törökök által feldulatván és kifosztatván, az ottan sok 
költséggel faragott kőből épülni kezdett temploma a boldogságos szűznek, nem készülhetett 
és nem ékitethetett fel illőképen; azért, hogy az gyorsabban elkészülhessen és 
fölszereltethessék, Isten kegyelméből, mindkét nemen lévő gyónóknak és bűnvezeklőknek, 
kik e templomot Sarlós boldogasszony és azt megelőző és követő két napon meglátogatják, 
annak épitésére segélyt nyujtva meggyónnak, minden egyes esetre, midőn ezt teszik, hét 
esztendőt s ugyanannyi quadragenát elengedünk bűn vezeklésükből. És Riodel János mostani 
lelkész és követünknek megengedjük, hogy ezen napok szükségleteire 15 rendes gyontató 
atyát állitson be; kik még a püspöki hatáskörbe tartozó bűnökben is bűnbocsánatot 
adhassanak. – És ezen kegyes bűnbocsánat hatályát kiterjesszük mindazokra, kik ezen egyház 
épitésére és fölszerelésére kegyajándékot tesznek stb. Ezt 1516. dec. 29-én Leo pápa is átirja 
és hatályba helyezi. Lásd Benkő Milkovia I. 178.. 

Az adományozók és adakozók nevei mind fel voltak a szentély falára jegyezve, de azok, 
fájdalom, az 1689-iki nagy égés alkalmával megsemmisültek, s ekként ha azt részletezni nem 
tudjuk, de a fennebb közlöttek is elégségesek annak bebizonyitására, hogy ezen templomot 
nem Brassó épitette, – mert egy város vagy vidék elégtelen egy ily nagyszerű műemlék 
emelésére – hanem az épült a király és ország segélyével, a vidék és a város több évi adójának 
arra forditásával, a szomszédos országrész munkaerejének oda rendelésével; épitette azon kor, 
mely nagyszerű műemlékek létesitésében találta örömét; épitette azt az országnak vallásos 
kegyelete Isten, és ama – nagyszerű dolgok előállitására hivatott – kor dicsőségére; emelte 
azért, hogy az utókornak egy bámulatos műemléket, egy kőbe vésett történeti és épitészeti 
kincset hagyjon hátra, s Brassó: a hadászatilag erős fekvésű keritett város ezen nagyszerű 
épitészeti műemléknek csak letéteményese volt, hogy az a harcz dulásai ellen védve legyen. A 
teljesen elkészült templom Nagyboldogasszony tiszteletére volt szentelve, a Szűz Mária, 
Megváltó és apostolok aranyozott ezüst szobraival díszitett fő oltáron kivül, még más 22 oltár 
volt abban elhelyezve, s belberendezésének nagyszerűsége öszhangzásban volt az egész 
nagyszerűségével. 

A reformatió terjedtével, midőn a Honterus által hirdetett tisztult vallást egész Brassó 1542-
ben befogadta, a templom is a hivekkel együtt a lutheránusok kezére ment át, s azóta 
folytonosan ezen hitfelekezetet valló szászok birtokában van. 

E templomot a keletkezése óta lefolyt századok hosszú során sok baj és viszontagság érte. 

1516-ban földrengés rongálta. 



1526-ban augusztus 24-én iszonyú felhőszakadás volt; a város falait ledöntő árviz oly nagy 
mennyiségben tódult a városba, hogy a templom ujból halastóvá változott át (mint Teutsch 
mondja, vonatkozva arra, hogy régen a templom helyén halastó volt). 

1534-ben ismét földingás rongálta. 

1689-ben tüzvész pusztitá e műemléket, midőn annak boltozata is összeomlott, az oltár ezüst 
szobrai elolvadtak, s a templom egész belbutorzata megsemmisült. De mindezeknél inkább 
kell fájlalnunk a templom falkrónikájának eltüntét, mert az történeti kincs volt, mert az 
valóban kőbe vésett története volt a multnak; ugyanis szokásban volt, hogy az e várost és a 
hazát érdekelt események, viszontagságok rövid sorozatát mindig egykorulag bevésték a 
templom falaiba. Ezen jegyzetek a templom alakulásától kezdve egész 1571-ig jöttek le, s 
ekként magukba foglalták hazánknak legeseménydúsabb két századát, a Hunyadiak és nagy 
Szolimán korszakát. Ezen a tüz által megrongált becses történelmi kincset 1772-ben 
levakarták a lelkiismeretlen balga templom igazitók, s ma azoknak csak leirását birjuk Ziegler 
és Tatler után*Lásd Unterhaltungsbl. für Geist. stb. 1839. évf. 18–23. számában.. 

Legujabb átalakitása és kijavitása e templomnak a mult 1865-ik évben történt, mikor a 
nagyszerű ódon templom szentélyébe sehogy sem illő régibb oltár helyére egy a templom 
épitészeti modorával összhangzó goth izlésű szép oltár emeltetett. Ez alkalommal a szentély 
talaja fennebb emeltetvén, a templom oldalfalából és a padozatból 20-nál több sirkő vétetett 
ki, melyek most a templom különböző részeibe és a kar alatti előcsarnokban vannak 
elhelyezve. Ezek között sok igen csinos faragásu s kiszinezett dombormüvű alakokkal ékes 
sirkő van, s mivel a szentély alatti kriptába voltak eltemetve Honterus, Wagner, Fuchs, Weis 
Mihály s más Brassó és a reformatio történetében szerepelt személyek*Brassó nagy-
templomában az oltár mellé van eltemetve a Gritti által Felméren nyomorultan legyilkolt nagy 
hazafinak Czibak Imrének jenicsérek által elmetszett feje is. Kővári Erd. Tört. 3. k. 42. lap és 
Istvánfi 123., mennyire érdekes és közhasznu lenne azoknak történeti kritikával való 
ismertetése. Valóban csodálnunk kell, hogy Brassó szász értelmisége között nem találkozott 
senki, ki az ily történeti emlékek ismertetésére adná magát, valamint bámulhatjuk, hogy nem 
találkozott mindeddig a tudós szászok közt egy sem, ki ezen classicus multu, s jelenben is 
legérdekesebb városnak, az abban található műemlékeknek, s főként e nagyszerű templomnak 
ismertetését magának feladatául tűzte volna ki, mikor már jelentéktelenebb városok: mint 
Medgyes, Segesvár és Szeben is birnak ily leirásokkal és egyediratokkal. Pedig ily munkát 
csak is benszülött hajthat végre, mert idegen azt nem teheti, arra sem ideje, sem alkalma nem 
levén, főként azon féltékenység mellett, melylyel régi okmánygyűjteményeiket – melyekben 
oly gazdagok Brassó levéltárai – az idegen előtt féltékenyen dugdossák, s nem hogy 
tanulmányozásra, de még megtekintésre sem igen adják elő, azért e városnak hű részletezett 
leirását csak arra hivatott benszülött készithetné el; az idegen – miként én is – csak futólagos 
vázlatot adhat, mely az itten útazót egyre-másra figyelmezteti, de a mely a legjobb akarat 
mellett sem lehet Brassónak tüzetes ismertetése. 

A szentély nagy előtanulmányt igénylő sirköveit ha tüzetesen nem irhatom is le, de legalább 
szükségesnek látom a nevezetesebbeket megemliteni. Honterus sirköve az oltár talapzatba van 
elhelyezve, az őt méltán megillető helyen, de roppant terjedelmű feliratai a rajtajárás által 
nagyon el levén koptatva, azt nem adhatom. A kar alatt elhelyezett sirkövek közt 
nevezetesebbek: 

egy sirkő 1511-ből olvashatlan felirattal. 



Chrestelts György biróé † 1672-ben. 

Manchesch János biróé † 1699-ben. 

Simon Abelius rectoré, ki 1593-ban szül. 

Rether András biróé † 1707-ben. 

Neidel Kristof questoré † 1742-ben. 

Filtisch János rectoré † 1743-ban. 

Closius Mártoné † 1784-ben. 

De mindeniknél szebb, egy évszám nélküli, melyen Drauth János és két Simonnak (apa és fiu) 
van domborművü s gazdagon szinezett mellképe kifaragva. Ezen többnyire renaissance kori 
sirkövek művészi faragás szempontjából is érdekesek, de még érdekesebbek kiszinezésük 
élénksége és szépsége által, ugy hogy ritkán, nálunk főkép éppen nem lehet oly szépen 
sikerült szobor polychromiát látni. De érdekesek azok szobrászatilag mint arczképek is, s még 
érdekesebbek az azok által előtüntetett díszöltözetekre nézve, mert azok egytől-egyig mind 
magyar díszöltönyben vannak előállitva, a miből a mostani szászok megtanulhatnák, hogy 
őseik korán se voltak a magyar nemzetnek és daliás viseletének oly ellenségei, mint mostani 
utódaik. Van e sirkövek dombor alakjai közt sok olyan, a melyeknek valóban csipke 
finomságu faragványain aranyműveseink a régi ékszerek gyönyörű mintáit 
tanulmányozhatnák. Szóval oly sok tekintetben érdekesek e sírkövek, hogy azoknak 
kiszinezett rajza méltó helyet foglalhat Brassó remélhetőleg megirandó monographiájában. 
Pedig ezek csak kisebb részét alkotják azon sokkal nagyobb sirkő gyüjteménynek, mely a 
szentély alatti most elzárt altemplomban (kripta) van elhelyezve. Ezen emléklapok mindenike 
egy-egy élettörténetet képvisel, azok összege nagy történeti kincset tartalmaz. Hány nevezetes 
embernek van ott meg arczképe és életmozzanatainak nevezetesebb vonása följegyezve. Ott 
az egész szentély alját elfoglaló kriptában a mult van eltemetve; annak eseményeit 
tanulmányozni, egybegyüjteni most kellene, mig az idő és az emberek kiméletlensége azokat 
szét nem tördeli, meg nem semmisiti; mert azon nemzet, mely multjának emléktöredékeit 
becsülni nem tudja, mely multjának önérzetével, ismertével nem bir: az a jelenben nagyra, 
nemesre lelkesülni képtelen, s jövője iránt nagy reményeket nem táplálhat. Most miután e 
templom történetében némileg tájékoztatva vagyunk, lássuk magát az épületet. 

     Brassó temploma egy három hajós goth izlésű csarnokegyház és pedig egyike a késő goth 
izlés nagyszerűbb és monumentalisabb alkotásainak, melyen ezen épitészet meglepő 
magasztossága, légi könnyűdedsége, s dus díszitési műizlése, az egésznek megható 
nagyszerűségével öszhangzatos párhuzamban van tartva; és ha az a külföld nagyszerűbb goth 
domjaival nem állhatja is ki a versenyt, de honunkban bizonyára az e nembeli műalkotások 
legmegragadóbb példányát mutatja fel, bár a későbbi kontár ujitások nagyon sokat ártottak, s 
főleg belsejét csak nem egészen kivetkőztették eredeti alakjából. 

Mérték arányáról és nagyságáról megközelitő felméréseim leginkább fogalmat adhatnak, ezek 
szerint (a templom belvilágát véve): 

a szentély hossza 36 lépés 

hajó hossza 50 lépés 



kar alja és toronycsarnok 21 lépés 

és igy az egész épület belvilágának hosszúsága teszen 107 lépés 

Szélességi arányai következők: 

szentély szélessége 22 lépés 

középhajó szélessége 17 lépés 

a középhajó hosszával biró mellékhajók szélessége egyenkint 8 lépés 

és igy legnagyobb belvilági szélessége 33 lépés 

 

A brassai basilika, az ugynevezett feketetemplom délnyugatról nézve. (Rajz. Greguss Ján.) 

Már most lássuk ez arányok betöltését és az épület bel berendezését. A szentély a tizenhatszög 
5 oldalával záródik. A záródás három közép lapján a symbolicus három ablak foglal helyet, 
két-két ablak van a hosszentély mindenik oldalán*Egyike ezeknek a sekrestye helyén levén, 
csak felső részén van áttörve, alsó része csak jelölve van. és igy a szentélyben összesen hét 
ablak. Ezek aránylagos keskenységök mellett nagyon magasak*Magasságuk közel öt öl, 3 egy 
fél láb szélességnél., csúcsívesek s teljes épségben megmaradt díszművezetük a négy és 
háromlevél különféle combinatiójából van dúsan alakitva. Belbélletük három horony közé 
foglalt körte és hengerrel van tagozva; külbélletük tagozata még ennél is dúsabb*A szentély-
zárolás három ablaka és a hosszszentély déli ablakainak bélletét kivülről három horony közé 
foglalt körte és henger, és észak oldali ablakok külbéllete három horony és két körte taggal 
van ékitve. A hajó ablakainak külbélletét három horony és két hengerpálcza ékiti.. Ezen 
csaknem a tető boltozatig felnyuló ablakok a szentélynek kiváló könnyűdedséget adnak, s a 
világosság behatásának tág tért nyitván, eltávolitják azon rideg komorságot, mely a 
kisebbszerű goth egyházaknál éppen az ablakokkal való fösvénykedésen alapul. A szentély 
közepén két sorba helyezett 6 nyolczszög pillér emelkedik fel, melyeknek csinosan idomitott 
jóniai fejezetére voltak nyugasztva a boltozat gerinczei, mig a fal felől a nyolczszög 
félszelvénye alkota talapzatról emelkedő faltőkre voltak levezetve, mely faltők öt henger és 
négy horonnyal tagozvák. Ily tagozat ékithette a boltozat gerinczeit és hevedereit is; de azok 
ma eltűntek, mert az 1689-ki nagy égéskor ugy a szentély, mint a hajó eredeti boltozata 
beomolván, helyébe durva, nehézkesen lapos, s minden gerincz és heveder nélküli újabb 
boltozatot csináltak a műértelem és műizléssel nem biró templomujitók. Ezen kontár 
odatoldás nagyon sokat árt az egyház összhangzatos nagyszerűségének, s boszantólag sérti 



még a kevés szakismerettel biró szemét is, a szakértő műizlését pedig fájdalmasan 
botránkoztatja meg. Miként ezen műfogalmában oly szép szervezetű szentélynél a barok 
boltozat sérti a szemet, ugy megbotránkoztatja a merészen fellövelő diadalívnek ez alapon 
történt megcsonkitása is, melynek fellövelő csúcsíve a boltozathoz idomitva, laposra 
nyomatott össze. 

A szentély két oldalán később oda épitett páholyok, s a mellékhajók fölötti karzatra vezető 
csigalépdék grádicsházai vannak elhelyezve, melyek kisszerű alakjaikkal szintén sértik az 
öszhangzatot kereső szemet*Ezen páholyok pár év előtt lebontattak.; hanem az igen szép 
faragványu szentélyszékek a fametszésnek igen remek példányait mutatják*A szentély-
székekben és a karzatokon igen sok régi török szőnyeg, több igen szép rajzu és szinezetű oly 
ritka példány van, hogy még magában Törökországban se igen lehet hasonlókat találni. E 
templomban a családoknak külön széke, a czéheknek a karzaton és azok alatt külön 
meghatározott helye van., valamint az 1865. emelt egészen aranyozott goth izlésű oltár*Ezen 
remek oltárt Roggenhofer Mátyás csinálta Barchos mérnök terve szerint. a szemnek igen 
kedves nyugpontul szolgál. Ez oltár talapján szép dombor faragásban azon jelenet van 
előállitva, midőn Honterus a brassai tanácsos és polgárságot a lutheránus hitre tériti át; az 
egykoru rajz után készült domborműven ugy Honterus mint környezői magyar díszöltönyben, 
bajusz és szakállal vannak előállitva; ezt lehet észlelni a fennebb emlitett sírkövek még azon 
féldombor alakjain is, melyek a mult századból valók, mi mutatja, hogy a szászok a magyar 
érzelmekkel, a magyar nemzeti öltönyt is egészen elsajátitották volt. Mennyire elhagyta a mai 
ivadék őseinek nem csak mezét, hanem érzelmeit és politikai hitvallását is; mennyire eltértek 
azon útról, melyen az ősök öt század viharjain át hazát és nemzeti szabad intézményeiket 
fenntartva, s e haza többi népeivel testvéri egyetértésben élve előre törtek; mily megállapodás 
nem csak, hanem visszahanyatlás következett be e jóra fogékony nép érzeletében. Bizonyára, 
ha az ott nyugvó ősök most fölébrednek, nem ismerve ezen sirjaik fölött tomboló újöntetű 
nemzedékre, vissza kivánkoznának békés sirjaikba. Hagyjuk azért mi is a busitó jelen 
kincsinyes képeit, s térjünk vissza a mult emlékeinek megnyugtatóbb észleléséhez. A 
szentélyt ismerjük már, most vizsgáljuk az épület hajóját. 

Ez most három hajós, a törpe mellékhajók fölé karzatok vagy emporok vannak helyezve, 
melyek a középhajó magasságáig emelkednek. Az ablakok magassága, (melyek a szentélyével 
egyenlőek) s főként a közép- és mellékhajók vállvonalánál egész a boltozatig felnyuló 
nyolczszög pillérek*E pillérek ugyanazonosak a szentély pilléreivel, csakhogy azoknál jóval 
testesebbek. Ily pillér 5 van mindenik oldalon. arra mutatnak, hogy eredetileg a mellékhajók 
is a középhajó magasságával birtak, s hogy azoknak mostani eltörpitése s karzatositása 
későbbi átidomitás. Erre mutatnak a karzatot tartó és a pillér párok közé alkalmazott 
félköríves arcádok (válivek) szegélyzetei is, melyek oroszlány, delphin s más állat- és 
növénydísz alkotta gyámkövekről indulnak ki, s mig e díszlet egy része a pillérek mellett 
feknyuló tornyacsba (fiale) megy át, addig más része a válívek nyilatát öleli körül. Ezen 
szegélyzet leginkább a késő goth kor fodros vágású husos növénydíszéből alakult, de oly dús 
változatosságban, hogy a tiz válívszegélyzet közül egyik sem hasonlit a másikhoz, s oly finom 
kivitelével a legphantasticusabb levél, gyümölcs és alakok összefonódásának, hogy azoknak 
csipkeszerű finomságát s könnyűded átlátszóságát méltán megbámulhatjuk, mert ezek 
alakitásánál a kőfaragás a szobrászat tökélyéig emelkedett, a fogalom szépségét a kivitel 
tökélyével párositván. A déli oldal közép pillérének a fő hajóra néző oldalában szép dombor 
faragással Brassó város czímere*Ez Brassó koronázott fagyökérből álló ujabb czímere, azt 
hiszik, hogy azt Honterus a reformatio győzelme emlékére helyeztette oda. fölé van illesztve 
Mátyás király hollós czímere, mi a fennebb közöltem adatokkal öszhangzatosan bizonyitja, 
hogy e templom teljes kiépitését csakis Mátyás korában érte el, s nem lehetetlen, hogy a 



mellékhajók ezen éppen nem előnyös eltörpitése alatta, az ekkor már hanyatlani indult goth 
épitészet tévfogalmai szerint vitetett végbe, annálinkább hihető ez, mert a válívek szegélyei a 
késő góth kor ornamentikájának jellegét viselik. 

A középhajó boltívezete is a szentélyével egykorulag készült uj, de a mellékhajók boltozata 
régibb; annak két horony közti két henger pálcza s csucsán átszelt háromszöggel tagozott 
gerinczei és hevederei belül a középhajó pilléreibe folynak be, mig a fal felől díszes faltőkre 
nyugasztvák, melyeknek fejezetei a déli oldalhajóban korinthizálók, a nyugatiban pedig a 
felforditott attikai lábból alakultak. Ezen nyugati oldalhajó boltozatának zárkövei egyikén 
Brassó ujabb czímere (koronázott fagyökér), másikán minuskel betükkel e felirat van 
bevésve: 

„Anno Xsti 1511. die 20. Octobr.” 

mely felirat, ha nem kiigazitást jelöl, akkor ez egyház teljes bevégzését, s a mellékhajók ezen 
eltörpitését Ulászló korára hozhatjuk le. 

Az oldalkarzatok szinvonalán felül fekvő hátulsó kar három félkörben záródó válíven 
nyugszik, melyek közül a középső jóval tágabb a más kettőnél. Ezen karban van felállitva 
azon nagyszerű orgona, mely nemcsak hazánkban a legnagyobb, hanem Európában is a 
harmadik helyet foglalja el. Ezen orgonát berlini Buchholz Ágoston 1835–38-ban készitette 
10,000 porosz tallérért, Brassó ezen kivül ingyen anyagot s helyiséget adott az azon dolgozó 
iparosoknak. 1838. april 17-én történt meg e mestermű ünnepélyes fölszentelése, mely 
alkalommal az egybesereglett nagyszámú nép előtt Greissing Kristóf tartott emlékbeszédet és 
beszentelési imát; ekkor megszólalt a mester (Buchholz) által kezelt nagyszerű hangszer, egy 
e nap emlékére készült cantatet s Händel Messiását, Mozárt feldolgozása után, adván elő. Az 
egyházi ünnepély után Buchholz tiszteletére nagy banquette rendeztetett, midőn egy ezüst 
pokált és értékes gyürüt kapott emlékül. Ez rövid története ezen 50,000 frtba került 
orgonának; már most lássuk röviden annak egyetemleges nagyságát, beosztását és szerkezetét. 
Az orgona magassága 43, szélessége 32, mélysége 10 rénusi láb. Van 62 hangja, 4060 sípja, 
76 registere, négy manualeján 56 billentyüje és 27 pedaléja. E szerint sípszámra csak a 
drezdai Frauenkirche orgonája (6666 síp) és a harlemi templom orgonája (4292 síp) mulja 
felül; registerei számára azonban a brassai orgona az első helyet foglalja el. Van 9 fuvója, 
mindenik 10 láb hosszú és 5 láb széles, és 12 szélkamarája. A boltozatig felnyuló óriási 
sípokkal ellátott orgona aranyozott kerete goth izlésben lévén készitve, az nem kis mértékben 
foly be az egyház díszitésére, szakértők kezében pedig bámulatos hangszer, melyben meg van 
a dörgésszerű, és a templom ablakait reszkettető megdöbbentő hangoktól a szivreható 
olvadékony üveghangokig le minden árnyalat s most egy nagy zenekar hatalmas ütemei, majd 
a fuvola távolból hangzani tetsző mélabús harmoniája hatja meg a szivet; néphymnusunk ez 
orgonán eljátszva nagyszerű és megragadó, és azt meghallhatja minden itten átútazó, mert a 
nagy tökélylyel játszó orgonista Mausz ur 5 forintért*Ez az orgona kezelési és fenntartási 
költségeire fordittatik. mindenkinek egész készséggel eljátszik néhány darabot és az valóban 
oly nagyszerű hangverseny, melyet nem élvezni nagy önmegtagadás lenne. 

Ez egyháznak is meg van azon – a magyarhoni goth egyházaknál előforduló – sajátos 
berendezése, mely szerint a két toronycsarnok a mellékhajók nagyobbitására fel lett 
használva, ugy, hogy a középhajó előcsarnoka mellett kinyujtva azzal szervi egybeköttetésbe 
hozva semmi elvesző tért nem hagynak fenn. A mellékhajók ezen kinyujtása itten a két torony 
alá esik. Most csak a nyugati van nyitva, mert a keleti később oda illesztett fallal különittetett 
el. 



Még fel kell itten emlitenem némely az egyház belbutorzatához és fölszereléséhez tartozó 
régiséget. Gazdag ilyenekben főként a sekrestye*A sekrestye is régi, alkalmasint a 
templommal egykorú, ódon boltozatának egyik zárkövén Krisztusfő, másikán az „agnus dei” 
dombor műve látható., hol még a katholikus korból fenmaradt régi díszöltözékeknek 
(pluvialék, misemondó öltönyök) egész gyüjteménye van összehozva, melyek a dombor 
hímzéseknek bámulatos példányait mutatják. Van főként egy fekete bársonyból készült ily 
misemondó öltöny, melynek keresztidomú beillesztésén egészen kiemelt dombor alakok 
vannak finom arany és ezüst hímzésben alkalmazva, trónon ülő király és szentek. Ez alakok 
az árpádházi királyok érmein észlelhető byzanczi modorban alakitvák s szakértők azt a 
templommal egykorunak, tehát a XIV-ik század végén készültnek hiszik; ha ezt 
elfogadhatnók, akkor a koronázási palást után második ilynemű régisége lenne honunknak. 
Ezen régiségekről Schultz Ferencz igy ir: „A templom sekrestyéjében egy becses hazai 
kincset tartanak, de nem őriznek; ezen kincs számos mise-ruhából áll, melyek hímzés 
dolgában remekművek, s melyek belbecse darabonként meghaladja az ezreket. Minden ily 
ruhát külön-külön egy üvegszekrényben kellene tartani; de hát itt nincs kegyelet, nincs sziv, 
nincs elég valódi civilisatio. E ruhák mint lombtárban függnek egymáshoz szoritva, és az 
idegen elé ugy hányják oda, mint valami rosz pokróczot. S még azzal sem lehet a 
kegyelethiányt menteni, hogy nem tudják a tárgy becsét, mert ezen ruhák a bécsi műipar-
muzeumban voltak és ott megérdemelt dicséretben részesültek.” Schultz e szavai fölöslegessé 
teszik az én megrovásomat s ösztönt nyujthatnak szász atyánk fiainak arra, hogy e 
műkincseket megbecsüljék és védjék az időelőtti megsemmisüléstől; mert a 
protestantismusnak jól felfogott szelleme nem ellenzi, sőt ránk parancsolja a mult emlékeinek 
tiszteletét; itt nem katholikus, hanem művészeti emlék-kincsekről van szó, mit bármily vallású 
művelt embernek tiszteletben kell tartani. Különben a szász papok ezen régi öltönyöket 
némely kiválóbb ünnepélyességeknél napjainkban is használni szokták. 

 

Igen szépek s nagy műbecscsel birnak a templomi szent edények: kelyhek, urvacsoránál 
használni szokott kannák, nagyrészt a 16. és 17-ik századból*Egy gyönyörű áttört művű 
kehely 1511-ből, egy másik 1504-ből, egy remek füstölő 1661-ből.. Ezek műbecsük mellett 
még azért is érdekesek, mert mint honi (brassai) készitmények mutatják, hogy azon korban az 
arany- és ezüstmüvesség mennyire fejlett és előhaladott volt honunkban; ugy ezeknek mint a 
régi díszöltözékeknek rajzát közölni s azoknak szakismerettel részletezett leirását adni hivatva 
van az, ki ezen egyház monographiájának megirására vállalkozni fog. Én ezekre csak 
felhivom az útas figyelmét, hanem melléklem rajzát azon nevezetes bronz keresztelő 
medenczének*Ezen keresztelő medenczéről az a hiedelem, hogy Konstantinápolyból hozatott. 
Nem valószinütlen, hogy azt a török dulások alkalmával Budáról vagy másunnan az 
érczholmit kedvelő törökök magokkal vitték, és a brassai kereskedők, miként Mátyás 



könyvtárának több könyveit, ugy ezt is megszerezték, és visszahozták. Ezen költöztetés alatt 
törhetett le talapzata is, mely ma hiányzik, s mely tövének modorában áttört szép mű lehetett., 
mely a templom közepén áll, s mely ismét Mátyás király korának egyik becses műemléke. 
Képünkből látható szép műidoma mellett*Minek sokat árt az, hogy talpa falépcsőkkel van 
eltakarva. főként nevezetes a rajta levő köriratért, melynek megkicsinyitett hű másolatát ide 
csatolom. 

Első sor: 

 

Második sor: 

 

Harmadik sor: 

 

Negyedik sor: 

 

Ötödik sor: 

 

Vagyis: 
Quid mirabili (miribilius) extare poteit (poterit) qm (quam) vigo (az o r összeirása) 
infantulum genueit (genuerit) q (qui) Mris (matris) sue pr (pater) fuit, Maia (Maria) vgo 
(virgo) nomata (nominata) legitur que mudi (mundi) Salvatore (Salvatorem) genuisse miatur 
(miratur) et cetea (et cetera). 
A johanne Xtus (Christus) babtisari voluit ut Salvaret nos. 
Sub anno Dni (domini) millesio (millesimo) CCCCLXXII. 



Még emlitést érdemel ezen nagyszerű épületnek bámulatos acustikája, mely oly tökéletes, 
hogy a hajó közép pilléréhez támasztott – szintén régi és igen szép müvű – szószékből 
beszélőnek legcsekélyebb hangja jól elhallik az egyház legtávolibb zugába is. Ezen rövidre 
vont vázlatos leirásom nyujthat ugyan némi tájékozást az útasnak; de az összevéve is csak 
halvány körrajza ezen nagyszerű műemlék belsejének, csak gyenge körvonalozása e fennkölt 
műalkotásnak, melyet több jóakarat mint tehetség és szakértelem állita egybe; azonban addig, 
mig a műavatottabb és kimeritőbb leirásához juthatnánk, ez is némileg hiányt pótló 
útmutatásul szolgálhat ismertetéséhez ezen korát dicsőitő nagyszerű emléképületnek. Hogy e 
vázlat kiegészitve legyen, lássuk ezen szentegyház külsőjét is, mely későbbi kontár 
odaépitések által elferditett állapotjában, az idő s emberek kiméltelen rombolásai mellett is 
sok szép, mondhatnám, itt-ott valódi műbecscsel és műtökélylyel biró alakitást mutat fel. 

Brassó szentegyháza azon korban épült, midőn Európa nyugatibb országaiban a goth műidom 
hanyatlóban volt, midőn eredeti magasztosságának jellegét már veszteni kezdé, midőn a 
fölemelkedő törekvés már tompitva és lenyomva sülyedezett; mert e korban (a XIV-ik század 
vége), nyugaton a tető egyenes vonalát kellemesen változékonyitva feltörő tornyacsok 
(fialen), oldaltámok (strebepfeiler), felszökellő csúcsművek (giebel) már tünedezni kezdenek, 
az oldaltámok ritkán haladva túl a fedél párkányzatot, sután (tompitva) végződnek. Azonban a 
hanyatlásnak ilyen s hasonló mételyei még nem nagyon mutatkoznak Brassó szentegyházán, 
mert hozzánk mint távol eső tartományba valamint az épitészet kifejlésének fénykora, ugy 
annak hanyatlási ideje is jóval későbben (egy egész századdal) jutott el, s azért ezen a 
nyugaton hanyatlást jelölő épitészeti korszakban emelkedett brassai szentegyház, a 
fénykornak több reminiscentiájit tartá meg, s ez főként külsőjén ismerhető fel. Igy oldaltámjai 
jóval tulemelkednek a fedélpárkányzaton, s szép idomú sugár tornyacsokban (fialen) 
végződnek, melyek áttörten (a jour) alakitva csipke finomságu díszművezettel ékitvék; 
oldalain szép idomu és dus faragványokkal ékitett gyámköveken (consolen) álló szobrocskák 
(királyok, apostolok, püspökök szobrai) vannak elhelyezve díszes mennyezetecskék 
(baldachin) alatt. E szobrok, bár az idő vas foga megviselte, mégis kivehetőleg mutatják a 
művészi véső nyomait, nem hiányzanak a vizvetőknél alkalmazni szokott szörnyek sem, 
melyek igen gazdag fantásiával vannak idomitva. 

A szentély záródásának mindenik ablaka között egy ily oldaltám magasul fel, a szentély 
mindenik oldalablaka között kettő. A hajó ablakai között egy-egy, s mivel mindenik oldalon 6 
ablak van, tehát szentély-, hajó- és homlokzatnál összesen 36 oldaltám emelkedik, melyek 
mindenikét feltörő tornyacsok ékitenek, de hogy azok kellemesen változékonyitva legyenek, a 
hajó támoszlopai nem végződnek mind fiálékban, hanem felváltva szobrokban és 
torzművekben; e mellett ez oldaltámok odatapadt tornyacsokkal vannak tagozva, melyek vak 
alakitásu lóherivekkel díszitett háromszogű talapzatra nyugasztvák. Ott hol a hajó a 
szentélylyel összeér, a keleti oldalon, egy a padlásra vezető grádicsház van illesztve, melynek 
gulacsúcsban végződő teteje a tetőpárkányzaton szintén felülemelkedik. A hajónak ugy a 
keleti, mint a nyugati felső végénél, idomtalanul vastag oldaltámok, vagy inkább támfalak 
emelkednek, melyek hogy az eredeti szervezetkor nem voltak meg, s csak később valamely 
kiigazitás alkalmával toldattak oda, tanusitja az is, hogy a templom falával nincsenek szerves 
egybeköttetésben, de mutatja a keleti oldalon levőnek kopott felirata is, melyből ennyi 
kiolvasható: Michaelis Herr – – – – et Michaelis Goldschmidt 1656. 

Ez oldaltámok és a fő mellékkapuk közt, ugy a keleti mint a nyugati oldalon, valamely 
mellékkápolnák – alkalmasint az ily nagyobb templomoknál szokásos babtisarium és 
carnarium – állottak; boltozatuknak gyámkövei, és a bolthevederek darabjai, még most is a 



falhoz tapattan megvannak. Hogy e kápolnákat régen bontották le, azt mutatja az is, hogy az 
emlitett 1656-ban készült idomtalan oldaltámok, e kápolnák egy részének helyére épültek. 

A fedél alatt díszes tető, vagy koronapárkányzat vonul el egészen kereken; azt áttört kerek 
fémerek (medallionok) egymás mellé helyezett sora alkotja, melyek szépen metszett 
négylevél díszművezettel birnak. 

A dusan tagozott csúcsíves ablakok díszművezete (masswerk) meglepően szép, azok az 
alakitási tehetségnek megható példányait mutatják, mindenik különböző idomokat tárván fel. 
Nincsen e templom 24 ablaka között egy is, mely a másikhoz hasonlitna, mert a díszművezet 
mindeniknél más; azok a lángozott alakok, a három és négy levélnek különböző 
összetételeiből gazdag képzelődéssel és ritka szépészeti conceptióval vannak kivive; azonban 
az öszhangzatot kereső szemet sérti az, hogy az ajtók fölötti ablakok, rövidségök mellett a 
többieknél jóval izmosabbak. A hajó ablakainak belbéllete horony, henger és kajácscsal 
tagozott, külbéllete három horony közzé foglalt két henger taggal van díszitve. 

Leginkább remekelt az épitész a számos kapuzatnál, mert azok mindenike önmagában egy 
önálló remekművet állit elő, azok mind különbözők és eltérők egymástól, mindenike a goth 
épitészet dus alakitási képességének egy-egy kitünő, bámulatra ragadó példánya; s azért – azt 
hiszem – azok főbbjeit kissé részletezve ismertetni nem leend felesleges. Kezdjük a délre 
néző homlokzat fő kapuzatán. 

A homlokzat négy oldaltám által van változékonyitva, melyek nem nyulnak felül a 
tetőpárkányzaton, hanem rézsut elcsapva sután végződnek; de ily alakitásukat csak később 
nyerhették s eredetileg azok is fellövelő tornyacsokban végződhettek. Erre enged 
következtetnünk az, hogy azoknak oldalterei diszművezettel, csinos mérművel és kétsoroson 
egymás fölé helyezett tornyacsokkal (fialen) vannak ékitve, melyek a tetőtornyacsok egykori 
lételét föltételezik. E homlokzaton három ablak van; kettő a torony alatti két oldalmezőn. 
Ezek hosszú-nyulánkok, középen a kar behelyezés okozta megszakadással, díszművezetők 
nagyrészt ki van tördelve. A közép ablak ezeknél jóval izmosabb és rövidebb, mert alatta van 
a homlokzat közepére helyezett fő kapuzat (Hauptportale). 

Ezen díszes kapuzat kifelé táguló bélletét egy testesebb és egy vékonyabb körtetagra 
következő két henger pálcza tagozza; mindenikét mély és tág méretű horony különiti el, 
melyek ily szerkezetükben a legszebb árnyhatást idézik elő. A béllet ezen tagjai alól 
kiszökellő talapzatszerű féltőkből (halbschaft) indulnak ki, s felül az ajtónak átszelt lóherivű 
nyilatát (gestürzter kleeblattbogen), és annak megtöréseit követve fenn egyenesen 
(fekmentesen) záródnak. Az ajtónyilat fölötti csúcsmű (giebel) egyszer meghajlitva a kanyar 
csúcsivbe (geschweifter spitzbogen) megy át, s igen diszes keresztvirágban (kreuzblume) 
végződik. Ezen csúcsmű igen csinos gyámkövekről indul ki, s egy része dus 
tekedíszitménynyel ékes tornyacsokba (fialékba) megy át, másik része az ajtó fennemlitett 
csúcsművét kereteli körül. A csúcsmű külpárkányzatát nem a szokásos levélcsomók (krabbe), 
hanem egy dús és kiemelt faragványu acanthus levélfonadék képezi; belső szegélyét pedig 
közbeékelt orridomokkal (nase) elválasztott nyolcz félkörmetszet folyja körül, melyek a 
középen hegyes levelű csúcsívben záródnak. Ezen valóban művészi felfogással alakitott 
csúcsmű fölött diszes mérmű van, vagyis 6 hatalmas horonynyal mélyitett négyszögtér, mely 
vak alakitásu (blende) lóherszegélyzettel van nyugasztva. E horonyokat nyilvesszőformilag 
végződő körte hengerek szegélyzik; ezeken fekmentes párkány, fölötte lapos körív, melyre 
idomtalan (bizonyosan később oda helyezett) polcz-tető (pult-dach) nehézkedik. A cserfából 
készült ajtószárnyak igen díszes dombor faragványu díszművezettel vannak ékitve. Ezen szép 



kapuzatnak mellékelt képe (lásd az I-ső számu képet) rövid leirásomat legérthetőbben egésziti 
ki. 

A homlokzat délkeleti szögletén a négy osztályzatu magas torony emelkedik (fala 15 öl 
magas, egész magassága fedéllel együtt 23 öl), mely a négyszögből, nyolcz szögbe menő 
gulacsúcs fedéllel van koronázva; hosszú keskeny felső ablaka köríves; tetőpárkányzatát 
egymásba vágó háromlevelű ívecskék fonadéka (entre croisée, intersectes) alkotja. E 
toronyban van Erdély legnagyobb harangja, mely 110 mázsás, ez régi volt; de már többször 
elhasadván, utoljára 1858-ban ujra öntetett. A második harang 1698-ból való. A kisebb 
harangok is mind régiek voltak, nagyon érdekes köriratokkal; de azok a nagy égéskor 
elolvadván, mind ujra öntettek. A toronyba műértelemmel készült csigagrádics vezet fel, 
melynek a torony mellé ragasztott, és azzal szervileg egybefüggő grádicsháza van. Hogy az 
eredeti terv szerint a tulsó szögletre is hasonló torony volt épülendő, azt mutatja a falak és a 
kar beltámoszlopainak ez oldalon is a tuloldaliakkal (hol most a torony áll) egyformán 
erőteljes szervezete, de tanusitja az, hogy a homlokzat tetőpárkányzatáig felnyuló grádicsház 
ez oldalon is éppen ugy meg van, mint a tuloldali toronynál. Hogy ezen második torony 
elkészült-e s csak azután dült le valamely földingás vagy tüzvész alkalmával, vagy az csak 
tervben volt meg, de ki nem vitethetett, azt adat hiányában meghatározni nem tudom. 

A nyugati oldalon két kapu van, mindkettő remek szerkezetű s azért mindkettőnek képét 
mellékelve, röviden ismertetem. Az első (a homlokzattól) köríves kerettel bir, melynek 
tagozatát hatalmas körtetag és két mély horony alkotja, mely horonyok fenekén kis henger-
pálczák húzódnak, a legszebb árnyhatást idézve elő. Az ezen gyönyörű keret alá helyezett 
ajtónyilat, közbeékelt orridomokkal (nase) elválasztott, öt körrészből van alkotva. Ez pedig 
azon igen ritkán előforduló műidom, mely a román épitészet köridomos alakzatait juttatja 
eszünkbe. A kicsipkézett ajtónyilatot féltőből kiemelkedő henger szegélyezi; ez, és a külső 
köríves keret közötti üregeket hosszúkás háromszögidomú díszművezet tölti be. A ritka 
szépségű dombor metszvények által ékitett ajtószárnyak, az ajtónyilat alakját utánzó 
díszművezettel vannak diszítve, a mint II-ik számú képünk azt előtünteti. 

A fennebb lévő másik ajtónál (lásd a III. számú képen) a kör és csucsívet összeházasitva 
találjuk. Ezen, két oldaltám közé helyezett portálénak kiszökellő külső válíve (arcade) köríves 
külső szélét dúsan alakított levélcsomók (krabbe) folyják körül. Ezen – kiszökellő ívfedélzet 
alatt mélyen bennfekvő – ajtó erőteljesen tagozott*Ezen igen díszes tagozat ily rendben 
következik: henger, horony, henger, kajács, körte, kajács, henger, kajács, mit két 
összeillesztett henger-pálcza keretel be. béllete csucsívben záródik, melynek két oldalán 
csinos művezetű szoborürök (nischen) vannak, egykori lakóiktól most elhagyatott állapotban. 
Ezen csucsíves keretben az előbb leirt kapuhoz hasonlóan öt összekötött kör-részből alkotott 
czifra kapunyilat van alkalmazva, melynek külfelére a szokásos levélcsomók (krabbe) helyett 
rendetlenül elhelyezett, különböző nagyságu madárfészkek vannak kivésve, és pedig oly 
művészi finomsággal, mintha azokat valóban sár- és vesszőtöredékekből a gondos madárkák 
(fecskék, héjak) rakták volna össze. Az ajtó fölötti ívtér (tympanum, bogenfeld) ha birt is 
dombor faragványu csoporttal, vagy díszművezettel (masswerk), az most eltünt, kivágott felső 
része vas rácsozattal van berostélyozva. Az ajtó-szárnyak ennél is, mint az előbbinél, dombor 
díszművezettel ékitvék. 

A keleti oldalon három kapu van, kettő jelentőtlen kis (csucsíves) bejárat; de az ezek között 
lévő kettős főkapuzat, talán e szentegyházban a legdíszesebb. (Lásd a IV. számú képen.) Az 
épület oldalfalába alkalmazott belső kapu elébe egy fedett folyosó vagy előcsarnok épült, 
melynek bejárata maga is egy díszes kapuzatot alkot, méltó előpitvarául a belső kapuzatnak. 



Ennek átszelt lóherívvel alakult kettős nyilatát remek müvű kőválaszték (thürpfosten) 
különitik el, ezen kőválasztékon, szép dombor faragványban a kereszten lévő Krisztus alakja 
díszeskedik; kiváló figyelmet azonban e kapunál az ajtónyilat feletti lóherívvel alakult s felül 
keresztvirággal záródó csucsmű érdemel, melynek ívmezején (tympanum) egy gyönyörű 
fresco festvény pompálkodik, mely a megváltót ölében tartó szt. Máriát, és mellette lévő más 
két női alakot*Egyik kezében kereket tart: tehát sz. Apollonia, a másik tornyot: tehát alex. sz. 
Katalin. ábrázol. 

E képen első tekintetre fel lehet ismerni a művészi ecset vonásait, tisztes régiségét pedig 
(Hunyadi) Mátyás királyunk egyik szögletbe festett czímere mutatja. Igen óhajtandó lenne, 
hogy ezen már elmosódni kezdő fresco szakértő által kiujitassék, mert mit még most meg 
lehet tenni, félő, hogy nehány évtized mulva késő lesz, pedig mellőzve történeti becsét, mint 
tisztán műalkotás is fresco festvényekben szegény hazánkban nem kis jelentőséggel bir, s 
annak megsemmisülését méltán kellene fájlalnunk. Schultz e frescoról azt mondja, hogy a 14-
ik századból való s mindenesetre ama század legjelesebb mesterei egyikétől származik. 
Stornó Ferencz szintén el volt ragadtatva e kép látása által a többek közt így szól róla: 
„Festmények s ezeknek nyomai mindenütt fordulnak elő a falakon. Főleg szép a tympanon-
kép a déli bejárat fölött: Máriát a gyermek Jézussal és két térdelő szt. asszonyt ábrázoló. A 
térdeplő nők mögött levő szögletekben czímerek alkalmazvák, melyek közül az, mely 
czímertanilag jobbról van: a Corvin Mátyás czímere, a miből azt bátorkodom következtetni, 
hogy e kép alapitója Mátyás király. Ez annál valószinűbb, mert a Corvin-féle czímer a 
szószékkel szemben szintén előfordul, s itt bizonyos politikai eseménynyel hozatik 
kapcsolatba. E kép bár igen kormos és rongált, éppen oly határozottan legjobb a 
falfestmények között, melyeket eddig Erdélyben láttam, mint a nagyszebeni csoportozat a 
legjobb szobrászati mű.” 

A hol nagy tekintélyü művészek és hires műrégészek nyilatkoztak, ott felesleges, hogy én szót 
szaporitsak s azért folytatom a kapuzatok ismertetését. Az ezen festményi remeket védő 
előcsarnoknak, mellékelt képünken (lásd IV. szám) bemutatott külső kapuzata bár időrongált, 
de azért nagy műbecscsel bir, külkerete nyomott csucsívben záródik, mely idom ugy a kora 
goth mint a késő goth épitészet korában előfordul. Horonyokkal (hohlk ehlen) és hengerekkel 
(cylinder) erőteljesen tagozott bélletének legkivül álló hengere szép tekert levél- és 
gyümölcsékezetű fejezettel biró oszlopkákon nyugszik, melyek mellett két felől csinos 
féloszlopok vagy inkább faltövek nyulnak fel, melyek ékes tornyacsokban (fialék) végződnek. 
Az ívhajlat szélén dus idomzatu levélcsomók (krabbe) vannak, tetőcsucsán bizonyára ezeknek 
megfelelő keresztvirág volt, mely most letörött. Ezen ívekeret beltere egy fekmentes áthidalás 
által két részre van osztva, alsó felében a – késő goth idomu – laposan átszelt lóher-ívvel 
alakult kettősajtó (gekuppelter platter kleeblatt-bogen), az ajtónyilat*Mely alakitás nálunk 
nagyon ritka s csak a kolozsvári templomnál, a kassai és beregszászinál jön elő. közepén 
oszlopzatos kőválaszték (thürpfosten, trumeau) fordul elő. Az ezen ajtónyilat feletti ívtér 
(tympanum, bogenfeld) a közepén felnyuló választék által – melyen egy csinos mennyezetke 
ott állott szobrot feltételez – ismét két csucsívre osztatik, melyek közé egy harmadik csucsív 
van helyezve; igen valószinű, hogy ezen most áttört és csak huzalrostélylyal (drahtgitter) 
bevont ívtér régen díszművezettel (masserk) volt kitöltve. 

Ezen kapu a késő goth izlés műve lévén, föltehetőleg az előcsarnokkal együtt csak később 
toldatott oda, s talán egykoru lehet a koczkásan ékitett ajtószárnyakkal, melyek egyikének 
(jobb szárny heraldikailag) felső párkányán szép szalagbetűkkel e felirat olvasható: 



 

Ano (Anno) M0CCCC0LXXVII. (1477.) 

A másik ajtószárny párkánya hiányzik, azon is föltehetőleg ily irás – alkalmasint a mester 
neve – lehetett bevésbe; bámulnunk lehet, hogy ezen fa-munka ily hosszasan fennmaradhatott, 
s ha erőszakosan kiméletlen kezek azt meg nem csonkitják, el nem rombolják, az még soká 
fennmaradhat, mert fája még most is igen jó állapotban van. 

Ez ajtó évszáma némileg irányadó a többi ajtószárnyakra nézve is, mert azok, ha nem 
korábbiak, de mindenesetre ily idejüek lehetnek. 

A brassai basilika négy kapuzata. (Rajz. Gregus Ján.) 

 

II. sz. Nyugat-oldali első kapu. 

 

I. sz. A déloldali főkapuzat. 



 

IV. sz. Keleti előcsarnok külső kapuja. 

 

III. sz. Nyugat-oldali második kapu. 

Az egész szentegyház ugy belülről, mint kivülről merőben faragott kőből épült, vagy legalább 
ily burkolattal bir, – s ha az egésznek gondos kidolgozását, műavatott alakitását, művészi 
érzékkel és ismerettel kivitt dús diszitményezését (ornamentatio) tekintetbe veszszük, 
fogalommal birhatunk azon valódi szakértelem által vezetett roppant munkaerőről, a mit 
létesitésére forditottak, s bámulnunk kell ama hatalmas korszakot, mely ily nagyszerű 
műemlék emelésében dicsőité meg magát. 

E templom körülépitett, szük terén lévén elhelyezve, festői pontja hiányzik, s azért annak 
teljes képét adni nem lehet; mellékelt képemet is igen nagy bajjal a fekete torony 
sziklagerinczéről fényképeztem le; de az is hiányos, mert az épületek által elfedett 
szentegyháznak csak felső részét ábrázolja. 

Azon tért, a hol most a brassai nagy-templom fekszik, szent Katalin-udvarnak nevezték arról, 
hogy ott régen egy igen nevezetes búcsúhelyül szolgáló, szent Katalinnak szentelt templom 
állott. Ugy látszik, hogy ezen templom nagyon régi időkben, még mielőtt Brassó nagyszerű 
temploma épült volna, azon helyen feküdt, talán még akkor, a midőn Brassónak mostani 
fekhelye a czenktetői királyi vár területéhez s mint ilyen legalább részben Fehérmegyéhez 



tartozott; ily valamit sejtet azon körülmény, hogy még azután is, hogy Brassó és nagyszerű 
temploma felépült, a Katalin-egyház nem csak megmaradt a nagy-templom közvetlen 
közelében, hanem Brassó várostól elvontan az a kerczi apátsághoz tartozott. Ez mindenesetre 
kellemetlen és boszantó szomszédság volt, s azért Brassó e kápolna átadásaért többször 
folyamodott, mignem a Brassó iránt jó indulattal viseltető Mátyás király 1477-ben Budáról 
kiadott rendelete által a Brassóban fekvő és addig a kerczi apátságtól függő sz. Katalin 
kápolnát Brassó városának adományozta s megengedte, hogy ahoz papot és rectort 
válaszszanak*Ered. a brassai levélt. közli Marienb. Gesch. 185. l.. E kápolna halastava 
lehetett az, a melynek helyére, mint Teutsch mondja, a nagy templom épült. A szent Katalin 
kápolnát, a mint Ostermayer krónikájában*Lásd Ostermayer krón. a Fundgr. I. köt. mondja, 
1529-ben bontották le s anyagjával helyére házakat épitettek. A lerombolt templom 
védszentjének a nagy-templom kar alatti fülkéjében emeltek oltárt; de azt a többi oltárokkal 
együtt a reformatiókor elmozditották, s most a Katalin templom emléke csakis Bolgárszegnek 
ide vezető egyik útczájában (Katalin-útcza) maradt fenn. 

A Katalin-templomon kivül még két más kápolna volt a nagy-templom közelében: egyik a 
szent Lőrincz-kápolna, mely mérőházzá alakittatott át, a másik az, a melyet a templomukból 
kizavart magyar lutheránusok Bolonyába költözésük előtt használtak. Ezekre vonatkozólag 
Gödri János Hist. 13. lapján irja: „Hogy a két templomból kiforgatott magyar lutheránusok ha 
Bolonyában helyet nem kapnak, nem tudtak volna hová lenni; mert a nagy czinteremben (a 
nagy templom melletti tér) levő két kápolnák is, u. m. a Lőrincz temploma mérő-házzá, a 
másik pedig iskolává tétettek vala már ez idő előtt (1713.) sokkal.” Ebből kitetszik, hogy a 
brassai basilika közvetlen közelében, alkalmasint azon helyen, hol most az elemi iskola, papi, 
rectori és harangozói lak fekszik, még három más mellék templom vagy kápolna feküdt; ezek 
közül a szent Katalin-egyháznak külön lelkésze is volt, melynek jövedelme akkor, midőn a 
szent Katalin-oltár a nagy-templomba helyeztetett át, a főpapra szállt át, innen ered a brassai 
főpapnak oly nagy jövedelme*A brassai szász nagy papnak igen nagy jövedelme van, s nem 
sok dolga, mert öt káplánt tart.. A templom-udvar keleti oldalán emelkednek a szász 
gymnasium díszes épületei, melyek közt a templom- és iskola-útcza nevű sikátorok vezetnek 
át a Szentlélek-útczára. Itt van a papi lak mellett egy szegények háza, melyet 1547-ben Fuchs 
János és neje Zsófia alapitottak*Lásd Prov. Blätter II. 169–172. lap.. 

Most miután Brassó, sőt Erdély templomainak királyát ismerjük, tekintsük meg futólagosan a 
belváros többi templomait is. 

A belváros többi templomai. 
Brassó belvárosának templomai a főtemplom kivételével, legalább épitészeti tekintetben nem 
sok érdeket ébresztenek; pedig a klastromútczai szent Péter-Pál-templom (már a régi) a 
mostani kath. parochiális egyház, mindenesetre régi, nevezetes s bizonyára épitészetileg is 
érdekes volt; de az annyiszor cserélt gazdát s annyiszor alakult át, hogy most régi idomaiból 
semmi sem maradt fenn. Ez egyház legelőbb a szent Domonkos szerzeté volt s ezeknek nagy 
terjedelmű kolostorával függött egybe, melyet királyaink dús adományokkal láttak el. 
Fasching*Nova daciája 78. lapján. azt mondja, hogy a Hétfalu e kolostorhoz tartozott; 
azonban ha ennek némi alapja lehet, akkor semmiesetre sem a Hétfalu hanem csakis annak 
dézmája s valamely ottani részjószág tartozhatott*Megeshetnék, hogy azon időben a sz. 
Mihály-egyházat (csernátfalusi), melyhez akkor az egész Hétfalu tartozott, a Domonkos-rend 
látta el pappal vagy administrátorral. e kolostorhoz, mert a Hétfalut, mint már másutt kifejtők, 
szabad várkatonák lakták. Benkő*Milkovia II. 221–222. lap. azt mondja, hogy a szent Péter-



Pál templom a XV. században épült, azt előbb a praedicans-szerzet*Alkalmasint akkor, a 
midőn a Domonkos-szerzetet a pápa eltörölte., azután a conventesek, (alkalmasint a szent-
ferenczrendiek) birták addig, mig Honterusnak fölléptével egész Brassó áttért Luther 
vallására, mikor a tértvesztett szerzetesek apáczáikkal együtt*Hogy a klastrom-útczai 
szerzetesek a szt. János-útczai apáczákkal egybeköttetésben voltak, mutatja azon földalatti 
folyosó, a mely a két kolostort egybekötötte. Lásd Nemzeti Társ. 1839. évf. 82. lap. Csikba 
menekültek s gazdátlanul maradt templomuk akkor, a midőn a szászok Luther, a magyarok a 
helvét hitvallást kezdették vallani, ezen utóbbiak kezére ment át; ezek azt békességesen birták 
egy századon át, a midőn a magyar lutheránusok birtokába jutott. Ez idő alatt Brassóban nem 
volt semminemű katholikus pap, azonban Caraffa duló hadaival megjelentek a jezsuiták is 
Brassóban*1688-ban jött legtöbb ide, mint a német katonai őrség áldozára Pater Eliseus 
Csíkból. s templomuk nem levén, egy darabig a külvárosban, később az árúcsarnoknak szabó-
czéh által használt osztályában*Hol a I H S még most is látszik. Lásd Gödri Ján. Hist. Eccl. 
Hung. aug. conf. ad Coron. 10. lap, kézirat a brassai magyar luth. levéltárban. tartottak 
istenitiszteletet, mignem 1716-ban b. Tiege osztrák tábornok egy csapat uj jezsuitát azon 
felsőbb útasitással hozott be, hogy ha másként nem lehet, fegyveres erővel is foglaljon nekik 
templomot. A tanács ily erélyes útasitással daczolni nem mervén, a szent János-útczai (régi 
apácza) templomot jelölte ki számukra, hová be is fészkelték magukat; de az szük lévén s egy 
égés által megrongáltatván, a várostól más templomot kértek, s bár a szászoknak akkor hét 
temploma s azok közt üresen álló is volt, az egyetlen magyar templomot, a klastrom-útczait 
jelölték ki. Steinville tábornok aztán 1718-ban a kulcsokat a harangozótól elvevén, katonáival 
bement oda s azt mondva, hogy ez a miénk (t. i. az ököljog alapján) azt elfoglalta s a 
jezsuitákat bele ültette*Láss erre adatokat Benkő Milk. II. 221–222. lap. és a Nemere, 1871. 
évf. 87–91. számában. És Gödri Ján. Hist. 9. lap., kik azt ujból épittették, melléje terjedelmes 
kolostort emeltek s vallási hóditásaikat onnan nem kevés sikerrel folytatták*Nem csak a nép, 
hanem az előkelőbbek közt is, mit elősegitett az, hogy nagyobb hivatalra és nemességre 
leginkább csak katholikusok pályázhattak. Lásd Gödri Ján. Hist. 13. lap.. A jezsuiták 
eltörlésekor az a világi papok kezébe ment át, kik most is birják*Lásd Losteiner Topogr. Sect. 
XI. art. 1., 3. és 6. és Gödri Ján. Hist. Eccl. 4–6. lap.. A templom a késő renaissance azon 
czopfos modorában épült, minőben a jezsuiták csaknem minden temploma*A templom, mint 
felirata jelöli 1781-ben, épült, tornya fölemeltetett, a templom megnagyitva és megujitva 
1825-ben lett.; ez egyház elég nagy és kényelmes, azonban épitészeti becscsel egyáltalában 
nem bir. Mellette egyfelől a papi lak, másfelől a főgymnasium terjedelmes épülete és csinos 
bérháza van, melyekről már fennebb Brassó iskoláinak leirásánál szólottunk. 

A szent János-útczában van a ferenczrendiek temploma és kolostora; ez mint fennebb 
emlitém, a reformatio előtt Klára apáczák fészke volt; 1689-ben elégvén, kiujittatott, 1716-
ban a jezsuiták ültek belé; de 1718-ban ismét elégvén, onnan a klastrom-útczai templomba 
mentek át; a szent János templom 1724-ig pusztán állott, midőn a Csíkból visszatért Ferencz-
rendi szerzetesek az udvar engedelmével azt ujból épitették, most is azok kezén van, a 
mellette levő kolostor normal iskola és posztó-gyár helyiségéül is szolgál. 

Volt egy negyedik templom is a belvárosnak az új-útczai ugynevezett Ispotálytemplom, mely 
már azért is kiérdemli figyelmünket, mert az folytonosan az üldözötteknek nyujtott 
menhelyet. E templom a reformatio után pusztán állott 1689-ig, mikor az is a nagy tüzvész 
alkalmával a lángok martalékjává lett; a klastrom-útczai templomból kiszoritott magyar 
lutheránusok hosszas kérelmezés után 1716 végén a kórház templomát nyerték el, a 
szászokkal való közös használat feltétele alatt. 1718-ban azonban ez egyház, a magyarok 
minden clenodiumaival, könyveivel egyetemben elégvén, midőn annak ujbóli felépitésére 
engedélyt nyertek, azt egyszersmind megnagyitani is akarták, de ez okon felsőbb helyről – 



Brassóból ment feljelentés folytán – az épités betiltatott, az épitész a felvett előleggel 
megszökött, s a templom pusztán maradt 1785-ig, midőn az egyház nélkül nyomorkodó ev. 
református hiveknek szolgált menhelyül*Lásd Gödri Hist. Eccl. 11. lap. Lásd fennebb 
részletesebben. mind addig, mig a halpiaczon imaházat vásároltak; ez időtől fogva egészen az 
ujabb korig elhagyatva bár, de fennállott, hogy ismét egy üldözött hitelekezetnek menhelyet 
nyujtson: ezek az izraeliták, kik az omladozó egyházat a várostól megvásárolván, sinagógává 
alakitották át. 

Még van a belvárosban két elrejtett templom, melyeket csak hosszas keresés után lehet 
megtalálni, mert ezek a szászok azon hatalmaskodása idejében keletkeztek, midőn az útczára 
való templom épitést – török modorban – nem engedték meg a más nemzetbelieknek. Ez 
eldugott templomok egyike a Szentháromságnak szentelt görög templom, mely a ló-piacz 
egyik házának udvarán van elrejtve. Magának az egyháznak semmi épitészeti műbecse 
nincsen, egyszerű utánzása az a Keleten divatos ujabb görög egyházaknak; de belső 
fölszerelése oly roppant czifra és gazdag, hogy azzal Erdély egyetlen egyháza sem 
versenyezhet. Az 1780 körül épült templomnak eredeti Iconostasiáját nagy értékű 
képlemezek boriták, ezt azonban 1860-ban egy ujmodorú igen szépen metszett és dusan 
aranyozott Iconostasia vagy szentélyzárfal váltotta fel, a mely ugy faragványainak 
gazdagsága, mint képeinek szépsége által az e nembeli műalkotások valódi remekéül 
tekinthető; a régi szentélyzárfal ezüsttel gazdagon ékitett byzánczi modorú képei részint a 
templom falára vannak felaggatva, részint külön pulpitusokra elhelyezve. A szentélyben egy 
igen remek művű Artophorion vagy szentségházacska van, mely az ezüstművesség régi 
türelmi művei közzé tartozik, s ugy alakszépség, mint az ékitményezés finomsága és a 
zománczozás élénkségére nézve ritkitja párját. E templom tornyát a régi överőd belső 
védfalának egyik védtornya képezi; hol egykor harczvihar dult, most imára hivó harangok 
zugnak. A kettős védfalak közti téren van a görögök temetkezési helye; a külső várfalak 
vastagságába mélyitett családi sirboltok közt néhány igen díszes siremlék vonja magára a 
figyelmét. A temető közepén egy díszfedélzet alatt Baszarab Emanuel, Brankován fejedelem 
és nejének († 1809) díszes sirkövei érdemelnek fölemlitést, melyen a következő chronosticon 
fordul elő: 

VirVtIgVo fatIs Phaeb Vs De LapsVs oLIMpo LVX fVerat tenebrIs pVra Coronatus die 24 
aprilis. 

A másik elrejtett templom vagy inkább imaház az ev. reformatusoké, mely a hal-piacz egyik 
udvarának hátulsó szárnyában van meghúzódva. 

Fennebb Brassó vallástörténetének leirásánál tüzetesen ismertettük azon viszontagságokat, 
melyeken a brassai ev. ref. átmentek, mig megfogyva bár, de törve nem, végre 1821-ben 
sikerült 8500 frton a régi bálházat megvenni és templommá alakitva üldözött vallásuknak egy 
szerény menhelyet késziteni. Itt e roskatag s a 2000 lelket meghaladó egyházközség hiveit 
befogadni nem tudó, eme rejtett zugban tartják ma is isteni tiszteletöket, annyi kiméltelen 
üldözés után elvégre megállapodhatott református hiveink. Itt, ezen sötét udvar fenekén van 
nemzeti nyelvünknek és műveltségünknek e szerény ápoldája: a templom és iskola, hol 
nemzetfeleink mintegy rejtekben ápolják a nemzeti élet ama gyönge csiráját, mely, hogy 
terebélyes fává fejlődjék, ohajtjuk, s nemzetünk érdekében elvárjuk. Ma már az egyház 
adósságainak lefizetése mellett még 7000 frt templom épitési alappal bir, s igy remélhetőleg 
rejtekhelyéből nem sokára a nyilvánosság versenyterére fog kilépni; s elfoglalni azon állást, 
melyre hiveinek nagy számánál, azok hazafiságánál és műveltségénél fogva hivatva van. 



Bazár, szinház és Honterus születés háza. 
A hal-piaczon van még egy figyelemre méltó régi épület, az ugynevezett bazár, melyben az 
iparosok csinosan berendezezt külön osztályzatu árúcsarnoka van elhelyezve. Ezt Brassó 
egyik birájának özvegye Hirscher Apollonia 1545-ben épitette. A terjedelmes épület piaczra 
néző homlokzatán a Hirscher czimer (egy előlábában nyilveszszőt tartó oroszlán) alatt levő 
mondatszalagon e felirat olvasható: 

1545 D. Luce Hyrser relicta coiux (conjux) Apolonia F. C. (Fieri Curavit.) 

Az épület hal-piaczra berugó 90 lépés hosszu szárnyának főbejárata felett Brassó czímere s e 
felirat tünik fel: 

FVnDItVs eVersVs ViMVrVsnVnC reVIVesCIt. 

Temp. Mart. Closius primarii et Christoph-a Seevald projudicum. 

Épitette pedig, a hagyomány szerint, egy gaz tett által okozott szerencsés körülmény 
emlékére; ugyanis: a dusgazdag özvegynek egyetlen egy leánya volt, a gyönyörű s mindenki 
által bámult hajadont hirtelen betegség rohanta meg, s az rövid időn elhalt. A vigasztalhatlan 
anya legbecsesebb ékszereit rakva leánya hullájára, temetette el családi sirboltjába; a gazdag 
ékszerek azonban tolvajokat csaltak oda, kik az éj csendében feltörték a sirt s az ékszereket 
elorozták; de a halott ujján egy értékes gyűrü is volt, melyet levenni semmiképen nem tudtak; 
azért az egyik tolvaj késével le akarta metszeni az ujjat gyürüstől; alig kezdett azonban e 
műtéthez, hogy a leány, ki csak tetszhalott volt, felült koporsójában; a sirrablók rémülve 
menekültek el, a leány pedig hazament anyjához. A boldogságában határt nem ismerő anya e 
szerencsés esemény emlékére épité, mint mondják, a fennemlitett bazárt, hol a czéhek 
árúhelyei s a pénzváltók boltjai vannak ma is. Egyik szobáját – mint fennebb előadtuk – a 
katholikusok imaházul is használták, ott van most is emlékként falán a J H S. Keleti végén s 
tágas udvarán a mészárosok árúpadjai és bódéi vannak elhelyezve. 

Ugyan a hal-piaczon van Brassónak szegényes szinháza, a mely alig nevezhető másnak egy 
idomtalan nagyocska teremnél. Valóban szégyen a gazdag és nagyságára büszke Brassóra, 
hogy mindeddig nem tudott egy tisztességes szinházat épiteni, annál inkább, mert közönsége 
szinház kedvelő. Brassóban legelőbb 1794-ben kezdett egy vándortársaság Felder Frigyes 
vezetése alatt, előbb a Hirscher-féle árúcsarnokban, azután Ábrahám Sámuel hal-piaczi 
báltermében előadást tartani; ezután azonban 20 évig tartó szünet állott be, mit Lippe József 
szin- és operette-társulata 1805-ben csak egy évre szakitott meg. 1814-ben Gerger János 
directioja alatt alakult egy társulat, melyet 1817-ben magyar szinészek váltották fel, kik 1821–
23-ban nagy sikert vívtak ki*1821-ben az olahországi zavarok miatt rövid időre olasz opera-
társulat is jött Brassóba a hires Catalanival.. 1823-ban kitünő magyar társulat volt Dériné és 
Szerdahelyivel Brassóban, 1830, 36, 37-ben és 1839–41-ben a magyar szinészet Brassóban 
nagyon virágzott, akkor a midőn a német szinészet csak tengődött s igazgatói egyre buktak. 
Igy az 1841-ben ide jött Müller Tódor szintársulata már 1842-ben megbukott, valamint kevés 
sikert arathatott egy másik német szintársulat is, mely a nyári idény alatt a bolonyai 
szinkörben tartott előadást. 1844-ben Langer igazgató által összehozott német társulat 1845 
tavaszán az ő halálával szétment; mig Kilyéni magyar társulata (vigjáték és operette) nemcsak 
fentartá magát, hanem egyidejüleg S.-Szent-Györgyön is rendezett előadásokat. 1845 telén 



Leopold rögtönzött egy opera nélküli társulatot, mely ismét rövid életű volt, mig a magyar 
társulatok valahányszor megjelentek, mindig sikert tudnak felmutatni. 

A szász lapok nem egyszer szólaltak fel s metsző gunynyal sujtották a közönyt és a német 
szinügynek elhagyatottságát; nem egyszer jajdultak fel, hogy a magyar muzsa hovatovább 
nagyobb tért foglal, s háttérbe szoritja a német szinészetet. Gyakran hivták fel Brassó 
németajku lakóit, hogy részvény-társulat útján egy állandó szinházat épitsenek; de mind ez 
eredménytelen maradt, a mi arra mutat, hogy Brassó német lakói nem igen nagy mértékben 
bírnak a művészet érzékével; mig ellenben a magyar szinészetnek ott elért gyakori sikere, 
még pedig akkor, a midőn a német szinészet elbukott, hinnünk engedi, hogy e város 9000-nyi 
és vidékének 20,000-nyi magyar lakossága egy kisebb magyar szintársulatot állandólag el 
tudna tartani; s azért nem agyrém, hanem a jövőnek vigasztalóbb képe, ha közelegni látjuk 
azon szebb kort, a midőn Brassónak állandó magyar szinháza lesz. Ezt annyival inkább 
remélhetjük, mert amint már másutt is felhoztam, Brassónak ugy szász, mint román lakói 
egyaránt tudnak magyarul, s igy a magyar szinészet nem lenne kizárólag csak a magyarságra 
útalva; nyári idény alatt mikor nem igen szokták a szinházat látogatni, az előpataki és tusnádi 
fürdőkön s a közel S.-Szent-Györgyön lehetne előadásokat rendezni. 

Megemlitem itt azt is, hogy a Dunafejedelemségből néha román társulatok is jönnek 
Brassóba, ezek nagyon látogatott előadásaikat rendesen a román gymnasiumban tartják. 

Brassó szinházánál nagyobb figyelmet forditott a laktanyára; a fekete-útczában most épülőben 
levő laktanya itt a legszebb és legnagyobb épület. 

Még pár szóval érintenem kell Brassó emberbaráti intézeteit. Szegényház kettő van, a fennebb 
emlitett Fuchs-féle a nagy-templom mellett, és a katholikusoké Bolonyában; e mellett van a 
Bogner- és Heinrich-féle szegény alapitvány és az evangelikusok szegények kórháza. 
Fölemlitést érdemel még az izraeliták jótékony egylete, az evangelikusok iskola-javitó egylete, 
a brassai ált. nyugdíj-intézet, és az erősen lutheránus szinezetű Gusztáv Adolf-egylet. 

Körülbelül előadtuk mindazt, ami Brassó belvárosában figyelemre érdemes; de mielőtt a 
belvárost elhagynók, szemlélődésünket a nem kevésbbé érdekes külvárosokban folytatandók, 
meg kell még tekintenünk a fekete-úczában egy egyszerű házat, a mely ujabb átidomitott 
alakjában semmi figyelemre méltót sem mutat, de a melyhez mégis meghatva közelitünk, 
mert annak igénytelenségét szent emlékek teszik előttünk tiszteltté. E ház homlokzatán veres 
márvány táblán aranyozott betükkel felirat van bevésve: 

An dieser Stätte wurde 

Johannes Honterus 

Im Jahre 1498 Geboren. 

Itt ringatták tehát bölcsőjét ama nagy szellemnek, itt látott világosságot legelőbb az, ki később 
kortársai közt égi világosságot terjeszte, ki az eszmék körében, a lélek életében egy uj 
korszakot alkota. E ház és annak minden köve kegyelet érdemlő, mert Honterus nem csak 
hogy ottan született, hanem e házban kezdette is meg országunkat átalakitó nagy munkáját; az 
uj eszmék és tisztult tan nagy apostola e háznál szólott legelőbb a népnek az igazságnak 
meggyőző hangján, itt csepegtette az eszmék ihlettségét a keblekbe. Azért a ki elfogulatlanul, 
az észlelőnek hideg megfontolásával lép e helyre, lehetetlen, hogy kegyelet és tisztelet ne 
hassa át lelkületét. De, hogy e férfi erkölcsi nagyságát felfogni tudjuk, hogy Honterus 



lelkületét és szellemét átérthessük, hogy hasznos élete s századokra kiható működése 
horderejéről fogalommal birjunk: szükséges, ezen nemes, hivatását átértett és azt bámulatos 
önfeláldozással következetesen átvitt classicus férfi életmozzanatait ismernünk, miért is 
Honterusnak rövid életleirását, vagy jobban mondva jellemrajzát adom itten. 

Honterus a jelöltem házban 1498-ban született közép sorsu, de kiváló becsületességükért 
általános tiszteletben részesült szüléktől; atyja Grass György (Grossnak szászos kiejtése) 
timár volt; fia a Honterus nevet vagy azon akkor a szászok között felkapott szokástól vette fel, 
hogy régi német neveiket szerették classicusabb hangzatu latin nevekkel fölcserélni (mint 
Bedeus Fuchsius, Fronius stb.), vagy mint Seivert (Nachrichten p. 170) mondja, ő a Honterus 
nevet annak emlékére vette fel, hogy egykor vizbe esvén, egy bodzafa ágába fogódzva életét 
mentette meg; a bodzafát szászul Hontertnek hivják, s azért szerencsés menekültének 
emlékére vette volna fel a Honterus nevet. Tartler ellenben azt állitja, hogy a nagy 
reformátornak még nagyatyja változtatta volt családi nevét (Grass-t) Honterusra. Ez ellenkező 
vélemények végeredménye az, hogy utoljára sem tudjuk a Honterus név honnan származását, 
hanem nekünk itt nem annyira a névvel, mint az emberrel és annak nagy szellemével van 
dolgunk, s azért a névszármazást mellőzve, maradjunk az előbbi mellett. A gyermekben sok 
észtehetség mutatkozott, s gyöngéd anyja minden lehetőt megtett fia tudományos kiképzésére; 
tanulmányait Dück*Geschichte d. Kronst. Gymn. p. 15. szerint a brassai dominicanusok 
vezérlete alatti iskolában kezdette; de mivel ekkor ezen szerzet már el volt törölve s 
Brassóban Ferenczesek voltak ez időben, tehát hihetőleg ezeknél végezte első tanulmányait, 
honnan 20 éves korában külföldi akadémiákra ment és pedig legelőbb az akkor nagy hirben 
állott krakkói egyetemre, hol Fuchs ajánlatára a lengyel királynő kegyéből stipendiumot 
nyert*Filstich Hist. Eccl. kéziratban.. Innen Wittembergába ment éppen azon korban, midőn 
Németországban a reformatio nagy eszméje forrongásban tartotta a kedélyeket, midőn a 
középkor rideg sötétségében egy uj korszaknak hajnala derült fel, s az emberiség a hierarchia 
nyügéből kibontakozva öntudatára kezdett ébredni. Honterus fogékony lelke az ujjászületés e 
nagyszerű mozgalmai között nem maradhatott közönyös. Wittembergában s később Baselben 
(hová az Erasmus Rotterdamus tanitása által világhirűvé lett egyetemre ment) alkalma volt 
Lutherrel és Melanchtonnal megismerkedni, s a kor e nagy embereivel eszmecserébe jövén, 
azok becsülését és barátságát kiérdemelni. Baselben mulatása alatt már ugy látszik, 
megszülemlett lelkében a reformatori hajlam, s hogy az új eszméket és az új tant hazájában 
terjeszthesse, Fronerius János, akkor hires nyomdájában a nyomda szerkezetét és 
berendezését tanulmányozta. Baselből Wittembergen át visszatért Krakkóba, hol mint Isabella 
királynő informátora nagy kegyben volt az udvarnál, s hol több jeles munkát nyomattatván, 
azokkal a kedélyeket előkésziteni igyekezett a czélba vett reformokra. A kitűntetés és királyi 
kegy azonban nem tudták tettre hivatott Honterusunkat visszatartani; ő 1533-ban visszatért 
szülővárosába, s áldásthozó működését megkezdette. De nem túlzott rögtönzéssel, hanem 
okos óvatosággal előbb elkészité az útat, melyen haladni eltökéllett szándéka volt; elébb 
fogékonnyá tette honfitársainak lelkét a mozgásba hozott nagy eszmékre s bár hivatalokkal 
kinálták meg, ő azokat visszaútasitva egész életét és tevékenységét nagy hivatásának 
szentelte. Özvegyül maradt anyjának fekete-útczai szerény házába vonulva, s a magával 
hozott nyomdát szervezve, nyomtatni kezdette a tankönyvek mellett Luther, Melanchton és 
saját, vallási reformokat tárgyazó munkáit; e mellett házánál magán-iskolát nyitva, nem csak a 
fiatalságot tanitotta a tudományokra, hanem a felnőtteknek is a vallásból oktatást adott, s a 
hagyomány mondja, hogy Honterus vasárnapokon udvarán nyilvános szónoklatokat, egyházi 
beszédeket tartott, melyeknél oly nagy volt az érdekeltség, hogy nem csak a tágas udvar, de 
még az útczák és házfedelek is telve voltak áhitattal figyelő néppel; s midőn igy az elméket és 
sziveket előkészité, fogékonnyá tevé, 1542. nyiltan föllépett reformatori pályájára, még pedig 
azon kedvező eredménynyel, hogy előbb az egész tanács, utána az egész város, s a város után 



az egész vidék áttért a Luthertől alapitott evangelikus hitre; s midőn két év mulva a főpap 
Jekel Jeremiás, nemes önfeláldozással leköszönvén, Prázsmára ment papnak, s helyét 
Honterusnak átengedte: ő mint Brassónak megválasztott főpapja, művét megszilárditá, a 
gymnasiumot, annak könyvtárát megalapitá, papiros malmat épitett, s ily nemes fáradozásai 
után még életében megérte azon örömet, hogy tana nemcsak nemzete fiainál, hanem az egész 
országban elterjedett, s az eszme, mit elhintett, gazdag gyümölcsöket termett még az ő 
életkorában; végre 1549-ben jan. 23-án elhalálozván, a nagy-templom főoltára alá temettetett 
el. Ott van földi pora, de nagy szelleme él, és örökké élni fog műveiben, s az utókor 
tisztelettel és szent kegyelettel közelit e házhoz, hol bölcsőjét ringatták és a szentegyházhoz, 
hol sírját tisztelet tárgyaként mutogatják. De e sírt mult idők kegyelete szentelte fel, s a jeleni 
Brassó még mindig késik a kegyelet tartozó adóját leróni, mert valóban nagy szégyen a 
gazdag, évenkint több százezer forint jövedelemmel rendelkező Brassóra nézve, hogy ez 
egyedüli nagy emberének fényes, világra szóló emlékszobrát mindeddig nem készité el, s nem 
díszité mindeddig fel azzal e várost, mely hitét, közműveltségét, iskoláját, nyomdáját, szóval 
mindenét, mi szellemi becscsel bir, Honterusnak köszönheti; vajha a jövő e nagy és 
szégyenletes mulasztást mihamarább helyrehozná. 

Brassó tájfektezése. Brassó körerőde, védfalainak kiterjedése, kapui, szögerődei és 
védtornyai. Brassó védereje. A belváros útczái, nagy-piacz, a bazilika, a régi Katalin-egyház s 
más kápolnák. A belváros többi templomai. Az árúcsarnok, szinház és szinészet Brassóban. 
Honterus születésháza, jellemzése és hatáskörének ismertetése. Emlékszobrának hiánya. 

Most, miután Brassó alakulásáról, kifejlődéséről, közigazgatásáról, iparáról, kereskedelméről, 
népviszonyairól és nevelésügyéről a szükséges előismereteket megszereztük, ezen 
előtájékozottsággal tegyük vizsgálatunk tárgyává magát az oly sok nevezetes műemléket 
felmutató várost, mindenek előtt a hajdan erőditett belvárost. 

Miként már fennebb előadtam, a legelső Brassó a Barczaság déli oldalán a havasok egyik 
hegykebléből kirohanó Köszörüpatak torkolatjának baloldali előhegye alatt tér helyen feküdt; 
ide épültének alkalmasint főoka az volt, hogy hátrább a völgy jobb oldalán emelkedő Czenk 
tetején, egy hatalmas királyi végvár feküdt, a melynek területéhez s ezzel Fejér megyéhez 
tartozhatott a pataknak völgye is. Az első város ily nyilt s védtelen helyen való fekvésének 
czélszerütlen volta csakhamar kiderült, mert szultán Amurát 1421-ben a várost feldulta. A 
czenktetői királyi várba mentesült lakosok ezen szerencsétlenségen okulva, a várost többé 
nem künn a térségen, hanem a hadászatilag erős fekvésű és könnyen védhető Köszörüpatak 
völgyében épiték fel. Alig lehetett volna ennél regényesebb, szebb és biztosabb helyet találni, 
mert a szűk völgyecskét mindkét oldalról magas meredek hegyek környezik, a völgy feje az 
úttalan és megközelithetlen Keresztyén havas sziklás előhegyei közé nyulik fel, mig a völgy 
torkolatja előtt egy a völgyet csaknem egészen elzáró, önálló hegy emelkedik, melyet a 
természet egy a bemenetelt fedező erőd elhelyezésére teremtett, s melyet az oda épült várról 
Schlossbergnek, magyarul Fellegvárhegynek neveztek el. Ezen védő hegy háta mögött az 
egész völgy szélességét elfoglalva helyezkedett el a később védfalakkal megerőditett második 
Brassó; de népessége gyarapodásával a falövezte szük téren nem tudott elférni, s lassanként 
három külváros épült hozzá. Egyik Ó-Brassó, a mely a fellegvár hegye és a völgy baloldali 
előhegye közti völgy sikátorban helyezkedett el, s nevét onnan nyerte, hogy egész addig 
lenyulik, hol az első város feküdt. A Fellegvárhegye és a völgyet jobbról szegélyező Czenk 
Csigahegynek nevezett előhegy foka közt épült a másik külváros Bolonya, s végre az erőditett 
belváros háta mögött összekeskenyülő völgyfőben a harmadik külváros Bolgárszeg. Ezeket 
majd alább részletesen fogjuk ismertetni; most a belvárost tesszük vizsgálódásunk tárgyává. 



Alig lehet oly kies és oly meglepően szép fekvést képzelni, mint a minő Brassóé, ugy, hogy 
Európában kevés szárazföldi város van, mely vele a fekvés szépségére nézve versenyezhetne. 
Ott emelkedik fel közvetlen mellette falmeredek oldalával, a félelmes magasságig fellövellő 
Czenk, oly szép sürű erdőséggel, mintha ültetve lenne; szemben a Bácsél (Raupenberg), mely 
ha nem bir is a tuloldali Czenk nagyszerűségével, de az azt diszitő kertek, a meredek oldalaira 
aggatott, s csúcsait koronázó kies nyári lakok, azt nagyon szép és kiessé teszik, s végre 
hátterében emelkednek fel a Keresztyén havas fenyves-nőtte előhegyei fölött az ég felhői közé 
felnyuló kopár, de kopárságukban festői csúcsok. Ezen valóban nagyszerű keretbe van 
foglalva Brassó mint kies rózsa, melyhez a három külváros mint mozaikból egyberakott 
díszlevél tapod oda. Ott vannak belváros sürű háztömege mellett a mult kor hatalmáról regélő 
körfalak, magasan kiemelkedő védtornyai és hatalmas szögerődeivel, s ott van mindezek 
fölött a mindent uralgó dom, mint a műépitészetnek megkövült remeke. 

 

A régi Szentlélek-kapu Brassóban a Czenkkel hátterében. (Rajz. Greguss J.) 

Mindez gyönyörű kertek és lombos sétányok zöld koszorujába foglalva, bizonyára minden 
látogatóra oly benyomást fog gyakorolni, a melyet nem egyhamar feledend el. De mi e kedves 
és páratlanul szép fekvésű várost nemcsak a szépész lelkesedésével, hanem a régész korjelölő 
műidomokat kereső szemével is vizsgáljuk, s mert a multnak classicus alakjai előtt mindig 
tisztelettel hajlunk meg, mielőtt a belvárosba belépnénk, annak classicus régi keretét: az ódon 
överődöt fogjuk szemlélődésünk és észleletünk tárgyává tenni. 

XIX. Brassó külvárosai. 
 
FEJEZETEK 

Brassó fellegvára. 
A fellegvár elnevezés alatt magas fellegekbe nyuló hegyerődöt értünk; s ez némileg 
alkalmazható Brassó előerődére, a mennyiben hegye elég magas arra, hogy néha az alantjáró 
fellegek fenakadjanak rajta, s ha háta mögött oly roppant havasok nem emelkednének, akkor 
imposans kinézése lenne, mig most azokkal viszonyitva, eltörpül. – A várhegy félkör idomu s 
270 lábnyira emelkedik Brassó színvonala fölé, meredek oldalán mindenfelől csinos lakházak 
épültek, s kertek lombkoszorúja gyürűzi körül, a mi annak egyhangu kopárságát kellemesen 
tünteti el*Mondják, hogy régen a fellegvárhegy oldalán terjedelmes szőlő ültetvények is 
voltak, s hogy e hagyománynak van alapja, azt Manucio Pál (Transilvaniae olym. Daciae 
dictae descriptio czimű munkájába tett) feljegyzései bizonyitják, melyben azt irja, hogy 
Brassóban bor is terem, a mely kissé savanyu. Az ott volt szőlőket és jeles gyümölcsöket gr. 



Gutenstein várparancsnok 1690-ben minden szükségesség nélkül kivágatta, (lásd Fundgrub. 
II. k.) s azóta azok korábbi diszökre soha sem jutottak, bár szőlő néhány kertben most is van.; 
tetőormát pedig a fellegvárnak oly jól oda illő magas falai és bástyái koronázzák, melyek 
fehérre levén meszelve barátságos színezettel birnak; különben e vár többé nem veszélyes, az 
már kivénült korából; ellentállásra, daczolásra nem, legfölebb a táj szépitésére szolgál. S 
éppen azért, mert ez erőd minden hangzatos elnevezése mellett sem vár többé, nevetséges volt 
a Bach-korszaki katonai parancsnokok azon fontoskodása, hogy a fellegvárat, melyből oly 
gyönyörű kilátás nyilik, ugy Brassóra, mint a Barczaságra, elzárták a közönség szabad 
látogatásától, pedig a nép nagyon oda volt szokva; mert 1848 előtt a várban sörház volt, a mi 
szép kilátással s éltető léggel párulva, nagy tömegben vonzotta oda ünnepnapokon Brassó 
hegy és sörkedvelő lakóit; azonban 1849 után talán azért, mert hős honvédeink a muszkák 
betörésekor megmutatták, hogy az ő bámulatos vitézségük még az ily fészekből is tudott 
védhető és daczoló erődöt csinálni, azt elzárták a látogatók elől, s csak nagy teketoriával 
térparancsnoki engedélylyel lehetett oda bejutni s ilyet nem igen szoktak volt a magyarnak, 
mi egyértelmű volt a rebelissel, adni. Most azonban változtak az idők, szelidültek az 
erkölcsök, bejuthat oda a magyar is, nemcsak gyönyörködni a szép kilátásban, hanem 
lelkesedni is e vár szabadságharczunkban való szereplésén, mely fegyvereink dicsőségét 
vissztükrözi. Ekként én is azon kellemes helyzetben vagyok, hogy a fellegvár titkaiba 
behatolhatva, annak leirását adhatom. 

Ezen fellegvár története rövid. Azt követelik, hogy a német lovagok épitették ama hegyormon 
az első várat; azonban ezt bizonyitó semmi adat vagy rommaradvány nem létezik, s igy ha 
ugyancsak épitettek itten a lovagok erődöt, az favár lehetett, mely nyomtalanul eltünt, mert 
nem valószinű, hogy az a favár, mely a 16-ik században szerepelt, a lovagoktól eredett volna, 
hanem alkalmasint egy másik faerőd volt, melyet Brassó később épitett a városba vezető 
völgysikátorok és az azokban fekvő külvárosok fedezésére. Ezen favár Péter vajdával kétszer 
daczolt, de 1530-ban negyedszeri ostromára nov. 1-én meghódolt és széthányatott. 1554-ben 
kővárat kezd odaépiteni Castaldo, Ferdinand vezére*Istvánfi 5-ik k. és Ostermayer krón.; 
kezdetben csak egy bástya volt, melyet fallal vettek körül, de ugylátszik, hogy az sietség miatt 
nem épült volt eléggé szilárdul, mert Ostermayer krónikájában azt irja, hogy a hegyen levő 
torony 1557-ben lebontatván, helyébe uj s erősebb torony emeltetett. Ez 1618-ban az őrök 
vigyázatlansága által támadott tüz által megsemmisittetvén, Bethlen Gábor uralma alatt 1630-
ban megnagyittatva ujra épittetett; különben az már a 17-ik században lemondott vár-
szerepéről s kereskedelmi raktárrá alakult át. Caraffa idejében 1688-ban azonban ha rövid 
ideig is mint erőd szerepel ismét, s az ő sergeit bebocsátani nem akaró brassaiak e várba 
huzódva néhány napi ostromnak ellentállottak, miért keservesen lakoltatta a vérengző vad 
katona, a mint azt már Brassó történelmének leirásánál a XIII. fejezetben tüzetesen előadtam. 
Az ellentálláson felbőszült osztrákok azt a várostól, melynek tulajdona volt, minden kárpótlás 
nélkül elvették s államivá tették*Most a katonai-kormány késznek nyilatkozott azt átengedni, 
ha a város jókarban tartására kötelezi magát; e feltételt a circumspectus szászok nem akarják 
elfogadni.. Tököli beütésekor – midőn a brassaiak által kevéssé kedvelt gr. Guttenstein volt a 
várparancsnok – Tököli ostrom alá vette; de a tatárok prédálásától félő brassaiak kérelmére 
felhagyott avval. Ez a Guttenstein Tököli beütése alkalmával sok furcsa komédiát űzött, 
melyeket már fennebb Brassó történetének leirásánál érintettem. 1704-ben a kuruczok 
bevették s onnan Brassót sokáig nyugtalanitották. Még egyszer szerepel ez erőd, még pedig 
minden szereplése közt legdicsőbben 1849-ben, midőn a vitéz honvédek által bámulatos 
hősiességgel védett vár két napig állott ellent Lüders 28,000 emberének, s azt győzelmes 
útjában három napig feltartóztatá. A hősies küzdelmek tüzetesebben elő voltak adva fennebb 
Brassó történetének leirásánál, s itt csak röviden hivatkozva e nagy napok csodás tényeire, 
már most áttérek a fellegvár régészeti ismertetésére. 



Brassó fellegvára egy négyszög idomú erőd, melynek hossza (északról délnek) 60 lépés, 
szélessége 40 lépés. Ehez mindenik szögletben 30 lépésre kiszögellő ikesbástya van 
ragasztva, melyeknek csúcsára, a lőrések fölé emelkedő kerek örvédek vagy függő 
erkélytornyok vannak ragasztva, melyek e bástyákat tetszetős kinézésüvé teszik. A bástyák az 
erőddel szervi egybeköttetésben levén, azokkal együtt az egész erőd hossza 120, szélessége 
100 lépés; tehát körülbelül a várhegyi (háromszéki) vár nagyságával és annak idomával is bir. 
Ezen kővárat ujabb időben készült, és a vár alakját utánzó földtöltések vagy mellvédek futják 
körűl ágyú elhelyezésére alkalmas szelvényekkel; e földtöltéseket pedig kivülről széles 
védsánczok szegélyezik. A várnak egyetlen kapuja van a déli oldalon, hol a magas 
kapubástyán őskori három zuzhmű tünik fel. A kapuhoz felvonó hid vezet; a régi kapu eltünt, 
a helyére alkalmazott uj kapu 1817-ben készült, s a mint német felirata mondja: 
Károlinakapunak neveztetik. A vár belterén – leszámitva a bástyák és az oldalfalakhoz 
támasztott kisebb alkalmi épületeket, – csak egy nagy épület van, mely 8–9 láb magasságú 
hatszög talapzatra fektetve annyira elfoglalja a vár belterét, hogy ez és a körfalak közt alig 
marad két ölnyi sikátor. Ezen épület lőréses magas falaival mutatja, hogy védczélokra 
emeltetett s még a vár eleste esetében is mint önálló belső erőd, vagy végvisszavonulási hely 
oltalmazhatta volna magát. Ezen, későbbi hozzáépitések által eredeti alakjából kivetkőztetett 
épületnek félkör idomu udvara van; északi oldala három zárodással bir, középen egy polygon 
(a hatszög négy oldalával) zárodású szentélyforma kiszökellése van, mely alkalmasint régen a 
vár kápolnája volt, e mellett kétfelől a bástyák hegyének irányuló s azok alakját utánzólag 
kiszökellő két osztály nyúlik ki. Ebből áll a vár belterén levő épületcsoport*Megeshetik az is, 
hogy ezen közép épülettest volt azon első erőd, melyet Castaldo 1554-ben épitett, s Brassó 
1557-ben kiujitott, annak megnagyitására és erősitésére toldattak oda 1630-ban a külső 
védfalak., melynek nyugati oldalán van a Bethlen Gábor uralma és Krestel királybirósága alatt 
1623-ban készült 280 láb mélységű kut, mely most is igen jó vizzel látja el a néhány emberből 
álló őrizetet. A körfalak küloldalának északkeleti bástyáján egy faragott kőtáblán Brassó 
czímere felett C. H. és 1630 évszám van bevésve. A nyugati oldalon levő emléktábla elkopott 
feliratából alúlról csak ennyit tudtam kibetüzni: 

Anno 1630 10 jun inceptum est… 

civium tempore 

A vár háta mögött, attól elkülönítve, egy lőportorony van, mely régen kápolna volt; a vár előtt 
pedig egy alagut bejáratának látszik omladozó boltozata, mely a mint hiszik, a nagy-piaczon 
levő tanácsházzal volt egybeköttetésben. A várfokról egyike tárul fel a legelragadóbb 
kilátásoknak, de ez sokban hasonlítván a czenktetői kilátáshoz, ismétlés elkerüléseért ennek 
leirását mellőzöm, s most ide mellékelve a fellegvárnak déloldalról felvett látképét leszállunk 
büszke ormáról, hogy lépteinket Ó-Brassó felé irányozzuk. 

Ó-Brassó. 
Látók fennebb, hogy a kezdetleges Brassó künn a völgytorkolat előtt feküdt, Brassó egyik 
külvárosa e régi fekhelyig nyulik le, s onnan ered Ó-Brassó, németül Altstadt elnevezése. 

A fellegvárhegy nyugati alján levonuló völgysikátor annyira szűk, hogy csak egyetlen 
útczának ad helyet; ez a jellemzőleg nevezett hosszú-útcza vagy külső-klastrom-útcza 
(Altstädter Klostergasse, ulicza lunga), mely a belvárosi klastrom-útczának folytatása, s mely 
közel fél mérföld hosszaságban a belvárostól egészen a völgy torkolata előtt fekvő Bertalan 
templomig nyúlik le. Alább, hol a fellegvár hegye elmarad, a völgy kiszélesedése, a külváros 



kiterjeszkedésére is tért nyit, s itt a hosszú-útczával párhuzamosan futó más két útcza van: a 
közép (Mittelg., ulicza de miszloru) és a hátulsó (Hinterg., ulicza de laturi), ezek több 
sikátorokkal: mint a hidútcza (Brückg.), lövész-útcza (Schützg.) a postarétre vezető postarét-
útcza (Hansmichel Zeile), és a Spreng forrásaihoz menő pálossal képezik Ó-Brassót. 

A hosszú-útcza belvároshoz közel eső részének kezdeténél van még néhány emeletes épület, 
itt vannak Nr. 1, 2 és 3 czímü vendéglők*A Nr. 1. vendéglővel szemben van a szászok igen 
szépen rendezett temető kertje, hol a sirokat árnyas fák és virágos kertek veszik körül, 
egyáltalában a szászok temetőikre mindenütt igen nagy gondot forditnak, s nemcsak a régiek, 
hanem a mostaniak is nagyon fényüzők a sirkövek kiállitásában., a zöldfa és Bukarest 
szállodák, s még néhány a városból kiszorult nagyobb magánlak; de azon alól már mind 
falusias küllemű földszinti házak szegélyezik úgy a fő, mint a mellékútczákat, olyanok, 
minőket a barczasági szász falukban találunk. De itt nem csak az épitészetben, hanem a nép 
jellemében, viseletében, szokásaiban is eltérést találunk, úgy, hogy csak néhány lépésnyire a 
belvárostól egyszerre falun hisszük magunkat, mert Ó-Brassót, a túlságosan conservativ 
természetű ős germán törzs lakja, a mely éppen úgy ragaszkodik régi szokásaihoz, ősi 
magyaros népviseletéhez, ünnepi mentéjéhez, ránczos szoknyái és palástjaihoz, miként a 
falusi nép; a belváros elegáns világával, a civilisatiót köcsög-kalap és frakkban kereső divatos 
népével szemben fenntartják ezek nem csak a régi öltönyt, hanem a régi erkölcsöket is. A 
főútczában leginkább iparosok, a mellékútczákban földművelők laknak. A hátulsó-útczában 
oláhok is laknak, itt van Vilera nevű görög kereskedő által a mult század végén épitett 
templomuk is*Lásd Gödri Ján. Hist. 44. lapjait. E templom Mária menybemenetelének 
tiszteletére van szentelve.. E néhány szóval be is végezhetnők Ó-Brassó leirását, ha a mult 
idők nem hagytak volna hátra néhány nevezetes műemléket, melyek figyelmünket méltán 
magukhoz ragadják, s melyeket mint amolyan szenvedélyes régészek, ismertetnünk kell. Ilyen 
mindjár a... 

Szent-Márton-hegyi templom 
A fellegvár hegyének egy nyugatra kiszökellő előhegye van, melynek tetejét a Szent-Márton-
egyház és papilak festői csoportozata koronázza. Benkő azt mondja*Milkovia II. 522., hogy a 
szent-márton-hegyi templomot 1235-ben Hirscher Lukács épitette, s hogy Zsigmond király ott 
1395-ben misét mondatott. Losteiner is*Topografica descr. XI. art. 9. 1235-ben mondja 
épültnek e templomot, mit ha elfogadhatnánk, akkor a szent-márton-hegyi egyház Brassó 
legrégibb temploma lenne. Losteiner azt is felhozza, hogy ott a capucinusok, vagy a szigorú 
rendtartásu ferenczeseknek volt kolostoruk. Ezen utóbbi állítást kolostorszerű szerkezete, 
melynek alsó osztályában még most is meg van a régi szerkezetű refectorium, valamint az 
épület régiségét tanusítja az épületen levő „Renovatum 1668” felirat is. 

 

A brassai fellegvár déloldali látképe a belváros északkeleti szögerődével. (Kammer után rajz. 
Greguss J.) 



Látók fennebb, hogy a klastrom-útczai egyházat régen a domonkosok birták, mely szerzetnek 
eltörlésével az a ferenczesek kezére ment át. Úgy kell lenni, hogy a ferenczrendüek kolostora 
és temploma kezdetben itt volt a Szent-Márton-hegyen; a domonkosok eltörlésével azonban, a 
terjedelmesebb és nagy jövedelmekkel biró belvárosi domonkosok-féle kolostorba huzódtak 
be, mikor a szent-márton-hegyi templom káplánsággá alakult át, mert a Brassó külvárosában 
fekvő szent-márton-hegyi káplán Lőrinczczel találkozunk 1515-ben, ki a szintén brassai 
mindenszentek kápolnája*Ez alkalmasint a kórház-kápolna volt. káplánjával Hieronimussal 
jelen van 1515. febr. 11-én, a milkoviai püspökséghez tartozó brassai káptalan gyülésén*Lásd 
Benkő Milkovia I. 155.; de a nemsokára bekövetkezett reformatio elsöpörte úgy a katholikus 
káplán urakat, mint a szerzeteseket s a szent-márton-hegyi templomba is a lutheránus papok 
ültek be, kik azt most is, mint az ó-brassói egyik egyházközség templomát birják. A régi 
1235-ben épült templom azonban ma már nyomtalanul eltünt, mert a mostani egyház a késő 
goth épitészet korszakából származik, a mint azt csúcsives főportáléja és átszelt lóherívvel 
záródó két oldalkapuja tanusitja; de e korban is csak a hajó hátulsó része épült, mert annak 
első fele valamint szentélye is későbbi odatoldás. Benkő alkalmasint a személyt, kivel e 
templomot építteti, és a korszakot, a melyben az épült, összetévesztette; mert az a Hirscher 
Lukács, kinek 1235-ben tulajdonitja e templom épitését, nem akkor, hanem a 16-ik században 
élt s ugyan azon Hirscher Lukács volt, kinek özvegye Apollonia 1545-ben a belvárosi 
árúcsarnokot épittette, s ki a miként neje árúcsarnokkal, akként ő maga ezen templom 
épitésével örökitette emlékét. Azt azonban elvitatni nem akarom, hogy Szent-Márton-hegyén 
a mostani templomot megelőzőleg lehetett egy korábbi 1235-ben épült egyház, miután arra 
adatunk van, hogy Zsigmond király ottan miséztetett; úgy kell lenni, hogy a régi egyházat 
Péter vajda fölégette akkor, mikor 1529-ben Brassó ostromakor a külvárosokat feldúlta s a 
kegyes Hirscher Lukács*Ez a Hirscher Lukács miután Honterus a reformatio nagy munkáját 
megkezdette, az elsők egyike volt, ki áttért, s mint város birája, s köztiszteletben álló egyén, a 
reformatio terjesztésének egyik legtevékenyebb előmozditójává lett. Láss erről többet Dück 
Józs. Gesch. d. Kronst. Gymn. 19. lap. úgy épittette az elpusztitott régi templom helyére a 
mostanit. 

Tornyában van egy érdekes régi harang (a második) ezen körirattal: 

 

Vagyis: 
(Magister Andreas de brasch. anno 1521.) 

És itt azt hiszem, hogy Andreas Magister nem az öntőt, hanem a donatort jelöli*A magister 
nálunk bizonyos czim és méltóságot jelentett, kiválóan ekként czímezték a főnemesek fiait. 
Lásd Csallóköz műemlékei Ipolyitól 106. lap., Brasch lehet családnév, de jelentheti Brassót is. 
E harang pedig egyidejű lehet a templom hátulsó részével, s annak épitési korát talán 
megközelitőleg határozza meg. 

Az árvaleány-templom. 
A szent-márton-hegyi templomnál jóval régibb és sokkal érdekesebb az Ó-Brassó északi 
végében levő Bartholomeus-egyház, melyet a magyarok árvaleány-templomnak neveznek, a 



hagyományok szerint azért, mert azt három árva leány épitette valamely szerencsés esemény 
emlékére; sőt a hagyomány még azt is követeli, hogy ezen kegyes leányok – kik mindenüket e 
templomra áldozták – amaz egyház főoltára alatt vannak eltemetve. Ez egyház igen érdekes 
műemlék, s legrégibb Brassó templomai között; de ezzel nem támogatjuk azon téves 
véleményt, mintha az Ó-Brassó keletkezésével egykorulag, tehát a XIII-ik század első felében 
épült volna, nem, mert a fölmerült ily elméletet, legfényesebben és legérthetőbben maga az 
egyház épitészete czáfolja meg; az – mint az átmeneti korszaknak egyik tisztes műemléke – 
legfeljebb a XIV. század első felében épülhetett; de igy is oly műemlékkel van dolgunk, mely 
Amurát dúlásait átélte. Igen valószinű, hogy akkor ez is a várossal együtt leégett, azaz 
elhamvadt éghető fedélzete; de falai megmaradtak sértetlenül, s annak ujból kiigazitását 
lehetővé tették. Ezen nagy műbecscsel biró egyháznak képét mellékelve egyszersmind rövid 
műrégészeti ismertetését adom. 

 

A Bartholomeus vagy árvaleány-templom Ó-Brassóban. (Rajz. Bicsérdi J.) 

Az árvaleány-templom a hazánkban ritkábban előforduló keresztegyházak közé tartozik, oly 
keresztegyház ez, melynél ugy szervezetében, mint elrendezésében és ékitményezésében 
következetesen keresztül látjuk víve az átmeneti korszak épitészeti elveit, mely szerint a kör- 
és csúcsíves alakokat, vagyis: a román és goth épitészet idomait egybeházasitva találjuk. 
Vegyük legelőbb is szentélyét. Ez a tizenhatszög öt oldalával záródik, mi tökéletes csúcsives 
elrendezés; de már ablakrendszerében képviselve van a körív is, keverve a csúcsívvel; mert 
mig a záródás két egyenes lapján két köríves ablakot találunk, akkor e záródás ferde lapján két 
csúcsíves ablak jön elő, és a záródás 5 lapjának a bolt holdak alá eső felső részén ott van öt 
körablak (fensterrose), melyek a hat levél díszművezetével ékitvék, s melyek tisztán román 
idomokat képviselnek. 

 

E szentély boltozata a bevégzettebbek közé tartozik, dús tagozatú gerinczei és hevedereinél 
két ép szögére két lóhertag következik, melyeket három horony választ el egymástól, mint azt 
mellékelt szelvénye előtünteti. Ezen ekként tagozott gerinczek és hevederek, köridomú 
féloszlopok vagy faltőkre vannak levezetve. E faltők kapiteljei ismét román idomot 



képviselnek, mert azok korinthizálók; de meglehetősen elkorcsosodott modorban, elannyira, 
hogy azt inkább vázlatos mint bevégzettnek tekinthetjük, a mennyiben a levélidomitásban 
csak a sorrend van megadva, de a kihajlitott acanthus leveleknél hiába keressük a finom 
metszést, sőt azok a hordott súly értelmében szokásos kihajlitás- vagy végfodrositással sem 
birnak, hanem végtagjai le vannak metszve, mi ezen kapiteleknek nehézkes és kevéssé 
tetszetős idomot ad. Ezen kapiteleken nagyon kitáguló válkövek vannak, melyek kajácsból és 
táblából alakitvák. A hosszszentély és szentélyzáródás egybeütközésénél egy heveder és két 
gerincz találkozván, itt három ily faltő van egybe forrasztva. A hosszszentély faltövei 
nincsenek egészen a talapzatig levezetve, hanem a falmagasság közepe táját elmetszetve, 
megszünnek; azon épitészeti elv alapján, hogy a boltozat feszereje és oldalnyomása a külső 
oldaltámok által van egyensulyozva; de a ki ezen épitészeti combinatio elméletét nem ismeri, 
az méltán csodálkozhatik ezen faltők függő helyzetén. 

A szentélyt a hajótól, vagy inkább a közép négyzettől (vierung) merész metszetű csúcsíves 
diadalív választja el. Itt az oszlopzatoknak igen tetszetős csoportositása jön elő, mert a 
diadalív két testes féloszlopához van támasztva, egyfelől a hosszszentély véggerinczét hordó 
faltő, másfelől pedig a négyzet gerinczét felfogó hasonló faltő, melyhez a kereszt- vagy 
áthajók diadalívét tartó féloszlop és ennek első gerinczét hordó faltő csatolódik. ezen három 
utóbbinak töve szintén nincsen levezetve a talapzatig, hanem a fal közép magasságánál meg 
van szüntetve. Ez oszlopcsoportozat a szentély faltöveihez hasonló kapitel és válkővel van 
ellátva. A kereszt- vagy áthajók (querschiffarm) a mellékhajókon túlemelkedve, s azokon 
tetemesen túlszökelve a szentély és középhajó magasságával birnak, s igy a latin kereszt mind 
négy ága túlemelkedett lévén (a mellékhajók felett) az nemcsak alaptervén, hanem 
emelkedésén is láthatóvá lesz, s nemcsak madártávlatból, hanem alulról nézve is fölismerhető. 
Ezen kereszthajók a középhajó szélességének megfelelő négyzetből (vierung) lévén alkotva, 
egyenesen záródnak, egy-egy záródásukra helyezett csúcsíves ablak által vannak 
egybefüggésbe hozva. Boltgerinczeit két horonyt követő körte tagozza. A csak 6 lépés széles 
mellékhajók a főhajónak felemagasságával birván, ezek fölött mindenik oldalon három, s igy 
összesen 6 csúcsíves ablak van a főhajó világitására alkalmazva, melyeknek díszművezetét a 
templomujitók kitördelték. A mellékhajók jelenleg ablaktalanok, bár vak alakitással jelölve 
vannak a köríves ablakhelyek, melyek vagy soha nyitva nem voltak, vagy ha igen, később 
befalaztattak. Ezen, valamint a szentély ablakainak béllete is tagozatlan, s az átmeneti korszak 
modorában középről ki- és befelé is kajácsosan tágulók, kivételt csak az áthajók csúcsíves 
ablaka képez, melynek szintén kajácsos béllete két hengerrel van tagozva. A közép- és 
mellékhajók közti egybeköttetést körivvel záródó három (a két oldalon hat) törpe széles válív 
(arcaden) eszközli; minden ily két válív között a hatszög feléből alakult féloszlop emelkedik 
fel. Ezek a régi s valószinűleg a szentélyéhez hasonló boltozat eltüntével, most tagozatlan és 
gerincztelen suta-lapos boltozatot hordanak. Ilyen átalakitást szenvedett a mellékhajók 
boltozata is. 

Ez egyháznál szintén következetesen keresztül látjuk víve a magyar provincialismus azon 
előnyös sajátságát, hogy az előcsarnok (natrex) melletti két torony-csarnok (thurmhalle) a 
mellékhajók megnyujtásához csatolva, azokkal és az előcsarnokkal is szervi egybeköttetésbe 
vannak hozva, a hajóban lévőkhöz hasonló válívek által. Most ezen hátulsó rész deszkafallal 
elrekesztve, raktárnak használtatik; az oda vezető főkapuzatot befalaztatni szintén jónak látta 
valamely vandal templomujitó; de ily elrejtett, ily alázott helyzetében is főként kivülről 
tekintve, föl lehet ismerni, hogy az a szebb, nagyszerübb és bevégezettebb csúcsives portálék 
közé tartozik, oly műalkotás, mely a correct fogalmat a kivitel tökélyével páritá, oly ékes 
kapuzat, mely ezen nagyszerű egyháznak méltó bejáratát alkotá. Befalaztatásával talán azt 
akarták jelképezni, hogy a kisszerű jelen nem méltó, az ily nagyszerűeket alkotott multnak 



útjain járni. De észleljük azt, mi látható. E kapuzatnak csúcsivbe záródó és tág hajlitással 
kifelé táguló béllete erőteljesen és szépen van tagozva, legbelül kis henger és körte tag kezdi 
meg, mit horonyok közé fogott épszög s ezt erősen kidüledő henger követi; ezt horonyok 
közti még testesebb henger, körte és mindeniknél nagyobb henger zárja be. Az arányhatást 
leginkább emeli e tagoknak fokozatos testesedése, az árnyhatást pedig az, hogy a különben is 
tágméretű öblös horonyok fenekükön kis henger pálczák által vannak élénkitve. Kettős 
ajtónyilata átszelt lóherívvel alakult, s igen szép művü oszlopos kőválasztékkal van 
elkülönitve. E nyilatok fölött vakon alkalmazott két csúcsmű (giebel) van nagyon szép 
mérművel. Az ezek fölött és a béllet közt szabadon maradó ívmezőt (tympanum) dombormű, 
vagy festvény ékitheté, mely azonban ma nyomtalanul eltünt. 

E rövidre vont leirásból is kitűnik e kapuzat műbecse és nagyszerüsége, valamint az is, hogy 
ez a mindig díszes alakitású csúcsíves portálék kiválóbb példányai közé tartozik. De kapuiban 
is következetes e templom; mert midőn főkapuzata a csúcsives stylt mutatja be, a sekrestyébe 
vezető ajtó lóherívvel záródik, mig a hiú (padlat) csiga grádicsába nyiló ajtó köríves, s igy a 
román épitészetet képviseli; sőt képviselve van a késő goth kor is, a déli oldal átszelt 
lóherivvel záródó kajácsos bélletű ajtaja által, mely azonban később, valószinűleg a főkapuzat 
befalazásakor nyittatott. 

A templom külsőjénél a két kor egybeházasitása szintén következetesen keresztül van víve; 
igy a csúcsives kor nem is nagyon kiváló alkotásai közzé tartoznak a felül kajácsosan leszelt, 
három megtöréssel biró oldaltámok; de a román idomot képviselti a tető- vagy korona 
párkányzatot helyettesitő díszes alakitásu kettős félkör bodor (fries) a szentély záródáson és 
az alól átszelt egyszerübb félkör bodor a hosszentély falának tetején. Ez egyház, miként 
fogalmának correctsége igényli, iker tornyos volt, vagy legalább ilyennek volt tervelve; 
azonban ugy látszik, hogy ezeknek csak egyike készült el, ennek is csak alsó két osztálya régi, 
felső része s négy tornyocskával ékes gula csúcsfedele is későbbi odatoldás. Eredeti alsó 
részén négy szirmu díszművezettel ékes négy ablakrózsa van. Az egyház nagyságáról és szép 
összhangzatos arányairól leginkább mértékarányai győznek meg. 

A szentély záródás hossza 11 lépés 

A két lépcsővel alább fekvő hosszszentély hossza ugyancsak 11 lépés 

A közép négyzet és főhajó hossza az előcsarnokkal együtt 50 lépés 

Az áthajók 10 lépés szélességnél 10 lépés hosszak. 

Szentély és középhajó egyformán 10 lépés széles. 

Mellékhajók egyformán 6 lépés szélesek. És igy az egyház belvilágának egész hossza 72 
lépés, szentélyszélessége 10 lépés, legnagyobb szélessége 22 lépés. 

Hogy ez egyházat teljesen ismerjük, le kell még irnom annak szentségházacskájat 
(sacramentshaus, tabernaculum), mely a Királyhágón inneni rész legszebb (legalább az 
általam látottak közt) ilynemű alkotása, szépségben és finomságban még a segesvári vártetői 
templom szentségházát is felülmuló. Ennek egyenes zárodásu nyilatát díszes vesszőmű 
kereteli be, mi felül kanyar csúcsívbe záródik. Az ekként támadt ívmező (tympanum) vak 
alakitásu három levéllel van díszitve. A nyilat két oldalán féloszlop emelkedik növénydíszes 
kapitellel, ennek tetejéről a kanyar csúcsivnek levélcsomókkal ékes és keresztvirágban 



végződő díszes külkerete magasul, mig másik része nagyon díszes, s finom metszetű 
keresztvirág által tetőzött tornyacsokba (fialen) megy át. A kanyar csúcsív és tornyacs közti 
mezőn csipkefinomsággal kivitt mérmű van, mely lóherivvel alakult ablaksort mutat. A 
kanyar csúcsivet tetőző keresztvirág felett madárfészek van kisdedeit ápoló galambbal, minek 
finom kidolgozása mellett jelképes (symbolicus) jelentése is van a lelki tápot nyujtó 
keresztyén vallásra való vonatkozással. Ezen szentségházacska egyenes záródásu nyilata, 
vesszőműkerete, de főként kanyar csúcsíve határozottan jelölik, hogy az az egyháznál 
későbben és pedig a késő goth korban készült, s csak utólagosan alkalmaztatott; de ez nem 
volt ok arra, hogy azt kegyelet nélkül kiszedjék helyéből és irgalmatlanul félredobják. Mert 
azt ma már hiába keresi a szentélyben szokásos helyén az útas; néhány évvel ezelőtt (1866-
ban) az egyház kiigazitásakor kifeszegették helyéből s összevissza tördelt darabjait kidobták a 
templom udvarára. Ott találtam azokat meg, s a XIX. század ily vandalismusa felett méltán 
elszomorodott szivvel, egybe hordattam a szétszórt, megcsonkitott darabokat, s azokat 
egybeillesztve, igyekeztem hűn leirni, hogy legalább e lapokon legyen fenntartva a 
megsemmisült műremeknek emléke. 

És itt bevégzem e lehetőleg rövidre vont ismertetésemet, melynek czélja ezen, minden 
tekintetben érdekes műemléknek kiemelése mellett az is, hogy megczáfolva legyen azon, már 
több szász iró által felhozott s általánosan elterjedve lévő hit, hogy ezen templomot Brassó 
első megalakulásakor épitették, hogy okadatoltan megdöntve legyen azon az épitészeti 
műidomok nem ismeréséből keletkezett föltevés, hogy az egy tisztán román izlésű, tehát 
Brassó alapulásakor épülhetett szentegyház, mit, azt hiszem, minden további szószaporitás 
nélkül fennebbi leirásom teljesen alaptalannak bizonyit. 

A hagyomány az árvaleány-templomról azt tartja, hogy az a hajdani Ó-Brassó közepén 
feküdt, s hogy a város alsó széle az innen jó távolra elfolyó Widonbachig terjedt, felső része 
pedig a Szt.-Mártonhegy aljáig nyult; ott a mostani Purzenau-Platzon mutatnak egy régi, a 
többi háznál künnebb álló épületet, mely, mint hiszik, a régi Brassó tanácsháza lett 
volna*Lásd Unterhaltungsbl. 1837. évf. 78. lap.. 

A Gespreng-hegy. 
Az árvaleány-templom mellett közvetlenül a Gespreng-hegy emelkedik, mely a Raupenberg 
térbe kiszökellő végelőfokát képezi. Akkor, a midőn az első város is feküdt, e hegy alján, 
annak tetejét erőd koronázta, melybe a lakosok egy része vész idején féltőbb holmijaival be 
szokott vonulni, szóval az véd- és menhelye volt a térségen, nyilt, fedetlen helyen épült város 
szorongatott lakóinak. Akkor a midőn 1421-ben Amurát addig még nem látott roppant 
sereggel Erdélybe ütött s Brassóhoz fenyegetőleg közelitett, a tanács és előkelőbbek a 
gesprengi várba, a lakosok oda be nem fért része a czenki királyi várba huzódott be. A szultán 
ostromolta és bevette a gesprengi erődöt s azokat, kik a hősies védelemben el nem hullottak, 
valamint a tanácsot Weirauch Mikl. városbiró és Füllen István városkapitánynyal együtt 
fogságra vonszolta; a daczoló várat pedig a várossal egyetemben földig rombolta. Nem is 
épiték azt többé fel, hanem a törökök dühével daczolt czenki vár alá bennebb a völgybe 
épitettek uj várost*Lásd Unterhaltungsbl. 1837. évf. 78. lap.; a szegényebb néposztály 
azonban nem huzódott be az erőditett uj városba, hanem a romokból a mostani Ó-Brassót 
felépitve ott maradt, s igy a régi várost fölelevenité, s jeleni nevében annak emlékét megtartá. 
A lerombolt Gespreng-tetői erőd soha többé fel nem épült, annak ma már romjai is 
eltüntek*Öreg emberek mondják, hogy e század elején még a falak és a kapubástya egy része 
fennállott, de akkor anyagját szétszedve, az ó-brassói házak épitéséhez használták fel., 



legfölebb csak nyomaira ismerhetni, s ezek útmutatása után lehet meghatároznunk, hogy az 
egy 180 lépés kerülettel birt körerőd vagy rondell volt, melyet még most is 4 öl szélességű 
sáncz foly körül. A sánczon kivül egy másik külső gátonynak látszanak nyomai, a beltér 
emeltebb részén pedig egy hatalmas zömtorony talapzata látszik*Lásd Sieb. Quartals. 4. 116 
lap.. Mindezek arra mutatnak, hogy itt nem valamely alkalmi, vagy a mint többen állitják, 
kisebb toronyerőd, hanem egy rendszeresen épült zömtorony és két balliummal ellátott 
középkori erőd feküdt; de bár mily szabályszerüen volt is épülve az, megvívta falait Amurát 
tengernyi népe, s a büszke szultán romjai fölé tűzte fel félholdas bibor sátorát; innen legelteté 
legelőbb szemeit a gyönyörű Barczaságon, melynek bűbájos szépsége birtokvágyát növelheté, 
mi az ozmánoknak több százados támadását vonta maga után; itt vívta első győzelmét a török 
a meglepett magyar birodalom véghatárain, de nemzetünk ezután éberen őrködött, s bár 
hazánk egyes részét gyakran dulta fel azután is, bár gyakran tapodták ménei leölt hőseink 
hulláit, bár gyakran patakoztt itt e téren s az idevezető szorosokban nemzetünk vére: még is 
hazánkat soha meghóditani, abba magát végleg befészkelni nem tudta, mig Mohács vérmezein 
le nem sujtá daczoló nemzetünket. Ekkor az Európát véres testével annyi századon át fedezett 
magyar nemzetre, éppen azok, kik dicső önfeláldozását legközvetlenebbül élvezték, kiknek 
fennmaradást és lételt éppen nemzetünk elszánt ellentállása nyujta: osztrák szomszédaink 
voltak azok, kik köteles segitség helyett ránk rohantak s a zsákmány felett osztoztak a 
törökkel, és nemzetünket könyörtelenül leigázták. 300 éves gyötrés követte e kárörvendő 
beavatkozást; de ekkor is fennmaradt Erdély, hol megvédedett mindaz, mi nemzetünknek 
drága volt, meg a jövőnek csirája, s ma már e csira ismét izmos fává nőtt, mely minden 
viharral daczolni képes; sőt azok, kik háromszász éven át kinzóink valának, tőlünk nyertek 
megmentést és életet, valamint az ellenünk tört török is bennünk leli fel fennmaradhatásának 
legerősebb gyámolát. Nemzetünknek mindig az vala sorsa, hogy ellenségeiért, rosz akaróiért 
áldozza fel magát, s azokat emelje fel, kik őt lesújtani igyekeztek, hogy azoknak, kik lételét 
fenyegették, adjon életet. Tagadhatlan, hogy annyi megpróbáltatásokat kiállott nemzetünk 
jövője biztositva van, mert élhetetlen nemzet a magyar helyén és viszonyai közt százszor 
elpusztult volna, s az, hogy megverettetésünk ez ötödfélszázados küzdterén, az ivadék 
büszkén, s győzelemről álmodozva áll meg, s hogy nemzetünk hatalmába vetett bizalma 
rendületlen: hatalmas tanujel arra, hogy e nemzet jövője felett csüggednünk nem lehet; mert 
oly nemzetet, mely mint a miénk földhöz sújtatva Antheusként mindig új erőt nyer, semmiféle 
hatalom szabadságától megfosztani nem tudandja; törhetlen gránit szikla ez, melyben török és 
osztrák egyaránt elzúzta fejét, s melynek védpaizsa alatt nyugodva élednek most egykori 
ellenei. Ily sziklaszálra bizton épithetjük fel jövő szabadságunk szent pantheonját. 

A Gespreng-hegy nevét egy csodás forrástól nyeri, mely e hegy nyugati oldalán egy 
barlangszerű mélyedésből oly erővel és oly bőségben tör elő, hogy azt valódi vizokádónak 
nevezhetjük. Közelében egy másik ilyszerű vizokádó; s e két forrás körül számtalan apróbb 
buzog fel, ugy, hogy lefolyásuk malomhajtásra alkalmas patakot alkothatna, ha azok egy több 
hold kiterjedésű mocsárba nem vesznének; azonban e források nem annyira vizbőségük mint 
inkább szeszélyességük által érdemelnek figyelmet, mert azok oly időszaki források, a melyek 
több évi folytonos buzgás után néha egyszerre elapadnak s egy vagy több évig is szárazon 
maradnak, mig ismét egyszerre váratlanul minden látható és kimagyarázható ok nélkül 
előtörnek. Nem akarom én itt ezen még mindeddig teljesen fel nem fejtett (honunkban több 
helyt előforduló) természeti tüneménynek okát kutatni, azt ahoz értő szaktudósokra bizom; 
csak azon véleményemet fejezem ki, hogy az a Brassó környéki mészhegyek földalatti 
barlangjainak titkos működésével függhet egybe; s arra a nehézség és légnyomás 
törvényeinek befolyása lehet. A föltételezhető földalatti barlangok folyosói e forrásokkal 
egybeköttetésben lehetnek, lehet azok közt olyan szivárvány alaku folyósó, mint a minővel a 
hordókból a bort ki szokták csurogtatni, s ha ezt elfogadjuk, akkor meg van fejtve az időszaki 



források elmélete, mert esős időben, midőn a barlangok vizzel annyira telnek, hogy a 
szivárvány folyosóig felhatnak, akkor a lég kinyomul s a szivárvány szivattyú működni 
kezdvén, a források táplálékot nyernek; mig száraz években a viztartó barlangok vize kevés 
levén, a szivárvány folyosó belső vége nem ér a vizbe s igy léggel megtelve a viz emelkedését 
és kifolyását nem eszközölheti, mikor a források elapadnak. Ilyenforma valami történhetik ott 
a természet rejtett retortájában, melyet én csak sejtek; de alaposan megfejteni nem tudok. 
Ezen időszaki forrásokat a szászok Gesprengnek s ezekről a hegyet is, melynek keblében a 
titokteljes műtét lefoly, szintén annak nevezik. A Gespreng-forrás mocsárai közt az ujabb 
időben néhány petroleumfinomitó gyár, tégla- és cserépcsűr emelkedett, déli végében pedig 
katonai czéllövölde készült, mi e különben rideg tájnak némi élénkséget kölcsönöz; ha a 
mocsár lecsapoltatnék, az valódi kies oázzá lenne átalakitható. 

A Gespreng-hegynek a fennebb leirt rondellen kivül még más erőditvényei is voltak, mert a 
lövölde felett, hol az út Ó-Brassóból a hegyen átvonul, egy lapályos hegyhát van, melyen az 
ellenség könnyen belopódzhatott volna a városba; azért e pont is meg volt erőditve s a 
hegynyak élén még most is látszanak egy ötszög erődnek gátonyai és sánczai; e mellett a 
hegynyak lapályos részeit, ugy délről mint nyugatról egy a fennebbi erőddel egybefüggésben 
volt töltés és sáncz szegélyezi. Egy hátrább eső másik domb tetején, egy kör zömtorony és ezt 
környezett sánczolat nyomai tünnek fel. Ezek bár homályos nyomok, de mégis jelölni 
látszanak, hogy ezen lapályos előhegy egész hosszában erőditve s az ellenség ellen biztositva 
volt hajdan. Egy hátrább levő kert övedzte dombon láthatók azon mellvédek is, melyeket 
1849-ben a fellegvár ostromára készülő Lüders emeltetett ágyúi számára. 

Mennyi hóditó hagyta e hegyeken gyászos emlékének nyomait, dél és észak vandalismusa 
egyaránt e hegységre nyomta véres kezét, jenicsér és kozák egyaránt szomoruan gazdálkodott 
itt; de nemcsak Amurát és Lüders trónolt a Gespreng-hegyen, hanem e hegy alatt elterülő róna 
is gyászos visszemlékeket költ a szemlélődőben; hisz ott hömpölyög a Vidombak folyó, ott 
feküdt a Honterus által épitett papirosmalom, mely annyi szerencsétlen csatákban szerepelt, 
hogy ama tért, ha fájdalmas érzettel is, meg kell látogatnunk, hogy felujitsuk az ahoz kötött 
gyászos emlékeket, hogy felkeressük az ott elvérzett hősök feledett sirhantjait. 

Székely Mózes a régi papirmalomnál. 
Basta rémkorához térünk vissza, midőn a Mihály vajda és Basta által kipusztitott Erdély 
megmentésére e kor legnagyobb hőse: Székely Mózes, mint kinevezett fejedelem ragadott 
fegyvert. Mig ő Erdély nyugati részét tisztitá az ellentől, addig Basta szövetségese: a vad 
Ráduj-Szerbán vajda beütött a Barczaságra, s Rosnyónál az ellene küldött Imecs és Makó 
vezérlete alatti székely csapatokat szétszórta. E hirre Székely Mózes maga nyomult 4000 
magyar és 5000 törökből álló sergével a Barczára s jul. 8-án Höltövénynél ütött tábort, mig 
Ráduj vajda 15-én segédsergekkel megérkezve, Zernyestnél szállott táborba. 

Székely Mózes Brassótól hódolatot és segélyt kivánt, ellenesetben Ráduj elűzésével szigorú 
fenyitést helyezett kilátásba. Ha Brassó habozás helyett az ország törvényes fejedelme és az 
ország védserge előtt felnyitja kapuit s segédcsapatjaival csatlakozik, akkor Ráduj harczot 
sem próbálva, visszahuzódik s Erdély sorsa jobbra fordult volna; de Brassó tétovázott, 
kéttarisznyás politikáját követve kémlelte, hogy ki az erősebb, hogy majd ahoz csatolja 
magát; s ez okon Weis Mihályt kiküldve Székely Mózeshez, a város megnyitását (az ott 
uralgó pestist használva ürügyül) Ráduj elűzése utánra halasztotta, s látszatból 150 drabantot s 
Fiota nevű, Brassóba telepedett olasz tüzmestert küldötte Székely Mózes táborába; de mi volt 



ez egy 80,000 lakossal biró vidék s mintegy 10,000 harczossal rendelkező várostól akkor, 
midőn az ország törvényei ily közvetlen vész esetében a fejenkénti fölkelést rendelték el. 
Hanem lássuk a csata folyamát, a melyhez annyi gyászos emlék mellett annyi dicsőség 
fűződik, hogy arra nemzetünk mint nagyszerű önfeláldozásának egyik legmagasztosabb 
jelenetére mindig büszkén hivatkozhatik. 

Ráduj julius 17-én Rosnyótól előre nyomulván, hadállást foglalt. A centrumot, hol 6000 
embert maga a vajda vezénylett, Vidombaknál állitá fel; a két Mircse által parancsnokolt 
balszárnyat (2000 ember) Feketehalom irányában helyezte el, mig a Gespreng irányában 
elhuzódó jobb szárny 2000 emberét Rácz György vezényelte. Ezzel szemben Székely Mózes 
hadállása volt. A méhes kerteknél volt a centrum, melyet 25 ágyújának fedezete alatt levő 
szekérvárba vont be; balszárnya a Vidombak partján levő papirmalomig nyult*Ezen, Honterus 
által épitett, ma már nem létező papirmalom ott feküdt a Vidombak partján, hol most Dr. 
Plecher méhes kertje van., mig a höltövényi sürű erdő által fedezett jobb szárnyát a törökök és 
tatárok képezték. Azonban ez előnyös hadállást éppen a támadás perczében megzavarta az, 
hogy a jobb szárnyat képező pasha a hely szűk voltát adván okul, hadállását elhagyta; kérés, 
fenyegetés mitsem használt, s semmi szin alatt nem lehetett arra birni, hogy kijelölt helyét 
elfoglalja; még inkább tetézte a zavart az, hogy a Székely Mózes táborában lévő 320 szerb 
éppen az összetűzés perczében az ellenhez átszökött, mi által a magyar hadsorokban hézag 
támadott. 

Ráduj egyenesen a centrumban lévő szekérvárnak tört; első sorban Rácz György lovas 
csapatja támadott, mely az ágyúk tüze által hamar megtérittetett; 3 órakor Ráduj három 
ágyújának jellövésére, az oláhok szent Miklós kiáltással rohantak előre; de a magyar ágyúk 
sortüze ezeket is visszalökte. Deli Márkó a Ráduj sergében levő vad kalandor azonban 
észrevette, hogy az igen felirányzott magyar ágyúk kevés kárt tesznek*Többen hiszik, hogy 
az ágyúk e rosz kezelését is árulás idézte elő s a török pasha meg volt vesztegetve., mire 
elszánt rácz csapatjával a szekér-várra rohant, s azt szétvágva a támadott résen betört a 
székely hadsorokra. Ha a török pasha ekkor engedelmeskedik s a zsákmány felett tépelődőket 
oldalban támadja meg, mint azt Székely Mózes elrendelte, még a győzelem koczkája a 
magyarok részére fordulhatott volna; de a pasha engedelmesség helyett, a már korábban 
elmenekült 4000 tatár után rugtatott 1000 törökjével s Hermányig meg sem állt. Bethlen 
Gábor és Rhédei Ferencz mindent veszve hivén, a megyei dandár 1000 emberét kivonták a 
csatából, s elhuzódtak, Székely Mózes tehát csak 3000 székely bajnokkal maradt a csatatéren. 
E maroknyi népet Ráduj vérszemre kapott csordái minden oldalról körülözönölték, de 
megtörni nem tudták, mert mindenik oroszlánilag harczolt; Székely Mózes menydörgő hangja 
föllelkesité, dicső példája legyőzhetlenné tevé harczedzett hőseit, maga a fejedelem példát 
adólag harczolt legelől, mindenütt ott volt, hol baj mutatkozott, s ha valahol rés támadt, harczi 
bárdjával egymaga állta útját az ellennek, mely iszonyú csapásai alatt kéveként omlott össze, 
a székelyek mindenike egy elszántságában legyőzhetlen Leonidás volt; s rendithetlen 
ellenállásuk annyira megingatá az oláhok sorait, hogy azok már futni kezdettek, midőn Rácz 
Gy. lovasaival útjokat állva, feltartóztatá, s Székely Mózesnek zsákmányul esett 25 ágyúját a 
székelyek törhetlen phalanxának forditva, azokat, kiket kézi fegyverrel megközeliteni nem 
tudtak, halomra kezdte lövetni; de a fenmaradtak a halottak hulláiból képezett védtöltések 
mögött sorakozva, tovább folytatták a harczot, mindaddig, mig a fejedelem csak kevesed 
magával maradt életben. Székely Mózes még ekkor sem volt legyőzve, a golyózápor közt 
ekkor is előretört, mindent lesujtó harczi bárdja útat nyitott az ellen tömör sorain át, már az 
ellenség háta mögött száguld, midőn Rácz György utána rugtatva, rivalgó hangon párbajra 
hivta fel. Székely Mózes elmenekülhetett volna; de ő futni nem tudott, s visszafordulva, mig 
csekély számra olvadt harczosai Rácz lovasait tarták fel, addig a fejedelem a hazája ellen 



támadott fenevadra*Rácz Györgyöt, mint elhagyott árvát Báthori Zsigmond felfogadta s 
udvarában neveltette és képeztette ki a hadtudományokban. rohant, s éppen egy iszonyú 
csapást mért annak fejére, midőn egy Ráduj seregében levő székely, csíkszent-mihályi Katona 
Mihály hátulról golyót röpitett a fejedelem hátgerinczébe, mire ez lováról lehanyatlott. Rácz 
ördögi kaczajjal rohant a haldoklóra, s annak nemes fejét leszelve, kopjája hegyén vitte Ráduj 
sátra elébe, ki azt Brassó piaczán rendelte kitüzetni; ott volt az több napig, mig nem a sárba 
leesettet Weis királybiró kertjében eltemette. 

A csatatér, hol ezen leonidási küzdelem folyt, iszonyú képét mutatta a halálnak, ott volt 
roppant halomban Erdély nemességének virága s velük 3000 székely leölve, de hogy ezek 
életüket drágán adták el, mutatta az, hogy körültök legalább is kétannyi oláhnak hevert 
hullája; ugy hogy Ráduj hadseregének oláh része vagy elesett, vagy megsebesült; kik életben 
maradtak, a legkegyetlenebbül gyilkolták le a magyar sebesülteket, csak a legelőkelőbbeket 
kimélték meg gazdag váltság reményében; de ezek közül is sokan elhaltak sebeikben, mint 
Toldi István és Bogáthi Miklós Báthori Zsigmond egykori titoknoka, kik a brassai magyar 
templom mellett temettettek el; a sebesült Fiota szintén elhalván, Weis a nagy templomban 
temettette el; a magát 200 aranyért megváltott Kemény Józsefet Brassó kapuja előtt saját 
szolgái ölték meg, többeket Weis királybiró váltott ki. De nem sokára megérkezett e kornak 
undok hienája: Basta, ki a sebeikben fekvő magyar hősöket vérpadra hurczoltatta. E dicső 
vértanuk közt fölemlitem Mikola Jánost, Alia Farkast Vajda Miklóst, Toldalagi Mihályt, 
Mikes György és Benedeket, Kálnoky Jánost, Imecs Mátyást, Tamásfalvi Jánost, Székely 
Balázst, Harinai Györgyöt, Lészai Farkast, Donáth Jánost, Szörcsei Ferenczet, Jankó Gáspárt 
és a fiatal Henter Benedeket, kinek előbb jobb karját vágták le, s azután nyársba huzták; egy 
egykoru kronikás följegyezte*Krauss Tract. rerum bellie.; ect. ab anno 1599–1606. Lásd 
Fundgr. I. 187., hogy ezen fiatal oly bátran ment az iszonyú halállal szembe, hogy 
mindenkinek bámulatát kiérdemelte*E csata részletei leginkább egykorú irók feljegyzéseiből 
vannak véve; mint Weis libr. avalt. 1603, Hegyes András és Krauss Gy. egykori krónikáiból. 
Lásd ezeket Blätter für Geist stb. 1841. évf. 21–132. lap, és Fundgr. I. 168–187.. 

Ráduj*Brassó Rádujtól a város megkimélését 20,000 fttal vásárolta meg. Ez volt kislelkű 
tétovázásának és kétkulacsosságának legközelebbi dija, mit Basta azután 80,000 fttal toldott 
meg. és Basta elvonultával a csata áldozatai egy közös sirba temettettek el. A sirdomb, hol 
annyi hős alussza dicsőségének örök álmát, nem volt elfeledve; az utódok kegyelete 
fölkereste, s emlékoszlopot emelt, melyen a szerencsétlenség e nagy napjainak, a haza 
legdicsőbb hőseinek emlékét e versben örökité: 

Quos genuit cives hic Transilvania claudit. 

Heu parvo tumulo quanta ruina jacet. 

Székely Mózes és hős társainak sirdombja mellett nem sokára egy másik emelkedett, melyet 
ugyanazon Ráduj vajda: a német mongol-vezér Basta és a szászok e vad szövetségese emelt, 
mert 1611. julius 9-én Báthori Gábornak Szent-Péternél győzelmes hadserege Ráduj futó 
sergeit egészen a brassai papiros malomig üzte, ott azonban a tartalékul felállitott lengyel 
csapatok a rendetlenül száguldozó magyarokra törve, azokból 4000-ret ejtettek el. Seybriger 
Mihály mint szemtanu irja naplójában*Lásd e naplót Blätter für Geist stb. 1843. évf. 247. lap., 
hogy a Szent-Péternél megfutamitott oláhokat oly páni félelem fogta, hogy a város (Brassó) 
sánczaiba vetvén magokat, annyira remegtek, hogy a midőn a papirmalomnál elrejtett lengyel 
had a lőszeréből kifogyott székelyeket visszanyomta, alig lehetett a sánczokból kivenni, ugy, 
hogy parancsnokaik többeket levágva, tuszkolhatták csak a csatában való részvételre; itt a 
remegők a mások által kivívott győzelmet iszonyú vadsággal zsákmányolták ki, mert a 



mindenből kifosztott magyar foglyokat a klastrom-útczán kivive, a szemétdombon 
könyörtelenül összevagdalták, s megcsonkitott tetemeiket a kutyák falták fel*Lásd Blätter für 
Geist. Gemüth stb. 1843. évf. 247. lap.. Háromszor győzedelmeskedtek magyar sergeink felett 
a némettel szövetséges oláh vajdák; de mindannyiszor mások fegyvere aratta a győzelmet, s 
ők csak a védtelenül kezeik közé kerültek feletti vad kegyetlenségben tüntették ki magukat; 
Mihály vajdának Schellenbergnél a félrevezetett székely fegyverek adták a győzelmet, s ő 
csak az ország kirablása, védtelen népe legyilkolásában tűnt ki. Rádujt Székely Mózes ellen 
Rácz György, ugyan Rádujt Báthori Gábor ellen a lengyelek segiték győzelemre, mind két 
csatában az oláhok gyáván megfutottak, s midőn mások közbejötte a győzelmet meghozta, a 
foglyokkal való kegyetlenkedésben és kizsákmányolásban utolérhetlenek voltak. 

Im itt előadtuk egykorú irók följegyzései szerint a csaták folyamát, s most az események és a 
hely ismeretével induljunk fölkeresni a harcztért, mely Erdély Mohács mezejét állitja előnkbe; 
de ott a történelem iránytűjével kezünkben hiába keressük az egykori emlékoszlopot, mely 
rövid versszakával annyi honfi fájdalmat fejezett ki, hiába keressük a sirdombot, hol 7000 
magyar hős, a szabadságnak dicső vértanui alusszák örök álmukat, mert még a mult század 
végén meg volt sirhantokat széthányták, s a hősök hamvait Höltövénybe szállitva ott 
salétromot főztek belőle*Lásd Kénosi Tőzsér János Hist. Eccl. unitar. II. k. 10. lap, Jakab 
Elek példányában.. 

Ily kevés tisztelet, ily kevés kegyelet érte e szent hamvakat, melyek mint honfi ereklyék e hon 
fiaitól kiméletet érdemeltek volna. A sirrablók vagy nem tudták mit mívelnek, a mi követelt 
civilisatori szerepükben elég szégyen. Vagy tudták, s akkor a sötét hálátlanság vádja érheti, 
midőn oktalan nemzeti ellenszenvükben még emlékét is megsemmisiték, s még a sirban sem 
hagyák nyugodni azokat, kik legközvetlenebbül az ő tüzhelyeiket oltalmazták s kik közös 
kincsünket, alkotmányos szabadságunkat védve szálltak sirba. Avagy a szászok nem akarják 
átlátni a hála szükségességét azon nemzet iránt, mely őket hazátlanokat befogadta, s oly nagy 
szabadságokkal látva el, testvérileg szerette. Vagy ha rideg természetük nem türi a hála 
gyöngéd érzetét, circumspectus eszélyességük nem tudja-e felismerni azon érdekegységet, 
mely a magyarral őket egybecsatolja, avagy továbbra is akarnak-e azon megátalkodásukban 
maradni, mely a Castaldok, Basták, Rádujok, Veteránik, Tiegek és kozákokkal való kezet 
fogást, vagy is: a szabadságellenes reactióval való szövetkezést mindig elébe tette a hozzájuk 
mindig jó, nagylelkű és önfeláldozó magyarral való szövetségnél? Jó lesz az idők intő szavára 
figyelniök, mert a vandalismus elsodró árja ellen maroknyi nemzetüket csak azon alkotmány 
védsánczai oltalmazzák, melyet a magyar mindig elszántan védett s hová őket is befogadva, 
minden időben megoltalmazta. Fenmaradás számukra csak e védsánczokon belül van, ha 
onnan bármi felől jövő csalétkek által kicsalatni engedik magukat, akkor menthetlenül veszve 
vannak. 

Ily gondolatok támadtak, ily érzések keltek lelkemben, a midőn a csatatérnek nemes 
véráztotta talaját felkutattam, keresve a sirhalmot, mely annyi nemes sziv kihült pora fölött 
domborul, s bár kénosi Tözsér leirásából tudtam, hogy azt szentségtelen kezek széthányták, 
még is lehetetlennek hittem, hogy annak még némi nyomaira ne akadjak; és e hitemben nem 
csalódtam, mert a nagy (Brassó-Földvári) úttól jobbra, az attól mintegy negyed órára fekvő 
Campu funacilor nevű helyen a VIII-ik számu lábban egy eke által ellapitott, de még is némi 
emelkedéssel biró dombocskát fedeztem fel, melyet a magyarok Halomnak, az oláhok 
Mogyillának neveznek. Öreg emberek fenntarták azon, őseikről rájuk szállott 
szájhagyományt, hogy ott egy vérengző csatának áldozatai vannak eltemetve, ezt igazolják az 
e halomból évente felmerülő fegyvertöredékek s más érdekes leletek. Mind ez arra mutat, 



hogy a körülirt Halom alig lehet más, mint Székely Mózes és bajtársainak megcsonkított, de 
nyomtalanul el nem tüntethetett sirhalma. 

Fel van tehát találva nemzetünk óriási veszteségeinek ez áldozati helye, fel van találva azon 
nemzeti sír, melyhez minden székely áhitattal és ihletett kebellel zarándokolhat el, hogy a 
nagy ősök dicső példáján okuljon, hogy hősies önfeláldozásuk e szent helyén megedzze 
honszerelmét, hogy megtanulja itt a hazát, a szabadságot ugy szeretni, a mint az itt dicsőültek 
szerették, hogy itt a legnagyobb székely dicső útmutatásánál megértse azt, hogy milyennek 
kell minden valódi székelynek lennie. 

És ti dicső hősök, kik legyőzve is győzhetlen voltatok, kiknek hamvait széthordta az emberek 
vétkes haszonvágya, legyetek áldva e csatatéren, melyet dicső önfeláldozástok szentesite! Az 
ég adjon nemzetünknek érzéket és módot arra, hogy mindenfelé jeltelenül feledve porló 
hőseinek, szabadsága vértanuinak emlékoszlopot emelhessen. Ha e kor, melynek jöni kell, 
bekövetkezend, akkor a Campu-funacilor sirhalmán is Székely Mózes és dicső társainak 
emlékére érczszobor kell hogy emelkedjék; mert a hősök hamvait kifőzhették az ujkor 
vandaljai, de kegyeletes emléküket a nemzet kebléből kiirtani, önfeláldozásuk erkölcsi becsét 
a történet lapjairól kitörölni nem foghatják soha. 

Én felkutattam és megjelöltem e dicsők sirját; most a nemzeten van a sor, annak kötelessége 
arról gondoskodni, hgy az sokáig jeltelenül ne maradjon. 

De vegyünk búcsut e csatatértől s annak ledöntött oltárától, hol lelkünk egész keservével, 
szivünk egész emelkedettségével áldozánk, s a hazáért elhalt magyaroktól intézzük lépteinket 
a hazáért élő s e dicső ősök nyomdokain lépdelő magyarokhoz, Brassó második külvárosának: 
Bolonyának magyar lakóihoz, kik leginkább vannak arra hivatva, hogy ezen csatatéri 
emlékoszlop elodázhatlan fölállitásánál kezdeményezőleg lépjenek föl. 

Bolonya. 
A belváros överődének észak oldali fala és a fellegvárhegy alja között nagy terjedelmű tér 
(glacis) van, mely most részben vásárterül, részint fa-piaczul használtatik; ennek déli oldalán 
közvetlen a várfalak mellett nyulik el hosszan Brassó kisebb sétatere, mely árnyas gesztenye 
sétányain szokta a város szépeit egybegyűjteni; túloldalán van a fellegvárhegy alján a szász 
temető és a naphoz czímzett vendéglő. E vásártér alkalmasint nem soká fogja jelenlegi 
korlátlanságát élvezni; mert a belváros már nem igen fér várfalainak szűk keretébe, annak 
terjeszkedési térre van szüksége, s azt másutt nem találhat, mint e külső vásártéren, hol egy 
egész városrészt lehetne alapitani ugy, hogy közepén még is hely maradna egy az igényeknek 
megfelelő vásártérre. E szabad tér választja el Ó-Brassótól és a belvárostól Bolonya külvárost, 
mely, a mint fennebb mondám, a fellegvár hegye és a Czenknek Csiga-hegy nevű előhegye 
közzé ékelt kelet irányu, az ó-brassainál jóval szélesebb völgy-sikátorba helyezkedett el. 

Bolonyát németül Blumenaunak nevezik arról, mint mondják, hogy ottan kezdetben, mielőtt 
város épült volna, igen szép virágoskertek voltak, melyek főleg rózsáikról voltak hiresek; 
hogy magyar neve honnan eredett, arra nem tudtam adatot kapni, pedig magyar neve sokkal 
indokoltabb; nem mintha Bolonyának most nem lennének szép virágos kertjei, hanem azért, 
mert leginkább magyarok lakják; hogy pedig az itt lakók nem uj betelepedettek, hanem e 
külváros régi, alkalmasint ős lakói, azt Manució Pál 1596-ban kiadott, már többször emlitett 
munkája bizonyitja, ki azt mondja, hogy Brassó külvárosai közül az egyiket földmívelő 



szászok, a másikat bolgárok, a harmadikat magyarok lakják. 1636-ból birjuk a bolonyai 
magyar szomszédság articulusait*Lásd Nemere 1871. évf. 19. számát.. Szeli krónikájában 
emliti, hogy a nagy-templom épitésekor sok magyar és bolgár munkás érkezett Brassóba, kik 
oda telepedtek. Ezen a 14-ik században ide települhetett magyarok azonban csak 
gyarapithatták Brassó ős magyar lakóit, mert hogy Brassóban kezdetben, alkalmasint még a 
szászok bevándorlása előtt voltak magyarok, azt már fennebb az itteni nemzetiségek 
ismertetésénél tüzetesebben kifejtettem; miért annak bizonyitgatásába itt nem is ereszkedem, 
legfölebb a nemzetközi viszonyokra vonatkozólag azt jegyzem meg, hogy a város három 
nemzetisége külvárosaiban is képviselve van épp ugy, mint a belvárosban, csak hogy a 
külvárosokban még határozottabban körvonalozva, a mennyiben a nemzetiségek a három 
külváros felett testvérileg megosztoznak. 

Bolonya tehát a mienk, s igy lelkesedéssel közeledek oda, hisz ott oly otthonosnak érezheti 
magát a magyar; ott mindenfelé magyar czégeket lát, magyar szót hall, magyar szivességgel 
találkozik; ha valami után tudakozódik, szivélyes készséget talál, nem ugy mint a szászoknál, 
kiknek mindenre az a feleltük: „ich weiss nicht”, ugy, hogy ha valamely idegen az igy nyert 
felvilágositás után akarná a nemes szász nemzetet megitélni, akkor nagyon keveset tudónak 
hihetné; legalább én a Barczaságon való útazásom alatt szásztól valamely pataknak, hegynek 
nevét, vagy valamely útnak hová menetelét megtudni soha se tudtam, vagy feleletre nem 
méltatott, vagy „Berg” vagy „Bach” elnevezésnél mást nem tudott, vagy inkább nem akart; s 
ezen zárkozottság, barátságtalanság és bizalmatlanság teszi azt, hogy a szászszal nemcsak mi 
magyarok, kiket egyáltalában nem szeretnek, hanem még német testvéreik se tudják magukat 
soha jól találni; s azért jobb nekünk is bolonyai szives testvéreink körébe sietni. 

Bolonya három részre oszlik: részei a tulajdonképi Bolonya, a vele összefüggő Mártonfalva, 
mely a Czenk és Csiga-hegy közti hegynyakra, az ugynevezett Burghalsra nyulik fel, és a 
Bolonya előtt emelkedő önálló hegy alján elterülő Gács-major (Galgeweiher) egészen falusias 
jelleget visel, s mintegy annak előfaluit alkotják, de mind a három megegyezik abban, hogy a 
legszebb gyümölcsösök zöld lombkoszorujával van körül övezve. E kertek közt kiváló 
figyelmet érdemel a szász gymnasium tanulóinak, még Honterus idejében keletkezett 
czigániai (egy a fekete-kapu közelében levő czigányok által lakott negyed) kertje, hol régen 
minden tanuló három fát tartozott ültetni; de mivel az igy ültetett fák gondozás hiányában 
rendesen kivesztek, később a fa-ültetés helyett bizonyos dijt fizettek s fizetnek most is, miből 
kertészt tartanak; a kert gyümölcseiből aztán osztályrészt kapnak a tanárok és tanulók is. 

Bolonyát egész hosszában három, párhuzamosan futó útcza szeli át, fő-útczája korcsma vagy 
háromszéki útcza (Schänkgasse), utóbbi neve onnan ered, mert Háromszék (de Hétfalu Tömös 
és Előpatak) felé vagy onnan Brassóba ez úton kell bejönni. A másik kút-útcza 
(Brunnengassa), mely a belvárosi nagy-útczának folytatása s alább a háromszéki-útczával foly 
össze. Harmadik, a fellegvár fegyének alján elhúzódó kőbánya-útcza (igy neveztetve az ott 
levő kőbányáról), mely a Gácsmajor-útczával egyesül. Ezeken kivül még vannak más ezeket 
keresztbe szelő útczák: mint a hosszú hátulsó-útcza, mely szintén a Gács-majornak tart, 
továbbá mester-útcza, keresztes-útcza, kert-útcza, malom-útcza stb. 

Mi a fő-útcza felé irányozzuk lépteinket, s ezt mindjárt, mint magyar külvárosban illik, 
magyar szent helyek nyitják meg; mert ott van az útcza kezdeténél jobboldalon a magyar 
lutheránusok temetője és temploma, balról pedig az ev. reformátusok temetője és tornya, mert 
ezek még csak a toronyig tudtak haladni, templom épitéshez még nem juthattak, s harangjaik 
itt zengenek a halottaknak, mig az élők a belváros egy rozzant házában imádkoznak. 



A magyar lutheránus templom szerény kis épület, mely 1783-ban épült*Épitésében nagy 
érdeme van Gödri János akkori lelkésznek, nagy áldozatokat hoztak Enyedi György és Gaudi 
János., még pedig nagy küzdelmek után, amint azt már fennebb előadtam. Az egyházban mi 
nevezetes sincs, legfölebb azon kegyeletes szép szokást emlitem fel, hogy a szentélyben az 
egyház jótevőinek Türkösi Ferencz és nejének arczképei vannak felfüggesztve, kik 8000 frtot 
hagyományoztak ezen egyháznak. Türkösi neve örökitve van a mennyezet e feliratában is: 
Készült Türkösi Ferencz egyházi jóltevő által az 1837-ik évben. Ugyan a templom 
szentélyében találunk egy emléktáblát e felirattal: Litsken József nagy jóltevőnk szül. 
Brassóban máj. 13-án 1759-ben, meghalt Bécsben máj. 10-én 1838-ban. 

Ez a Litsken pedig 10,000 frtot hagyományozott az ecclesia és iskola számára. A templom 
keritésében van a csinosan berendezett temető 12 családi sirbolttal és sok sirdombbal, melyek 
közt egyik (a második sor 21-ik sirja) alatt az emelkedett lelkületű költő Zajzoni Rab Pista 
hamvai porlanak. E sir most puszta; de nem sokára szép emlékkő fogja dísziteni ez annyit 
szenvedett, de soha meg nem tört hazafi hantjait. A közadakozásból készült, de még fel nem 
állított sirkövön e felirat van: 

Zajzoni Rab István 

Született 1832-ben Zajzonban, 

Meghalt 1862-ben Brassóban; 

Nemzete és neve Rab vala, 

De szabad a lelke s dala. 

A templom udvarán van a harangozói lak, és a nagyon szükké vált iskolahelyiség. 

Ugyan ezen útczában van a szász templom is, mely a katholikus korban egy apácza-kolostor 
kápolnája volt*Lásd Gödri Hist. 12. lapján., bár úgy látszik, hogy a katholikus korban 
Bolonyában egy másik templom is volt valahol, mert a 15-ik században egy bolonyai 
káplánról van irott emlék*Bár a bolonyai egyház káptalanjával 1462-ben találkozunk, mint a 
melynek a hermányi és sárkányi malmok jövedelmét hagyományozzák. Lásd Marienburg 
Geogr. I. 343. és 347. Ez alkalmasint az apáczák gyóntató atyja volt.. A reformatiokor 
Bolonyának csaknem kizárólag magyar lakói voltak, ugy, hogy fő-útczájában mindössze csak 
három szász család lakott, s a szászoknak itt azért papjuk sem volt, hanem az ispotály papja 
járt ki hozzájuk, s tartott nagyobb ünepeken isteni tiszteletet az apáczák egykori 
kápolnájában*Lásd Gödri Hist. 12. lap.. A midőn a magyar lutheránusok előbb a klastrom-
útczai, később az ispotály templomból is elzavartattak, a bolonyai szász templomba jöttek 
1718-ban, s azt a szászokkal közösen használták, miként a sirkert azelőtt is már közös volt a 
szászokkal*Gödri idejében a bolonyai szász cinteremben még ezen régibb magyar sirkövek 
voltak: Kőmives István † 1582. Zilahi Lőrinczné sz. Székely Judith † 1640. Balog István † 
1633. Kata leánya † 1656 stb.. Bár azon templomocskát 1778-ban együtt közös költségen 
megnagyitották, a szászok még is végtelen boszantásaikkal kizavarták a közös templomból a 
magyarokat, s azok 1783-ban kénytelenek voltak maguknak külön templomot (a mostanit) 
épiteni, a mint azt fennebb Brassó vallástörténeténél tüzetesebben előadtam. Ez idő óta a 
Bolonyában most is csekély számmal levő szászok kizárólagosan használják az egykor közös 
erővel újitott és nagyitott templomot. 

Brassóban igen nagy gondot forditnak a vizvezetésekre, ezek közt mindenesetre legnagyobb 
munkával van a vizszegény Bolonya vizzel ellátva, mert a Tömös folyó torkolatjánál annak 
egy része csatornába fogva van a hegyek alján, a Czenk keleti oldalán elővezetve, s azután a 



Csigahegyet megkerülve Bolonyába bevíve, hol a viz igen nagy esése a timároknak nagyszerű 
csertörőit működtetve, s egy nagy úszodát vizzel ellátva, zuhatagokban esik alá, s Ludvig 
lábtyú szövőgépét, a gyapjumosodákat, sok malmot és néhány fonó-gyárt működtetve a 
Bolonya külfelén levő szép nyaralók között fut át, s Czel és Arzt nagyszerű gyapjumosóját 
érinti. A Tömös ezen ide kanyaritott ága odább folytában is áldásosan hat, mert nem csak a 
talajt termékenyiti, hanem több bőr-gyárt (Dické), és egy papirosmalmot is működtet. Ezen 
papirosmalom – melyet nem kell az annyi csatában szerepelt régi, Vidombak partján feküdt 
Honterus-féle papirosmalommal összetéveszteni – a Gács-major domb északi aljában fekszik. 
Valóban bámulnunk kell Brassó fekvölgyének természetes védvonalait, melyek olyanok, 
mintha a természet: ezen nagy strategikus, terveszerűleg akart volna e város biztonságáról 
gondoskodni. Emlitém fennebb Brassó tájfektezésénél, hogy Brassó fekvölgye előtt egy 
önálló hegy: a fellegvár hegye emelkedik, mely a völgy torkolatát két szűk sikátorra osztja; e 
sikátorok egyike, melyben Ó-Brassó fekszik, szűk, mig a másik, melyben Bolonya 
helyezkedett el, oly tág nyilatú, hogy a fellegvár, a régi tökélytelen ágyúkkal, annak bejáratát 
nem fedezheté; de a természet gondoskodott arról, hogy a város külső védvonalának e 
csorbája helyre legyen hozva, mert a fellegvár-hegy és a Bolonyát keletről bekeretelő Csiga-
hegy közzé, egy erőd elhelyezésére alkalmas, másik önálló hegyet állitott; ez a már emlitett 
Gács-majordomb; most ugyan a kertekkel koszoruzott hegynek szántás alatt levő tetején némi 
dombosodáson s homályos sáncznyomokon kivül más maradvány nem látszik, de 
lehetetlennek tartom, hogy a várfalak mögötti biztonságra nagyon sokat adó, s csak védfalak 
fedezete alatt vitézkedni tudó szászok, ezen a bolonyai völgynyilatot fedező önálló domb 
hadászati fontosságát észre ne vették volna, s oda valamely elővédművet ne emeltek volna. 
Ma ugyan a századok óta ekeszaggatta hegyen nagyon csekély nyomokra akadunk; de öreg 
emberek beszélik, hogy az ő gyermekkorukban a nevezett dombtetőn még vastag kőfalak 
állottak, s ők a midőn játszani oda mentek, mindig azt szokták volt mondani, hogy menjünk a 
vár alá, mivel szülőiktől azt hallották, hogy ama falak egy régi várnak maradványai. E falak 
anyagját azonban Dick bőr-gyára és a Gács-majordomb oldalán levő nyaralók épitésekor 
elhordták és fölépitették; azután a föld szántás alá jövén, az ekéket elszaggató alapfalakat is 
kiszedték; ez az oka annak, hogy az emlitett várromok ma már nyomtalanul eltüntek. Ezen 
hagyományokat, azt hiszem, elfogadhatjuk útmutatásul arra nézve, hogy a Gács-major dombja 
régi időkben erőditve volt, s egyik lánczszemét alkotta azon külső erődlánczolatnak, mely a 
Gespreng-hegy hátrább eső csucsán kezdődve a fellegvárhegy és a Gácsmajor-dombon át, 
Brassó fekvölgyének torkolatát elzáró külső védvonalát alkotta, mely védvonalnak áttörése 
után lehetett csak a külvárosok feldulásával a belváros erőditvényeihez jutni. E külső 
védvonal, természetesen csak holmi kóbor csapat feltartóztatására volt hivatva, nagyobb és 
rendszeresebb hadseregeket nem állithata meg, azért gyakran megtörtént, hogy az ellenség ezt 
áttörve, a külvárosokat feldulta; arra azonban ritkán, vagy talán soha se került a dolog, hogy a 
belváros erőditményeit az ellenség rohamának kitették volna Brassó circumspectus lakói; 
mert ha az ellenség győzelmes volt, akkor többnyire csatlakoztak, ugy okoskodva alkalmasint, 
hogy könnyebb pénzt mint vért áldozni, mert meg volt ugyan Brassónak nagy hadi 
apparatusa, a város falainak, bástyáinak, tornyainak védelme ugyan fel volt a czéhek közt 
osztva, sőt Brassó a vidék hadereje felett is rendelkezvén, mint állitják, 10000 embert lustrált 
egy alkalommal meg; de arra, hogy ezen haderőt valaha sikra állitották volna, a történelemben 
példát nem találunk; csak egyszer Weis Mihály korában folytatott Brassó támadó harczot, de 
akkor sem szász harczosokkal, hanem fogadott rácz, oláh, török zsoldosokkal, és Brassóba 
behuzódott magyar elégületlenekkel. Az erdélyi hadsereghez, bár mily nagy veszély idején se 
adtak többet 150 drabantnál, ezen drabantok pedig mindig fogadott zsoldosok és soha se 
voltak szászok, s igy a szászok csak a fal mögötti, azaz önvédelmi harczra szoritkoztak 
mindig, s kedvencz mondatuk, melylyel egykori hősi hajlamaikat illustrálni szeretik, t. i. ad 
retinemdam Coronam nem a magyar korona, hanem csak a szász korona, azaz Brassó 



megvédésére vihető vissza. Megemlitem még, hogy a vasútnak brassai indóháza a Gács-
majorhegy közelében van. A Tömösnek ide vezetett ága nem csak Bolonyát és az azt fedező 
Gács-major-dombját folyja körül, hanem Ó-Brassó északi szélét is körül kanyarogja, csak a 
Gespreng-hegy közelében fordul északnak, s a méhes kertek irányában ömlik a Barczába. E 
sebes folyamág most főleg a vasút szomszédságánál fogva arra van hivatva, hogy a partjain 
épülendő gyáraknak mozgató és éltető erét képezze. 

Már többször fordultak elé a méhes kertek s még mindeddig nem fejtettük meg azok mivoltát. 
Mivel azok a város felosztása szerint legnagyobb részben Bolonyához sorozvák, itt van 
leginkább helye, hogy azokat az olvasónak bemutassuk. 

A méhes kertek a brassai gazdagabb emberek leginkább senator-féle családoknak kedvencz 
nyaralóit képezik, hol procul negotis szokták magokat a gondtalan életnek átadni; azok pedig 
nem valami csekély kertecskék, hol csak a szorgalmas méheknek van szükre kimért helyük, 
hanem többnyire nagy kiterjedésű gyümölcsösök nyaralókkal s terjedelmes szántókkal, ugy 
hogy azok tagositott szép kis birtokocskákat alkotnak, s a Vidombak és a Barcza partjain a 
kies kerteknek s szépen rendezett majoroknak hosszu lánczolatát képezik, több százra menő 
lakossal, kik az ottani kertek és földek művelésével foglalkoznak, s kik községileg Ó-Brassó 
és Bolonyához vannak beosztva*1785-ki és 1839-ki statistikai összeirások alkalmával a 
brassai méhes kertek külön rovat alatt vezettettek. 1785-ben volt 25 ház 514 lakossal, 1839-
ben volt 84 ház, 574 lakossal, most a lakházak meghaladják a 100-at a lakosok száma a 700-
at.. 

A méhes kertek egy részének keletkezése és az azokkal kapcsolatos fekvőségek tagositásáról 
ilyen forma furcsa történetet beszélt el nekem egy nagyon szavabevehető s a brassai senator 
urak beligazgatási titkaiba beavatott egyén. Ugyanis Mária Terézia uralma alatt a brassai 
tanács rendeletet kapott, hogy a méhtenyésztés érdekében mindent tegyen meg, s ha másként 
nem lehetne, a város közhelyein közköltségen állitson méhes kerteket. 

Az akkori senator urak, mint a város kegyes atyái, hogy a várost ily oknélküli kiadásoktól 
megkiméljék, ajánlkoztak, hogy a város közhelyein ők saját költségükön fognak méhes 
kerteket állitani, s azokat fel is álliták. A kezdetben csekély kiterjedésű méhes kertek körül 
kezdettek aztán kirándulásaik alkalmával lovaik számára kaszálgatni; de a lovaknak zab is 
kellett, tehát elkezdettek szántogatni is, minden évben többet-többet; de mivel vetéseiket 
mások fölprédálták, azt sövénynyel vették körül, s hogy a kerités egyik oldalát megkiméljék, 
a méhes kertekhez támasztották. Igy folyt ez sokáig, a keritések künnebb-künnebb rukkoltak, 
a keritett helyeket nevökre iratták s a város közönsége azon vette észre, hogy a közhelyekből 
több száz holdat emésztettek föl a senator urak méhei. Panaszt is emeltek ez ellen, mely 
egészen a korlátnokságig ment fel; jött is onnan rendelet, hogy a lefoglalt helyek 
visszadassanak a közönségnek; de ők a beati possidentes elv alapján a rendeletet tudomásul 
vették; végre azonban soha sem hajtották, s igy fönntartatott a bölcs status quo alkalmasint a 
méhészetből vont azon érv alapján, hogy a méhek ugyan egy helyhez vannak kötve, de abban 
hogy mások virágaiból is mézet gyüjthessenek, senki meggátolni nem tudja. 

Bolonyához tartozik (népszámlálások alkalmával is ahoz szokták csatolni) Dirisztye. Ez egy 
többnyire oláhok által lakott kis falucska, mely a tömösi szoros torkolatja előtt a Tömös folyó 
balpartján, de még Brassó területén fekszik, s mely lételét az ottan levő gyapjumosodáknak 
köszönheti; sőt Brassó, mely mindig szeretett terjeszkedni, s a szomszéd barázdáját 
elszántani, a tömösi szorosban is, – mely a hétfalu elsőjének, Bácsfalunak határához tartozik – 
tett némi foglalásokat, ott malmokat, dürüczkölőket (ványolók) épittetett, kerteket csinált, 



házakat emelt ugy a méhes kertek módjára. Eleget pörlekedtek a szegény bácsfalviak, de biz a 
foglalás a beati possidentesek kezében maradt; most e helyek is Brassó területéhez tartoznak s 
az ott lakókat is Brassó népességéhez számitják. Hisz az ilyen szabadkéz valódi elyseumi 
állapotot biztosit; meg is van ott az Elyseum s mivel Dirisztyéhez menve útunkba esik, tehát 
meg is látogatjuk. 

Elyseum és Honterum völgy. 
A Czenk keleti oldala alatt, hol a Tömösnek Bolonyába elvezetett ága számos malmot 
működtetve árnyas berkek alján lekanyarog, a Czenk és a tömösi szoros előhegyei között egy 
gyönyörű hegykebel van. Itt a Keresztyén-havas előhegyeinek szép fenyvesei egészen a térség 
széléig lehatolnak, s a tér arany kalászaival ölelkeznek, mig a háttérben a fenyvesek szép zöld 
palástja fölött, a Keresztyén-havas tetőcsúcsainak ragyogóan fehér sziklái mint fénylő ezüst 
diádemek tünnek fel, melyek e hegyóriás fellegekbe nyuló homlokán tündökölnek; valódi 
elyseumi tájkép, s Elyseumnak is hivnak egy a fenyvesek árnyában levő kies fekvésű 
vendéglőt, s avval kapcsolatos sörházat, mely a brassaiaknak igen kedvencz kirándulási 
helyéül szokott szolgálni. A vendéglő mellett van néhány nyaraló s közel van oda a Czenk 
háta mögött levő szép erdő szegélyezte Honterus-Thal is. Szép e hely önmagában is, de 
nevezetessé teszi azt egy kegyeletes emlékünnepély, mely Brassó legnagyobb fiának, a 
minden tekintetben nagy Honterusnak dicsőitésére szenteltetett; oly jellegű ez ünnepély, hogy 
nemcsak élénk emlékezetben tartja e nagy férfi nevét, hanem egyszersmind nagyra és nemesre 
buzditó szellemének jótékony hatását áthozza a jelenre, és kisugároztatja a jövőre is; mert 
Honterus ünnepe oly iskolai- és népünnepély, mely a tanuló-ifjuságot szellemi versenyre, a 
népet Honterus szellemének tovább fejlesztésére ösztönzi. A Honterus-ünnep 1845-ben a 
brassai szász gymnasium alapitásának háromszázados emlékére kezdeményeztetett, s azon idő 
óta minden év jul. 15-én tartatik meg. Nem lesz érdektelen, ha az ünnepély folyamát itt 
röviden leirom. 

A Honterus-völgy néhány nappal az ünnepély előtt megélénkül, bejáratánál fenyősudarakból 
diadalkapuk emeltetnek, melyeket mindenféle feliratok és zászlók tarka vegyületével 
diszítnek fel; a gyönyörű erdők által bekeretelt tisztáson hosszú lombsátrakat állitnak, 
közepén egy lombkoszorúkkal ékitett emelvény foglal helyet, mely ismét ékesen van fel 
lobogózva. Különböző pontokon rögtönzött laczikonyhák füstje gomolyog, hol a vendéglősök 
készítik a nagy társasebédhez ételeiket. Jul. 15-én kora reggel a mozsarak jellövéseire 
mindkét nembeli tanuló ifjuság a nagy-templom udvarán sorakozik felvirágzott zászlókkal, 
honnan egy alkalmi ima elmondása után, egy ezen alkalomra készült szép indulót énekelve, 
tanáraik vezetése alatt megindulnak; a menethez csakhamar zenekarok csatlakoznak 
melyeknek harsogó zenéje betölti az egész várost; a menet minden lépéssel hólavinaként 
növekedik, mert a város minden állásu lakosa szekereken és gyalog csatlakozik a 
díszmenethez; igy érkezik a rendesen több ezerre szaporodó tömeg a díszmezét felöltött 
Honterus-völgybe. Itt mindenki a tanuló-ifjuság által virágfüzérekkel elöntött központi 
emelvényhez siet, hol a fiatalság dicséneke után a szász gymnasium rectora alkalmi beszédet 
tart; ennek bevégeztével a mozsarak durrogása jelt ad a szétoszlás és mulatozásra. Ott van a 
Wunderkreis-nak nevezett kert közelében a testgyakorló helyiség, szomszédjában nagy 
lombsátor alatt vigan lejtik a landlerische-ket, odább nagy karókra kitüzött festett sasokra 
(melyeket a fiaalság a menet élén hozott magával) nyillal lövöldöznek, mig a gyakorlottabb 
ijászok zsinóron huzott, tehát repülő, galambokra lövöldöznek. Ily s másféle mulatozások 
közt hamar eltelik a délelőtt; délben mindenki étkezni siet, s részint festői csoportozatokban 
fogyasztják a családok magukkal hozott eledelöket, részint a vendéglősök által rendezett 



társas ebédekhez sietnek, hol a felzengő pohárköszöntések, rendszerint Honterus méltó 
dicsőitésével nyittatnak meg. 

Délután a Honterus-forást*A Honterus-forrást régen Tolvajok kutjának nevezték, uj nevét 
1845-ben nyerte a völggyel egyetemben. látogatják meg, mely dusan felfakadó jéghideg 
vizével ez ünnepélnél nagy szerepet játszik. 

Estve felé a gymnasium s más dalárdák éneke ujból az emelvény körébe gyüjti a mulatozókat, 
mert ott a gymnasium rectora a jobb tanulók közt ösztöndijakat oszt ki, miket rendesen a 
nevelésügy barátai szoktak a fiatalság számára ajándékozni; ezt zene és ének fejezi be; a 
fiatalság ez alatt sorakozik zászlai és nyillövésekkel tarkázott sasai alatt, s vig énekeket 
zengve, visszahuzódik a városba, követve a szintén oszlásnak induló néptömeg által. 

A Honterus-ünnep igen sok tekintetben érdekes, mert az nemcsak egy nagy históriai névnek 
élénk emlékezetbe tartására irányul, nemcsak a tanuló fiatalságnak szolgál kedves elszóródás 
és nyilvánosan kiosztott ösztöndijai által buzditásul, hanem fontos az társdalmilag is, mert ez 
az egyedüli nap, a midőn a szász megtagadja önmagát, s kilép házi zárkozottsága és 
önzésének örömtelen chinai falai közül; egyetlen nap az évben, midőn a társas élet örömeinek 
áldoz, midőn polgártársai és vidékről jövő ismerőseivel összeül, egybe simul, sőt még 
vendégszerető is tud lenni, s levetkőzve beteges komolyságát, vigadni is mer, s igy ez 
ünnepély jellemfejlesztőleg hat. 

De vegyünk búcsút a kedves tértől, a muzsák e gyönyörű berkétől s vegyünk egyszersmind 
búcsút a magyarok kedves otthonjától: Bolonyától is s irányozzuk lépteinket Brassó harmadik 
külvárosa Bolgárszeg felé. 

Bolgárszeg. 
A belváros överődének déloldali falain kivül, terebélyes gesztenyefák által szegélyzett és 
árnyalt sétányok vannak, melyek Burg-Promenade néven nemcsak a belváros déli oldalát 
szegélyezik, hanem a belváros keleti várfalai és a Czenkalja közt hosszan elnyulva, egész 
Bolonyáig hatolnak, s egyikét állitják előnkbe a világ legszebb és legterjedelmesebb 
sétányainak. Ezen sétány régen egybefüggésben volt a Czenk közép magasságán feküdt igen 
szép Belvederrel, honnan elbájló kilátás nyilt a városra s festői közel vidékére. Sétányt és 
Belvedert 1820-ban gr. Széchén, egy Brassóban lakó nyugalmazott magyar tábornok hozta 
létre*Lásd Unterhaltungsbl. 1837. évfolyam, 78-ik lapján.; a Belvedere ma már nyomtalanul 
eltünt, de annál szebben diszlik, annál árnyasabbá lett maga a sétány, mely által emlitett 
magyar tábornok, egy örökre fennmaradó emléket emelt önmagának; emléket, melyet minden 
tavasz fris koszorúkkal ékit fel. 

Ezen vársétány körében néhány emlitésre méltó építkezés van, ilyen keleti végében a régi 
vársánczokban levő testgyakorló-intézet, ilyen a festői csoportozatot mutató polgári lövölde, 
mely középkori kastélyt utánzó tornyos tömegével ott a czenkalji magaslaton igen szépen 
fekszik. Ez 1859-ben alakult, alapszabályait 1860-ban erősitette meg gr. Mikó Erdély akkori 
kormányzója; kezdetben magyarok és oláhok is résztvettek benne, de 1868-ban, midőn tagjai 
az ó-szászok retograd és jogegyenlőséget sértő nézetei mellett demonstrálni kezdettek, s 
azokat magukévá tették, a magyarok és oláhok kiléptek s most csak szászok tagjai. A diszes 
épület részvények alapján 1862–65-ben épült; de az ott nyitott vendéglő a kilátásba helyezett 
nagy nyereményeket korán se hozza be, s igy az actiák csehül állanak ott. A lövöldével 



szemben a vársétány nyugati végénél vannak a hegy sziklás oldalán, a minden idegent 
meglepő rámák. Ezek hosszú vonalokba elhuzódó keretek, melyekre vig éneklés közt fürge 
székely leányok feszitik ki a különböző szinű hires brassai posztó és flanel-szöveteket; a 
rámák véginél kis házikók vannak, hová éjjelre a posztókészletet be szokták rakni. 

Az egymás fölébe állitott s százféle színpompába ragyogó keretek, az egymás fölébe aggatott 
házikók, e hegyoldalnak oly sajátságos kinézést adnak, hogy a meglepetett idegen hajlandó 
azt keleti szőnyegekkel beterített roppant lépcsőzetnek nézni, melyen óriások sétálnak a tetőn 
levő Fekete toronyhoz (fennebb leirt zömtorony) s valóban egy százkezű óriás: az ipar űzi ott 
műveleteit; a posztógyártás, mely Brassónak ugy régen mint most is főjövedelmi forrását 
alkotja. A sétány déli oldalát az oláh főgymnasium imposans épülete szegélyezi. 

A valóban meglepően szép vársétány választja el a belvárostól Brassó harmadik külvárosát 
Bolgárszeget, melyet az oláhok Skeinek, a szászok Belgerey, Balscherog és Obere vagy 
Walachische Vorstadtnak neveznek. 

Bolgárszeget, a mint magyar neve jelöli, bolgárok alapították, 1392 tájatt, mikor Bulgáriában 
nagy éhség uralkodván, igen sokan huzódtak családjaikkal Brassóba, hogy az akkor épülőben 
levő nagy-templomnál munkát keressenek; azt találtak is, mert a barczasági szász községek is 
akkortájt templomkastélyaik épitésével levén elfoglalva, a munkások igen keresve voltak. A 
bevándorolt bolgár napszámosok a város engedelmével az akkori lakatlan völgyben ideiglenes 
kunyhókat, aztán állandó házakat emeltek s véglegesen megtelepedtek ottan. Később ezeknek 
jólléte és nyugalmas élete a törökök által zsarolt, Keletről hovatovább több bolgár, görög és 
oláh telepedőt édesgetett ide, s a kezdetben csekély kis gyarmatocska csakhamar tekintélyes 
külvárossá nőtt*Lásd Marienburg Kl. Gesch. Sieb. p. 178. és Benkő Milkovia., ugy, hogy az 
ma már nemcsak a Tocsila (Köszörü-patak) völgy fejét és az abba beleszakadó Kákova-patak 
völgyét tölti be, hanem a hegyek meredek oldalait is elfoglalja. A hegyoldalok szép 
gyümölcsösei közül szépen fekvő nyaralók, szeszélyes alaku gloriettek kandikálnak ki, 
mintha azokat gyermekek szeszélye rakta volna oda szines kártyákból; itt-ott fényes tornyu 
templomok emelkednek, melyek magas kupjaikkal, ágasbogas tornyaikkal Kelet épitészeti 
reminiscentiáit tarták meg; az egész külvárosban, annak épületeiben különben is felismerhető 
a keleti jelleg, a házak ajtai itt is zárva vannak, s kapujokon rajta találjuk a Keleten divatos 
koczogtató vasakat; a régibb házak tetején fából faragott czifra rudak vannak, melyek csak 
alig sejtetik a keresztet; ezek ismét Keletről származnak, hol a törökök nem igen türték a 
keresztyénség jelvényének: a keresztnek kibigyesztését. Ezen sajátságos idomú fakeresztekből 
egy párnak rajzát melléklem. A házak belbutorzatában is feltaláljuk a keleti szofákat, fel a 
csubukozást, fekete kávézást, dulcsászazást, fel a nőknél a keleti fényüzést, ékszer-kedvelést, 
arczfestést és munkátlanságot; de mutatkozik a keleti jelleg a bolgárszegi nép jellemében is, 
mely sok tekintetben a keleti indolentiának még ma is rabja, mig más tekintetben a nyugatiak 
tevékenységétől egy s más jót elsajátít. Most régi nemzetiségüket és szokásaikat ugyan 
elhagyták, nyelvüket elfeledték, s a hétfalusi oláhok népviseletét sajátitva el, nemzetiségileg is 
oláhokká lettek; de mihelyt valaki közülök üzérkedés által – mire nagy hajlammal birnak – 
vagy más módon meggazdagodik, azonnal elhagyja adoptált nemzetiségét, eldobja annak 
népviseletét, s párisi divat szerint öltözködve beáll görögnek, s ha valaki oláhnak nevezné, 
nagyon érzékenyen sértve érezné magát. Különben Bolgárszegnek eloláhosodott keleti lakói 
Erdély oláhai között mindenesetre a legműveltebbek, mire igen nagy befolyással van az 1850-
ben állitott főgymnasium. 



 

 

Ezen gymnasium ott emelkedik a Bolgárszeget a belvárostól elválasztó sétatér déli végénél, 
oly szép árnyas ligetek közt, hogy a classicus hajlamokkal biró szemlélő képzeletében 
könnyen a régi görög gymnasiumok valamelyikébe varázsolhatja magát vissza; csalódását 
még a diszes épület joniai izlése is elősegitheti; de ezen szép jövőjű tanintézetről már fennebb 
Brassó nevelésügyének tárgyalásánál tüzetesebben szólván, Bolgárszegben való kutatásainkat 
tovább folytatjuk. Mindenekelőtt emlitést teszek Cuponinak, egy az oláh gymnasium 
közelében levő igen szépen berendezett padlatkoczka (parquette) gyáráról, mely miután 
szolgálhatna Erdély több vidékein felállitandó ily gyáraknak. Bolgárszegnek két főútczája 
van, a Szentlélek-útcza folytatását képező nagy-útcza (Angergasse) és a belvárosi lópiaczczal 
összefüggő Katalin-útcza*Mely a nagy szász templom körül levő egykori Katalin-tértől és 
templomtól nyerte nevét. Bolgárszegnek számtalan kis útczája van; ezek legtöbbje névtelen, 
leginkább csak a külváros negyedei birnak névvel, ezek: Csokorák, Pekoszte, Tocsile, 
Pazsiste, Kakova., melyek a Porond (oláhul prund, németül Angerplatz) nevű piacznál 
egyesülnek. A főútcza mellett van egy emelvényen Bolgárszegnek imposans főtemploma, 
melynek multjára vonatkozólag igen érdekes adatokat találhatunk Mike Sándornak az erdélyi 
muzeumban levő gyűjteményében, hol egy ily czimű füzetkében „Brevis Notitia Ecclesiae 
Bolgarszegiensis ad St. Nicolaum” egy „Tantum” álnév alatt iró, de az egyház viszonyaival 
nagyon ismerős egyén gróf Lázár László consiliarius számára leirja az egyház történetét. 

A latin nyelven irt hosszabb munkából az érdekesebbnek itélt következő adatokat jegyzem 
ide. 



1392. év körül, a midőn a brassai parochiális templom nagyszerűleg fölemelkedett, 
Bulgáriában éhség levén, sok inségkergette bolgár családostól jött munkát keresni, s a felső 
külvárosban települtek le ideiglenesen*Marienb. Kl. Gesch. Sieb. p. 178.. Ezen keleti 
szertartású nép 90 évig csak magán oratoriumban imádkozott s igy ősi vallását egy 
nemzedékről a másikra átvitte; számuk azonban a lassanként odahuzódott oláhok és görögök 
által annyira szaporodott*A mint kitetszik Leo pápa 1516-ban kiadott bullájából, hol elődje 
Sixtus pápa idejére (1471–1484) vonatkozólag mondja, hogy a milkovai dioecesisben van egy 
jeles és nemes város corona vagy Braschó, mely városban a keresztyének, bulgárok, oláhok, 
görögök s más hitetlenekkel (infideles) laknak. Lásd Benkő Milk. I. 178., hogy 1484 körül 
egyház épitésére gondoltak, s a tanácstól engedélyt eszközölve, fakápolnát épitettek. 1512 
körül a Bassaraba családból való Negoe oláhországi fejedelem adományozása alapján 
kőtemplom épült*Ezt bizonyitja a hagyomány, és az egyház diphticája, hol az első jóltevők 
közép van helyezve, és a melyben azon fejedelem arczképe is megvan., mely a balázsfalvi 
után Erdélyben első helyet foglal el. Ezen fejedelmi férfi által alapitott templom 80 év mulva 
már szük lett a hivek befogadására, miért az akkori lelkészek Miklós és János*Ezen két tudós 
pap irta az első könyvet oláh nyelven, melynek czíme: „Kazania sive Libri concionatori”, 
nyomatott 1581-ben Brassóban Hirscher Lukács brassai biró költségén. Ebből egy Fronius 
Mihályné által adott példány megvan az egyház könyvtárában, annak előlapján e bejegyzés 
olvasható: MF Ao. 1630. d. 25 may habe ich Martha Benknerin hinterlassene des wohlseligen 
Herrn Michaelis Fronii in die wallachische Kirche dies Buch verehrt zum ewigen 
Gedächtniss, damit vielleicht die abgöttischen zur wahren Erkentniss des Herrn Jesu Christi 
mögen dadurch bekehrt werden, Jo. Hircherus, mp. az oláhországi fejedelem Csercsel Péter, 
Petráskó fiától és Merész Mihály testvérétől segélyt nyerve, abból az egyház azon részét, hol 
a nők ülnek, és a tornyot alapjából épiték 1583-ban. De ezen fejedelem trónjáról 
elzavartatván, Áron, moldovai szintén trónfosztott és Erdélyben tartózkodó herczeg a 
templomot képekkel ékité, a tornyot magasabbra emelte, s midőn trónját visszafoglalta, a 
moldovai sóbányákból évenként kiszolgáltatandó 12,000 asper alamizsnát rendelt a brassai 
templomhoz 1594-ben*Az adományozási okmány megvan az egyház levéltárában, kelt 
Jassiban 1594. oct. 28-án, hártyára illyr nyelven van irva s függő pecséttel ellátva, azt minden 
moldovai fejedelem 1785-ig megerősitette s az összeg ki kell szolgáltatva; de ekkor a 
templom jövedelmét kezelők hanyagságából a helybenhagyás elmaradván, ez egyház az 
adománytól elesett.. A két jótékony fejedelem emlékét az egyház homlokzatán bevésett (illyr) 
felirat tartja fenn. Száz évig az egyházban semmi változás nem történt, csak 1695-ben 
cseréltetett fel az addigi fapadozat kőből készülttel. 1733. Radula Tempe nevű lelkész az 
egyház északi és déli oldalához külön oratoriumokat ragasztott, hogy a hivek a nap minden 
részében imádkozhassanak. De a hivek ugy felszaporodván, hogy ünnepnapokon be nem 
férnének, 1740-ben mindkétfelől uj oltárok- és karoknak hely épittetett. 1751-ben Grid 
Eustachius archidiaconus Muszkaországba ment kegyadományokat gyüjteni, hol Erzsébet 
császárnétól pénzt és szép öltönyöket nyert; e pénzből épült az egyház homlokzatánál levő 
óratorony, a mint ezen felirat is mondja: „Pia liberalitate Elisabethe Petrownae Monocratrix 
(?) Totius Bussiae Imperatricis Invictae hic sacer locus est renovatus Ao 1751.” 

Ezután a leirásban rendre fel vannak jegyezve hosszú sorban az egyház ezüst és arany 
holmijai vagy 60 szám alatt, melyből van ezüst kereszt vagy 10, ezüst lámpa vagy 24, több 
ezüst lemezzel bevont s drágakövekkel kirakott kép stb., ezeken kivül a drága kelyhek és 
öltönyök sokasága emlittetik meg, s végre meg van a lelkészeknek 1484-től egészen 1825-ig 
lajstroma, melyben 60 lelkész van névszerint följegyezve. 

Végül mondja, hogy ennyit tudhatott csak följegyezni, mert azok, kik az ecclesia gazdag 
levéltárát őrzik, oktalanabbak, hogy maguk hasznositani tudnák s féltékenyebbek, hogy az 



ottan levő igen nagybecsű okmányokat, azoknak, kik azt tudnák és akarnák hasznositani, 
átnézni engednék. 

Ehez nem sok adni valóm van, legfölebb azt emlitem meg, hogy ez egyház főalkatrészében a 
középkori egyházak szerencsés utánzását mutatja fel, s annak ugy alaprajza, mint külalakja és 
festése nagyon érdekes; a mi pedig belelrendezését illeti, az oly fényes és gazdag, hogy annak 
párját Erdélyben feltalálni alig lehetne. De lássuk röviden ezen templom épitészetét. 

A templom szentélye a görög kereszt idomában van alakitva, s ugy a szentély, mint az áthajók 
a tizenkétszög hat oldalával záródnak, s durván idomitott köríves ablakokkal vannak ellátva, 
melyek felül kettős körívvel záródó bemélyülésbe vannak elhelyezve. Ezen 20 lépés 
hosszuságú szentély, ugy látszik, az 1512-ben épült első templomból maradt fenn, mert a 
hozzá toldott 33 lépés hosszuságú és a szentélynél sokkal keskenyebb hajó, valamint a 20 
lépés hosszú torony-csarnok (az egész épület hossza 73 lépés) későbbi korban keletkezettnek 
látszik lenni. 

A templom homlokzatát képező toronycsarnok ismét keresztidomú, oly áthajókkal, melyek 10 
lépéssel szökellnek a középhajó szinvonalán kivül, s kupolákat helyettesitő tornyokkal vannak 
ellátva. A főtorony románizáló, főleg ablakszerkezete nagyon dús alakitást mutat, s nemcsak 
ablakai körívesek, hanem azok köríves bemélyedésekbe vannak elhelyezve. A tornyot 
nyolczszögű gulacsúcs tetőzi, szögleteiből szintén nyolczszögű kis tornyocskák emelkednek, 
mig tetőcsúcsán lánczokkal lekötött sok ágú kereszt díszeskedik. A főtorony elébe egy másik 
óra-torony van épitve, mellette emelkedő két kisebb iker-toronynyal, melyek az áthajók és a 
szentély, kupolát helyettesitő tornyaival hétre emelik e templom tornyainak számát. A 
különböző alakú és magasságú nyulánk tornyok csoportozata ez egyháznak, főleg a távolból 
tekintve, igen festői kinézést ad; kár, hogy az ugy körül van épitve, a papok lakházai és az 
iskolával, miszerint annak festői pontja, honnan az épület sajátságos szerkezetét látni és 
képben előállitani lehetne, nem létezik, s igy hiányos s inkább a torony-csoportozat 
gazdagságát tünteti elő képe, melyet ide melléklek.  

 

A szent Miklósnak szentelt bolgárszegi parochiális egyház. (Rajz. Greguss J.) 

Ezen templom, mely 400 éven át szolgált imahelyül Bolgárszeg népének, minden 
hozzátoldások mellett is kicsiny lett a hivek számára, s különben is a külváros felső részében 



lakóknak bajos volt ide lejárni; minek következtében már 1782-ben 3000 frtot gyüjtöttek a 
felsőbolgárszegiek egy ott épitendő második templom számára; de az alsó nagytemplom 
papjainak haszonvágya oly akadályokat görditett ez elébe*Lásd Gödri János Hist. 44. lapján., 
hogy csak hosszas kérelmezés és utánjárás után sikerült felsőbb engedély alapján 1788-ban 
Felső-Bolgárszegben egy második, Szentháromság tiszteletére szentelt, templomot fölépiteni; 
mely ha sokkal egyszerűbb is, de mindenesetre szintén egyik díszesebb egyháza Brassónak. 

Bolgárszeg azóta még nagyra fejlődött, házai a felső templomon túl is messzire betöltik a 
Köszörűpatak völgyét, ugy, hogy a legfelső részben lakóknak már a felső templomhoz lejárni 
is messzire van, s igy maholnap egy harmadik templom épitésének szükségessége is 
előálland. Brassóban, mint már másutt emlitém, a görög nemegyesülteknek két esperese 
székel. 

Bolgárszeg alsó részében nehány szász család is lakik, ezeknek a román gymnasium 
közelében templomuk is van, sőt a katholikusoknak is van a Katalin-útczában egy házból 
átalakitott kápolnájuk, s e szerint Bolgárszeg templomainak száma négy, Brassó összes 
templomának száma 15, melyekből a belvárosra esik 6, Ó-Brassóra 3, Bolonyára 2, 
Bolgárszegre 4, és igy körülbelől 1800 lélekre esik egy templom, mi az imahelyek elég nagy 
bőségére mutat. Mielőtt Bolgárszegtől bucsút vennénk, még le kell irnom a bolgárszegi 
oláhoknak egy a völgyfőben levő Salamon-kövekkel kapcsolatos népünnepét. 

Salamon kövei és az oláhok husvéti 
népünnepe. 
A Bolgárszeget meglátogató útast figyelmessé teszem, egy pár óra alatt megejthető, érdekes 
kirándulásra a Köszörűpatak havasok közé mélyülő völgy fejébe, mely nem is sejtett 
szépségeket rejt keblében; de nemcsak figyelmessé teszem, hanem útmutatásként rövid leirást 
is nyujtok. Az egy jó órahosszat eltartó Bolgárszegen felül a völgy egybeszorul, a vidék 
vadregényes jelleget ölt. A völgyet mindkét oldalról függélyesen lemetszet sziklás hegyek 
szegélyezik, melyeknek meredeksége magasságukat fokozza, s melyeknek a sziklák 
alakszépsége mellett regényességét nem kis mértékben emelik a hegyoldalak véseteiből 
leguruló kőzuhanyok kavicshalmazai. Szinvegyülékét mutatják ezek a sziklahegyek 
szinpompájának, mit a kőzetek sokfélesége idéz elő; mert ott a márványszerüen fehér és az 
átmeneti mészkőnek veres szinű sziklái festői keverékben váltják egymást föl; de nemcsak ily 
folyton morgolódó kavicszuhanyok jönnek itt elő, hanem a hegyek tetőlapján nagy bőségben 
felfakadó források csermelyei ezüst habbá törve nyargalnak alá a sziklaéleken, egy ezüst 
zuhatag hálózattal vonva be a sziklák lapjait, s hangzatossá téve a különben hallgatag völgyet. 
E zuhatagok legjelentékenyebbikét s egyszersmind a völgy legfestőibb, s valóban elragadóan 
szép pontját képezi a Bolgárszeg felső végétől rövid félórára eső Ördögpataka (Vályé 
drákuluj) egy balpartilag beszakadó vizdus csermely, mely 60 láb magasságból, négy 
megtöréssel biró gyönyörű zuhatagot alkotva rohan a Köszörü patakba. E zuhatag nemcsak 
esésmagassága, hanem környezetének nagyszerűsége által is kiváló figyelmet érdemel. A 
sziklateknő, melyen a patak ezüst habbá tört hullámszálai lezobognak, vizi növények s 
nedvkedvelő moszatok zöld lepével van kipárnázva, mig kétfelől csodás idomzatu kopasz 
sziklák emelkednek fel roppant magasságra; e sziklatömbök oldalai kopárok, csak egyes 
fenyőfák nőttek ki festői redőzeteiből; büszke sudarak, melyeknek magvát vagy vihar veté el, 
vagy madár vitte oda, hogy azoknak lombjai közé rakhassa ember által megközelithetlen 
fészkét és az ember még is némi hasznát veheti ezen hatáskörén túl eső sudaraknak, 



méreszközül használván azt ama sziklaóriások roppantottságának megmérésére. E sziklák 
nem csak nagyságuk, alakszépségük, hanem gazdag szinezetük által is gyönyörködtetik a 
szemet, mert mig a baloldali fehérmészkőnek finomul kicsipkézett festői halmazát bámultatja, 
addig a jobb oldali sziklatömb vereses szinpompában ragyog. Ez a Függőkő, mely ily nevét 
attól nyerte, hogy annak sziklaorma kiterhelve függni látszik a légürben. Oly magas ez, hogy 
a tekintet alig mer tetejéig emelkedni, oly annyira kihajló, hogy az útas kétkedve halad el 
alatta, s még is ott ül ormán a hárskürtjével hegyeket visszhangoztató csobány (pásztor) 
kecske nyájától körülvéve. De hogyan juthattak oda a megközelithetlennek tetsző helyre, s 
mit keresnek ott, hol a tenyészet csak egyes fenyőbokrokban erőlködik magának érvényt 
szerezni? E talányt csak ugy fejthetjük meg magunknak, ha kerülő úton, borzadalmas 
ösvényen mi is felkuszunk e sziklagerincz tetőormára, hol egy forrásdus láz (fensík) terül a 
legszebb legelőkkel. Innen aztán az alulról függélyesnek látszó Függőkőre is fel lehet jutni; s 
ha a pásztor felmászik oda a nagyszerű kilátást élvezni, kürtje által a völgy visszhangjával 
értekezni, azt értem, azt azonban sehogy se tudom fefogni, hogy kecskéi miért követik oda, 
hol mi tápot sem kaphatnak, ha csak ugrási ügyességük, s tulhajtott merészségük 
megbámultatásának hiusága által áthatva nincsenek. A kecskének különben ezen az embert 
veszélyes helyekre elkövető ösztönét nem csak itt, hanem másutt is észleltem; de 
megmagyarázni nem tudtam. 

Merész és fáradalmas kitérésünk után ismét leereszkedtünk a Köszörüpatak völgyébe, mely 
fennebb haladva, mind nagyszerűbb mérveket, s a vadonnagyszerűség jellegét ölti fel, 
egészen feledtetve az útassal, hogy egy zajos város közelében van, melyet a völgynek egy 
kanyarulata csak az imént rejte el szemeink elől. Az útat a patak köves medre alkotja, sehol 
semmi hid, a polgárosodásnak semmi nyoma, egy az ember megszálta vidéktől távol eső 
vadonba hihetnők magunkat átvarázsolva, ha egy-egy regényesen fekvő kásatörő, vagy 
lisztelő malom el nem árulná az ember közellétét. Egy órányira Bolgárszegtől jobbról a 
Puskaporos*Igy neveztetve arról, hogy régen ott lőpormalmok voltak. patak (válye putrida), 
balról a Szaka és Kápa patakok rohannak zuhatagos ugrásokkal alá, elődiszitményeként a 
völgy fénypontjának, hová most értünk. Az előtérben egymás fölé aggatott és fenyvesek 
titokteljes árnyába rejtőzködő malmok tünnek fel, hátuk mögött önállólag fellövelő 
sziklaszálak emelkednek, mig a távol háttérben a Pojána-Lubrinka fenyves rengetegéből a 
Keresztyén-havas Posztóvár és Krukur nevű csúcsai nyulnak fel az ég felhői közé. Mily szép 
e tájberendezés; a nagyszerűségnek mily öszhangja ömlik el annak minden részletén, de 
mennyit nyer az érdekben, ha megmondom, hogy a tájképünk előterében fellövelő 
sziklaszálok nem mások mint a Salamon kövei. 

A legelől állónak mint legszebb és legnevezetesebbnek képét melléklem, s azután közelebbről 
is szemügyre vesszük ez emlékes sziklaszálat. Egy meredélyesen felvonuló ösvényen lehet e 
sziklaszál aljára feljutni; innen tünnek fel egész pomájukban a hátrább eső többi sziklaszálak, 
számszerint hárman, a melyek alján a Kápa patak beszédes zuhatagjai siklanak alá. E négy 
sziklaszálat együtesen nevezik Salamon köveinek; legérdekesebb azonban ezek között az első, 
melynek keleti oldalában egy barlang sötét ürege tátong. E barlang messze behatol a hegybe, 
de oly szük folyosókkal, hogy sok helyen csak csuszva lehet néhány tágabb belső üregbe 
behatolni, hol szép idomzatu csepkövek (stalaktitok) ékitik a földalatti termek merész 
metszetű boltozatát. A ki zergenyomdék verte ösvényen járni megtanult, az e sziklaszál 
tetőormára is fel tud hatolni; de hogy már itt mások által megelőztetett, azt mutatja a csekély 
terjedelmű fennlapnak 4 négyszög öl kiterjedésben és 5 láb mélységben való szabályszerű 
négyszög idomú kivésése, mely hogy nem a természet szeszélyének, hanem az ember kezének 
műve, kétségtelenül tanusitja az, hogy a sziklához tapadtan még most is rakott 
falmaradványokra, egykori emberi épitkezésnek csalhatlan nyomaira találunk. A 



hagyományok azt tartják, hogy a trónvesztett Salamon király népétől és nyugtalan 
lelkiismeretétől üldöztetve, ezen akkor lakatlan vadomban keresett menhelyet, s ama 
sziklaszálnak tetőcsúcsán épitett magának kis kápolnát, hol remeteként élte le napjait; midőn 
pedig végperczét közeledni érezte, a magával hozott koronát egy fa odvába elrejtve, egyedül, 
senkitől nem siratva halt el. Később az elvénült fa kidőlt, s igy találták meg az arra járó 
pásztorok a koronát, melyről a később épült város Corona neve eredne. A nép azt hiszi, hogy 
Salamon király nem csak koronáját, hanem más kincseit is elrejté ott, miért a kincskeresők 
szorgalmatosan szoktak Salamon kövénél ásogatni. Nem tudom, hogy az e sziklaszálhoz 
füződő hagyományban mi a rege, mi a valóság; de azt be kell vallanom, hogy a trónvesztett, 
népével s az egész emberiséggel meghasonlott király, ha ugyan csak ide vonult vissza, ennél 
szebb menhelyet alig találhatott volna; mert a mellett, hogy a közel vidék a kigondolható 
leggyönyörübb képeket mutatja, e sziklagula tetejéről a legelragadóbb kilátás is nyilik a völgy 
szikla keretébe foglalt Brassóra, s a Fellegvárhegy sikátorán át egyfelől Erdővidék, túl 
Háromszék távol vidékeire. Ezen szép, regényes táj a brassaiaknak igen kedvencz kirándulási 
helye; nyaranta a zöldbe kivánkozó városiaknak nagy csapatjai szoktak ide kiseregleni. 

A Salamon köveivel kapcsolatosan megemlitem a bolgárszegi oláhoknak egy igen érdekes 
népünnepét, mely régi időkből ered, s mely ethnografiai szempontból a vizsgálódó figyelmét 
méltán kiérdemli. Az ünnepély folyama ez: Husvét első napján a legények az egyházi hatóság 
felügyelete alatt vatáfokat (előljárókat) választanak, a kik a mint a fiatalság minden 
mulatságait, ugy a husvéti népünnepet is rendezik. Ez ünnep ily rendben foly le: Az alsó 
templom előtti téren az ugynevezett Porondon az összesereglett nép előtt a legények eljárják a 
buzogány-tánczot ily módon: előbb körbefogódzva tánczolnak, rendre aztán mindenik beugrik 
a kör közepére, s egy 10–12 fontos ónos buzogányt háromszor dob fel, ugy, hogy leestében 
elkaphassa; a ki elejti a mellett, hogy kinevetik és kigunyolják, minden elejtésért pár kr. 
birságot fizet a vatáfoknak; a buzogánytánczot aztán más, nőkkel közösen járt, tánczok 
követik, s ez az ünnep másod napján ismétlődik. Husvét harmad napja reggelén a fiatalság 
többnyire lóháton czifrán fevirágozva, felaranypillézve, az aranypillés fenyőágakat vivő 
vatáfok vezetése alatt, nagy néptömegtől kisérve, kivonul a Salamon köveihez; a vatáfok előre 
állást foglalnak a Puskaporos patak hidjánál, a felmenőktől vámot szedendők; ebből és a 
buzogányejtés birságából vendéglik a népet és fizetik a zenészeket. E napon a 
Salamonkövének magányos környéke a kisereglő nép ezreitől megnépesedik; a legények itt 
újból eljárják a buzogány-tánczot, azután nagy tüzek mellett a husvéti bárányokat sütik, 
esznek, isznak, mulatoznak estve feléig, mikor a vatáfok a lovasokat sorakoztatva kezeikben 
tartott fenyő ágakkal ünnepélyes levonulást tartanak a lópiacz kapuhoz, onnan megfordulva 
lövöldözések s ujongatások közt a Szentlélek kapu felé a Porondra húzódnak, hol 
szétoszlanak, hogy a zöld ágakat a vatáfok és a leányok házak kapujára feltüzzék. A leirt 
díszmenetben a módosabbak is részt vesznek, kik ilyenkor szintén nemzeti öltönyben, czifrán 
fecziczomázott lovakon jelennek meg. Régen a belváros kapui ilyenkor bezárattak, a 
drabantok fegyveresen állottak őrt, s a közelgő lovasokat vissza üzték. A hagyomány ez 
ünnepély keletkezését ekként adja elő. 

Régi harczias időkben, midőn a rabló kalandok napi renden voltak, midőn egyes városoknak 
meglepetés általi kizsákmányolása nem tartozott a ritkaságok közé: midőn az elnyomottak 
néha véres bosszut állottak elnyomóikon: történt, hogy a brassai szászok által elnyomott s 
többféle módon sanyargatott bolgárszegiek is összeesküdtek, hogy a belváros kapuit csel által 
kézrekeritve, a szászokat megrohanják, kizsákmányolják és leöljék. E véres terv kivitelét 
husvét szombatján esti 8 órára határozták, mikor a szászoknál a sütemények készitése 
divatban van; az akkor, sütni szokott hubesek, henklisek (kalácsok, tejfeles lepény), s más 
ünnepi csemegék, az eszem-iszom vágynak nagyon hizelegni látszottak. Az összeesküdtek 



tervüket akként főzték ki, hogy ünnep szombatján estve mindenik fegyveresen rejtőzzék el 
Bolgárszegnek a belváros falaihoz közel eső házaiba, s midőn a 8 órai harangozásra az elsőt 
konditják, rohanjanak a kapukra s mig a polgárság észrevehetné, a kapuőröket leölve 
nyomuljanak a városba. Azonban egyik szász polgárnál több év óta egy árva oláh leány volt 
szolgálatban, kivel gazdája mindig atyai jósággal bánt, s kit ezért a családhoz a hála köteléke 
csatolt. E leánynak volt egy bolgárszegi szeretője, az összeesküdtek egyike; ez a végzetteljes 
szombat reggelén meglátogatta szeretőjét, s megmondotta neki, hogy valamely ürügy alatt 
kéredzék el, s hagyja el a várost, mert ők azt este meg fogják rohanni, s a szászokat 
legyilkolni. A leány elkéredzett s el is bocsáttatott; de mivel gazdájához őszintén ragaszkodott 
sajnálta annak családját, s gyöngéd lelkének fájt, hogy őket minden figyelmeztetés nélkül a 
bizonyos veszély torkában hagyja; azért bár a távozhatásra korán kapta az engedélyt, kétség 
és félelem közt remegve, a kötelesség és hálaérzettel tépelődve, mind késett az elindulással; 
már alkonyathoz közeledett az idő s leányunk még mindig habozott; ez feltünt gazdájának s 
szokott gyöngéd modorában, édes leányának nevezve kérdőre vonta, hogy miért nem 
használja engedélyét? A leány kérte, hogy ő is hagyja el családjával együtt mihamarabb a 
várost, mert vész fenyegeti, s midőn gazdája az ok iránt kérdezte, végre lelkiismerete 
furdalása és nemes szive parancsszavának tovább ellent nem állhatván, elmondotta nagy 
titokban az összeesküdtek tervét, miként azt szeretőjétől értette. A polgár családjának útra 
készülést rendelve, maga bizonyos ürügy alatt távozott házától s rögtön a városbiróhoz futván, 
jelentést tett; ez a tanácsot egybehíván, azonnal a legnagyobb titokban intézkedett a veszély 
elháritására, a kapuk már korán becsukattak, hogy Bolgárszeg felé minden közlekedés el 
legyen zárva. A kapukhoz erős őrséget rendelt, a szakálasok és ágyúk felvonatván a falakra, 
megtöltettek, a zuzmüvek szurok és forró vizzel elláttattak, a polgár katonák a falakon 
helyeiket elfoglalták; s midőn minden rendében volt, a tanácstól adott jelre megkondult az esti 
harang. E jelre a történtekről mitsem tudó oláhok előrohantak búvhelyeikről, s létráikat a 
kapuk és falakhoz támaszták; ekkor azonban mindenfelől golyó, szurok és forró viz özönlött 
reájuk, s a támadók igen sok halott hátrahagyásával rémülten szaladtak szét. 

 

Salamon köve a Köszörűpatak völgy fejében. (Kamner után fára rajz. Greguss J.) 

Másnap az oláhok az egészről mit sem akartak tudni, azonban a szászok kezei közt maradt 
halottak bizonyságot tettek ellenük, s vétkes merényük büntetéseül és szégyen emlékül 
elrendeltetett, hogy minden husvétkor ostrommenet formán jöjjenek a ló-piacz kapuhoz, s 
onnan megfutva húzódjanak vissza. Idő folytán az eredetileg örök megbélyegzésre rendelt 
ünnepély, az ok feledékenységbe menetelével, népünnepé nőtte ki magát. A népmonda azt is 
hozzá teszi, hogy ezen szégyen-menet oly feltétellel volt elrendelve, hogy ha ez alkalommal 
az oláhok közül csak egy is be tudna a kapun törni, s lóháton a tanácsházat megkerülhetné, a 
szászok önként átengednék nekik a belvárost; ez okon szokták volt a kapukat husvétkor 
bezárni és figyelmesen őriztetni. A kapuzárás ma már kiment a divatból: de a népünnep tartja 
még s valószinüleg még soká fogja magát tartani, mint minden oly népünnep, a mely 
mulatozás, eszem-iszommal van egybekötve (mint péld. a búcsúk). Én egy husvét alkalmával 
Brassóba időzvén, csak esetlegesen, minden előleges figyelmeztetés nélkül voltam tanuja a 



Salamon köveitől való bevonulásnak s meg kell vallanom, hogy e menettől a festőiséget 
megtagadni nem lehet, valamint azt sem, hogy reám már váratlan voltánál fogva is, sajátságos 
benyomást tett az a felbuzogányozott, felzászlózott, felzöldágazott lovascsapat, mely 
folytonos lövöldözés és vad ujongások között rohant a város kapuinak. Ha ehez hozzávesszük 
az est kétes-világát: oly képet tüntete fel, mintha valamely vad nép martalócz csapatja állott 
volna előttem, s már-már félteni kezdettem Brassót; pedig ha Bolgárszeg felől valami Brassót 
fenyegeti, azok nem a husvéti lovasok, hanem a szellemi verseny, melynek rugója ott van az 
egykor veszélyeztetett várfalak közelében, abban a szép főgymnasiumban; ott van a 
közműveltségnek jogosult és üdvös küzdtere, az innen kisugárzó s mindinkább terjedő 
közműveltség az, mely a számban mindig kevesedő szászok jogmonopoliumával szemben 
fontos tényezőként lép fel, s az eddig ignorált és a közügyek teréről teljesen leszoritott 
bolgárszegieknek oly jelentőséget kölcsönöz, a mely előtt már sokáig a város közügyeinek 
kapuit zárva tartani nem lehet. 

A fellegvár, Ó-Brassó, Szent-Márton-hegyi régi templom és harang. Az árvaleány-templom, a 
Gespreng hegy, egykori várának romjai, időszaki források. Amurát Brassóban. A régi 
papirosmalom s ott vívott csaták. Székely Mózes s hős társainak sirja. Bolonya, Mártonfalva, 
Gácsmajor dombja, eltünt erőditvényei, vasút, a Tömös csatornája. Bolgárszeg, Szent-Miklós 
és Szentháromság templom, Salamon kövei, a bolgárszegiek husvéti ünnepe. 

Brassó helyrajzi fektezésénél emlitém, hogy az általa elfoglalt völgy torkolatja előtt a 
fellegvárhegy emelkedik, mely a belül kitáguló völgynyilatot két szük völgysikátorrá szoritja 
össze; ezekben fekszik a két külváros: Ó-Brassó és Bolonya. Mielőtt ezek ismertetéséhez 
fognék, az azokat elválasztó, de egyszersmind védő fellegvár leirását adom. 

XX. A Czenk. 
 
FEJEZETEK 

A brassai medencze földtani alakzata. 
Brassó környéke mintegy mutatványát adja a Barczaság geologiai viszonyainak, völgyöble 
mintegy gyüjteményét képezi azon uralgó kőzeteknek, melyek a Barczaságot körülölelő 
hegységekben nagyobb tömegekben fordulnak elő. A völgyöböl alantabbi részén és a 
hegytöveknél az eocen-gyüleg fordul elő, s mintegy talapzatát képezi a fölötte nagy tömegben 
elhuzódó juramészkőnek, melyből alakultak a Köszörűpatak völgyfejénél már leirt Salamon 
kövei, az azokkal szemben levő ördögvölgyi sziklák, hol az átmeneti mészkő veresszinű 
kőzetének egy nagyobb telepe fészkelte be magát; alább azonban a jura-mészkő ismét 
uralomra jut, s e kőzetből van a Bácsél (Raupenberg), vagy a brassai öblöt nyugatról 
bekeretelő azon hegylánczolat, hol a fekete és a fehér torony van, s melynek végfokát a 
Gespreng-hegy alkotja. Jura-mészkőből alakult a Fellegvár hegye, sőt a büszke Czenken is ez 
az uralgó kőzet, bár a Czenk előhegyénél az ugynevezett várnyaknál (Burghals), 44 ölnyire 
Bolonya felett a bácsfalvi trachyttal azonos kőzet és liáshomokkő is fordul elő, mely 
utóbbiban érdekes kövületek*Ugymint: Belemniák, Ammoniták s Terebratulák. vannak. 
Neocen (alsó kréta) is mutatkozik Brassó öblében, és pedig három helyt: a Czenk Bolgárszeg 
felé lehanyatló nyugati oldalán a várútjánál, az Ördög völgyében, és a rosnyói ösvény melletti 
Pojánán. A háttérben levő Keresztyén-havas eocen-gyüleg és jura-mészkőből van 



alakulva*Lásd Hauer Geol. Sieb. 277–280. lap.. Ezekben van röviden Brassó völgyöblének 
geologiai képe előtüntetve, s most búcsút veszünk e kedves várostól, s kezünkbe ragadjuk a 
vándorbotot, hogy e városnak gyönyörű hátterét, az oly sok tekintetben érdekes Keresztyén-
havast is vizsgálódásunk tárgyává tegyük, az által Brassó ismertetését kiegészitendők. 

A Czenk különböző nevei. Az ott állott kápolnák, az orosz emlék, kilátás a Czenktetőről. A 
czenki vár régi neve, története, most látható maradványai. Brassó völgyének földtani alakzata. 

Hogy Brassót és környékét teljesen ismerjük, még meg kell járnunk néhány hegyet, ezek közt 
mindenekelőtt a Czenket. Ezen, a tenger szine fölött 3054, Brassó szinvonala fölött 1265 
lábnyira magasuló hegy csaknem falmeredeken emelkedik föl Brassó keleti oldalán, s mintha 
a természet kiváló figyelmet és gondot fordított volna e város fekhelyének fölékitésére, mig a 
Czenk keleti oldala kopár, addig városra néző nyugati oldala aljától tetejéig a legszebb 
bükkerdővel van benőve oly egyarányu sürűn, mintha azt kertész rendező keze ültette, és 
nyirva idomitotta volna. És ha aljáról föltekint az ember e függélyes oldalu hegyre*Melyről a 
néprege azt mondja, hogy lánczok tartják össze, hogy a városra ne omoljék., azt hiszi, hogy ez 
oldalról rá fel nem juthatni; pedig az oldalába kigyózva vésett, de a fák sürüjétől elfödött 26 
kanyarulatban fokozatosan emelkedő ösvényen*Ezen ösvény 1836-ben készült a város 
költségén. elég kényelmesen s nagy fáradság nélkül lehet egy rövid óra alatt tetejére hatolni. 

A Czenket németül Kapellenbergnek hivják, többen állitják, hogy az már a rómaiak korában 
ismeretes volt, azonositván azt a Ptolemaeus földabroszain előjövő Mons Cinummal s ebből 
származtatják e hegy Zinne nevét, melyet sokáig viselt, s melyből magyar elnevezése is 
(Czenk) kétségtelenül származott. 1696-ban (Fasching szerint) magister Heichim a Zinne 
tetejére egy kápolnát épitett, mely elpusztulván, 1712-ben a katholikus hitre áttért Draudt 
János senator ujból más kápolnát emeltetett, melyet minden évben búcsújáratokkal látogattak 
meg; de a villám egy ily áhitatoskodás alkalmával lecsapván, nemcsak a kápolnát ontotta le, 
hanem a benne volt búcsújárókból is többeket megölt*Philipi: Die Deusch. Ritter. 52. lap, 
Benkő Spec. Trans. és Unterhaltungsbl. 1837. évf. 77. lap., miért az előitéletes nép a 
búcsújáratokkal felhagyott, s a kápolna villámsujtotta falai szétporlottak. A Czenknek e 
kápolnáktól származó Kapellenberg elnevezése tehát ujabb keletű s legfölebb a 17-ik század 
végéig vagyis az első kápolna épülése koráig felvihető, s mégis a hegynek e szentélyektől 
eredő uj neve, ma már háttérbe szoritotta annak classicus hangzatu ős nevét, de csak a szászok 
előtt, mert a magyarok azt hűn megőrizték. A Czenk tetőcsucsát koronázott kápolna helyén 
most egy idomtalan tégla diszgúla (obeliszk) áll, melyet 1849-ben az orosz invasio emlékére 
emeltek a brassaiak; a haza eltiportatásának e haza szülöttjei által emelt nem emlék, hanem 
szégyenköve, nem volt hosszas tartamu, mert a szászoknak a muszka beavatkozás feletti 
örömét örökiteni akart ez obeliszk, mintha önmaga is szégyelte volna a hálátlanság rút 
szerepét, melyre hivatva volt, mintha a haza földjéből gyúrt tégla több érzéssel birt volna a 
hálátlan ember keblénél: 1870-ben önmagától összeomlott; helyébe aztán egy oszloptöves 
erkély épült, honnan oly nagyszerű kilátás nyilik, melynek – merem állitani – kevés párja van 
a föld kerekségén, s melyet körvonalozni megkisérlek. Közvetlen a hegy aljában Brassónak 
meglepően szép madártávlati képe terül el, melynek sűrü háztömegei fölé mult idők 
nagyságának emlékeként a fekete-templom emelkedik, melynek e távolból még 
imposansabbnak tetsző tömege mellett minden eltörpül, minden meghunyászkodik; az 
emberek, kiknek ősei épiték, ott lábainál nyüzsgő apró hangya-családnak tetszenek s elbámul 
az észlelő hogy ily kis lények, ily piczin parányok miként tudtak ily nagyszerü művet 
előállitani. Ott magasul fel tovább a város fölött mint két figyelő óriás a két donjon, a fehér és 
fekete torony, és ott vannak mellettök azok a szeszélyes posztószáritók, mint egy roppant 
amphitheatrumnak sokszinű szőnyegekkel boritott sorpadjai; köröskörül pedig azok a 



rovatkos ódon falak, melyek mindenféle alaku bástyáikkal és védtornyaikkal, mint szöglet- és 
oldalékitményekkel alkotják azon roppant kőkeretet, melybe a belváros gyönyörű tájképe be 
van foglalva. A belvároshoz mint rózsához a lapuk, akként füződnek a kertek zöld lombjai 
közé foglalt külvárosok; a fellegvár-dombja által kétfelé osztott völgytorkolat két nyilatában 
Ó-Brassó és Bolonya; hátul a kies völgykebel szükűlő sziklakeretében a keleties küllemű, 
innen még sokkal szebbnek tetsző Bolgárszeg; hátul Salamon kövei négy bástyás lovagvárt 
utánzó szeszélyes tömegükkel; körül szép nyaralók tarkázta hullámzatos hegyek s csodás 
alakzatu sziklák. 

Ez a kép előtere; de mily varázs látvány az, mi ezen túl fölmerűl. Az egész Barcza nagyszerű 
tere képlapként terűl el, ezen szép faluk oázaitól tarkázott, ezen annyi felragyogó folyam 
fényszallagától s minden irányban haladó útak szabályszerű fehér vonalatól átszelt térség, hol 
ódon várromok, számos ostromokat átélt templomkastélyok képviselik a multat, s hol 
fellövelő sugár tornyok képezik a mértföldmutatókat és e már terjedelménél fogva is 
nagyszerű tér minő szemgyönyörködtető szinpompában ragyog; az ért buzák aranysárga 
táblái, a rétek zöld és a felszántott határrészek fekete koczkáival, mily szeszélyes idomu 
mozaikképet állitnak előnkbe. E tér nagyszerüsége és szinpompája már önmagában is páratlan 
tűnemény, de mennyire fokozzák annak hatását a függelékek, melyek azt kiegészitik, és a 
környezet, mely azt valóban nagyszerű keretbe foglalja. A tünde fényben ragyogó térbe olvad 
be egyfelől a rosnyói völgy, a büszke Királykő eget támogató sziklagerinczével; a roppant 
Bucsecs fennhéjázó csucsával, és a kúpidomu Kotlával (Fekete-halom), melyek fölött a 
fogarasi havasok sziklafala kacsintgat át, mig szemben Erdővidék völgye nyilik, mely fölött 
Mitács és Hargita azur kék csúcsai tünnek föl. Erősd eltörpülő hegyein túl pedig a szintén 
Barczába beolvadó Sepsiszék, a Piliske, Csomág, Büdös, Nemere és Sándortető egymásután 
sorozott csúcsaival. Ha e tájon órákig elmerengtünk, ha az ismert vidéknek minden egyes 
pontjait fölkeresve, az egésznek nagyszerüségében a részletek kicsinységét vizsgálva, végre 
időt nyerünk hátrapillantani, ott ujból más vidék, más látvány köt le; egy a szemben levővel 
ellentétesen nagyszerű vadon vidék, hol a szép fenyves erdők által koszoruzott előhegyek zöld 
hullámain túl fellegekkel ölelkező sziklaóriások tűnnek fel: a Keresztyénhava, Nagykőhavas 
szeszélyes sziklagerinczei; a térben lent az emberi szórakozásnak egy kis fészke, az árnyas 
Elyseum (ily nevű mulatóhely), a tömösi szoros torkolatán túl a hosszan elnyuló Hétfalu, 
melynek festői ház- és toronycsoportozata fölött a Bodza vidékének ösmert havasai, a szépen 
kicsipkézett Csukás, mely mint roppant goth egyház feltörő tornyacsokkal és csúcsművekkel 
festi le magát az ég azur lapján; körülte mint fénylő kúpok a Dobromir, Nagytatár, s a 
kétkúpos Szilon emelkednek föl a tért ölelő kisebb hegyek zöld talapzatáról. De ki tudná e 
varázs látványt szavakkal lefesteni? parányi ember ily látvány előtt az ámulat miatt elnémul. 

Nem csak ezen nagyszerű látvány az, mi a természet mindenható nagyságán elmerengeni 
szerető embert az ide való fölhatolás fáradalmaiért gazdagon jutalmazza; a füvész az álpok 
gazdag növényzete között válogathat, a geologus a sziklaképződés csudás rétegeit észlelheti, 
valamint a hidegen észlelő régész is találhat vizsgálódásának méltó tárgyául egy igen érdekes 
várromot. Mint szépész és a természet hű barátja, körül irtam – miként tudtam – a szép 
kilátást, de emellett mint a mult kőbetüit kutató régész, a Czenk tetőt koronázott várat szintén 
figyelmem tárgyává teszem. Lássuk mindenek előtt e vár multjára vonatkozó kevés adatot. 

Régi okiratokban egy Brassovia-várról van emlités téve, mely Brassó lakosságának 1421-ben 
a törökök városukat felduló beütésekor biztos menhelyet nyujtott. E várról némely szász irók 
egyszerüen, minden bizonyiték nélkül állitják, hogy az egyike lenne azon a német lovagok 
által épitett 5 várnak, melyekről IX-ik Gergely pápa 1232-ik évben kiadott bullájában, mint 
rendházakról emlités van téve; de mivel a lovagok e várai emlitve igen, megnevezve azonban 



nem voltak, s mivel róluk semmi más történeti bizonyitvánnyal nem birunk, nem tudhatjuk 
tisztán, hogy melyek voltak azok. A szász irók és tudósok rendszerint a Barczán levő minden 
várromot a német lovagok által épitett várak maradványainak tartanak. Philippi, mint 
Marienburg és Ackner is Fölvárt, a krizbai várat (Heldenburg), a feketehalmi, rosnyói, 
törcsvári várakat, a Nyién melletti Kreuzburgot, bodzai várat (a Királytetőn), brassai 
fellegvárt, Gespreng-hegyi és a czenki várat is, mi összesen 10 várat tenne, mind a német 
lovagok művének állitják lenni. Amde ez oly állitás, a melyet ama lovagrend túlságos 
előszeretete igazolhat, de nem okadatolhat; mert a német lovagok által a Barczaságon épitett 
várak közül kettőről: Cruceburg és a határszélen túl Kumaniában (a Bodzán) épitett várról van 
csak tudomásunk, ha azonban túlengedékenyek akarunk lenni, s a pápai bullában egyszerűen 
csak megemlitett 5 vár épitését a lovagoknak megengedjük is, még mindig marad a 
Barczaságon 5 másik vár, melyeket a lovagok nem épithettek, s a melyeket a lovagok ide 
telepitése előtt vagy után kellett hogy épitsenek, a keleti határszél védelmére nagy figyelmet 
forditó királyaink. 

Föltehető ugyanis, hogy a Barczaság – Erdélynek ezen legszebb, legtermékenyebb, 
legáldottabb, s a számos folyamok partján dus legelőket nyujtó szép tér – őseinknek e földre 
településekor nem kerülte, nem kerülhette ki figyelmüket; s ha a rokontalanul ide szorult, s az 
önvédelem czéljából hegyes vidéket kereső székely nem foglalta is el a Barczaságot, de a 
magyarok bejöttekor, midőn a győztes nép ez ország felett osztozkodott, bizonyára Erdélynek 
ezen áldásdus Kanaánját nem hagyták pusztán, s hogy már a vezérek korában is laktak itt, 
feltehetjük; de hogy Szt. László korában a rosnyói térre Sándor István székelyeket telepit, s 
azokkal Törcsvárát épiti s hősileg védi az ellenség ellen, arra adataink vannak a csiki 
Krónikában. E szerint tehát a Barczát a német lovagok idejötte előtt is lakták, s bizonyára a 
beütéseknek kitett e határszélen védhelyekről, várakról is gondoskodtak; aztán a kunok 
beütései sem néptelenitették teljesen e vidéket, sőt, hogy a lovagoknak adományozott 
területen már akkor is székelyek laktak, azt már fennebb kimutattam. E szerint tehát felesleges 
öt várunkat igen könnyen épithették a német lovagok bejötte előtt itt lakott székelyek és 
magyarok. Már most hogy melyiket a 10 közül, azt éppen ugy nem lehet biztosan 
meghatározni, a mint szintén nem lehet azon más ötöt sem, melyeket a lovagok épitettek; csak 
magas fekvésök és alakjuk sajátszerűségéről következtetem, hogy a lovagok korát 
megelőzőleg épült magyar várak voltak a krizbai, feketehalmi, törcsvári, egyik bodzai és 
czenki vár. Hiszem ezt főként a czenki várról, egyebek mellett nagy terjedelménél fogva is, 
mert a lovagoknak csak alkalmi favárak épitése volt megengedve, s bár ők ez engedélylyel 
visszaélve, ország- és királylyal daczolva, kővárakat is kezdettek ittlétök utolsó korszakában 
épiteni; de ezen tulhatalmaskodásukra csakhamar megjelentek a fenyitésökre küldött királyi 
seregek s váraikat bevéve, széthányták, s őket kiüzték; tehát rövid volt azon idő, melyet a 
lovagok a törvényellenes kővárak épitésére forditottak, s ily rövid idő alatt oly hatalmas várat, 
minő a czenktetői vár volt, s főként oly helyen, hová az épitkezési anyagot is csak bajjal 
kellett felhordani, alig épithettek volna. Még ehez vehetjük azt is, hogy ha a lovagoknak ily 
hatalmas, s már fekvésénél fogva azon időben csaknem bevehetetlenül erős váruk lett volna, a 
királyi sergek azon néhány hónapi idő alatt – melyet az ellentálló lovagoknak kiszoritására 
forditottak – be nem vehették volna, mert egy ily várnak minő a czenki, bevételére a hadtan 
akkori csekély fejlettsége és az ostromló szerek tökélytelensége mellett több év 
szükségeltetett volna. Egy ily hatalmas vár birtokában a lovagok, azon elszántság mellett, 
mely szerint kijelenték, hogy utolsó csepp vérig oltalmazzák birtokukat*Lásd az orodi custos 
pápához tett jelentését Kreuzburg leirásánál e kötet elején., kétségtelenül sokáig daczolhattak, 
s nem lettek volna kénytelenitve egy rövid hadjárat által kiszorittatva extra dominium 
perlekedni elveszitett birtokaikért. És igy ezen várat nem a lovagok épitették, hanem az már 



azelőtt meglevő királyi vár volt, melynek őrizete bizonnyal közreműködött a lovagok 
kiüzésére. 

Több régi okmányban látunk vonatkozást egy valahol Brassó közelében volt királyi várra, igy 
a többek között 1351-ben maga Lajos király rendelkezik Lökös székely és brassai ispánhoz, 
hogy a királyi vár számára lefoglalt tized negyedét a brassai decánnak adja vissza*Lásd 
Székely oklevéltár I. k. 60–64. lap.. A királyi vár megnevezve nincsen, s ha már most kutatjuk 
annak hollétét, aligha azon következtetésre nem jutunk, hogy az a czenktetői Brassó vára 
volt; mert Törcsvár ekkor még nem létezett, mivel a Sándor István által épitett első Törcsvárt 
a kunok dulták fel. A Dietrich lovag által épitett második Törcsvárt – mely csak favár lehetett 
– a lovagokat kiűző királyi sergek rontották le; a harmadik vagy most is meglevő Törcsvárat 
pedig a brassaiak 1377-ben épitették, még pedig, mint Lajos király ez évi adománylevele 
mondja, egészen alapjából. Tehát az 1351-ben létező királyi vár alig lehetett a Czenk-tetőinél 
más. E sejtelmemet támogatja azon köztudomás is, hogy a királyi sergek a lovagok várait 
bevették és lerombolták; már pedig a czenki várról elvitázhatlan történeti adat szerint áll az, 
hogy 1421-ben még ép, és oly hatalmas volt, hogy Amurát ostromával daczolt, sőt mikor 
Hunyadi János 1455-ben annak lerontását megengedte, nem mint rom, hanem mint ép vár van 
emlitve. E szerint ez nem lehetett lovagok vára, mely esetben szétomlott várrom lett volna, s 
nem lehetett a várost fedező Brassobiaburg sem, mert annak, hogy a várost fedezhesse, az 
akkori város, tehát Ó-Brassó közelében kellett volna feküdnie, minek következtében az 
állitólagos Brassobiaburg, vagy a Gespreng-hegyi erőd vagy a régibb fellegvár volt. 

Ez ellen mit sem bizonyit Philippi azon felhozott érve*Die Deutschen Ritter, 51. lap., hogy 
Brassobiaburg nem lehetett a gesprengi erőd, mert az csak kis jelentéktelen őrtorony volt, nem 
azért, mert a mint fennebb már kifejtém, a gesprengi vár korán sem volt kis őrtorony, hanem 
egy szabályszerű két balliumos s zömtornyos középkori erőd; különben is a lovagok által 
emelt erődök, az egy Földvárt kivéve, egyáltalában csekély terjedelmüek voltak, s igy aligha 
tévedünk, midőn az állitólagos Brassobiaburgot a gesprengi, vagy az evvel együttesen az első 
várost védő fellegvárnál keressük. Marienburg József azt mondja*Lásd Prov. Bl. I. k. 6–7. 
lapján., hogy a czenki várat is azok épitették, kik az ó-brassói kereszt-egyházat: a német 
keresztesek. Ez érv előtt meghajlok, mert a miként ama templomot, ugy e várat sem épiték az 
oly szerfelett kitüntetett német lovagok. 

Mi volt tehát akkor a czenki vár? kérdezhetik az ellenvéleményüek. Az egyike volt azon 
királyi végváraknak, a melyek, az oly sok határszéli szorossal biró, tehát ellenséges 
beütéseknek kitett Barczaság védelmére emeltetett, s hivatása volt a szintén királyi várakként 
szereplő Törcs, Höltvén, Feketehalom és Királykeve váraival a határszél felett őrködni. A 
minden irányban való széttekinthetés, és a megközelithetlenség adott e várnak is – mint annyi 
ős várainknak – lételt. Eder említi, hogy Brassó magyar neve Prassobo-hegytől vette eredetét, 
nem lehetetlen, hogy a Czenk viselte ős időben a Prassobo nevet, mely név előbb a rajta épült 
királyi várra, azután az alatta épült királyi városra is átszármazott. A czenki vár 1351-ben, 
tehát a mostani Brassó épülte előtt mint Castrum regale fordul elő*Lásd Katona Hist. X. p. 
15.. – 1355-ben kelt oklevélben az mint Fehérvármegye területén fekvő királyi vár emlittetik 
(in Comitatu Albensi civitatae Coronensi). S éppen az, hogy e királyi vár, a Barczától külön 
természetű, vármegyéhez tartozó területen feküdt, teszi megérthetővé azt, hogy Brassó már 
kezdetben miért épült künn a védelmet nem nyujtó térségen; ez teszi érthetővé azon, 
Brassóban még most is a nép száján élő hagyományt, hogy Brassó egy része 
Fehérvármegyéhez tartozó területen épült. A törökök dulása és a gesprengi vagy Brassobia-
burg bevétele után a német telep átlátta, hogy továbbra a térségen künn maradnia veszélyes, s 
azért behuzódott a völgybe, hol bizonyosan már azelőtt is volt valamely a czenki várőrizet 



emberei (alkalmasint e hely ős magyarjai) által lakott helység, s ott Zsigmond királytól nyert 
kiváltságok kedvezményei és az őket kiválólag pártoló király segélyével városukat erőditeni 
kezdették. 

Ez időben még teljes épségben állott a czenki vár, melynek a szászok már kétszer köszönték 
megmentésüket; mert 1345-ben, midőn hazánkat a mongol dulás pusztává tette, ez és a 
rosnyói vár daczolt azzal, s bizonyára a brassói szászok védelmét igénybe vették. Továbbá, 
mikor Zsigmond király az Azsiából előtörő, az Európát s főleg a keresztyén hitet fenyegető 
törökökkel a pápák izgatására összetüzött, s megkezdé azon vészteljes harczot, mely 
nemzetünk nagyságának Mohácsnál sirját ásta, a Bajazed által megtámadott Mirche vajda 
mint Zsigmond szövetségese családját a bevehetetlen czenki várba küldötte; s végre 1421-
ben, midőn szultán Amurát honunkra vezette roppant sergeit s Brassó városát feldulva, a 
bevett gesprengi várból a tanácsot elhurczolta, akkor Brassó és a vidék népe a czenki várba 
vonulva, nemcsak épségben megmaradt, hanem jul. 4-én a törökök ostromát vissza is 
verte*Kővári Erd. rég. 70. lap és Prov. Bl. I. k. 2–3. lapján.. Mikor vész közelgett, mindig e 
vár nyujtott védelmet Brassó népének; de később, miután erőditett városuk a czenki vár 
védelmét fölöslegessé tette, a brassaiak mindent elkövettek annak lerombolására alkalmasint 
azért, mert ezen királyi vár által városuk vagy legalább annak egy része Fehérvármegyéhez 
volt csatolva; ezt pedig a Királyföld többi részével egyesülni vágyó brassaiak nagy 
akadálynak itélték czéljaik elérésére. Nem is nyugodtak addig, mig Hunyadi János 
kormányzótól e vár lerombolására engedélyt nem eszközöltek. A nagy kormányzó ezen 
engedély oklevelében elmondja, hogy Brassó birája Benkner János előadván, hogy a 
czenktetői királyi vár többé nem védi a várost, sőt ellenség kezébe kerülhetve a városra 
veszélyessé válhatna; továbbá, hogy e vár anyagjával a városnak még be nem végzett körfalait 
leghamarább fölépithetnék: tekintetbe véve – mond a kormányzó – e fontos okokat nevezett 
vár lebontására a kért engedélyt megadta*Hunyadi engedélyokmányát lásd Siebenb. Prov. 
Blätter I. 4., s igy a brassaiak önkezükkel rombolták le azon várat, mely kétszer menté meg e 
város és vidék népét; azonban alig hiszem, hogy a lerombolás szükségessége mellett felhozott 
okok a valódiak lettek volna, s a czenki vár anyagjából csak ugy követ is hasznositottak volna 
Brassó körfalainak kiépitéséhez; mert ez esetben amaz anyagot az úttalan, s még gyalog is oly 
bajosan*Mert akkor a feljutást most könnyüvé tevő tekervényes ösvény a Czenk oldalán nem 
volt meg. megközelithető hegytetőről le kellett volna hordaniok, már pedig nem képzelhető 
ily balgaság akkor, midőn a város közvetlen közelében, minden legkisebb fáradság és munka 
nélkül juthattak a legjobb épitési anyaghoz; de különben is a czenki vár – mint mostani 
alapfalaiból láthatjuk – mészkövekből, vagyis azon épitkezési anyagból volt emelve, minőt a 
hegy kőzete nyujtott, ily köveket pedig Brassó överődében sehol se tudunk találni; tehát a 
czenki várat nem azért rombolták le a szászok, hogy annak lehozhatlan anyagjával városukat 
erőditsék; hanem meg kellett annak semmisülni azért, mert ezen, a vajdák hatásköre alá 
tartozó királyi várat rosz szomszédságnak itélték a brassaiak városukra nézve, mely egykor a 
czélúl kitüzött Királyfölddel való egyesülésnek útjában állhatott volna, s Brassó fekhelyének 
hová tartozása iránt kedvetlen jogi kérdéseket támaszthatott volna. Semmi a czenki vár királyi 
végvár voltát annyira nem bizonyitja, mint az, hogy a brassaiak Hunyaditól kértek engedélyt 
annak lerombolhatására; a mire, ha az saját váruk lett volna, egyáltalában semmi szükség nem 
lett volna, de különben is a lerombolást megengedő okmányban határozottan ki van mondva, 
hogy az királyi vár volt. Ezen okmányban, sőt egy későbbi 1455-ki okmányban is, melyben az 
e várban volt szent Leonárd kápolnája lerombolására Dénes esztergomi érsek engedélyt 
ad*Lásd ez okmányt alább terjedelmesebben., a czenktetői vár határozottan Brassó várának 
(castrum regale Brassó) neveztetik; tehát e vártól nyerte az alatta épült város nevét, mely a 
régibb okmányokban Brassó volt, mert a Corona név, mint már fennebb kimutattam, csak 



később keletkezett. Ezt kétségtelenné teszi az, hogy a vár mindenesetre a város épülte előtt 
már állott, s igy a vár neve származhatott át a városra és nem megforditva. 

Hiába kiálta fel tehát Marienburg József rector úr*Lásd Prov. Bl. I. k. 1-ő lapján., „hogy e vár 
egészen a 15-ik századig büszke emléke volt azon régi németeknek, kik a magyar népet és 
azok országát Kelet ellen védték”, mert megforditva a magyar védte őket e várból, melyet ők 
csak megsemmisitni tudtak. Ekként semmisült meg a mongol, és törökkel daczolt hatalmas 
vár nem ellenség dühe, hanem azok keze által, kik a mult iránti kegyeletet, az élvezett 
biztonság iránti hálát levetkőzve, a circumspectus előrelátásnak feláldozták azt. 

Azonban ezen vandal rombolás után is fennmaradt e várból még annyi, hogy útmutatása 
nyomán e vár hajdani nagyságát, terjedelmét és alakját meghatározhatjuk. Legyünk 
kegyeletesebbek s mielőtt az végkép elporlana, mielőtt az idő teljesen bevégezné az emberek 
által megkezdett rombolást, mentsük meg legalább e lapokon annak irott emlékét. 

A Czenk teteje hegyesen csaknem élbe végződik; itt várnak való hely nem volt; de annak déli 
végénél, hol a nagy Czenk a hátrább levő csekélyebb magasságú kis Czenk felé lehajlik, egy 
lejtős oldal, vagy hegynyakon terjedelmes fennlapály van: itt feküdt Brassó vára. Legfelül, 
éppen a Czenktető csúcsán az egykori orosz emlék háta mögött egy 90 lépés kerülettel biró 
szabályszerű kerek emelvény vagy töltés (motte) van A, melyet látszólag emberkéz töltött fel. 
Hogy ezt egykor fal környezte, annak csalhatlan nyomai látszanak. E szerint ezen töltés egy 
felső ballium volt, melynek közepén donjon állhatott, egy oly zömtorony, mely nemcsak a vár 
többi részét uralogta, hanem a honnan az egész Barczán végig lehetett pillantani. E zömtorony 
helyére s föltehetőleg annak anyagjával épült Heichim és Drauth tanácsos fennebb érintett 
czenki kápolnája, melyet villám sujtott le. Ezen töltés délkeleti aljától indult ki az alsó vár 
keleti oldalfala, s ugyane töltés talapjául szolgáló sziklák aljába jön vissza a nyugati várfal is; 
tehát e töltés mintegy sarkpontját képezte az egész várnak. E keskeny, alig 20 lépés közről 
kiinduló két fal egymástól mindig távozva szélesbedik; de induljunk el a keleti oldalon és 
kerüljük meg az egész alsó várat. A keleti oldalfal kéthelyt megtörve, B-nél V alakulag 
behajlitva halad a szikla ormán; egész hossza 440 lépés; alsó végénél C éles szögletben 
megtöretve a vár déloldali falával ütközik össze. 

Ezen déli fal nem egyenesen, hanem befelé hajlitott félkörben alakult, s mivel ez volt az 
egyedüli oldal, hol a vár megközelithető volt, a falon kivül mély sáncz DDD s alább egy 
másik átmetszés tette nehézzé a megközelitést. Ez oldalon 45 lépésre a délkeleti szöglettől, a 
várkapu E állott, melyet kétfelől helyezett két bástya F G védett, a kapu fölött – mint Philippi 
mondja*Die Deutsch. Ritter 52. lap. szent Leonárd kápolnája állott. E kápolnát is, miként a 
várat nem az idő romboló hatalma, hanem magok a brassaiak rombolták le, a mint ez kitetszik 
Dénes esztergami érsek 1455. márcz. 18. Bécsből kiadott engedély-okmányából, melyben 
előadja, hogy Krausz Gáspár Brassó város birája előnkbe jövén, azon város lakóinak nevében 
kifejté, hogy a lerombolt Brassó várának (igy) kapuja fölött egy szent Leonárdnak szentelt 
kápolna van, melynek fenntartására a város semmiféle alappal nem rendelkezik; azért kért, 
hogy annak lebontását megengedjük, a mit apostoli hatalmunknál fogva kegyesen 
megengedünk, oly feltétel alatt azonban, hogy a brassai parochiális nagytemplomban, egy 
díszesen ékitett s mindenféleképen fölszerelt oltárt állitsanak szent Leonárd 
tiszteletére*Eredetije ez okmánynak a brassai levéltárban, közölte Marienburg Kl. Geschichte 
pag. 208–210.. Igy semmisült meg a vár védszentjének a várkapu felett volt szentélye is. E 
kaputól balra a külső falakhoz ragasztott szobák voltak HHHHH, melyeknek közfalai most is 
tisztán kivehetők; összesen hét szoba volt, mindenik 7 lépés széles (egyet kivéve, mely 12 



lépés széles) és 20 lépés hosszuak. E szobák belső záródása a külső fallal párhuzamosan, tehát 
félkör alakban futott. A két végszoba II a többieknek csak fele hosszával birt. 

67 lépésre a kaputól egy sziklaszál Z esvén a fal vonalába, az itt behajolt s egy szabálytalan V 
alakú bekanyaritást nyert, melynek hosszabb szárához ujból öt kis szoba KKKKK volt 
illesztve. Itt a fal ujból egy magas sziklaszál L aljához ér. Ezen kivülről megmászhatlan szikla 
mintegy 10 ölnyire emelkedik a várfalak szinvonala fölé. E sziklaszál alkotja a vár délnyugati 
szögletét, tetején egy toronyerőd állhatott, legalább tetőlapján falnyomok látszanak. 

E szikla északi aljából indult ki a nyugati várfal, mely függélyesen lemetszett sziklagerincz 
oromszélére van fektetve; egy helyt M (44 lépésre a leirtam sziklaszáltól) bástyaszerüleg 
kihajlitva, azután egyenes vonalban, de befelé tartva megy a már leirt felső ballium 
alapsziklájának aljáig. Ez oldalfalon belül attól csekély távolra egy négyszög épületnek N 
látszanak alapfalai. 

 

A Czenk tetőn volt Brassóvár alaprajza. 

Eszerint e várfalak kerülete 960 lépés, melyhez ha hozzáadjuk a vonalába beépitett sziklákat, 
– hol fal nem volt – és a felső balliumot, akkor a vár egész területének külső vonala 1150 
lépést teszen. A kaputól a donjon aljáig a beltér 370 lépés, mi a vár hosszusági átmérőjét, a 
délkeleti szöglettől a délnyugatiig 200 lépés, mi a vár legnagyobb szélességének átmérőjét 
adja. A beltér nagyon lejtős lévén, a donjon töltése mintegy 40 öllel fennebb feküdhetik a déli 
várfal szinvonalán. A keleti és nyugati oldalon a fal meredeken lemetszett sziklák ormára 
lévén fektetve, a vár ez oldalokról megközelithetlen volt, csak a déli oldalon lehetet volna 
hozzá férkőzni, de ez – mint látók – kiválóan volt erőditve, erős védművek biztositván ez 
oldalt is. Az út Bolgárszeg felől sziklába vésve vonult fel elég szakértőleg, ugy, hogy 
szekérrel is fel lehetett jutni. A déli oldalon levő főkapun kivül egy másik kis kapu is volt a 
keleti oldal V alakú behajlitásánál; de ehez csak gyalog ösvény vezetett, hol hihetőleg vizet 
hordottak egy alább levő forrásból, mert kuthely a vár belterén sehol sem látszik, bár 
cisternaszerű bemélyedések, – melyekbe az eső vizét felfogták – többhelyt mutatkoznak. 

A várfalak 2–3 lábnyira mindenütt, a déli és nyugati oldal épebb helyein még ölmagasságra is 
fennállanak, egy öl szélesek, s nagyrészt mészkő és gyülegkövekből (mi a Czenk kőzete) 
forró mészszel bonthatlan szilárdul épülvék. 



E csekély maradványok és töredékek is elégségesek arra, hogy a mult nagyságának romjait 
felkereső késő ivadékot útasitsák e titokteljes romok által föltételezett roppant épitkezésről; 
elégségesek arra, hogy fogalmat adjanak e vár egykori nagyságáról, melynek terjedelemre 
nézve kevés párja volt e hazában. Alakját leginkább a talaj alakulása határozta meg, s az 
korántsem utánozza egy D alakját, miként Philippi mondja, hanem inkább egy háromszöghöz 
lehetne hasonlitani, melynek egyik szöge meg van köritve s egyik oldala kihajlitva; leginkább 
felfoghatóvá teszem a vár alaprajzának melléklése által, mely leirásomat is legérthetőbben 
magyarázza meg. 

A Czenk sziklacsúcsa alatt egy nagyon bajosan megközelithető barlang is van, melyet a 
szászok nonnenlochnak neveznek; a mesést kedvelő néphagyomány azt tartja, hogy e 
barlangban hajdan egy óriás kigyó tanyázott, melynek Brassó sok ember életével adózott 
mindaddig, mig a város egyik birája meg nem menté szülővárosát attól. Sőt Brassó 
körfalainak dél-keleti bástyaján egy kigyóforma rajzot is mutatnak, mely ezen szörnytől való 
megmenekülés emlékére festetett volna oda*Lásd e barlangról Unterhaltungsbl. 1837 évf. 77 
lap.. Vajjon ezen óriás kigyó regéje nem allegoricus czélzás-e a czenki várra, melynek 
parancsnokai régen sanyargathatták (mint később a törcsváriak) Brassó lakóit, s néha még 
meg is ölethettek közülök, mi az emberáldozatra vonatkozhatik, s vajjon az óriás kigyótól a 
várost megmentő biró nem Benkner uram-e, ki Hunyadi Jánosnál e vár lerombolására az 
engedélyt kieszközölte. Nem lehetetlen, mert én ugy tapasztaltam, hogy a népregéknek ha 
nem is mindig, de igen gyakran vannak történeti czélzásai. S most vegyünk búcsút a czenki 
vártól, mely alkalmasint most is állana, ha a brassaiak féltékenysége le nem rombolja, 
vegyünk búcsút, a feledhetlen szép kilátással gyönyörködtetett Czenktől, s röviden tartsunk 
szemlét a brasai völgy-medencze földtani viszonyai felett. 

XXI. A Keresztyén-havas. 
A Köszörüpatak völgye, Beszerikucza, Pojána és kilátás, Pojána Jencsel, Pojána Lubrinka, 
Válye Encseluj, Csipolla Mesota forrás, Pojána Krisztiána, Muntye-la-Ruja, Posztovár-bércze, 
a Keresztyén-havas három csúcsa. A Keresztyén-havas körlátványa, egy Lajosnap a 
Keresztyén-havason. 

A Köszörüpatakot imént felkövettük a Salamon köveihez, a rejtett völgy ezen átkutatott kis 
része is annyi várakozásunkat túlszárnyaló szép tájt mutata fel, hogy méltán hő vágy ébredhet 
bennünk arra, hogy e patakocskát tovább is elkisérjük pályafutásában. Hogy ezen 
kirándulásunk kiegészitve legyen, hogy Brassó háttéri vidékének teljes ismeretéhez 
juthassunk, elhatároztuk a patak völgy fennebb kutatását a Keresztyén-havasra 
(Schulergebirg) való kirándulással egybecsatolni; a mit minden határsértés nélkül tehetünk 
meg, miután a Keresztyén-havas ugy is Brassó területéhez tartozik*A Keresztyén-havast 
németül Schulergebirgnek nevezik azért, a mint mondják, hogy az régen a brassai szász 
gymnasium tulajdona volt, mikor a brassai szász tanulók minden évben kirándultak oda. Dück 
a brassai szász gymnasium történetének leirásában a 41-dik lapon szintén mondja, hogy az 
régen azon gymnasium tulajdona volt, sőt azt is hozzáteszi, hogy egy Negru nevű oláh 
fejedelemtől ajándékba azért kapta nevezett iskola, hogy ama fejedelem a tanácstól engedélyt 
nyert a külvárosban való templomépitésre. Már most arra, hogy a Keresztyén-havas a szász 
gymnasium kezéből miként ment Brassó város birtokába, semminemű okmányi útasitást nem 
birunk, vagy legalább én nem ismerek, csak hagyományként hallottam elbeszéltetni, hogy 
egyik brassai birónak fia az iskola praefectusa levén, ez kilopta az iskola levéltárából a 
Keresztyénhavas adománylevelét s Brassó aztán elfoglalta a nagy jövedelmű havast, mikor az 



iskola némi kárpótlására a Czigányiában, egy eddig a város tulajdonát képezett gyümölcsös 
kertet engedett át. Nem tudom, mennyi igaz e hagyományból; de tény az, hogy a 
Keresztyénhavast ma Brassó birja, Rosnyónak is van egy kis része a Tóároknál. Az emlitett 
gyümölcsös pedig most is a gymnasium tulajdonát képezi, melynek termékét a tanulók 
használják.. 

Ezen nagyszerű élvezetet nyujtó kirándulás megtételét az erre járónak lelkiismeretesen 
ajánlhatjuk, mert a nélkül Brassó és vidékének ismerete nagyon hiányos lenne, s az útas oly 
élvezettől fosztaná meg magát, minőt igen ritkán találhat még havasos tájakban gazdag 
hazánkban is. 

Amidőn e kirándulást melegen ajánljuk, szükséges ahoz némi útasitással is ellátnunk az 
útazót. Ezen kirándulás csak gyalog vagy lóháton tehető meg, mert – a mi valóban bámulatos 
– a Salamon kövi malmokon felül semminemű út sincsen*Ugy hogy a Pojánán levő 
kaszálókhoz is, nagy kerülőket téve, lehet a Bácsél hegyein csak ökörszekérrel járható útakon 
eljutni.. 

Ugy kell lenni, hogy Brassó annyi századokon át, hátrafelé azért nem készittetett talán útat, 
nehogy azt valamely ellenség onnan való támadásra használja fel; különben egy a tömösi 
szoroshoz vezető út ha itt lehetséges is, minden esetre sokba kerülő lenne a nélkül, hogy 
valami nagy hasznot hajtson, már pedig a practicus szászok az élvezetesre nem, hanem csak is 
a hasznosra szoktak költeni. Innen van, hogy Brassó közvetlen közelében oly vadonra 
találunk, a melyen csak merész csempészek tudnak áthatolni, s oly havasi ösvényre, a melyen 
csak zergék, vagy a csempészek sziklákhoz szokott lovai tudnak felhatolni, ily zerge 
ügyességgel biró lovakat olcsón és könnyen lehet Bolgárszegen kibérelni; az útasnak ilyek 
fölvételét s mint ez havasi kirándulásoknál szokásos: a társaságban való kirándulást ajánljuk. 
Ez pedig nem bajos Brassóban, mert az idevalóknak igen kedvencz mulatságuk a Keresztyén-
havasra való kirándulás, s azt, ha alkalom kinálkozik, egy évben többször is meg szokták 
tenni. Az egész kirándulást, nagyon korán indulva, egy nap alatt meglehet ejteni; de ajánlatos 
az élelmi czikkekből való jól feltarisznyálás, miután az ott keletkező, csaknem kielégithetlen 
hatalmas étvágyhoz ott fenn semmit sem lehet találni, mivel a mi havasainkon a touristák 
kizsebelésére még semminemű előintézkedések nincsenek téve. No de lássuk az útat. 

A Salamon köveivel szemben eső Válye Szakán felül az eddig dél irányú völgy egyszerre 
keletre fordul, s a felső Salamonkő festőileg nagyszerű sziklacsúcsának déloldalát kerüli meg. 
Itt az eddig sem tágas völgy hirtelen annyira egybeszorul, hogy a szó szoros értelmében nem 
marad több hely, mint a mennyit a sziklamedrében tajtékzó patak igényel; az ösvény maga is 
ezen sikamlós és hirtelen meredek sziklamederre van szoritva, s annyira meredélyes, hogy 
csak a havasi lovak tudják ott magukat felküzdeni; de még ezek is néha fennakadnak; mert 
szemben szénával szekérszerűleg megrakott lovak jőnek; ezeknek az egész völgy szélességére 
van szükségök, s a szembe menőnek nem marad más alternativája, mint valamely meder 
melletti sziklaélre való kikapaszkodás, mit ha ő félne megtenni, megteszi minden vezetés 
nélkül lova, mert ezek annyira jó indulattal viseltetnek megterhelt sorsosaik iránt, hogy 
önként, minden nógatás nélkül ki szoktak térni, s valóban bámulatos a vészhez szokott havasi 
lovaknak ügyessége és értelmessége; azok nem igen gondolnak a helyismerettel nem biró 
lovas kantár rángatásaival, hanem a hol valamely veszélyes hely van, előbb értelmes vidor 
szemeikkel megnézegetik, hogy hová helyezzék lábaikat, aztán biztosan lépdelnek még az oly 
helyeken is, hol felhatolni lehetetlennek látszik, s hol az ily útakhoz szokatlan lovasnak 
égremerednek hajszálai; de elvégre ő is látva, hogy a hol ő veszélyt sejtett, nincsen semmi, 
átadja magát sorsának, illetőleg lova ügyességének, s megnyugtatva ül nagy kápás nyergében. 



A völgy vagy jobban mondva, a sziklaszorulat oly hirtelen emelkedik, hogy az ösvény 
sokhelyt csaknem függélyessé válik, s a habbá tört patak a zuhatagok folytonos lánczolatát 
tárja fel, mindkét oldalról kisebb csermelyek szökelnek sziklákról-sziklákra folytonos 
mozgékonyságban, mintha megannyi ezüst kigyó nyujtózna és ugrándozna le a sziklaéleken, 
melyeket barlangok sötét odui tarkáznak, honnan lángszemű baglyok tekintgetnek alá, s sivító 
solymok szállnak fel. De az ember bátorságát nagy próbára tevő ösvény, a Köszörüpatak 
meredekségével sem elégszik meg, hanem csakhamar elhagyva a patak medrét, a baloldali 
sziklafal, istent kisértőleg függélyes oldalára kigyózik fel, olymódon, hogy a midőn az elől 
hatoló kalauz ezen lovak ezredéves lépteitől bemélyitett szikla válukba – melyeket a lefutó viz 
fényesre csiszolt – beleléptet, az utánna jövő kétkedve tekint szét s vissza társaira, ha vajjon 
nem vesztire vezeti-e kalauzul felcsapott valamely titkos ellenségének bérencze; de nincs idő 
sokáig tanakodni, nincs idő még leszállásra se, mert lova visszatarthatlanul léptet a kalauz 
után, s függélyes irányban mász fölfelé, mignem a lovagló olyforma szögletben jő lovára, a 
mely a vizmentes helyzethez nagyon közel esik. Ezt a borzalmas sziklaoldalt Beszerikuczának 
(Kápolnácska) nevezik, arról, mint vezetőnk mondá, hogy itt Salamon idejében (mert e tájt 
minden régi dolgot az ő idejére visznek vissza), egy kápolna állott, a melynek némi homályos 
nyomait egy szikla-nyakon meg is mutatta. 

Ha az elől menő néha visszapillant, hogy lássa, ha utána jövő társai ugyancsak életben 
vannak-e? minden veszélyes helyzete mellett is el lesz bűvölve a feltáruló látvány által; mert a 
szemben levő Salamon kövek, melyeknek magassági szinvonalára jutottunk, a Köszörű- és 
Ördögpatak örvényszerü völgyei – melyek azokat tőlünk elválasztják – oly festői zürt 
képeznek, a mely előtt egy műérzékkel biró festő leborulna, főleg ha ezen nagyszerűen vadon 
előtérhez hozzá vesszük az ahoz annyira illő, azt oly előnyösen kiegészitő háttért, hol a szük 
keretbe zárt Brassó madártávlati képe tűnik fel, mig túl rajta a Barczaságnak két lepellel 
bevont nyilt tere mutatkozik olvadékonyan lágy képleteivel. Én nem vagyok festő, ki e tájnak 
gazdg szinezetét vászonra tudhattam volna varázsolni; csak egyszerű fényképész, ki 
egyhangulag szintelenül tájképez, s még is nagy fájdalmat okozott nekem, hogy fényképészeti 
eszközeim nem lehettek velem, hogy e látványt, ha szintelenül is, levehettem volna. A látvány 
az emelkedéssel hova-tovább szépül, mert a láthatár is azonképpen tágul és terjeszkedik; de 
midőn végre félórai mászás után a Pojána oromszélére kilép az útas, akkor látja azt, hogy a 
mit eddig szemlélt, a mit eddig bámult, az csak egy kis aesthetikai előleg, az csak kisszerű 
részlete volt azon nagyszerű, elbűvölő látványnak, a mely innen feltárul, s ely akartalanul is 
leszegzi az útas lépteit. Nincs vászon, a mely e roppant terjedelmű s nagyszerűségben páratlan 
láttért magára fogadhatná; nincs ecset, a mely azt oda varázsolni tudná; hogyan akarhatnám 
hát én azt szavakkal lefesteni? Bár tudom, hogy az útas, ki e látványt önszemével fogja 
bámulni, szánalommal fogja az én leirási erőlködésemet elolvasni, még is megkisérlem – mint 
hű cicerone – annak rövid körvonalozását adni. 

Ha visszatekint arra, merről jött, nemcsak Brassó madártávlati képe és a Barczaság egy része, 
hanem a Barczaság egész terjedelmében egész szépségében feltárul, s hozzá csatlakozik 
egyfelől Erdővidéke fel a Hargitáig, másfelől Háromszék fel a Nemeréig. Ezen a láthatár 
végpontján azur kék palástba burkolt roppant hegycsúcsok között, mint központjelölő a 
tusnádi szorosnak indigó kékbe váltakozó havascsoportja tünt fel, mig az errébb eső Bodok 
havasa és a krizbai havassor violaszinű árnyalatot tüntetett fel. A minő változatos szinpompát 
mutattak e havasok, épp oly gazdag szinvegyületet tárt fel a roppant térség, a mely a távlat 
különböző vonalai és a határrészek különböző szinkoczkái szerint van tarkázva; e szingazdag 
roppant szönyeget kigyózzák át a számos folyók, a térséget átszelő országútak fehérlő 
vonalai, s rakmű miniatur képleteiként tünnek fel a láthatár különböző pontjain szétszórt, 



száznál több községnek kisded csoportjai. Ez csak egyik fele volt a képnek, mert ha túloldalra 
(délre) fordultunk, ott egy más jellegű, még amannál is nagyszerűbb látvány tárult fel. 

A Pojána egy gyönyörű havasi láz (fensík), melynek nagy terjedelmű irtványain nyájak 
legelésznek szerteszét, harmonicus kolompzenéjükkel élénkitvén a lakatlan vidék 
egyhanguságát. A Pojána tulsó felén a Keresztyénhavasnak roppant bérczóriásai emelkednek 
aljuktól tetejökig ős fenyves erdők végtelen tömegétől boritva, melyeknek sötétje a Pojána 
világos zöld réteivel oly élénk ellentétben tünik fel. Itt minden dus tenyészetet mutat, mert a 
Keresztyénhavasnak kopáron sziklás tetőormai innen nézve nem látszanak, miután azokat a 
közelebb eső előhegyek elfedik; de mivel a havastájt legszebben a távoli kopár sziklák 
égremeredő csúcsai egészitik ki, itt e minden tekintetben tökélyes havasi látkörben sem 
hiányozhatott e részlet, mert ott, hol a Keresztyénhavas nyugati vége lehanyatlik, feltünnek a 
Bucsecsnek roppant sziklaormai, melyek a láthatárra ekkor kiemelkedő napnak rézsut ráeső 
sugárözöne által festőileg voltak árnyalva, s egyes részeiben oly gyönyörüen megvilágitva, 
hogy a roppant sziklafalnak minden egyes erezeteit kivehetők, s bámulhatók az egész 
nagyszerűsége mellett a részletek szépségét is. 

Kelet felé a Pojána Lubrinka dombsora elzárta a távoli láthatárt, de nyugatra a lejtősen 
lehanyatló láznak szélén elhuzódó lankás bérczek (a rosnyói hegyek) fölött a Királykő roppant 
sziklagulája emelkedett fel oly magasan, hogy az eget látszott támogatni, s oly ragyogó 
szépségben, hogy a szemlélő azt hajlandó egy tüneménynek, egy szép álomképnek tartani, 
mert az oly ragyogó, hogy a valóságban létezhetés határait túlszárnyalni tetszik. Im itt van 
száraz váza e nagyszerű, elfeledhetlen látványnak, mely legfölebb az én tollam és képzerőm 
gyengeségét árulja el; de azon czélt talán még is elérem vele, hogy a Brassóba útazót a 
Keresztyénhavasra való kirándulásra buzditsam és az ide kirándulót a Pojána oromszéléről 
feltáruló bűvös látványra figyelmeztessem. De folytassuk vizsgálódásunkat az ezen 
bűvlátványhoz juttatott Pojánán. 

A Pojána nem csak egyike a legszebb havasi lázoknak, hanem egyszersmind egyike a 
legterjedelmesebb ily fensíkoknak; annál meglepőbb, hogy annak lételét alulról tekintve, nem 
sejtheti senki, nem főleg azon vadon nagyszerű alpesi út után, a melyen föl kell magát ide 
küzdenie. A Pojána a Keresztyénhavas tömösi szorosra nyuló oldalánál kezdődve e 
hegységnek a rosnyói térig elágazó előhegységéig nyulik, tehát egyik határszéli szorostól a 
másikig, minek következtében kelet-nyugat irányu hossza lehet másfél mfd; szélessége 
északról délnek lehet 1 mfd; felső (keleti) végében ágyalja be magát a Köszörüpataknak mély 
sziklás völgye, melynek forrásfeje a Keresztyénhavas La-Ruja nevű részének alján fakad fel; 
körülte a tért Pojána Lubrinkának nevezik, ez a brassai mészárosok legelőhelye. Innen kezdve 
a Pojána kettős lépcsőzettel bir, mert közepe táján egy kis hágó emelkedik, mely a tér felső 
részére, az ugynevezett Pojána Jencselre vezeti az útast; ezen Pojána Jencselnek egy csekély 
teknősülése van, itt keletkezik és hömpölyög odább a Valye Encseluj (Asuifen Fluss), a mely 
nyugat irányban haladva, Rosnyónál ér le a térségre; völgynyilata fölött szép letekintés nyilik 
Törcsvár és Zernyest vidékére, hol az emberi szorgalom által mívelet alá fogott térségnek 
arany kalász tengere hullámzik. 

De ösvényünk csakhamar elhagyja a Pojána Jencsel szép virányait, el a Valey Encselujnak 
csevegő patakját, s a Keresztyénhavas csaknem függélyes meredeken emelkedő bérczeinek 
kanyarodik, de mielőtt a reggeli fuvalmak által zugatott fenyvesekbe behatolnánk, a Csipula 
mesota nevű gyönyörű forrás mellett reggeliztünk s lovainkat, melyekre még nagyon hosszú 
és terhes út várt, a Pojána dús legelőin szintén megfrustukoltattuk. A fenyvesek árnyában egy 
sziklából dúsan előretörő, s csorgóra alkalmazott Csipula mesota nemcsak fölséges vize által 



érdemes figyelmet, hanem azért is nevezetes, mert egyike a honunkban gyakori 
buvópatakoknak, mivel a csorgónak jelentékeny csermelykéje eredetétől 100 lépésnyire egy 
mély gödörbe vesz belé, s messze innen ismét üde forrás képében tör ki a föld 
másodszülöttjeként. 

Egy órai nyugtatás után ismét útnak indultunk, oly ösvényen haladva, mely nem sokat 
engedett a Beszerikucza istenkisértő ösvényének, mert az a Keresztyénhavas sürű 
fenyvesnőtte meredek oldalán emelkedik fel; ösvény most, de esős időben vizmeder, melyen a 
zápornak a sziklás talaj által be nem ivott hullámai nyargalnak alá, gördülékeny apró 
kavicscsal töltve meg a mély sziklavésetet, melyen csak zergék, havason legelő nyájak és 
havason felnőtt lovak tudnak felhatolni. Az ösvény meredeksége és sikamlós volta mellett 
még más nehézségek is fordulnak elő, mert sok helyen a vihar által kisodort roppant fenyőfák 
az ösvényt egészen eltorlaszolják, ilyenkor aztán egyik vagy másik oldalra kitérve kell az erdő 
sürű bozotja és a szeder indák fonadéka közt ösvényt törni; nehány fejszecsapással el lehetne 
háritani ez akadályokat az ösvényből; de itt az utána jövőre senki sem gondol, sőt e havas 
pásztornépe – sok levén a katonakötelezettség elől bujkáló – nem igen jó szemmel nézi a tér-
lakók látogatását, s ha teheti, készakarva is elzárja a havas útját; a rendőrségi teendőket pedig 
itt csak az isteni gondviselés végzi. Marienburg*Geogr. 52. lapja. elbeszéli, hogy 1781-ben a 
Keresztyénhavason egy állatembert fogtak, kit Gigának kereszteltek, hosszabb idő alatt 
megszelidült, de oly értelmiszegény volt és siket, hogy soha beszélni meg nem tanult, fonni 
azonban jól tudott; az erdőkben négykézláb járván, járni sem tanult meg soha. Ha nem is ilyen 
állatembert, de az állatoktól nem messze álló vad embert, ki az emberi társadalommal soha 
sem érintkezik, akár hányat lehet ma is a Keresztyénhavason találni. De mi a vadon fiaira nem 
sokat ügyeltünk, hanem haladtunk tovább a havas teteje felé. Nehány gyönyörű idomú 
sziklaszál mellett elvonulva egy és félórai mászás után a Pojána Kristiánára értünk. Ez egy 
havasi irtvány, hol a juhok sok százados fekhelyének nyomában ölnyi magasra nő a buján 
tenyésző burján. Az ösvény, mely eddig délirányban emelkedett, keletre fordul s negyedóra 
alatt a Muntye-la-Ruja nevezetű gyönyörű fennsikra ér, hol a fenyvesek keretébe foglalt 
mintegy 300 holdnyi irtványon mindenfelé kristálytiszta források buzognak fel, oly buja 
tenyészetet idézve elő, minőt az emberlakta vidéken sehol feltalálni nem lehet; a fennsík 
gazdag tenyészetű gyepe nem fonnyad el használatlanul, a havasnak e szép kertje nincsen 
elhagyatva, mert ott több kezdetleges sztina (juhpásztorok tanyája) fekéregboritotta fedeléről 
tör ég felé a tájnak rgényes szinezetet adó füstoszlop; a tér gazdag legelőjén nagyszámú 
juhnyáj legelész szerteszét, sok hangú kolompzenéjével viszhangoztatva a bérczek magányát; 
a fennsík délkeleti szögletén feltornyosuló sziklagerincz repedéseiben pedig, az éber szemű 
pásztorok mellől, figyelő őrebeik hangos ugatással rohannak alá, s körülnyargalják a nyájat, 
ha nem fenyegeti-e az erdők farkasa vagy medvéje, melyekkel harczra kelni meg vannak 
szokva; minket is kémkedve vettek szemügyre, s mindaddig kisértek, mig őrvonaluk határait 
túl nem haladtuk*A hegy kőzete itt eocengyüleg; de több helyen kovasziklák is mutatkoznak.. 

A Muntye-la-Ruját délről szegélyző sziklagerinczen felküzdve magunkat, egy negyedóra alatt 
a Posztovár-bércz élére értünk; azonban csalódik, ki azt hiszi, hogy már a czél tetőpontjára 
jutott, mert itt csak a fenyves regio felső vonaláig hatolunk. Ott a bérczélnek keletre hajló 
tisztásán fakad fel a tömösi szoros felé letörtető Posztovár-pataka; ennek merész esésű mély 
völgyén túl emelkedik föl a Keresztyénhavasnak három tetőcsúcsa, a roppant Pandella, mely 
csaknem tűhegyesen lövell fel, a középen levő Ruja és a merész metszetű Posztovár. 

E hármas csúcs, mely hazánk czímerének három halmát juttatja eszünkbe, gyönyörű képet 
mutat, azokat gyönyörű idomzatú juramészkő sziklái, a Posztovárpatak völgyéből oly 
függélyes meredeken emelkednek fel, hogy ez oldalról csak az ember léptei által felriasztott 



sasok és keselyűk közelithetik meg; ama sziklaoldalak az ő tanyáik, azoknak ember által nem 
érinthető repedéseikben és barlangszájaiban helyezik el tojásaikat és nevelik fel féltékenyen 
elrejtett kicsinyeiket; de a sziklacsúcsok roppant nagyszerűségét mi nem csak alulról akartuk 
megbámulni, mi azokat megmászni is el voltunk határozva, lovainkat azonban e tervünk 
kivitelénél nem használhatván, egy Fontina-la-Lák nevű gyönyörű forrás közelében tanyát 
ütöttünk, s mig kalauzunk, a hirtelen egybegyüjtött száraz fenyőágakból déli tanyánk 
nagymérvű tüzhelyét felgyujtá, addig mi a nyugatra kanyargó havasi ösvényen fölfelé 
hatoltunk s sziklafokról sziklafokra kapaszkodva, félóra (Brassóból számitott 5 óra) alatt a 
Pandella tetőormán helyezkedtünk el. 

A sziklacsúcsok – hová annyi bajjal küzdők fel magunkat, s melyek felötlő kopárságuk 
mellett csak a nagyszerűség áldozó köveinek látszanak lenni – mégis birtokba vannak véve, 
mert a sziklák szédelgős oldalain, hová a szem félve pillant fel; a több ezer láb mélységű 
örvények fölött, melyeknek roppantságát még szemmel is alig meri megmérni a havaslátogató 
– önelégült mekegéssel mászkálnak a kecskék, s merész szökésekkel ugrálnak egyik 
sziklafalról a másikra; zergéknek hinnök, ha tarka szinök el nem árulná, hogy házi állatok, 
gazdátlannak hinnök e havas csúcsot, ha a 7000 láb magas Pandella sziklacsúcsán ott nem 
furulyálna a nagy kucsmájú csobán, e roppant sziklazürnek valódi birtokosa, vagy legalább 
kizárólagos haszonélvezője, ki minket házi gazdaként udvariasan üdvözölt, s később, midőn 
nehány töltés lőporral s egy kevés dohánynyal, – melyből ő egy spanyol ügyességével 
cigarettet csinált – megajándékoztuk, oly bizalmas lett, hogy lementünkkel tanyánkra is 
elkisért, hol majd később találkozni fogunk vele. 

De csalódtunk, a midőn a Keresztyénhavas felső régióját a csobán kizárólagos birtokának 
mondók; mert az nemcsak dús legelőket nyujt a nyájaknak, hanem Eskulapiusnak egyik 
legnevezetesebb kertjét is képezi, mert a gyógyfüvekben oly gazdag, hogy nemcsak Brassó 
gyógyszertárait látja el, hanem Kelet felé is fontos kiviteli kereskedést űznek a 
Keresztyénhavasról lekerült gyógyfüvekkel, mit arra betanitott bolgárszegi oláhok szoktak 
egybegyüjteni. 

De most veszem észre, hogy mindenben hasznot kereső üzérkedőként a Keresztyénhavast 
hasznossági szempontból kezdettem bonczolni; pedig mint szépésznek – kit mindenekfelett e 
havas szépség-kincsei kell hogy érdekeljenek – első sorban az e havascsúcsról feltáruló 
látványt kell vala ecsetelnem; azonban ha azt késedelmezve teszem, oka leginkább abban 
keresendő, mert félve fogok e tehetségemet túlszárnyaló nagy feladathoz: de végre is meg kell 
avval birkóznom, az elől kitérnem nem szabad. Lássuk tehát tőlem kitelhető gyenge 
körvonalozását a Keresztyénhavas tetőcsúcsáról feltáruló, páratlanul nagyszerű 
körlátványnak. 

Északra, vagyis a Barcza tere felé, ugyanazon tájak merülnek fel, melyeket a Pojána 
oromszéléről láttunk, csakhogy a látkör innen nézve kitágul, mert ha e magassági látpontról is 
a Hargita, Mitács, Csomág és Nemere lánczolata határt von s elfedi a hátuk mögött fekvő 
Csíkot és Gyergyót, de a Hargitán alól nyugat felé, hol magas bérczek nem zárják el a 
láthatárt, végig lehet pillantani a hegylánczolatoknak hullámzatosan egymásfölé emelkedő 
roppant tömegén, egészen az innen 25 mfdre eső Székelykőig és a messze távolban ásitozó 
tordai hasadékig, sőt mondják, hogy egészen tiszta időben a Czibles és Ünőkő is felismerhető, 
bár az én fennlétemkor ezeknek még homályos körvonalát sem tudtam fölfedezni; de igy is 
végtelenül szép és határtalanul nagyszerű volt e háttéri decoratio; mig az előtérbe eső 
Barczaság és az azzal egybeolvadó Háromszék madártávlati képe valóban elragadó volt. E 
roppant térségen megszámlálhatlan sokaságu falvak tüntek fel, s fölséges színpompában 



ragyogó terein szeszélyes kanyarulatu, vagy itt-ott zigzágosan megtört szélesebb és 
keskenyebb fehér vonalok huzódtak át. A szélesebbek közepén egy-egy ragyogó ezüst 
eredzettel, mely finom himzésszerű kanyar vonalokban futotta azt végig; ezek a Barczaságnak 
Olt felé siető folyamai voltak, melyek mindnyája fehér mészkőkavicscsal teletömött igen 
széles mederben folydogál, a kavics közt bujkáló vizerek képezik az emlitett fényvonalokat; a 
keskenyebb fehér vonalok pedig nem egyebek, mint a Barcza terén minden irányban átszelő 
országútak, melyek a talaj alakulása, vagy néha némelyek földjei iránti kedvezésből 
megtörettek, s egyenes irányukból itt-ott kitérittettek. 

De a Barcza innen terjedelemben is jóval nagyobb, mint bár honnan tekintve; mert annak 
minden része sőt a beleszakadó völgyek és hegyszorosak is feltárulnak. Hozzá csatlakozik 
balról a gyönyörű rosnyói tér Törcsvár szorosával, mely mellett egyik felől a Bucsecs, másik 
felől a Királykő roppant sziklatömege emelkedik. Ezen nagyszerű havasok e nézpontról 
tetejüktől egészen aljukig láthatók lévén, sokkal óriásabbnak tetszenek, mint bármily más 
pontról. Jobbról egy a Pojána oromszéléről egészen fedve volt rész, a Barczaság délkeleti 
szöglete fünt fel, az innen terjedelmes városnak tetsző Hétfaluval, melynek hátterét a Bodza 
és Ó-Sáncz szoros gyönyörű idomú havasai ékitik, ezek közt a mindenik fölé emelkedő 
Csukás, mely a napnak éppen oda lövellő sugarai által ragyogóan megvilágittatva, mint az 
északi sarktenger merészen kicsipkézett roppant jégszigete tündökölt; oly meglepően szép e 
havas, hogy a szemlélő alig tudja arról tekintetét elforditani; pedig ugyan ez irányba, de 
közvetlen a Keresztyénhavas függélyesen lemetszett oldala alatt, annak lábainál egy szintén 
elragadó látvány tárult fel, mert közte és ellenlábasa, az innen oly közel fekvő s részleteinek 
teljes szépségében feltünő Nagykőhavas között, egy apró házakkal megrakott keskeny, de 
végtelenül hosszú völgyület nyult el, melyre hirtelenében azért nem ismertünk rá, mert ily 
hosszú völgynek határszéli havasaink közt való létezését nem tudtuk; csak később a 
részletesebb vizsgálatnál vettük észre, hogy az illetőleg nem egy, hanem fejével összeérő két 
völgy, melynek vizválasztója e magasságból tekintve, letörpülve megsemmisül; csak a 
figyelmesebb vizsgálatnál vettük észre, hogy hosszúra nyuló völgyünk nem más, mint a 
Tömös völgyével összeolvadó Právoda völgye, csak ekkor ismertük meg a kettőt elválasztó 
Prediált, de azt sem kiemelkedése által, hanem arról, hogy az út ott kanyar vonalakat ir le; 
ekkor ismertünk rá az alján levő felső-tömösi vámra, mely oly közelben látszott, hogy félóra 
alatt oda jutni véltük, pedig vagy 6000 lábbal állhattunk fölötte. A Právoda kolostorokkal 
népesitett völgyén végig víve tekintetünket, az Oláhországnak éggel egybeolvadó térein 
tévedezett, ott több városnak fedezhetők föl fénylő tornyait, s ha a légkör tisztább lesz vala, 
egészen a Dunáig elláthattunk volna, mert ezen a vonalon sehol sem áll magasabb hegy a 
Keresztyénhavas előtt. De még sem szólottunk ezen oldal megdöbbentően szép előteréről; 
megdöbbentőnek azért nevezem, mert a Keresztyénhavas, mely északról lépcsőlegesen 
emelkedik, déli oldalán rögtön minden előhegy nélkül csaknem függélyesen hanyatlik le. 
Alján, hová a szem alig mer letekinteni, a Kis-Vidombák végtelenül szép sziklavölgye 
huzódik el, melyet majd közelebbről is részletesen meg fogunk vizsgálni, azontúl a Bucsecs 
díszes előhegye, a Bajul tornyosul fel, háta mögött az őtet magasból lenéző Bucsecs, melynek 
délkeleti kifutványa a Právoda völgye mellett messze lenyulik. 

Szép volt e látvány összebehatásában, elragadó részleteiben, hisz az átpillantott roppant 
területen minden hegy, szikla, völgy és hant, csaknem minden ház ismeretes volt előttem. 
Mert arra, hogy havascsúcsainkról feltáruló nagyszerű körlátványainkat kellő mértékben 
élvezhessük, szükséges, hogy az átpillantható tájjal ismeretesek legyünk. Kétségtelen, hogy 
egy ily nagyszerű látványnak összbehatását érzi az is, a ki a vidékkel ismeretlen, de annak 
szépségi kincseit, a részletekben rejlő bájait, az egyes szép pontok összefűződése által 
képezett varázslánczolatot csak az tudja kellőleg méltányolni, s az egésznek a részletek 



sokasága által fokozott össz szépségét felfogni, ki a tájékon otthonos, ki ismeri a vidéknek 
nem csak felszinét, hanem tudomásával bir azon történeti nagy momentumoknak is, melyek a 
vidékeknek erkölcsi becsét, azoknak mintegy lelkét képezik; pedig lehet-e oly vidéke 
hazánknak, hol több harcz vivatott volna, mint itt? lehet-e vidéke hazánknak, melyet a 
történelem muzsája szebb emlékkoszorúval ékithetne, mint hazánk véghatárának e 
védvonalát, hol Kelet előretörő hatalma annyiszor mérkőzött meg a magyarnak itt a 
polgárosodás véghatárán férfiasan megállott haderejével? Hisz ott harczoltak őseink a 
mongollal, kunnal, besenyőkkel, török-tatárokkal, oláhokkal, az ezen keleti barbárokat 
kegyetlenségben jóval túlszárnyaló nyugati barbárokkal: Ausztriának Európa söpredékéből 
toborzott bérenczeivel, s végre a legujabb időben észak barbárjaival. Alig van a roppant 
térségnek és az oda vezető határszéli szorosoknak egyetlen pontja is, melyet a magyar- és 
székelynek a hon, szabadság és polgárosodás védelmében kiontott hősi vére ne öntözött 
volna. Egy ezredév küzdelmeinek dicsősége áramlik szét e tájak fölött, itt egy nagy multnak 
dicsősége ölelkezik a jelennek még nagyobb dicsőségével; hisz ott látjuk a Háromszéket 
Barczaságtól elkülönitő Oltot és Feketeügyet, melynek partjain 18488/9-ben Háromszéknek 
maroknyi hadereje 3 hónapon át harczolt Austria győzelmes hadseregével, s azt nem egyszer 
üzte vissza, megmutatva, hogy egy nép, bár mily kicsiny legyen is, ha a szabadság eszményi 
szeretete által van áthatva: legyőzhetlen. Ott van a kökösi hid, hol többször mérte össze a 
székely győzelmes fegyverét a muszkáéval; de itt van közvetlen közelünkben a tömösi szoros, 
hol Kis Sándor és hős társai az uj korban ismétlék azt, mit Leonidás és társai három ezred év 
előtt a Thermopyláknál tettek. E csaták nagyszerűségét már másutt tüzetesen és történethűen 
irván le, itt azokat ismételni nem akarom; de azt még sem tehetem, hogy legalább futólagosan 
föl ne emlitsem s a korunkban páratlanul álló dicső küzdelmeknek babérkoszoruit az előttünk 
felötlő harcztereken megujitani ne törekedjem; hisz azt téve körlátványunknak külszépségével 
annak történelmi szépségét, s igy erkölcsi becsét kapcsolom össze. 

A Barczaság és az oda vezető határszéli szorosok méltán ugy tekinthetők, mint a magyar 
történelemnek örök ragyogásu emléktáblái, a melyekre a legszebb, legmeghatóbb történeti 
események vannak bevésve; olvashatunk ott szerencsétlen kimenetelű csatákról, melyekben a 
haza határainak védelmében annyi ezrek nyerték el a vértanuk hősi babérját; találunk 
följegyzéseket, nagyszerű győzelmekről is; de bár miként fordult legyen is a harcz koczkája, a 
magyar akárhányszor sujtatott is földhöz: Antheusként uj erőt nyerve emelkedett mindig fel, s 
vérző kebléből alkota oly élő védfalat, a melyet a barbarismus soha áttörni nem tudott. E 
térnek, e szorosoknak annyiszor vérrel áztatott csataterei azért nem csak magyar, hanem 
európai szempontból is nevezetesek és emlékezetesek, mert itt volt a polgárosodás és az 
alkotmányos szabadságnak végső előtolt őrhelye, mely 10 századon át folytonos 
támadásoknak volt kitéve; de soha be nem vétethetett, sőt a polgárosodás előharczosai nem 
egyszer tettek innen oly kiütéseket, a melyek a szellem hóditásait kiterjeszték Kelet felé is; 
mert bár mennyire szeressenek is minket ott túl a Kárpátokon (sőt itt e havas alján is) 
barbároknak czímezgetni: eltagadhatlan történeti tény az, hogy a mi míveltség, polgárosodás 
és szabadság van ott Keleten, az mind a mi csatornánkon szivárgott oda; s ha ma a szomszéd 
országok némi önállóságra tehettek szert, azt egyenesen a magyarnak köszönhetik. De nem 
csak közvetlen keleti szomszédainkra áll ez, hanem áll a távolabb levő törökre is, mert 
kétségtelen, hogy a török a sokkal műveltebb magyarral való százados érintkezés által 
vetkőzte le ázsiai szilajságát, sajátitá el a rendszeresitett európaias harczmodort, diplomatiai 
tapintatot, a magyar példájára hozott be államszerkezetébe sok alkotmányos intézményt, sőt 
tőlünk tanul el igen sok mesterséget elannyira, hogy több iparczikknek elnevezése is a 
magyarból van átvéve. 



De mig én a történeti emlékek és következtetések térein lebegtem, mig lelkem elmerült a mult 
és jelen dicsőségének vizsgálatában, mig a Barczaság gyönyörű tájainak emlékbetüit 
tanulmányozám: addig a természet játszi szeszélye nagyszerű átalakitáson vitte át vidékünket, 
mert a látkör, mely az előbb oly tiszta, oly átlátszó volt, néhány percz alatt elhomályosodott, a 
Bucsecs oldalán, annak egyik sziklaormára egy előbb alig felötlő kis fellegfoszlány volt 
felakadva, s mintha a természet meg akarta volna mutatni, mily parányi dolgokból tud 
nagyokat fejleszteni, e kis foszlány mozogni, hovatovább nagyobbodni, terjeszkedni kezdett, s 
néhány percz alatt fedve volt a Bucsecs, el voltak takarva Oláhország terei, rövid időn mi is 
ködbe voltunk burkolva, s nem sokára ködlepel huzódott a Barcza szép tere fölé is; de e 
ködlepel nem szállott alá a völgy virányaira, hanem fenn lebegett, mint felhőréteg, mint az ég 
és a föld közé kifeszitett ezüst fátyol, s minket egy elbűvölő, egy eddig soha sem észlelt 
látványhoz juttatott, mert a ködréteg, mely fölött végig pillanthatánk, felülről a napnak 
szétomló sugarai által volt megaranyozva, mig alatta a vidék sajátságos azur kék világitásban 
tűnt fel, oly formán, mint a midőn a tájat kék üvegen át szemléljük, a minek oda a ködlepel 
hófehérsége által előidézett optikai csalódásban keresendő. A felhő egy-egy nyilatán 
átlopódzott sugarak egyes pontokat ragyogóan világitottak meg, melyek ott, a hol az Olt 
fénylő lapjára estek, valóban szemkápráztatólag tündököltek. 

De e látvány oly rendkivüli, oly tüneményszerű volt, hogy soká nem is tarthatott; a szélnek 
egy erősebb fuvalma az eddig fennlebegő ködfátyolt lenyomta, s nem csak hogy eltűnt 
előlünk a varázs látvány, hanem oly sürű köd fogott minket is körül, hogy látkörünk, mely 
elébb 50–60 mértföld átmérettel birt, most alig terjedett néhány lábnyira, s csak nagy bajjal 
tudtunk a sziklacsúcsnak meredélyein lehatolva, tanyánkra találni, hol bámulatunkra ismét 
verőfényes vidékre értünk. A roppant parázshalmaz nem csak átfázott tagjainkra hatott 
jótékonyan, hanem a havas élenydús levegője és a sok mozgás által fokozott étvágyunknak 
kielégitésére is nagyon kedvező kilátásokat nyujtott azon hatalmas sült darab, melyet egyik 
tanyán maradt inyencz barátunk felügyelete alatt egy nagy fanyárson oly szakértőleg forgatott 
a mi kalauzunk. Csakhamar az illatos gyeppel bevont asztalon hatalmas lakomát csaptunk, 
előkerültek az iszákokból (átalvető tarisznyák) a Csokonai által megénekelt csikóbőrös 
kulacsok is, s mivel kirándulásunk éppen Lajos napjára esett: első pohárköszöntésünk a 
legnagyobb és legérdemdusabb magyart Kossuth Lajost élteté. Bort tölténk a sült szagára 
lejött havas-csúcsai pásztorunknak is, s mily nagy volt kellemes meglepetésünk, s ez által 
költött lelkesedésünk, midőn a vadonnak e szabad fia ékes román nyelven a szabadság nagy 
mesterére Kossuth Lajosra ürité poharát. A nagy hazafi, ki törpe korunknak valódi óriása, alig 
hiszem, hogy valaha névnapján ily nagy hódolatban részesült volna, mint itt a 
Keresztyénhavasi egyszerű banquetten, hol a népnek egy vadonban felnőtt fia méltánylá a nép 
millióinak felszabaditóját. 

Nem sokára lovainkon voltunk, s késő éjszakára érkeztünk vissza Brassóba. 

S most, miután Brassót és környékét ismerjük, vegyünk búcsút a kedves várostól s folytassuk 
vándorlásunkat, hogy a Barczaságnak még meg nem járt részét megútazzuk; mindenek előtt 
intézzük lépteinket a szomszédos rosnyói völgy és törcsvári szorosnak. 

XXII. A rosnyói völgy. 
 
FEJEZETEK 



Keresztyénfalva. 
A rosnyói völgy keleti oldalán a brassó-törcsvári út mellett legelőbb Keresztyénfalvát találjuk, 
melyet németül Neustadt, oláhul Krisztián-nak*Régi okiratokban Neapolis és Nova Civitas 
név alatt is fordul elő. neveznek, mert a Barczaság csaknem minden faluját az itt lakó három 
nemzetiség különböző néven szokta jelölni; itt ezen elnevezések között az eredeti nevet – azt 
hiszem – hogy a magyar elnevezésben találjuk fel. Kimutatták már másutt, hogy nemcsak a 
Barczát, hanem a rosnyói völgyet is előbb székely gyarmatok népesiték s csak midőn a kunok 
beütései népteleniték e vidéket, települtek oda a német lovagok, később a szászok; és igy a 
helységek német nevei ujabb eredetüek. Hogy pedig azok nagy része régibb elpusztult 
helységek fekhelyére épült, mutatják a különböző, egymással semmi egyértelmüségben nem 
levő elnevezések is. Ezekből következtetve föl kell tennünk, hogy Neustadt helyén a szászok 
bejövetele előtt is volt egy Keresztyénfalva nevű helység, melynek emléke hagyományilag 
fennmaradt s ma is használatban levő magyar elnevezésében él. Ha a névértelmezésből lehet 
következtetést vonnunk, akkor azon sejtelmet koczkáztathatnók itten, hogy Keresztyénfalva és 
a felette levő Keresztyénhavasnak (Schulergebirg) ily elnevezése a keresztyénség hazánkban 
való elterjedésének első századában keletkezett, azon korban, midőn sz. László király a „Csíki 
kr.” szerint Törcsvárát és vidékét hősies tetteiért Sándor Istvánnak ajándékozta. A rabonbánok 
földjéről ide települt e keresztyén gyarmat lakhatá legelőbb e falut, s onnan eredhetett ős 
neve. E föltevést támogatja Benkő József jeles történészünk azon állitása is, hogy nevét a 11-
ik században a vallásukhoz szilárdan ragaszkodó s az ős hitre vissza nem hajtható keresztyén 
székelyektől kapta*Spec. Trans. Terra Sax. és hogy magyar neve volt régi korban a 
leghasználtabb, azt több okmányból láthatjuk; nevezetesen fölemlitem itt Báthori 
Zsigmondnak 1586. szept. 25-én Prázsmár városából maga és Kovácsóczy Farkas korlátnoka 
aláirásával kiadott azon latin okmányát, a melyben a Barczán levő Kereztienfalwa (igy) 
kovácsainak megengedi, hogy sarlóikat az ország minden vásárain és sokadalmain szabadon 
árulhassák stb.*Eredetije a nemz. muzeumban Pesten, közölve van: Hazai okmánytár II. k. 
459–460. l. Kiadják Nagy Imre és Véghely Dezső.. 

Pompálkodó latin és német elnevezése azt sejtetné, hogy az régen város volt; ma azonban 
csak egy csinos, rendezett útczákkal s nagyrészt kőházakkal biró falu; melynek czímere 
kétleveles cseremakk. Régészeti tekintetben nevezetes Keresztyénfalva szász (luth) 
temploma, a mely bár ma teljesen átalakult, mégis több régi oly műidomot tartott meg, a mely 
egy a 14-ik században épült korábbi templom egykori itt létére enged következtetést vonni; 
ilyen roppant terjedelmű tornya, mely 12 lépés oldalhosszával a régi harczias kor védtornyaira 
emlékezteti a szemlélőt. Az ős toronynyal együtt megmaradt a régi templom főkapuzata is, 
mely mint egészen román kori műemlék, a XIII-dik század utófelében keletkezettnek látszik 
lenni. E kapu tág nyilatu bélletét három épszög közé helyezett három féloszlop tagozza; ez 
oszlopok dúsalakitásu fejezetei az egyik oldalán korinthizálók, igen finom metszetű 
levélékekkel, mig a túl oldaliakon növénydíszlet van, szőlő indák, gerezdek és lapuk 
fonadékából össze alkotva; ezekre kajácsosan kihajló s felül táblázattal tetőzött párkányzat jő, 
melyre a kapuzat félkörívben futó tetőzete, vagy záradéka jön. Itt az épszögekre szintén 
épszögek esnek, az oszlopoknak megfelelő hengerek helyett azonban horonyokkal páritott 
kisebb pálcztagok fordulnak elő, a melyek igen szép árnyhatást gyakorolnak. Az ajtónyilat 
megkisebbitve egyenes záródásuvá alakittatott; de annak eredeti köríves záródását 
határozottan mutatja a még most is megmaradt henger és horonyból idomitott szegélyzet. 

Ez ajtó felett oly nagy és gazdag alakitásu kerek díszablak van, a mely valóban ritkitja párját, 
s a melynek igen ép állapotban megmaradt díszművezete (masserk) megérdemli a rövid 



körvonalozást. Közepén egy tágméretű nyolcz lobos dísz tűnik fel, melyet a félkör 
szeleteknek megfelelő nyolcz csillag, s ezeket nyolcz környilat futja körül, ezeket ismét a 
körök közti tér irányába elhelyezett négy lobos dísz kereteli be. Az egész könnyűdeden 
átlátszó díszművezetével igen szép hatást gyakorol, s a torony nehézkességének eltüntetésére 
nagyban foly be; de e torony nem csak kapuzata és albakrózsája, hanem az abban levő 
harangok miatt is méltán figyelmet érdemel, mert az ott levő négy harang egyaránt igen 
érdekes és régi. Ezek közül minden esetre elsőséget adunk a 25 mázsás nagy harangnak, a 
melynek körirata ez: 

 

A mi nem más, mint igen díszes idomitásu és visszafelé irt majuskel ABC; alkalmasint erről 
mondotta Marienburg, s utána mások is, hogy 1153-ból származik, pedig azon tisztelt urak 
vagy két századocskával csalódhattak, mert ha e harangon az évszám hiányzik is, de azért a 
betüjegyek idomából minden régészettel foglalkozó meg fogja itélhetni, hogy az legfelebb a 
XIV. század utófelében öntetett. 

A második harang körirata ez: 

Ut tvvsit coelo clamor, penetratque per avrassie penetret verbum pectora nostra. Anno 1640. 
emp. Si. al. d. Mich. Colsch jvd. Cor. Mi. Ma. pas. Hannes Croner. Piter Grew. Merten 
Tischler, Francz Grien. Lucas Schobe*Ezen körirat egymást követő három sorban van a 
harang felső részén.. 

Oldalán egyik felől: Gossen durch Mich. Hans Neidel. Brassó. 

Másik oldalán két leveles cseremakk alatt Gemein. Siegel Naistad. 

A harmadik harangon igen szép idomu minuskel betükkel „Orex glorie” van körirva, utánna a 
földvári nagy harangon levő sárkány ékes háromszög paizs hasonmása díszesedik, a mi annak 
a földvárival egy műhelyből és egyidejű (XV-ik század) kikerültére útal. 

A negyedik harangon igen dús alakitásu és a XIV. század végéből származó majuskel 
betükkel van ez körirva: 

SS. Marcvs, Matevs Johanes. 

Van még egy 5-ik kis óracsengetyű is, a mely bár felirástalan, de azért alakjáról 
megitélhetőleg szintén régi s igy Keresztyénfalva tornyát ugy tekinthetjük, mint az igen 
érdekes régi harangok egy gazdag műtárlatát. 

Keresztyénfalva templomát terjedelmes várkastély környezi, mely kettős fallal és tiz 
védtoronynyal van ellátva. Ezek közül 7 négyszögű, 2 köridomu és 1 nyolczszögű, a mi e 



védtornyoknak különböző korban való épültére útal; évszám csak egy van 1654, a nyolczszög 
bástyán, a mely semmi esetre sem az egész templomvár, hanem csak is ezen legkésőbben 
épülhetett nyolczszög torony keletkezési korát jelöli, mert a várkastély a templomtoronynyal 
egykorulag a XIV-ik században épülhetett. Bejáratánál megvan a hatalmas kapubástya alatt 
bemélyedő védrács és felvonó hid által biztositott hosszú folyosó, s mivel a kastélyt körülfutó 
falszegélyzet mély-széles sánczba a közel patak vize bevehető volt, az a maga idejében egy 
igen erős és az akkori fegyverekkel igen sokáig daczolni képes erőd lehetett; most azonban 
kivénült az előhaladt harcztudomány igényeiből s legfölebb mint távol századok műemléke 
érdemel figyelmet. Keresztyénfalva lakói azonban a jelenben is védvárként hasznositják, a 
mennyiben az oda berakott gabonájukat, más élelmi szereiket és féltőbb holmijukat védi 
tüzvész és orzók ellen*Ezen kastélyt is bevette 1612-ben Báthori Gábor.. A szászoknál 
szokásban van, hogy egy évi termést rendszerint mindig fenntart a tüzmentes 
templomvárakban. Régi harczias időkből eredő szokás, midőn gyakran voltak az ellenség által 
e védhelyekre beszoritva, s gyakran tapodták össze vetéseiket a hadseregek, ekkor a tartalék 
gabna védte meg az éhségtől; más részről történt ez előgondoskodásból rosz termésű évekre, s 
oly esetekre, midőn elemi csapások tönkre teszik a földmíves szorgalmának gyümölcsét. Most 
a gabnakészlet tartása leginkább számitáson alapszik, mert a tapasztalás mutatja, hogy nálunk 
két-három termékeny évre rendesen egy rosz év szokott következni; mikor a gabnaárak 
felszökésével a tartalék készlet nagy nyereményt nyujt; hozzájárul még az is, hogy a szász 
földműves nép pénzt nem szeret tartani, hanem azt mindig gabna vagy marhába fekteti, a mik 
agio, devalvatio és ellopásnak kevésbbé vannak kitéve. 

E szokásnak mindenesetre több jó következése van, legfontosabb, hogy annak köszönhetjük 
leginkább a szép templomváraknak fennmaradását, melyek mult időkről regélve, emelik a 
falvak regényességét. 

Keresztyénfalva különben igen szépen fekszik a Keresztyénhavas fenyves erdők által 
koronázott előhegyei alján, melyeknek a térben elenyésző részén szabályszerűleg sorakozott 
kupidomú kerek dombocskák huzódnak el, annyival szebbek, mert sűrün vannak fenyves és 
bükk erdőkkel benőve, s e díszruhájukban mint megannyi zöld gulák néznek ki. E pontról a 
Keresztyén havasnak nem csak előhegyei, hanem maga a havas is aljától tetejéig egész 
nagyszerüségében tűnik fel, eddig nem látott nyugati oldalával és igy már most az teljesen 
ismerősünk. 

Keresztyénfalva határán igen kitünő minőségű tüzálló anyagot találnak, a melyet nem csak – 
fájdalom gyér – hazai üvegcsüreinknél s más gyárainknál használnak katlanok és olvasztó 
edényekhez, hanem finom porczelánt is gyártanak belőle, sőt külföldre is szállitanak; 
kétségtelen, hogy az gyáriparunk fejlődésével s vasútaink elkészültével, a mostaninál nagyobb 
mérvben fog hasznosíttatni. 

A Keresztyénfalva melletti bükkösből a Hellenbach-nak nevezett csermelyke ered, egy 
buvópatak ez, mely nem szabad más folyóba, hanem a falun alól a földbe szivárogva tűnik el. 
De folytassuk útunkat Rosnyó felé. 

Keresztyénfalvát meghaladva igen meglepő kép tárul fel az útas előtt. Az egészen áttekinthető 
szép rosnyói völgy balfelőli szélén Rosnyó tünik elő büszke sziklabérczet koronázó 
fellegvárával, s hátterében a Bucsecs főcsucsának, a Karejmannak gyönyörüen eredzett 
függőleges szikláival. Mellékelt képünk a nagyszerű tájnak ezen szögletét láttatja; de ez csak 
kisebb részét alkotja az innen feltáruló nagyszerű panorámának, mert ott van a völgy tulsó 
szögletében a Bucsecs hatalmas ellenpárja: a Királykő, valódi havas király, melynek 



sziklatrónja az ég felhői közé hatol fel. A két havas csaknem összeérő előhegyei közt egy alig 
észrevehető völgynyilat, vagy inkább sziklarepedés van, melynek torkolatjánál sziklacsucson 
regényes kis lovagvár, mint kicsinyded (miniatur) kép tünik fel. E sziklarepedés a törcsvári 
szoros, s ama piczinke vár annak kulcsa: Törcsvár, azon innen a gyönyörű völgy lapálya terül 
el. 

Oly szép, oly megragadó e táj roppant havasaival, felragyogó folyóival, hogy mindenki édes 
merengésbe merül annak látásánál. És e tér, hol a természet alkotásainak nagyszerűségét 
méltán bámuljuk; e hantok, melyek most arany kalászokat termelnek, egyszersmind történeti 
emlékben is gazdagok; gyakran vívatott itt a honvédelem harcza, s a haza védelmében 
elesettek sok ezreinek sirjait rejti keblében. Későbbre hagyva e tér minden pontján, minden 
időben átzajlott harczok leirását, itt csak azon csatát emlitem föl, mely a Keresztyénfalva és 
Rosnyó közti téren 1603-ban vívatott akkor, midőn a Basta által leigázott s kegyetlenül dult 
Erdély megmentésére Székely Mózes honmentőként jelent meg. Az osztrák zsoldban levő 
Ráduj vajda a török porta haragjától megrettenve, főlovászmesterét Zultsér Manót küldötte 
Székely Mózeshez, kinek barátságát és szövetségét ajánlva kérte, hogy a portánál közbevetve 
magát, trónján való megerősitését eszközölje ki*Lásd Bethlen Fark. V. 336.. 

De ez uj álnoksága volt a már annyiszor hitszegő vajdának; mert ugyanakkor Rácz Györgyöt 
oláh és rácz sergekkel inditotta be a Barczaságra, ki Földvárhoz szállva a székelyek 
elcsábitására veté ki hálóját, mi a csíkiaknál némi sikert mutatott fel. Székely Mózes erre 
Medgyesről Makó György és Imecs Mihály vezénylete alatt 2500 székely és 400 tatárból álló 
figyelő serget inditott be. Ez jul. 4-én Földvárnál Ráduj csapatjaira ütvén, azokat szétverte s 
Rosnyóig űzte. Itt azonban Rácz György szekérvárba vervén magát s különben is erősitést 
nyervén, megállapodott. A higgadtabbak a székely sereg visszavonulását tanácsolták annál 
inkább, mert a fejedelem a döntőbb csatába való ereszkedést megérkeztéig különben is 
megtiltotta volt; de Imecs, ki az ellen elmenekülésétől tartott, a rögtöni megtámadást sürgette; 
a fiatal vezér bátorsága és harcztüze magával ragadta kis csapatját, s jul 6-án a számban 
háromszoroson is nagyobb ellenre rontva, annak szekérvárát megbonták, az oláhok közül 
1000-nél többet lesujtottak, a többi vad futásnak eredt, midőn az őket rendetlenül űző 
székelyeket Rácz György tartalékban tartott vad ráczaival oldalban támadta meg, s a 
győzelmet kiragadta kezeikből. A székelyek oroszlánilag harczoltak, s csak akkor kezdették 
meg a visszahúzódást, midőn mindkét vezérük s bajtársaik közül 1500-an feküdtek a 
csatatéren. Az e csapatból elmenekülők Székely Mózesnek már Apáczánál levő sergében is 
félelmet költvén, annak elapadását ez a fejedelem brassai csata vesztését, Székely Mózes 
elestét, s vele a nemzeti ügy elbuktát eredményezte*Lásd Magyar tört. eml. VII. 159. és 
Hegyes And. chr. közölve Bl. für Geist stb. 1847. évf. 121–122. lap.. 

Rosnyó. 

 

A völgy legjelentékenyebb helységéhez: Rosnyóhoz közelitünk, a távolból kicsinyke vár 

közeledtünkkel mind nagyobb mérvet ölt, s elfedve a hátrább eső havasokat, uralogja a vidéket és az 

alatta fekvő várost, szeszélyes falaival, egymás fölé aggatott hegyes tornyaival a legfestőibb képek 

egyikét mutatva. Rosnyó fekvése különben is nagyon szép és meglepő, a térben fekvő, kertek zöld 

lombsátrától körülölelt város felett közvetlenül a csaknem függélyesen emelkedő fellegvárhegye 

magasul fel vagy 500 lábnyira a tér szinvonala fölé; büszke szikla-gula erőd koronával tetején. E várat 

majd később fogjuk meglátogatni, most vizsgáljuk a védszárnyai alatt épült várost. 



 

Rosnyó (németül Rosenau, latinul Rosnovia, villa Rosarum, oláhul Rosnyeou) igen régi, a szászok 

idetelepülte előtt keletkezett helység; ez is a kivett egyházközségek közzé tartozott, melynek 

esztergami érsektől függő lelkészei honorabileseknek czímeztettek*Bzenszky Syllogimaea Trans. 

Ecles. stb. (Batthyáni könyvt., fehérvárt. kéziratban levő) munkája II. köt. VI. Cap.. 

 

Nevét a czímerül is használt rózsától nyerhette; a szivbe szurt egy tövön lévő három rózsa azt is jelöli, 

hogy régen Volkány, Keresztyénfalva és a Rosnyó közelében feküdt Erdenburg is Rosnyó 

törvényhatósága alá tartoztak*Benkő Milkovia L. I. VI. CVIII.. Ezt fejezi ki régi pecsétjének majuskel 

betükkel irt ezen körirata is: Sigil. sedis dicte Rosenau. Hogy várossá mikor lett, arra nézve adattal 

nem birunk, de 1427-ben már városképen fordul elő, legalább igy látjuk felemlitve Zsigmond 

királynak ez év jul. 2-án itt kiadott adománylevelében*Melylyel Maróthi János Macsoi bánnak 

érdemeiért a Szlavoniában Körös megyében levő Welika városát adományozza, keletkezése ez: 

Datum in oppido nostro Rosno vocato, partium nrum Traniae, feria seconda post festum visitationis 

virginis gloriosae Anno Dni MCCCCXXVII stb., közli Fejér Cod. Dipl. X. 6. 887–892. lapjain.. Különben 

Rosnyót régen nemcsak szászok lakták, hanem a törcsvári várhoz tartozó nemesek is bebirók valának, 

s ottan udvarházaik voltak, amint kitetszik Zsigmond királynak ugyanezen év jul. 6-án Rosnyón kiadott 

rendeletéből, melyben azt mondja: Ugy értesülünk, hogy Rosnyón a mi birtokainkon lakó (törcsvári) s 

más nemesek (regnicolae) igen számos udvarházakat, földeket, kerteket birnak, melyekről adókat 

(census, taxa et dacia) fizetni nem akarnak; azért Rosnyó város (oppidum) birájának meghagyjuk, 

hogy ügyelettel legyen arra, hogy mindenki házai, földei után a városi szokások szerint hordozza a 

közterheket stb*Ezt János Zs. átirja és megerősiti 1563-ban apr. 16-án Brassóban. Hiteles más. Gub. 

levélt. Priv. Civ. G. 28. 5574/785.. 

 

Az ekkor több ideig Rosnyón mulató Zsigmond király fennebbi kedvezmények mellett Rosnyót 

vásárjoggal is ellátja, az engedélyezési okmány kelt 1427 jul. 5. (sab. primo p. f. visit. virg. gl.) 

Rosnyón, melyben csütörtökön tartandó hetivásárokat engedélyez Rosnyó városának, ugyanazon 

jogokkal, melyekkel a többi e tájan levő városok hetivásáraikat élvezik. Rosnyó vásárjogát Báthori 

Gábor 1612. apr. 9-én a hermányi táborból kiadott kiváltságlevelében nemcsak megerősiti, hanem 

hetivásárai mellé még két országos vásárt is engedélyez*Ugyanott.. 

 

E várost is sok viszontagság érte. 1237-ben és 1345-ben tatárok, 1421- és 1513-ban törökök dulták 

fel. 1585-ban egészen leégett, midőn fölsegélésére Báthori Zsigmond fejedelem 500 frtot 

adományozott. 

 

A szászoknak Báthori Gáborral való harczaikban Rosnyó szintén szerepelt. A felingerelt fejedelem a 

feketehalmi, vidombaki és keresztyénfalvi kastélyok bevétele után 1612. márcz. 26-án egész 

seregével Rosnyó alá jött, melynek várát ez időben bevehetetlennek tartották. A vár 7 napig védte 

magát; de sok factiosus lévén a várban, kik a brassaiakat gyülölve, Báthorihoz szitottak, ezek a 



zsoldba fogadott oláhokkal a vár feladása iránt egyezkedtek; végre az ezektőli félelem, a viz és élelem 

hiány miatt szorittatva Düzmen Péter biró april 3-án egyezményileg feladta a várat, kikötve a város 

kiváltságait, szabadalmait, és azt is, hogy a várba őrizetet ne tegyen a fejedelem; de az egyezmény ez 

utolsó pontja nem tartatott meg, mert Báthori következő nap meglepte a várat s a szászokat kiüzve 

saját őrizetével rakta meg*Lásd Unterh. Bl. für Geist stb. 1847. évfolyam, 43. lap.. Egy évvel később 

az ingatag jellmű fejedelem a szebeni hongyülésen a hűséget tettetett szászokkal kibékülvén, jul. 17-

én ugy a rosnyói mint Törcsvárát visszabocsátotta a szászoknak*Kővári Erd. Tört. IV. k. 209. lap.. 

 

1655-ben II-ik Rákóczi György által Oláhországban megfenyitett semények, mig a fejedelem 

diadalmenetét tartá Fehérvárt, váratlanul beütöttek, a Barczát és Rosnyót is feldulták*Ugyanott. V. k. 

56. lap.. 

 

1658-ban a törökök ostromától pénzváltsággal szabadultak, ily valamit következtethetünk a város 

jegyzőkönyvében levő ezen bejegyzésről: Anno 1658, midőn Isten büntetése ránk jött, a pogányoktól 

való félelemben következő pénzeket adtak: Vsancus Ist. biró 15 tallért, Roth Mihály 5 t. Hannes 

Gergely 3 t. Juga pap 50 ft. Rádul pap 50 ft, a többi lakósok értékük szerint*Lásd Unterh. Bl. für Geist. 

stb. 1837. évfolyam, 150–151. lap.. A török fegyvereitől megkimélte a váltságdij; de nem tudta 

megvédeni a töröknél sokkal vadabb és kegyetlenebb Bastától, mert ezen vérrel táplálkozó Caligula 

vad katonáival annyira feldulta e várost, s mindenéből oly mértékben kipusztitotta, hogy az egykor 

virágzó város romhalommá dült, s minden nélkül maradt lakói 11 ekével szántottak, de avval is csak 

ugy, hogy minden ekébe 8 szász fogta be magát, s a 9-ik az ekét tartotta*Lásd Kővári Erd. Tört. IV. k. 

60.. 

 

1714-ben Rosnyón nagy előkészületeket tettek a Bendertől serge romjaival Erdélyen áthuzodó XII-ik 

Károly svéd király fogadására. Steinville tábornok 600 lovassal, Mikes Mihály 300 székelylyel jött 

Rosnyóra, hogy a király díszkiséretét képezze Erdélyen át. A rosnyói papi lak, hová a királynak szállni 

kelle, felcziczomáztatott, falai perzsa szőnyegekkel vonattak be, Steinville 15000 frt értékű ezüst 

készletet küldött a király asztala számára; a kiséret és katonaság részére egy roppant konyha épült a 

piaczon; de az ily nagy előkészületekkel várt vendég nem érkezett, mert már korábban két tisztje 

kiséretében incognito Brassóban volt s 8 napi ott mulatása után elútazott; a király helyett azonban 

november 9–13-ig 1500 svéd katona érkezett meg Tortenson és Spar tábornokok vezetése alatt; a 

táborban vagy 12 pap is volt, azok közt Sterneville prépost, Aurivillius a király magán papja, s sok más 

kitünő egyéniség. Brassó az átvonuló svédekre 1648 frt 50 krt költött*Lásd részletesebben Unterh. Bl. 

für Geist stb. 1838-ik évf. 323 lap.. 

 

1718-ban egészen leégett, következő évben pestis pusztitja lakóit. 

 



1779. julius 29-én oly iszonyu árviz volt Rosnyón, hogy házakat és embereket vitt és egy medvét is 

sodort magával a havasokról. Rosnyó több régi házán még most is lehet az akkori magas vizállás 

jelvonalait, s arra emlékeztető feliratokat látni. 

 

Rosnyó ma már a harczok és elemi csapások dulásait kiépülte, s egy csinos mezővárossá fejlődött ki, 

egyenes-széles útczákkal s modoros egyformaságban épült kőházakkal. Lakosai szászok és oláhok, az 

utobbiak igen sokan vannak s pásztorkodás és csempészetből élnek; a szászok tökéletesen 

hasonlitnak a falusi szászokhoz s földműveléssel foglalkoznak; 21000 holdnyi határa ugy a 

földművelés, mint a marhatenyésztésre tért nyit. A gyáripart Wächter gőzre alkalmazott posztógyára 

képviseli. 

 

Rosnyónak két országos és heti vásárjoga van, de heti vásárait nem használja; van postahivatala 

napontai járattal Brassó és Törcsvárra. Rosnyó temploma egy háromhajós régi egyház volt, de ma 

már teljesen átalakult, csak törpe mellékhajóinak tartatott meg eredeti boltozata, melyeknek a késő 

goth kor modorában tagozott gerinczei csörlődött gyámköveken nyugosznak. A jobb oldali 

mellékhajó egyik zárkövén korona fölött három, alatta egy rózsa (Rosnyó czímere) egy másikon 

kehely van. A mellékhajók egyenesen, a szentély sokszögűleg záródik, de ablak és ajtó átalakult, s a 

főkapuzat egészen elmozdittatott, csak is egy csúcsán volt sajátságas idomu kereszt tartatott meg, 

melynek képét melléklem. 

 

Rosnyón egy kis katholikus imaház is épült 1869-ben az itt és a szomszédos falukban szétszórva levő 

kevés hivek számára. 

 

Éppen vasárnap levén, Rosnyón a templomba menő nép ünnepi öltözetét volt alkalmam szemügyre 

venni; és abban a többi barczasági szász viseletektől némi eltérést vettem észre, a mennyiben itt az 

asszonyok nem fehér fátyolt, hanem főre lapuló barátsapka szerű suta főkötőt, s ehez sürűn redőzött 

fekete palástot hordanak; a leányok szintén ily palástot és bársony csákót, csak a még nem confirmált 

növendék leányok vannak hajadonfőn, meggyszin szalaggal hátra kötött hajjal és teljesen fehér 

öltözetben. A férfiak templomi díszöltözete hasonlit a barczasági szászok által hordottal, melyről 

majd tüzetesebben fogok szólani. Ott mozognak köztük a papok, tanitók, harangozók ezüst csatos 

fekete togáikban, s a 30-as évekből fenmaradt kürtő kalapjaikkal, s midőn ezen őskori mezbe 

bujtatott, rendesen sorakozva kihuzódó népet látja a szemlélő amaz ódon templomok régi portaljei 

közül kibontakozni, mult századok tisztes alakjait hiszi maga előtt fölelevenedve; minden ódon, vén 

szinezetet ölt, még az arczok jellege is az; a fiataloknál sem láthatni egy vidor tekintetet, egy mosolyt, 

mindenki rideg és szótalan; a nők búsak, mint az élettől és annak örömeitől elszakitott zárdahölgyek, 

kikhez fekete lapos öltözetükkel különben is hasonlitanak. 

 



Ugy látszik, hogy Rosnyónak védhelye a falu feletti fellegvár levén, temploma erőditve nem is volt; 

legalább annak most nyoma sem látszik. 

 

Rosnyó belkormányzatát illetőleg útaljuk az igen tisztelt olvasót azon fennebb Prázsmár leirásánál 

már érintett domestica constitutióra, a mely általánosságban állitotta elénkbe a barczasági négy 

mezőváros helyi szervezetét, s ismerteté azoknak jogviszonyait. Azonban ezen itt hivatolt és egy 

Feketehalomnál tárgyalandó másik öszszabályzat mellett felmutathatunk egy oly okmányt is, a mely 

még kimerítőbb képét adja ezen királyaink által kegyelt mezőváros hajdani belszerkezetének. Ez egy 

1789-ben felterjesztett helyhatósági alkotmány (domestica constitutio), a mely Rosnyó régi 

felosztásáról, belkormányzatáról, törvénykezési hatásköréről igen érdekes adatokat nyujt*A 

Keresztényfalván 1789-ben Clus Péter Rosnyó kerületi birája által aláirt német szövegű okmány 

megvan eredetiben a gub. levélt. Priv. Civit. G. 28 189/790., miért azt itt röviden kivonatban 

ismertetni fogom a mint következik. 

 

I. Rosnyó 5 szomszédságra oszlik, melyhez az oláhok és ujparasztok elkülönitett lakcsoportja egy 6-at 

alkot. E szomszédságok törvényeit 1736. julius 28-án alkotta az előljáróság, ezek értelmében: a) a 

tüzelő helyek tisztán tartandtók, b) a sütőkemenczék tüzbiztosan épitendők és jól gondozandok, e) 

senki az útczára kimenő elébe üres edénnyel ne menjen*Ez alkalmasint azon előitéleten alapszik, 

hogy üres edénynyel menővel találkozni szerencsétlenséget hoz., d) az útczára piszkot senki ne 

hányjon, e) közmunkára gyermekeket s egyáltalában munkaképteleneket ne küldjenek, f) a ki mást 

bántalmaz, az a szomszédság mesterének jelentessék fel, g) gabona behordáskor házán kivül senki se 

pipázzon, h) senki a réteken szekérrel ne járjon, a szántóföldek körüli keritést le ne bontsa, i) a ki a 

szomszédság mestere engedélye nélkül temetésről elmarad, megbüntetendő, j) a padláson kémény 

közelében gyulékony holmit tartani nem szabad, k) tolvajok itélet nélkül is büntethetők a 

szomszédságmester által. 

 

II. Rosnyóban három czéh van: a takácsczéh 70 mesterrel, a kerekes czéh 8 mesterrel és az 

esztergályos czéh 14 mesterrel; ezek a brassai tanácstól 1723-ban következő szabályzatot nyertek: 

 

a) Minden év bőjtjében összejönnek, mikor a szabályzat felolvastatik, az évi számadások 

megvizsgáltatnak, s uj előljárók választatnak, b) a czéhbeliek egymásközt barátságosan és békésen 

éljenek, a czéhmester és öregebbek igazságos intéseiknek engedelmeskedjenek, c) tanonczot, ki nem 

becsületes születésű és ki nem szabad és nem német nemzetiségű, senki fel ne vegyen, a ki a czéh 

tudta nélkül vesz fel tanonczot megbüntettetik, d) ha mester fia lesz tanonczczá 1 frt 50 krt fizet 

fölvételekor, mikor 10 m. ftra menő tractát tartanak, mit a tanoncz és mester együtt fedeznek, az 

ilyennek tanideje két év, ha idegen lesz tanonczczá fizet 3 ftot és tanideje 3 év, e) a tanoncz 

mesterének engedelmeskedjék s el ne fusson, ha elfut először 1 ftot, másodszor 2 ftot büntetést 

fizet, harmadszor a mesterségtől elűzetik, f) a tanoncz- és legény év elteltével, ha mester akar lenni, 

remekelnie kell, miben ha hiba fedeztetik fel, büntetés alá esik, g) sikerült remeklés után ha czéhbe 

áll 14 ftot fizet, h) mester három évre tanonczot fel nem vehet, i) mesterfiu anyjánál dolgozhatik 



addig mig az özvegy, j) a szószóló és czéhmesternek tisztesség adassék, k) a nézmesterek minden 

évben megvizsgálják a kézműveket, l) a czéhbelieknek szabadságukban van idegen helységekből oda 

vitt versenyczikkeket a hatóság segélyével elkobozni, m) a rosnyói czéhek a brassaiak alatt állván, 

viszály esetében a brassai főczéhek intézkednek. 

 

III. A rosnyóiak főfoglalkozása a földművelés; a marhatenyésztést inkább az oláhok üzik. 

 

IV. A communitás vagy öregek gyülekezete 50 tagból áll, kiket a községből az esküdtek választanak, 

élén egy szószóló áll, kötelessége a biró és hann választása és községi számadások fölülvizsgálata. 

 

V. A rosnyói tanács áll a biró, hann és 10 esküdtből. A biró 5 esküdttel az adót szedi fel; a hann egy 

esküdttel a határt gondozza, a tanácsházra ügyel és az allodialis cassát kezeli a többi esküdt egyházfi s 

más alkalmazásban van elhelyezve. 

 

A mi a rosnyóiak törvénykezését illeti, az a megye szervezése óta*A midőn József császár a 

Barczaságot Háromszékkel egyesítve egy vármegyévé tette, s mikor a községek és városok előjogai 

eltöröltetve az egész unificáltatott. kisebb jogkérdésekre, kisebb adóságok felhajtására, előfogat 

kiállitásra, adó- és termesztményi járulék felhajtására van szoritva, evégett börtön és kevés 

korbácsütés gyakorlatával van felruházva. 

 

Ilyen volt Rosnyó helyhatósági szervezete régen s hasonló ehhez körülbelől most is; meg van jelenleg 

is tanácsa, communitása, birája, hannja, esküdtei, s azoknak kisebb jogkérdésekben itéletmondási 

hatáskörük, börtön s még néha a korbács joga is. Minő lesz az új szervezés alapján, a jövő mutatandja 

meg. 

 

Kimeritők már Rosnyó történelmét, felmutattuk régi és újabb jogviszonyait s mivel a városban 

magában semmi más fölemlitésre méltót nem találhatunk, búcsút veszünk attól, hogy oly sok 

tekintetben érdekes fellegvára felé intézzük lépteinket. 

 

A rosnyói fellegvár. 
Mint fennebb emlitém, a város mellett keletről, közvetlenül emelkedik fel azon merészen 
leszelt, s festői csompókkal ékitett jura-mészkő csúcs*Ezen jura mészkőcsúcs eocengyüleg 
talapzatról emelkedik., melynek éppen hegyes tetőjén helyezkedett el büszke sasfészekként 
Rosnyó ódon vára. Ezen fellegvárba két úton lehet feljutni; egyik a kényelmesebb szekér-út, 



mely egy csermely völgyében, azután a sziklahegy oldalán kanyargólag vezet a 
megmászhatlannak tetsző hegycsúcs idővel daczoló romjaihoz; a másik, egy merész ösvény, 
mely a hegynek városra néző nyugati oldalán egyenesen emelkedik fel a függélyes szirtek 
szédelgős örvényei fölött. Türelmetlenségünk, hogy az érdekes romokat mihamarább 
láthassuk, az ösvényt választatá velünk, s ez félóra alatt a fellegvár délnyugati szögletének 
magas falai alá vezetett, hol kisded ajtó, a vár egykori titkos bejárata, tünt fel előttünk; ámde 
az most is zárva volt, mint mikor a várat ellenség általi meglepetéstől féltették. Már-már 
aggódni kezdénk, hogy fáradságos felmászásunk után sem fogunk a várba behatolhatni, 
midőn egy az ajtónál lecsüngő kötelet fölfedezvén azt megrángattuk, az által eszközölt 
kolompolásra a mostani várnagy, egy öreg földész, ki a kapu feletti védtoronyban lakik, 
kipillantván Wasistdassán*Kis kinéző ablak, mit a francziák éppen a vároknál való ily kinéző 
és kikérdező ablakról vasistdasnak neveznek., békés szándékaink megértése után megrántá a 
kapu reteszéhez leszolgáló kötelét, mire a vaspánttal ellátott ódon kapu feltárult, s mi egy 
rozzant létraszerű lépcsőzeten a kapu védtornyába, a onnan belsővár udvarára értünk. 

Ezen belső vár szabálytalan idomú, az a sziklahegy fennlapjának szeszélyes alakzatát követve 
egy szabálytalan háromszöget alkot, melynek szélessége 60 lépés, hossza 200 lépés lehet. 
Városra néző nyugati oldalfala délnyugati szögletében van az emlitettem kaputorony, e 
mellett néhány részben még most is fennálló gabona s élelemraktárul szolgáló lakosztály. 
Délnyugati magas oldalfala pedig a szikla ormára fektetve vonul hátra, ugyszintén a 
vífolyosós keleti oldalfal is, melynek két szögletében épen megmaradt magas hegyes fedelű 
négyeg védtornyok vannak elhelyezve. A délkeleti szöglet toronyerődje alatt van a vár fő 
bejárata. A boltozott, vaskapuval s felvonható védrácscsal ellátott kapu elébe egy szabálytalan 
háromszög idomú 24 lépés kerületű külső védmű van ragasztva, melynek fedeles 
vífolyosóiban (mordgang) most szénát tartanak. Itt van az e váron észlelhető ezen egyedüli 
felirat: 

 

(1645. aug. 7.) 

Mi mindenesetre ezen kapubástya későbbi kiigazitását jelölheti, mert e vár az e felirat által 
sejtetett évnél jóval régebb épülhetett. Itt volt a még 1837-ben olvasható ezen felirat is: 1612. 
a Gabriele Báthori opugnatur*Lásd Unterh. Bl. für Geist stb. 1837-ik évfolyam 150–151. lap., 
melyet én már megtalálni nem tudtam. 

A vár déli oldalfalának külső részén megközelithetlen magasságban még több, most 
olvashatlan felirat van, melyeket, hogy annak idejében nem másolták le, csak fájlalnunk kell, 
mert remélhetőleg azok adatot nyújthattak volna e várnak most kétes épitési korára nézve. 

A leirtam falak és védtornyok körül karolta belső várudvaron most gabona és élelem készletet 
tartalmazó újabb épületek vannak, melyek alkalmasint azon zömtorony romjaiból épültek, 
mely az 1802. oct. 26-ki nagy földingás alkalmával dült össze*Marienburg Kl. Gesch. 152. 
lap.. 

A várudvar sziklás talaja egyenetlen, közepe tájat felcsúcsosul, s egy a várfalak szinvonalán 
felülemelkedő sziklaormot alkot, melynek csekély terjedelmű fennlapján két egymással 
szemben emelkedő oldaltámas fal áll, melyek látszólag az itten állott várkápolna maradványai 
lehetnek; e kápolna, mely háború ideje alatt ideiglenes templomul szolgált a várba huzódó 



lakosoknak, 1650-ben épült, legalább Rosnyónak 1592-ben kezdődő jegyzőkönyvébe az van 
bejegyezve, hogy 1650. máj. 3-án Deutritius (Dietrich) György rosnyói lelkész és barczai 
decán 50 ftot adott a rosnyói várban épülő templomra*Unterh. Bl. für Geist stb. 1837-ik 
évfolyam 150–151. lap.. Ez is alkalmasint az 1802-ki földingáskor omlott össze. A ponk, hol 
e szentély feküdt, átpillantást enged a várfalakon, uralogván nemcsak a várt, hanem az egész 
vidéket, s felmutatva egy nagyszerű körlátványt, melyet pár szóval azért is le kell irnom, hogy 
a vidékkel megismerkedjünk. Közvetlen lábainknál Rosnyó terül el, mely innen a magastól 
tekintve a legszebb madártávlati képet mutatja, zöld kertek koczkái közé helyezett, veres 
fedelű házai egy nagy rakmű tábla szeszélyes idomát tünteti fel, melyet a Vidombak széles 
mederben tévedező fényszalaga kerit körül. Túl rajta a rosnyói térnek szép virányos lapálya, 
melyet a havasokról lesiető patakok fényszalagai ragyognak át és szép fekvésű faluk 
tarkáznak. A ragyogóan szép tért pedig a legnagyszerűbb havasok gyönyörű idomú és 
szinezetű lánczolata kereteli körül. A dél-keleti szögletben hullámzatos zöld dombokon túl a 
Bucsecs legmagasabb két csúcsa: a 8000 lábat megközelitő Obersie-la-om és a Karejmann 
roppant sziklatömege emelkedik fel, ott van szemben azzal tájképünk délnyugati szögletében 
a vele magasságban versenyző, de őt alakszépségre nézve felülmuló Királykő, mely egy 
roppant L alakját utánozva emeli fel függélyes sziklatömegét, szürkés-fehér sziklái közzé zöld 
rétegek arabesk ékitmények szeszélyes idomaiként nyulnak fel. Félelmes magasságig felható 
teteje fürészfogszerűleg van kirovátolva: óriási fürész az, melylyel a vihart metszi el a 
természet hatalma. Fölötte ezüst felhő lebeg, előtte kék párázat költői fátyola leng, lábainál 
Zernyest, mely füstölgő gyárával kis hangyaboly e roppant havassal viszonyitva. 

A két egymással vetélkedő hegyóriás között, azoknak lenyuló, egymással kezet fogni tetsző 
előhegyei között bemetszés van, ez a törcsvári szoros, melynek torkolatánál a sziklaszálat 
koronázó Törcsvár tünik fel. 

A Királykőtől meghunyászkodott lankás bérczczé törpülő, a tér nyugati oldalát szegélyző 
hegylánczolat vonul el, melynek hátterében a Fummos elmosódó csúcsa tünik fel; ez nevének 
megfelelőleg füstölt és lángolt (erdőégéstől) mint egy tüzokádó félelmes, de azért vonzó 
cratere. A lankás nyugati hegylánczolat még egyszer megkisérti a havasok szinvonaláig 
fölmagasulni, s ekként alakul a rosnyói tér északnyugati szögletében felemelkedő Kotla, 
melynek büszke ormát Feketehalom vára koronázta egykor. A Kotla másutt kupidomú 
csúcsával tekintélyes hegy lenne, de itt szemben a Bucsecs és Királykő roppantottságával 
eltörpülő kis halom, s azért ezen utolsó sikertelen kisérlet után a hegység mintegy 
megszégyenülten letörpül és a térben enyészik el. Ott terül el a Barczaság szép délibábos 
rónája, túl rajta a köd borongta Erdővidék, a Rika és Hargita elmosódó lánczolata által 
határolt vidéke. Hátul pedig mint tájképünk negyedik bástyája, a Keresztyén-havasnak 
gyönyörű fenyves erdők és fehérlő sziklaormok által tarkázott bérczei határolják elragadóan 
szép tájképünket. 

 

Rosnyó fellegvára nyugatoldali látképe a Vidombak hidjáról nézve. (Rajz. Greguss Ján.) 



 

Rosnyó és fellegvára a Bucsecscsel hátterében. (Rajz. Greguss Ján.) 

De a távol vidékről, a nagy terjedelmű látkörről – hová vizsga tekintetünk elkalandozott – 
térjünk vissza a rosnyói fellegvár szűk falaktól korlátolt udvarára, hol még nem végeztük be 
szemlélődésünket, nem emlékeztünk meg nevezetesen a belső vár északnyugati fala mellett 
levő kutról, mely méltán kiérdemli az itt megfordulók figyelmét. E kut kerek ürege faragott 
négyszög kövekkel van kirakva, a felső kövek egyikébe e betük 

E. L. A. K. és tovább H. E. T. B. 

vannak bevésve, mely betük föltehetőleg az e kutat csinált mesteremberek neveinek 
kezdőbetüit jelölhetik, mit én értelmezni nem tudok. De nem is annyira e felirat teszi a kutat 
nevezetessé, mint annak mélysége, mely a felvigyázónak állitása szerint 80 ölet tenne, s igy 
egészen a tér szinvonaláig hatna le. Ez valószinüvé lesz, ha az ember a szokásos, s minden 
látogató előtt ismételt kútüreg megvilágitását figyelmesen szemléli, mi abból áll, hogy a 
gondviselő egy zsuppot meggyujtva beereszt a kútnak most viznélküli üregébe, az kigyózva 
halad lefelé, s több m.-percz kivántatik, mig az a kút félelmes üregét fokozatosan 
megvilágitva annak fenekére ér, valamint több m. percznyi idő kell, mig a beledobott kő 
leérkezik; a látogatók rendesen szoktak köveket dobálni, s ez okozza, hogy abban most viz 
nincsen; mert hogy nem nagyon rég ideje vizet tartalmazott, azt ujszerkezetű vizhuzója is 
tanusitja. E kut a rosnyói jegyzőkönyv szerint 1623–40 közt készült Ditritzius György 
papságában és Climes György biróságában; e jegyzőkönyvbe még az is fel van jegyezve, 
hogy minden öl furása és kifalazása mennyi pénz, gabna és élelmi czikkbe került; de itt-ott 
olvashatlan levén nem lehet tudni, hogy az egész mű végrehajtása mennyibe került, az 
mindenesetre nagyon tekintélyes összeget teszen ki*Unterhalt. Bl. 1837. évf. 150–151. lap.. 

A leirtakból ismerjük már a rosnyói fellegvár bel erődét, még azon nagy terjedelmű külső 
várat kell megismernünk, mely a hegy csúcsát koronázó belerőd hátulsó (keleti) részéhez van 
ragasztva. Ez a várhegynek keletre lejtősülő nyakát foglalja el; a fennebb emlitém északkeleti 
és dél-keleti bástyáktól erős magas falak indulnak ki, s félkör alakban egy 2 hold kiterjedésű 
tért ölelnek körül. Hol a két fal összeütközik, ott erős négyszög kapubástya van, melyen a 
várba szekérút vezetett be. Ezen külső vár udvarán lehettek a várőrizet laktanyái, melyek 
azonban most eltüntek, helyökön gazdag kalászokat lenget a szellő fuvalma. Ugy ezen külső 
mint a belső vár falai mindenütt épen és szilárdan állanak, s mivel azoknak kiigazitására 
figyelem van forditva, biztosak lehetünk, hogy ezen annyira érdekes s a vidék szépitésére nem 
kis mértékben befolyó vár – bár védelmet nyujtani megszünt is – még sok századig fog e 
hegycsúcson büszkélkedni. Pedig e vár sokszor láthatta a harcz viharját tombolni, s mint 
bevehetetlennek tartott erősség, sokszor nyujtott menhelyet Rosnyó és a vidék szorongatott 
lakóinak; az az ellenségnek már megközelithetlensége miatt is mindig ellentállott, a mongolok 
sikertelenül ostromolták*Philippi Die Deutsch. Ritter 52. lap., bevétetni csak egyszer látjuk 
Báthori Gábor által, de ő is csak csel és rászedés utján jutott e vár birtokába, s még most is 



mutatják a déli oldalon azon kis kaput, hol a fejedelem által személyesen vezetett székelyek a 
várba belopództak. 

A rosnyói fellegvár épitési idejére nincsen semmi adatunk, mert az csak sejtelem, hogy a 
német lovagok épitették volna. Történeti okmányok alapján csak annyit tudunk, hogy a 
lovagoknak 5 vára volt a Barczán; de hogy Rosnyó azok közé tartozott-e, azt nem találhatjuk 
sehol, s mivel épitészete későbbi kor jellegét viseli, s kőbetüiből legfölebb a 15-ik századot 
olvashatjuk ki, azt kell föltennünk, hogy ha csakugyan volt is itt a német lovagoknak váruk, 
az vagy lerontatott, vagy pedig későbben a rosnyói és szomszéd falusi szászok által egészen 
átidomitva, ujra épittetett és megnagyittatott, hogy villangós háborús időkben, főleg a 
Barczaságon gyakran dult török-tatár járások alkalmával legyen egy védhely, hová 
családjaikkal és féltőbb kincseikkel biztosságba helyezzék magokat. Ha már eredetére, 
épitéskorára nézve semmi biztos adatot nem nyujthatok, ha azon falain levő feliratokat, 
melyek e tekintetben útasitást nyujthatnának, az idő rombolása s az emberek figyelmetlensége 
olvashatlanná és elveszetté tevé; legalább elmondom itten azon regényes történetecskét, mely 
e várhoz van a hagyományok által kötve s melyet Szathmári is közlött*Erdély képekben 14., 
15. és 16-ik lapjain.. Ugyanis a rosnyói várparancsnoknak volt egy bájos, Emma nevű leánya, 
ki egy Dálnoki Lőrincz nevű szép fiatal leventét szeretett; már mátkások voltak s a nap is a 
menyegzőre meghatározva, midőn Tököli beütése harczba parancsolta a leventét; érzékenyen, 
örök hűséget esküdve, s ily esküt nyerve ment a csatába, s ott Teleki mellett harczolva 
fogságba esett. Tököli kegyesen bánt foglyaival, s igy a mátkája után epedő Dálnokit is 
becsületszavára szabadon bocsátván, kedves Emmájához sietett, ki – kedvesét holtnak hivén – 
epedő fájdalma miatt már a koporsóhoz állott közel, midőn hű leventéjének váratlan 
megjelenése visszahivta az életre és boldogságra. De az együttlét boldog perczei meg voltak 
számitva, a becsületszó által lekötött ifjunak távoznia kelle, azonban mátkája magát a 
bizonytalan jövőnek és az elválás kinainak továbbra is kitenni nem akarván, kijelenté, hogy ő 
is követi, s férfi öltönyben el is ment vele Tököli táborába, hol Dálnoki mint öcscsét mutatá 
be. Végre Tököli megtudta a viszonyt s az önfeláldozó szerelem nagyságától meghatva, haza 
bocsátá az egymást annyira szerető két fiatalt, hogy Rosnyó várába visszatérve, ott boldogul 
éljenek. Ismerjük már e vár épitészetét, történelmét és regevilágát, lelkünk eltölt az onnan 
feltáruló nagyszerű kilátás élveivel; most már búcsút vehetünk a mult időknek e valóban 
hatalmas emléképületétől. Visszafelé a hátulról kanyarodva emelkedő szekérúton tértünk, ez a 
várhegy déli alján letörtető Várpatak szük völgyén huzódik, a mely alább annyira 
egybeszükül, hogy a kerekeknek sziklába véstek helyet. Rosnyónak van még egy másik 
pataka is, az ugynevezett Gespreng, egy a brassaihoz hasonló időszaki forrás, mely midőn 
elemében van, oly bőven lövelli télben is fagymentes hullámait, hogy lefolyása sebesen 
forgatja egy oda épitett malom kerekeit, de csak addig, mig kedve tartja, mert néha vize 
hónapokig, sőt évekig is eltünik, s medre szárazon marad, mig aztán ujból felbuzog, gazdagon 
árasztva hullámait az utánna epedő molnár nagy örömére. 

Erdenburg, Ferenczlyuk, és két Vidombak és 
Siboth. 
Rosnyó nem csak maga, hanem közel és távol környéke is annyira érdekes, hogy alig van 
pont, honnan annyi kirándulást lehetne tenni, mint Rosnyóról. Röviden legalább megjelölöm 
az innen megnézendő nevezetes pontokat, mindenekelőtt Erdenburg várához kalauzolom el 
az útast. Rosnyó és Keresztyénfalvától egyenlő távolra közvetlen a Barcza folyó balpartján, 
egy ennek áradatai által rongált vár maradványa tünik fel hatalmas gátonyok- és mély 



sánczokkal, melyekbe a közeli folyam vize bevehető lévén, egykor nagyon erős védhely 
lehetett. Régi határjárásokban Erlen, Örlen és Eulenburg néven fordul elő s a szász irók ezt is 
a német lovagok művének tartják, bár valószinűbb azon hagyomány, hogy azt a közelében 
feküdt s mongolok által feldult Orlenburg vagy Erdenburg, Rosnyó és a túloldali Volkány 
lakói együttesen épitették, hogy vész idején oda bevonuljanak. Kezdetben az – mint neve is 
jelölni látszik – csak földvár volt; később azonban falakkal és védbástyákkal látták el s annak 
beltéren házak és templom is épült; alkalmasint ez és nem a rosnyói fellegvár volt az, mely a 
mongolokkal daczolt, s melyet 1345-ben a tatárok ostromoltak és feldultak*Lásd Unterh. Bl. 
für Geist stb. 1837. évfolyam, 151. lap.. Ugy látszik, hogy ezen feldulatása s főleg a 
vidékieknek biztosabb védhelyet nyujtó rosnyói fellegvár épülte után felhagyták, az ott lakó 
orlenburgiak Rosnyóra telepedtek s az oda hordott várromokból ottan épitettek maguknak 
lakházakat, minek következtében a beolvadt falu határa is a rosnyóihoz csatoltatott. 

De nem lehetetlen az is, hogy az már a szászok idtelepülése előtt készült földvár volt, melyet 
a szászok csak megszálltak és kiigazitottak, mert nekem ugy tetszik, hogy az egybefüggésben 
volt azon sánczövezte hatalmas töltéssel, mely Rosnyón felül az egész völgyön át Tohánig 
vonul, s nagyon hasontermészetű a tömösi szoros torkolatánál levő tatárhányással; ez, 
valamint amaz avar erőditések jellegét viseli. 

Rosnyóról érdekes kirándulást lehet tenni a Keresztyénhavas alján levő Ferenczlyuk (szászul 
Fentschenbach) nevű barlanghoz. A barlangszáda csekély sziklarepedés, melyen bajosan lehet 
behatolni, de bellebb imposans üreggé tágul, mignem egy helyt mély kutszerű üreg tátong, 
melybe könnyen be lehetne esni; de ki vigyázva halad s merész ugrásra kész, áthatolhat ez 
akadályon, s gyönyörködhetik a barlang fölepéről lecsüngő s festői ékitményt alkotó 
kőcsapokon, melyeket az oláhok porrá törve szoptatós nők- és fejős teheneknek adják, azt 
hivén, hogy az a tejet szaporitja; de e bűvös szert nem kis félelmek között szerzik meg, mert e 
barlangról az az előitéletes hit él a nép között, hogy ott egy szörny, valami sárkány fajtájú 
rémállat lakik, mely az embereket elnyeli, s midőn éhesen prédára vár, nem egyszer hallani 
rémes bömbölését a barlang fenekén. Ezen babonás hit alkalmasint a barlang örvényétől 
származik, mert a bemeneteltől pár száz lépésre egy az előbbinél nagyobb és át nem szökhető 
örvény állitja meg az útast; egy valódi pokolszáj, mely rémletes odujával megdöbbenti a 
szemlélőt, s melynek roppant mélységét megmérhetni a bele dobott kő hosszas eséséről, mely 
leérkeztével vizbe czuppan. Alkalmasint az ott levő viz valamely időszaki zuhatagja, vagy az 
oda valamely hátsó nyilaton berohanó szél idézi elő azon időnként hallható földalatti morajt, 
melyet az oláhok az emberfaló szörny bömbölésének hisznek, s aligha ott nincs e 
hozzáférhetetlen medenczében a rosnyói Gespreng vagy időszaki forrásnak titokszerű 
laboratoriuma. A barlang az örvényen túl is folytatódik, mint a nép hiszi, egészen a tömösi 
szorosig, s ennek bizonyitására felhozzák, hogy egy oda bekergetett kakas a Keresztyénhavas 
tulsó oldalán került ki; de mi az örvény áthidalásához szükséges anyaggal nem birván, a kakas 
titkos útait nem követhettük, s meg kellett a barlang előrészének ismeretével elégednünk, a 
mely már önmagában is elégséges arra, hogy e kirándulást minden erre útazónak ajánljuk, 
annyival inkább, mert az odavezető út a képzelhető legszebb havastájakkal ismerteti meg. 

Rosnyó közelében egyesül a Nagy- és Kis-Vidombak vagy Tisztaviz (Weidenbach); a 
pisztrángdús folyók, roppant területet bekavicsoló széles mederben hömpölyögnek s gyakori 
áradataikkal nem kevés kárt okoznak. Mindkét folyónak völgye messze felhatol a havasok 
tömkelegébe, mert az első a Bucsecs, a második a Keresztyénhavas vizeit vezeti le; 
mindkettőnek völgye a legelragadóbb, a legfestőibb havastájak egymással ölelkező, egymást 
követő hosszú sorozatát tárja fel, s ki e vidék szépségi kincseit teljesen kiaknázni és élvezni 
ohajtja, annak ajánlom e kirándulás megtételét. Munkám korlátolt köre nem engedi meg e 



folyamvölgyek részletezett leirását, a valóban nagyszerű táj kimerithetlen szép pontjainak 
képekben való előtüntetését; izlelőül azonban egy futólagos rövid átnézetet mégis nyujtani 
kivánok. 

A Kis-Vidombak völgye egy kanyarulattal közvetlenül a Keresztyénhavas déli aljához, tehát 
legszebb oldalához vezet el, mert a mig többi oldalai lépcsőlegesen fenyvesnőtte előhegyek 
talapzatáról emelkednek, addig ez oldalról függélyes meredeken van lemetszve, mintha azt 
egy roppant fürészszel szelték volna el; ily függélyesen emelkedik a túloldali hegy sziklafala 
is, s ezen csodás sziklarepedésen – mely a tordai s minden ilynemű sziklasikátorokat felülmul 
– rohan alá ijesztő sziklaomladványok zürje közt a folyam, bukdácsolva a roppant szirtek 
oduiba, majd ismét szemgyönyörködtető zuhatagokkal lepvén meg az elragadtatott útast. 
Mindkét oldalról megdöbbentően nagyszerű 5–6 ezer láb magasságú sziklafal emelkedik, 
mely a sziklák csodás alakzatait s azok veresből hófehérbe váltakozó szinpompáját tárja föl, 
mig másutt barlangok elérhetlen sötét üregei tátongnak, melyekből viszhang dörgedelmezését 
előidéző lövéseinkre sasok és solymok törtek elő, haragos süvöltözéssel kanyarogva körül 
azon roppant sziklagulákat, melyek mint felhőkkel kendőző óriások emelkednek fel oly 
magasra, hogy a föltekintő ember elszédül látásukra. És e látvány minden lépten változik, a 
sziklarepedés minden kanyarulatánál uj s az előbbit a szépség, a nagyszerüség versenyében 
legyőzni tetsző kép tünik fel. Ily nagyszerüleg van decorálva e roppant sziklaváluzat, melyet a 
rosnyóiak Oede Wegnek neveznek, mert az azon átvonuló ösvényen a tömösi szorosba lehet 
átjutni, de mi ez ösvényen csak egy darabig haladtunk, s azután a déloldali sziklák egy Istent 
kisértő repedésén kimászva a Keresztyénhavas és Bucsecs közti fenyvesnőtte lankásabb 
hegyháton haladtunk mintegy 2 órát, mignem a sibothi őrállomást értük el. E távoli, ember 
alig látogatta zugot azért kerestük fel, mivel az 1849-iki önvédelmi harczunkban szintén 
szerepelt, mert a mint fennebb a tömösi szoros leirásánál előadtam, a muszkák betörésekor 
Tuzson János honvéd őrnagy volt itt két század gyalog, egy század lovas és két hegyi ágyúval. 
Kis Sándor vezéri tapintatáról tesz tanuságot e pont megszállatása, mert a muszkákat vezető 
hazaárulók ezen csempész ösvényre is rávezették az ellent s jun. 18-án itt is támadás történt; 
ha Tuzson nincs ott, hogy maroknyi sergével feltartsa őket, akkor e ponton kerülik meg Kis 
Sándor tömösi hadállását; de a Tuzson által vezénylett honvédek jun. 18-án folyton harczolva, 
visszalökték a tizszeres számú ellent, s csak 19-én, midőn lőkészletük elfogyott, huzódtak 
Rosnyóra, várva a törcsvári szorosban levőkre, kik a völgy túlfelén huzódván el, Tuzson a 
Brassó felől támadó s Törcsvártól is előtörő muszkák közül oly ügyesen siklott ki s huzódott 
Feketehalmon és Földváron át Háromszékre, hogy sergecskéjéből egy sem esett el. 

A sibothi állomásról meg lehet mászni a 6000 láb magas Bajult, mely a Bucsecsnek 
leghatalmasabb előhegyét, vagy inkább egyik kifutványát képezi, s melynek keleti oldalából a 
Pravodába ömlő számos havasi csermely, nyugati oldalából pedig a Nagy-Vidombak ered. A 
sibothi állomásról, a régen székely határőreink által használt ösvényen a törcsvári vámhoz, 
egy másikon, mely a Nagy-Vidombak nagyszerüen szép völgyén vonul*A nagy Vidombak 
völgyében messze fenn a Bucsecs alján egy a mult században épült, de most felhagyott 
üvegcsür romjai tünnek fel., Rosnyóra lehet eljutni; mi ez utóbbin tértünk vissza élvezetes 
kirándulásunk kiindulási pontjára, onnan Törcsvár felé folytatandók útunkat. 

Rosnyót elhagyva, a mint a Vidombak hidjáról még egyszer visszafordultunk, hogy 
búcsúpillanatainkat vessük az elhagyandó fellegvárra, valóban meg voltunk lepetve, mert e 
vár, mely Keresztyénfalvától északi oldalával fordult felénk, s melynek Rosnyótól tekintve 
csak körfalát láthattuk, most egész terjedelmében, egymás fölé emelkedő védtornyaival a 
legfestőibben csoportositva, valódi fellegvárként tünt fel. Sziklahegye festői redőzeteivel 
roppant gulaként lövell fel, s a mit eddig észre nem vettünk, az még három, a vár hegyével 



egy vonal a sorakozott gulaidomú hegy volt, melyek elsőjének alján Rosnyónak oláhok által 
lakott felső része helyezkedett el, hegyre aggatott apró házaival s szépen fekvő templomával; 
mind ennek hátterét a Keresztyénhavas fenyves bérczei egészitik ki. Oly szép és váratlanul 
meglepő volt e kép, miként ellent nem tudtam állani a vágynak, hogy Rosnyó fellegvárát ez 
oldalról is lefényképezve be nem mutassam. A mellékelt kép azonban csak kis részét mutatja 
fel e nagyszerű tájnak, melyet egy kép szük keretébe szoritani nem lehet, csak a szem, ezen 
tökélyes optikai gép, ezen a teremtő készitette bűvtükör képes az ily nagyszerű tájt egészen 
felfogni, azt gyönyörű szinpompájában egyszerre átpillantani; a festészet minden magasztalt 
tökélyével, a fényképészet percz alatt teremtő lenyomatával mind csak árnyrajzot tud 
felmutatni. De e szép látványtól egy másik, nem kevésbbé vonzó kép ragadta magához 
kiváncsi tekinteteinket, mert a túloldalon a Királykő roppant sziklafala tünt fel, idább 
Törcsvárnak csábképe tárult fel, s igy az ismert Rosnyótól elfordulva, fokozott érdekeltséggel 
siettünk az ismeretlen Törcsvár felé. 

Keresztyénfalva (Neustadt). Székely telepek. Templomvára. Régi harangjai, tüzálló-agyag. 
Ferenczlyuk, a két Vidombak völgye. Rosnyó. E város czímere. Rövid története. Rosnyó 
fellegvára. Kilátás. E várhoz kötött történeti események. Erdenburg. 

A Barczaság délnyugati szögletében Brassón alól egy két mértföld hosszú, egy mértföld 
széles völgyület nyomul be a határszéli Kárpátok közé; e termékeny és gyönyörű környezetű 
völgyet a Barczaság legjelentékenyebb két folyója: a Vidombák és Barcza folyják át, két 
oldalán a délkeleti Kárpátok legnagyobb két csúcsa: a Bucsecs és Királykő roppant 
sziklatömege tornyosul fel. Midőn az útas a Gespreng előhegyeit megkerülve, 
Keresztyénfalvától megpillantja ezen nagyszerű havasok keretébe foglalt gyönyörű tért; 
midőn a szépen sorozott falvak s regényesen fekvő várromok által ékített völgyön széttekint, 
be kell vallania, hogy szebb tájon alig legeltette valaha szemeit. Rendesen e tért a törcsvári 
szoroshoz számitják, hibásan, mert ama szoros csak déli végénél kezdődik, ott hol a 
hasonnevű vár van; helyreigazitandó azért e tévedést, a szép tért legjelentékenyebb 
helységéről rosnyói völgynek keresztelem el. 

XXIII. Törcsvár és a törcsvári szoros. 
 
FEJEZETEK 

Törcsvár. 
Törcsvár egyike hazánk legszebb, legépebb és legérdekesebb régi várainak. Ez ódon vár 
bizonnyal mindenkit meg fog lepni. Ott fekszik az a hasonnevű patak által körülzajlott büszke 
sziklaszálon a róla nevezett szoros torkolatában. Festőileg felhalmozott szeszélyes védtornyai, 
rovatkos ódon falai, középkori és goth épitészetnek e szeszélyes vegyülékei oly szép 
csoportozatot alkotnak, környezete vadon-nagyszerűségben oly meglepően elragadó, hogy 
halvány leirás helyett jobbnak látom e vár mindkét oldalról felvett képét ide csatolni. Mielőtt 
vizsgálatához fognék, szükségesnek tartom előtájékozásul e vár keletkezését és történetét a 
lehető rövidre összevonva előadni. 

Mellőzöm én itt a történelmi kor előtti hozzávetéseket és történelmi alappal alig biró 
föltevéseket, s semmi sulyt nem fektetek Lazius mindennek régi classicus talapzatot épitő 



élénk képzelődésére, ki minden adatra hivatkozás nélkül irja*Repub. Rom. I. k. 929. lap., 
hogy Törcsvár helyén legelőbb egy római vár, még pedig a Marcellinus által épitett Sucos 
feküdt, mert ezt semmiféle irott adat vagy rommaradvány nem igazolja; különben is eléggé 
érdekes Törcsvárnak multja, hogy ily képzelt áldicsfényre nem szoruljon. 

Honunk történelme a törcsvári szorost már a legrégibb időben is ugy tünteti fel, mint az 
Erdélyt Kelettel összekötő határszéli szorosaink legjártabbikát, s igy a sziklaszál, mely eme 
szorosnak kulcsát képezi, már korán magára vonta a figyelmet, s ott a messze távol korban, s 
azt követőleg is épültek várak; mert ha multját figyelmesen vizsgáljuk, e sziklaszálon három 
következetesen egymás után épült várra találunk. Ezek elseje a 11-ik században épült; épitette 
azt a székelyek egy gyarmata, melyet Sándor István vezetése alatt Szent László királyunk 
telepitett ide, hogy a kunok és besenyők beütései ellen biztositsa e szorost. 

Hétfalu leirásánál a csíki krónika adataira hivatkozva előadtam, hogy Sándor István miként 
épit ide várat, azt az ellenség ellen mily elszántan védi ő, neje és fia, s hogy az ezek elestével 
ellenség által rongált várat miként épiti meg ujból Rakné János*Ez ellen mit se bizonyit, mit a 
„Hajdani törcsvári uradalom jogi állapota” czímű füzetben felhoznak, hogy Törcsvárát 
székelyek nem épithették, e tájt székelyek nem lakhatták, mert ekkor Endre 
adománylevelében nem nevezte volna deserta és terra inhabitának, mert az nem gátolja azt 
meg, hogy a kunok beütéseit előzőleg ott székelyek laktak s Törcsvárát építve védték az 
ellenség ellen; de végre a nagyobb erő elől kénytelenek voltak visszahuzódni; hogy pedig a 
Barcza a német lovagok ide jöttekor sem volt egészen lakatlan, azt már másutt kimutattam.. 
Ez volt az első vár, melyet utóvégre, ugy látszik, hogy a székelyek minden hősies védelme 
daczára is, a kunok leromboltak, mert nem sokára egy másik várnak ottan épültére találunk 
adatokat; ugyan is a hogy II. Endre a Barczaságot 1211-ben a német lovagoknak 
adományozta, azoknak éles szeme szintén fölfedezte az ezen szoros torkolatja előtt fekvő, azt 
elzáró sziklaszál hadászati fontosságát, s a rend comthurja Dietrich (Theodoricus) e 
sziklaszálra, melyet állitólagosan saját nevéről Lapis Theodoricus, vagy Dietrichsteinnak 
nevezettel, várat épitett, melyhez mint hiszik Bodola, Márkusfalva és Kreutzburg (Nyién) is 
tartoztak*Lásd Gróf Bethlen Elek Geschichte d. Deutsch. Ord. 21. lap.. 

A Dietrich által épitett második vár vagy csak favár volt, minőnek épitése engedélyezve volt, 
vagy ha engedélyellenesen kővár épült ott, azt a királynak a szabadonczkodó német lovagokat 
kiüző hadserge lerombolta, mert az ott épült harmadik vár egészen alapjából épültnek 
mondatik, miért azt sokáig Ujvárnak (novum castrum) nevezték. Épitette pedig e várat e 
Hyerassum patak melletti Theodorikkövén Nagy Lajos királyunk 1377 tájatt azért, hogy az 
oláhországi vajdák Erdélybe való beütését meggátolja, s mivel ezen vár épitésében, melyet 
Terch várának nevez, Brassó és a vidék lakói is közreműködtek, Lajos király 1377-ben régi 
szabadalmaikat megerősitette, s a 13 szász falut Brassóhoz csatolta. A vár azonban 
önmagában még nem volt elégséges a határszél biztositására, s erről annyival inkább 
szükséges volt gondoskodni, mert a Barcza vidéki és brassai szászok csekély mérvű 
hadkötelezettségük mellett a terjedelmes, s számos szorosai által ellenséges beütésekre tért 
nyitó határszél hathatós védelmére képtelenek voltak. Nagy Lajos követte tehát sz. Lászlónak 
példáját, s az Ujvár védelme és a határszél biztositására székelyeket telepitett ide. Igy 
alakultak vagy jobban mondva, igy fejlődik ki a barczasági kilencz magyar falu*Ezek 
Bácsfalú, Türkös, Csernátfalú, Hosszúfalú, Tatrang, Zajzon, Pürkerecz, Krizba és Apácza. 
Alakulásukat és sorsukat lásd fennebb Hétfalu leirásánál., melyeknek lakói Nagy Lajostól 
kezdve egészen a XVIII-ik századig mindig a Barcza határvonala és az ott levő szorosok 
védelmével voltak megbizva, sőt kezdetben Nagy Lajos idejében nemcsak a kilencz magyar 
falú, hanem Tohán, Zernyeszt, Szunyogszeg, Vledény és Ujfalu*Lásd Sieb. Quart. S. VII. 



250. Sieb. Prov. Bl. I. 36, 37 és Philippi Die Deutschen Ritter 50. lap. is a törcsvári véderőhöz 
tartoztak, s csak később lettek onnan elszakitva. 

A Nagy Lajos alatt épült törcsvári vár már csak a rendelkezési körébe tartozó nagy véderő 
miatt is egyike volt a legtekintélyesebb királyi váraknak, a mely jelentőségében még nyert az 
által, hogy a barczasági 5 kir. vár közül a 14–15-ik században csak kettő: Törcs és Heltvén 
vára maradt fenn, mikor azok Erdély délkeleti szöglete védelmének mintegy sarkpontját s a 
haza ez oldalról való oltalmazásának kulcsát alkották. Ez annyira áll, hogy egymást érik a 
királyi és vajdai rendeletek, melyekben Törcsvár és Höltövény vára mint Castrum regalék 
fordulnak elő, s azok várnagyai oly nagy hatáskörrel birtak, hogy még a Székelyföldre szóló 
kiváltságlevelek megtartása feletti ügyeletet is igen gyakran bizzák királyaink és vajdáink a 
törcsvári és heltvénvári parancsnokokra*Ennek bizonyitására a sok közül felhozom 
Miklósvárszéknek Mátyás király vajdája Lábathlan Jánostól nyert kiváltságlevelét. Lásd e 
munka III. kötetében., amint ezek hatalmaskodása, dézma lefoglalásai, tulságos nagy vám-
szedései stb. ellen is tilalmazó okmányokat nagy mennyiségben találhatunk. 

Minden arra mutat, hogy a két vár között Törcsvár volt a fővár, már határszél közeli fekvése 
és a hozzá sorozott határőrtelepek sokasága miatt is; innen kimagyarázható, hogy Törcsvárnak 
a király által kinevezett két várnagya volt*A mint azt Nagy Lajos fenntartotta a korona 
számára., a melyek közül az egyik a várat oltalmazta, a másik pedig minden valószinűség 
szerint a határőrtelepek kormányzatát vezette, valamint – a miként később ki fogjuk mutatni – 
a vámok kezelése is a törcsvári várnagyok hatásköréhez tartozott. Később a 15-ik század 
végével Höltövény vára is elpusztulván, Törcsvár maradt egyedül s lett kizárólagos örököse 
az előbb 5 királyi várhoz*Törcs, Heltvén, Királykeve, feketehalmi és czenki vagy brassai 
várak. tartozott egész 8–10 négyszög mértföldnyi területnek. 

Zsigmond király 1427. jul. 2-án Rosnyón levén, igen valószinű, hogy ezúttal Törcsvárt is 
megfordult; sőt az is több mint valószinű, hogy a midőn jul. 8-án oláhországi hadjáratára 
Brassóból elindult, ismét érinté Törcsvárát, mert akkor a törcsvári szoros volt mint legjártabb 
a hadak útja is. 

Hunyadi János a nagy kormányzó szintén gyakran fordult meg Törcsváron, a többek közt 
1445-ben, a midőn Dán vajdát trónra segiti és 1446-ban, a midőn Drákula vajda legyőzése és 
kivégzésével Dánt trónjára visszahelyezi*Kővári Erd. Tört II. 69, 70.. Ekkor tájat ugy látszik, 
hogy a nagy kormányzó a törökök elleni harczokban fontos szerepre hivatott Törcsvárát 
kiujitotta és megnyitotta*Gerandó La Transilvanie.. 

Mátyás király 1462-ben a törcsvári parancsnok Székely Bálinthoz rendelkezik, hogy Hidvég 
és Árapatak lefoglalt dézmáját az erdélyi káptalannak visszaadja*Kem. Józs. App. dipl. Tran. 
VI.. 1480-ban Fahidi János és Loz Demeter voltak Törcsvár várnagyjai. 

1486-ról Báthori István erdélyi vajdától egy igen fontos okmányt birunk, ki ez év dec. 6-án 
Beszterczéről kiadott rendeletében a brassaikat biztositja pártfogásáról valamint arról is, hogy 
régi jogaikban megtartja, emellett – mond – törcsvári várnagyunknak*Ezen kifejezés mutatja, 
hogy Törcsvár várnagyjai egészen az erdélyi vajdától függtek. rendeljük, hogy egy veder 
(vasum), havasalföldéről bejövő borról 8 azoránál*Ez török pénznem Ozora = piaszter., vagy 
természetben 4 pintnél, vagy is eythelnél (igy) több vámot ne vegyenek; vasnemüek és 
egyebek iránt törcsvári várnagyainknak király akaratjából kifolyólag azon útasitást adtuk, 
hogy minden vas- és aczél-nemüt, ugy kicsiben mint nagyban, valamint állatokat is 
havasalföldről szabadon behozni engedjenek, kivéve fegyvereket, lovakat és hizott juhokat, 



ezeket semmi módon behozni nem lehet. A bejövők egyenként egy-egy szablyát, ivet, paizst 
és 8–9 nyilvesszőt saját személyükre hozhatnak, ki többet akarna hozni, az olyat várnagyunk 
be ne bocsássa; lovat semmiként be ne hozzanak, el ne adhassanak, ha valaki behozott lovat 
eladna, árát a törcsvári várnagyok elvegyék s a lovat is lefoglalják stb.*Ered. a brassai levélt. 
közölve Mag. für Gesch. Krons. 1846. I. B. 4. Heft 429. lap, és Székely oklevélt. I. 261–262. 
lap. 

Ezen igen fontos okmányból határozottan kitünik, hogy a vám felügyelete a törcsvári 
várnagyok hatásköréhez tartozott; sőt arra is adatul szolgál, hogy Törcsvár ez időben az 
erdélyi vajdák által birt várak közé tartozott*Lásd Ulászló 1498-ki zálogokmányát, melyben 
ez áll: „Castrum nostrum Therch., quod hactenus semper Vojvodae nostri illorum partium 
Transilvanorum tenere consveverunt”.. 

Éppen azért, mert a törcsvári várnagyoknak ily nagy volt hatalmi körük, s mivel azok a 
brassai kereskedőket néha túlvámolták s különben is sanyargatták, Brassó számtalan panaszt 
emelt, s midőn ennek hatása nem igen volt, Törcsvár elzálogositásával igyekezett a dolgon 
segiteni, a mire nem kevéssé ösztönözte Brassó haszonvágyát az e várhoz tartozó Brassó 
vidékkel szomszédos terjedelmes királyi birtokok elnyerhetése. Már 1486-ban megnyerték 
erre nézve Báthori István vajdát, ki ez év febr. 27. Budáról irja, hogy Törcsvára iránt ő 
felségével beszéltünk, s ő reánk bizta ez ügyet, s igy tudhatjátok, hogy rövid időn 
megkapjátok azon várat, miként circumspectus Medvés Péter világosabban meg fogja az 
ügyet beszélni stb*Okirat Brassai levéltár 229. sz.. Fontos lenne tudni, hogy circumspectus 
Medvés uram minő módokat használt s minő alkut tett Törcsvár megszerzésére, ezeket 
azonban titok fedi, de azt igen is tudjuk, hogy Báthori minden igérete daczára is Mátyás 
uralma alatt a korona e drága gyöngyének elidegenitését foganatositani nem tudta; de a mit 
ekkor elérni nem tudtak a brassaiak, ügyes diplomatikai fogásokkal az élhetetlen II-ik 
Ulászlónál kieszközölték t. i. azt, hogy 1498-ban Törcsvárát 5000 frtért 10 évre 
elzálogositotta Brassónak, ugy hogy a várparancsnok mindig magyar legyen, és a várat Brassó 
őrség- és fölszereléssel ellássa*Lásd oklevélt., brassai levélt. 251. és 262. Közölve egész terj. 
„A hajdani Törcsvár jogállapotához” czímü 1871-ben Brassóban kiadott munka függelékében 
III. és IV. sz. okmány, 3–5. lapon., 1500-ban pedig azt vitték ki, hogy Ulászló a törcsvári 
várhoz tartozó 9 magyar falut, valamint Sárkánt, Mikefalut, Ujfalut, Zernyestet és Tohánt 
katonáskodás és a királyi taxa fizetésre nézve Brassóhoz csatolta, különben azoknak a 
szászokkal való teljes egyenjoguságát határozottan hangsulyozta*Lásd fennebb Hétfalu 
leirásánál.. Ugyanezen év márcz. 3. a Földváron szedni szokott só-vámot mint Törcsvárhoz 
tartozót rendeli az erdélyi vajda bozyni gróf Péternek, hogy Brassónak átengedje*Lásd ez 
okmányt egész terjedelemben „A hajdani Törcsvári uradalom jogi állapotjához” e czímű 
1871-ben megjelent munka függeléke 7-ik lapon., s ugyanazon év és napról az iránt 
rendelkezik az erdélyi vajdához, hogy azon czigányok, kik már rég idő óta a törcsvári várhoz 
tartoztak, s mindig annak hatósága alatt állottak, a várral együtt Brassónak engedendők át, s 
azért a vajda ezután azok felett ne rendelkezzék*Ugyanott 8-ik lapon.. 

1508-ban a zálogidő kitelvén, Ulászló a brassaiaktól kapott 2000 forintért Törcsvárát továbbra 
is Brassó kezén hagyta, ugy, hogy ő vagy utódai csak ugy vehessék vissza, ha ez összeget a 
korábbival együtt, tehát összesen 5000 frtot Brassónak megtérítenek*A hajdani törcsvári 
uradalom jogi állapotáról czímű munka függ. 8–9. lap.. 

De azt a mindig pénzszükségben szenvedő Ulászló nem hogy megtéritette volna, hanem még 
azon év jan. 25. Budáról kiadott okmányában Törcsvárát az erdélyi vajda hatósága alól 
kivevén 1300 frt, tehát a korábbiakkal 6300 frtért 25 évre zálogositotta el 



Brassónak*Ugyanott 9–14. lap. Tüzetesebben e kötetben Hétfalunál. Ulászló 1513-ban átirta 
és helybenhagyta. azért, mert e várnak parancsnokai sanyargatják a brassaiakat, de azért is, 
mert e vár fenntartása minden évben 500 frtba kerül; adja oly kötelezettséggel, hogy a várat jó 
karban tartsák, s hogy kémeket tartva, a törökországi mozgalmakról a királyt mindig 
értesitsék stb. 

Brassó e szerint Törcsvárát a jókarban tartás, felfegyverzés és védkötelezettség terhe alatt 
vette át; de hogy a várról roszul gondoskodott, mutatja az is, hogy Törcsvárát, melyet ellenség 
soha be nem vett, 1530-ban Mózes vajda Laudat nevű boérja ostrom alá fogta s hogy el nem 
esett, azt leginkább a különben gyengén szerelt várat hősileg védő Dénes várnagynak lehet 
köszönni. Az ostromló a vár délkeleti oldalán tört résen rohamot kisérlett, de a Dénes várnagy 
által vezénylett székelyek keblükkel alkottak védfalat, s mázsás köveket zuditva a sürű 
tömegekben oda tóduló oláhokra, azok százait tiporták el, mire a megrémült ellen az 
ostromszereket hátrahagyva eszeveszetten eredt futásnak. Ez ostrom alatt nagyon megrongált 
vár a következő 5 év lefolyta alatt alaposan kiujittatott; 50 évvel ezelőtt még olvasható volt a 
vár keleti oldalán az ezen kiigazitást jelölő 1535 évszám*Lásd Sieb. Quartals. III. p. 101, és 
Unterb. Bl. für Geist stb. 1837. évf. 43. lap.. 

 

Törcsvára észak-nyugatról. (Rajz. Greguss Ján.) 

 

Törcsvára déloldalról a vám épületeivel. (Rajz. Greguss Ján.) 

1568-ban Brassó kieszközölte, hogy Törcsvár a fiscalitások sorából kitöröltetett, miért Brassó 
200 forint évi adó fizetésre kötelezte magát*Lásd brassai levélt. Nr. 457, 466, 510, 540, 569, 
619. Ez évi adót Báthori Gábor 1602-ben elengedte Brassónak.. 

1572-ben Törcsvár a harminczadolási helyek közt említtetik*Lásd Appr. Cons. II. r. 12. t. 1-ő 
a.. 

A hogy Törcsvár a brassaiak kezére ment, megszünt eredeti hivatásának: a haza határai 
védelmének megfelelni, sőt némileg szerepet cserélve, a haza elleni fondorlatok és 
merényletek szinhelyévé lesz; nem az ellenség kizárásának hanem gyakran behozatalának 
levén kulcsává, mert itt jártak be az osztrákkal szövetkezett Mihály és Ráduj vajdák mint 
Brassó szövetségesei. 



Báthori Gábor egyszer megkegyelmezett a haza elleneivel czimboráló Brassónak; de ez ismét 
ellene támadván, e fejedelem gyorsan rájuk ütött s a feketehalmi és rosnyói vár bevétele után 
(1612. april 5.) Törcsvár alá szállott, melyet Henklischer János várnagy azonnal 
feladott*Miért Weis brassai királybiró Rosnyó feladóival együtt kivégeztette, Horváth Mihály 
alporkolábot lábánál fogva akasztatta fel a Csiga-hegyen.; de azt Báthori következő 1613-ban 
a midőn Brassó és a Barczaság legyőzetése után hűségesküjét letette, julius 17. Rosnyó 
várával együtt visszabocsátotta Brassónak*Kővári Erd. Tört. IV. 209.. 

Bethlen Gábor a nagy fejedelem jól tudta, hogy a törcsvári vár és tartozandóságai mily drága 
gyöngyét alkotják a koronának, s azért ő azt minden áron vissza kivánta szerezni, a mint 
kitetszik 1616. márczius 21-én Ujegyházról Rhédei Ferenczhez irt leveléből, melyben a 
többek közt azt irja: „a pénzre nekünk is mostan nagy szükségünk vagyon, mert Tercsivárát 
(igy) akarnok a brassaiaktól redimálni, mely 30,000 ftot meghalad*Lásd ez érdekes levelet 
Kemény Józs. App. Epist. IV, 158. lap..” 

Következő 1617-ik év márczius 2. Bethlen Gábor a brassaiakra komolyan ráparancsol, hogy 
mindaz, mit eddig Törcsvárhoz való jogigényeik támogatására felhoztak, mi nyomatékkal sem 
birván, mutassák rögtön elő erre vonatkozó fontosabb leveleiket, ha ilyekkel birnának; az igen 
érdekes levél igy hangzik: „Ktek előbbi parancsolatunk szerint kiküldvén Váradra minden 
igazságot Törcsvára felől, melyet mi megolvastatván, igen gjöngének és eröetlennek láttatik 
lenni, azért hadjuk és parancsoljuk a mit akkor is megparancsioltunk volt, hami ereosebb 
igasságai és levelei lesznek azokat mingjárt külön küldje ide mi kezünkbe, secus non facturi 
Datum in arce Fogaras 2 mart. 1617. Gabriel.” 

Magánál a levélnél is fontosabb az utóirat, melyet a fejedelem sajátkezűleg irt, s melyben a 
szászok kapzsisága s tulérzékenysége oly szigorúan meg van róva, s oly jellemzőleg 
előtüntetve, az érdekes utóirat igy hangzik: 

„Post. scr. Csudálkozunk az kegyelmetek elebbi nagj engedetlenségén, holott contra 
constitutionem Regni ad nostrum commisum nem ily igen igikezik abbéli s arrol való 
igasságokat dilatalni cum periclitatione vestra, hiszen senki el nem veszi erővel tölletek, 
hanem igasságát pretendália ahoz, lássuk mi is, mert mü is arra kötelesek vagiunk nam ktek 
quod bene notandum kigjot, békát kiált mindyárt az Fejedelemre mihelt valami iletlen való 
dolgot cselekednek; nem lehet hát, hogy ktek is ezt méltán difficultalia többször mi erről nem 
irunk*Ezen igen érdekes levél megvan Kemény Józs. Appar. Epist. II. K..” 

És a szászok kapzsisága – mely még a nagylelkű és szelid Bethlen Gábort is kihozta sodrából 
– még is czélt ért, mert Törcsvár és tartozandóságai, melyekhez jogigényeiket a szászok 
kimutatni nem tudták, s melyet Bethlen Gábor visszaszerzett a kincstárnak, még is az ő 
kezükre ment vissza, mert ők az irányukban, mint protestánsok iránt, jó indulattal viseltető 
fejedelem körül addig incselkedtek, hogy daczára annak, miszerint az országgyülés 
kimondotta, hogy Törcsvár a fiscus peculiuma, s daczára annak, hogy azt a fejedelem ki is 
vette kezeikből*Az 1625. május 1. Fehérvárra gyűlt országgyülés kimondotta, hogy ha a 
brassaiak két hónap alatt igazukat Törcsvárhoz ki nem mutatják, a fejedelem vegye vissza. A 
brassaiak bemutatott iratai elégtelenek voltak s a korlátnok átruházási okmányt követelt, 
minővel Brassó nem birt. De a brassai biró Fogarasba ment a fejedelemhez s könyörgött, hogy 
hagyja a városnál Törcsvárát. A fejedelem Kamuthi Farkas és Kappy Andrásra bizta az űgyet, 
ezek a brassaiakat a törvényes biróság itéletére, vagy cserére szólíták fel; Brassó okmány 
hiányában perre bocsátani nem akarván az ügyet, a Forgács Zsigmondon való 15000 ft 
követelést ajánlotta a fejedelemnek, de ez elegendőnek nem itéltetvén, a brassaiak a fejedelem 



kijelentett szándéka szerint még 5 más kezökben levő falut is visszabocsátani igérkeztek a 
fejedelemnek; ez alapon jött aztán létre az alku, melynek következtében Törcsvárt továbbra is 
Brassó kezén hagyni igérte. Lásd ezen egyezkedés folyamát részletesebben „A hajdani 
Törcsvári uradalom jogi állapotáról” czímű munka 11–14. lapján, és ennek függelékében 17–
21. lapon., még is kieszközölték azt, hogy Bethlen Gábor nősülésekor, akkor midőn a 
fejedelem asszony Fogarast, Brassó Törcsvárát és tartozandóságait nyerte mintegy 
nászajándékul. Mert Bethlen Gábor Kassáról 1625. november 9. csereokmányt formulázott, 
melynek értelmében Törcsvárt és tartozandóságait mint pura fiscalitásokat 15000 
ftért*Melylyel Forgách Zs. nádor tartozik Brassónak. Poron, Gritth, Persány és Holbach 
helységek visszabocsátásáért bizonyos föltételek alatt elcserélni igérte*Lásd ez okmányt 
részletesen Hétfalu leirásánál.. 

De ez effectuálva soha sem volt, mert a brassaiak I. Rákóczi Györgynél is lépéseket tesznek 
Törcsvár megszerzésére, de nem csak elnyerni nem tudták, hanem a fejedelem 1641-ben egy 
Törcsvárban levő Appel János nevű hadifogoly megszöktetéseért annyira megharagudott a 
brassaiakra, hogy csak Sárkány falunak az ő és fia életére való visszabocsátásával tudták 
megengesztelni*Lásd Unterhaltungs-Bl. für Geist stb. 1837. évf. 44. lap.. 1650-ban a 
brassaiak ujból lépéseket tesznek Törcsvár megszerzésére, de az ez évi medgyesi 
országgyüles october 27-iki ülésében a rendek törvénybe iktatták, hogy: az 1615-diki 
országgyülés végzéséhez ragaszkodnak, s Törcsvárát és tartozandóságait pura fiscalitásoknak 
tekintvén, végzésileg kimondják, hogy azt a fejedelem többé sem Brassónak, sem senki 
másnak ne inscribálhassa, hanem az örökösen fiscus kezén maradjon. De Brassó a mint már 
Hétfalunál előadtuk, addig mesterkedett, mig a pénzt szükséglő II. Rákóczi Györgytől 
kicsikarta azon csereokmányt, mely szerint ez 11000 ftért, Szunyogszeg, Parut, Gude, 
Persány, Hosdád és Sárkány visszabocsátásáért Törcsvárát Brassónak engedte át, ugy hogy 
azt fegyverezzék, jó karban tartsák, a fejedelem őrizetét bármikor oda beengedjék. Előadtuk 
azt is fennebb, hogy az országgyülés a fejedelem kikötése ellenére is hogyan kebelezték a 
Törcsvárhoz tartozó magyar falukat Brassó vidékébe, s e falukat, határőr katonáinak a 
cserelevélben erősen hangsulyozott szabad voltuk ellenére, miként tették jobbágy községekké. 

1660-ban mig a harmadszor is Erdély trónjára visszakerült II. Rákóczi György a Szebenbe 
szorult Barcsait ostromolta, azalatt Mikes Mihály tábornok és korlátnok sereggel jelenvén 
meg a Barczaságon, éj idején Törcsvárra tört, annak falait megmászatta és elfoglalta, a mi 
annyira hatott a brassaiakra, hogy Rákóczi hűségére az esküt letették; a Brassóban volt Basa 
Tamás elmenekült, de fia Péter kézrekerülvén, ezt Mikes Görgény várába küldötte*Fontes 
Rer. Aust. II. 49. lap.. 

1690-ben utoljára látjuk Törcsvárát mint daczoló erődöt szerepelni, mert Tököli, mig Heisler 
és társai a Bodzánál kártyázva várták, azalatt a törcsvári szoroshoz került s ott váratlanul 
megjelenvén, aug. 15-én 300 kuruczot küldött kémszemlére. Ezek a köd által segittetve a 
törcsvári szoros külső sánczainál levő őrizetet (30 dragonyos, 26 muskatérost) álomba 
merülten meglepvén, levágták, hadnagyukat Haubent elfogták, s a sánczokat ágyústól együtt 
elfoglalták. Heisler 16-án 300 gyalogot küldött ágyúkkal a sánczok visszafoglalására; de 
Tököli emberei ezeket megszalasztották, ágyúikat elfogták, s a páni félelembe esetteket 
egészen a várig üzvén, nagy részét elejtették. Kevésbe mult, hogy ekkor a vár is kezükbe nem 
esett, mert azt oly készületlenül lepték meg, hogy a várba bemenekülő németek sarkában levő 
kuruczok előtt csak alig tudták a vár kapuját elzárni*Lásd Graffin János „Sieb. Ruin.” közölve 
Fundgr. II. k.. Tököli zernyesti fényes győzelme után felkérette Törcsvárát, de nem adták fel, 
s mivel annak ostromával időt vesztegetni nem akart, vagy inkább azért, mert a szép ódon 
várat egybelövetni sajnálta*Mert az bizonyos, hogy ezen kis várat Tököli, ha akarta, 60 



ágyújával, egy óra alatt romhalommá lövethette volna., egy gyenge csapattal csak 
ostromzároltatta. Törcsvárában ekkor mindössze 50 német katona s 12 burgknecht volt, kik 
elég szivósan tartották magukat; de élelmi készletük fogyatékán volt, a brassai német 
parancsnoknak lisztküldeményét pedig az ostromzáraló kuruczok nemcsak elfogták, hanem 
annak fedezetét, vagy 80 német katonát, mind levágták. A várbeliek már oly végletek közt 
voltak, hogy az önmegadásra látták magukat kényszeritve, midőn Guttenstein brassai 
parancsnok Goltz hadnagyot 150 emberrel a havasok felől küldötte Törcsvár fölmentése és 
élelmezésére. Ezen expeditio sikerült, Goltz ugyan elesett, de emberei a havas felől támadást 
nem váró kis számu kuruczon átvágták magukat, s a már éhhalállal küzdő 50 németet és a 
burgknechteket felváltva, Törcsvárát megmentették, mert nemsokára Tököli a badeni herczeg 
elől kénytelen volt Erdélyből kivonulni*Lásd Prov. Bl. II. 228. s köv lapj.. 

1773-ban jun. 5-én József császár látogatta meg Törcsvárát*Lásd Unterh. Bl. für Geist stb. 
1837. évf. 44-ik lap.. 

Az 1788-ki török beütéskor bár csata folyt, de a vár nem szerepelt. 

1820–28-ban Bokros András volt törcsvári várnagy, ki egész lelkesedéssel csüngött ezen 
emlék szentesitett váron és annak fennmaradásán, miért azt saját költségén kiujitotta, s a 
hegyalján két szép kertet csinált*Lásd ugyanott 45–50. lap.. 

1848–49-ki szabadságharczunkban a törcsvári szoros mint az osztrákok kifutásának és a 
muszkák támadásának helye bejátszott az eseményekbe; de maga a vár nem szerepelt 
másként, minthogy 1849-ben a muszkák beütésekor (miről alább) a magyar parancsnok 
főhadiszállásául szolgált. 

Az annyi viszontagságot átélt, annyi ostromot kiállott, s annyi hadserget maga alatt elvonulni 
látott törcsvári vár ma már egészen kivénült az időből s elveszté teljesen minden hadászati 
fontosságát; védelmet ma már nem nyujt, legfölebb az emlékezet vonul sziklaormon 
büszkélkedő bástyái közé, melyek a midőn a vidék festőiségének emelésére szolgálnak, 
egyszersmind a történész előtt, az események személyesitőiként jelennek meg, elbeszélni az 
itt lefolyt hadi tényeket és harczi eseményeket; melyeknek ha szálai itt-ott megszakadnak, a 
régésznek fennmarad még tanulmányoznia a mult időknek kőbetüit, s az, a ki egy ős romban 
nem egy hideg omladozó faltömeget, hanem az események kőbe vésett emléklapját keresi: 
bizonnyal tisztelettől áthatott kebellel, s mélyen megilletődve közelítend Törcsvárhoz. Ily 
érzésekkel közelitém én is meg a sziklaszálon büszkélkedő várat, mely a fennebb vázlatilag 
érintett s alább előadandó eseményeknek mintegy megtestesüléseként állott előttem, mely 6, 
sőt szorosan véve 9. század viharjait és szebb napjait egy hosszú lánczolatban engedé előttem 
elvonulni; áhitattal léptem ez ódon vár közelébe, a mely Nagy Lajos, Zsigmond és a 
történelmünk csúcsán álló nagy Hunyadi János léptei által érintetett, mely oly soká volt 
Erdély ezen egykor legjártabb határszéli szorosánál a haza biztonságának őrszeme és 
védtornya. De az eseményeket, melyek e várat a hazafi szeme előtt emelik, előadtam fennebb, 
s most áttérhetek annak épitészeti ismertetésére. 

A haza határán eredő, s onnan befelé törtető Törcspataka (németül Dietrichsbach, oláhul 
Turku), ahogy a hegyek közül kiér, szép teres lapályon, a fennebb leirt rosnyói völgyön foly, 
de ha fölfelé követjük, csakhamar elérjük a havasi virgoncz pataknak azon első pályaterét, hol 
szűk, sziklás hegyek közé szorittatva fiatal szilajsággal rohan alá. A Törcspataka völgyének 
ezen egybekeskenyedését vagy szorossá lételét a Bucsecs és Királykő előhegyeinek 
kiszökellése eszközli, igy a jobboldali Bucsecsnek nyugatra lenyuló Grazduluj*Az ezen kivül 



lefutó és a Törcspatakával éppen a váron kivül egyesülő patakot Válye-Grazdulujnak nevezik, 
a váron túl a vámnál a Valye-Récse szakad be., és a Királykő keletre lenyuló Magura nevű 
előhegye vagy jobban mondva sziklafoka, annyira egybeszoritják a Törcs völgyét, hogy ott 
alig marad egy 150 lépésnyi nyilat; ilyen azonban csak maradna, ha a Grazdulujjal egy 
sziklahát által némileg egybefüggő merész sziklaszál nem tolakodott volna oda a szoros 
torkolatja elébe. Ez aztán ugy elzárja a nyilatot, hogy csak az egybeszoritott pataknak és útnak 
marad ott hely. Ezen a szorosnyilat közepén, vagy 40 ölnyire fellövelő sziklaszál tetőormát 
koronázza Törcsvára, a mely már elhelyezésénél, épitészeténél, s teljes ép voltánál fogva is 
minden erre jövőt meglepni és el fog ragadni. 

Az emlitett sziklaszál valóban egy középkori lovagvár elhelyezésére van teremtve; olyan az, 
hogy ha ott várat nem találnánk, méltatlankodnánk rajta, mert a különben igen gyönyörű 
tájnak nagy csorbáját éreznők; itt azonban a sziklaoromra – melylyel a természet áttorlaszolta 
a haza útját – a hazát aggodalmasan féltő honszeretet oda helyezte a nélkülözhetlen várat és 
igy tájképünk kiegészitett és tökéletes. 

A várnak talapzatul szolgáló szikla minden oldalról függélyes-meredeken hanyatlik le, mi 
által a megközelithetlenség a hadászat akkori elmélete szerint el volt érve, azonban volt a 
várnak egy gyengébb része is a keleti oldalon, hol egy keskeny sziklanyereg köti össze a vár 
szikláját a Grazduluj előfokával; ez volt az egyedüli hely, hol a sziklaszálra feljutni lehete, de 
ez volt egyszersmind a várnak leggyengébb pontja is, s melynek megerősitésére a 
védképesség fokozásáért fő figyelmet kellett forditani, de azért is, mert csak itt volt lehetséges 
a vár bejáratát elhelyezni. E kettős feladat az erőditéstan akkori fogalmai szerint szerencsésen 
lett megoldva, mert itt egy roppant faragott kőkoczkákból készült, ölnél vastagabb, vagy 8 öl 
széles és a vártető szinvonalán jóval felülhatoló (magassága 12–14 öl lehet) roppant tömör fal 
emelkedik fel. E falon semmi más nyilat nincsen, mint tetőpárkányzatán felül helyezett két 
ódon szerkezetű zuzmű (machicoulis). E fal ily szerkezete, annak roppantottsága oly cyclopsi 
jelleget hord, a minőt leginkább csak a középkori – önmagukban is erődet alkotó – 
donjonoknál találunk, s igy bennem azon sejtelmet költé, ha valjon nem volt e az egy 
hatalmas zömtorony egyik oldalfala, melynek többi része leomlott vagy lebontatott, mig ezen 
fenmaradt keleti oldalfalhoz oda ragasztatott a várnak többi része, a mely amannak sem 
szilárdságával, sem roppantottságával nem bir, s egyáltalában később épültnek látszik lenni. 
Ha ez elméletnek lehet alapja, akkor a leirt keleti fal vagy Sándor István által szent László 
korában, vagy a német lovagok által épitett zömtorony maradványa, mig a vár többi része 
Nagy Lajos korából származik. 

A vár egyedüli bejárata a keleti oldalon van, a várnak a leirt ódon falhoz toldott, de bennebb 
fekvő s csekélyebb magasságú részén. Ezen bejárat egy 6–8 öl magasságban levő keskeny 
ajtó, hová, miként a régi zömtornyokba csak elmozditható lépcsőzeten lehete feljutni, mert a 
most felmenetelül szolgáló rozzant falépcsőzet később illesztetett oda; s igy maga az egész 
vár donjonszerű volt, a melybe csak gyalog, felvonó létrán lehetett bejutni. 

E kapu ajtaja még most is régi szerkezetű, az jelenleg is felvonó hidszerüleg záródik. A kapu 
előpitvarában még most is meg van azon erős fatengely, mely rudakkal forgattatva emelte és 
eresztette le a kaput, hová az ellenségnek feljutni s azon áthatolni csaknem lehetetlen volt, 
mert a kapu felett kiszökellő zúzmű van, honnan kényelmesen agyonzúzhatták vagy 
forrázhatták (szurok és forróvizzel) az oda közelgőt. 

A kapupitvarból a vár négyszög alakú kis udvarára jutni, mely udvar 22 lépés hosszú (keletről 
nyugatra) és 10 lépés széles*A vár egész kerülete 100 öl.. Ez udvar keleti oldalán van a 



kétemeletes lakosztály. 1-ső emelete 5, a második 6 lakályos szobával; délkeleti szögletén 
magas négyszög védtoronynyal. 

A déli oldalt fedett vivó-folyosó foglalja el, mely most tyukketreczczé van átalakitva. A déli 
és a szintén vifolyosós nyugati oldal összeütközésénél egy hegyes fedelű kerek torony van, 
ennek boltozott alsó osztályában semmi ablak vagy üreg fölfedezhető nem lévén, ezen 
körülmény s most is meglevő erős vasajtaja mutatja, hogy az börtön, még pedig rémitő sötét 
börtön volt; de ennél még iszonyúbb börtönhelyiség is van a vár északi részének lépcsőzete 
alatt, oly kis rejtett ajtóval, hogy csak térden lehet oda becsuszni, egy sziklába vésett, 
tökéletesen sötét üregbe. A ki e rejtélyes zugba behatol, bizonynyal iszonyodva fog 
visszagondolni azon sötét korra, midőn emberek embertársaikat ily iszonyú pokolba dobták, 
hol a szerencsétlen elkárhozottak nemcsak a szabadság, de még a világosságtól is elzártan 
élve temettettek el. Még mostan is ott vannak ezen szerencsétlen élőhalottaknak rongyai, még 
most is látszik az ajtón az üreg, mit foggal rágtak ki a levegő és napsugaraktól megfosztott 
szerencsétlenek. A ki behatol az iszonyoknak ezen sötét tömkelegébe, az előtt a gyászos 
visszemlékeknek egész sora támad fel, felötlik az inquisitio minden kíneszközeivel, mely nem 
volt más, mint szervezett embergyilkolási mánia, mint egy népirtásra keletkezett borzasztó 
összeesküvése a türelmetlenségükben ördöggé vált papoknak és zsarnokoknak. E sötét üreg 
susogni látszik az itt kiszenvedettek hörgéseit, mintha kárhozatot mondana azon korra, mely 
ily kegyetlenül vad tudott lenni. De távozzunk, meneküljünk ezen rémhelytől, s vizsgáljuk 
meg a várnak még hátralevő északi részét. 

Itt földszint a drabantok szobája van, az e melletti mellékfolyosón egy 40 öl mélységű kut, 
melynek vize most kiapadott. Az északi oldal fenmaradt részét egy hétemeletes befelé 
keskenyedő négyszög bástya foglalja el, mely elcsapott fél fedelével magasan emelkedik a vár 
többi falai és védtornyai fölé, azokat és a vidéket uralogva. Ezen tornyot és az északi oldal 
külső falait is egymás fölé több sorosan helyezett vak alakitású félkör bodor (halbkreis 
bogenfries) futja végig, a mi a román épitészet határozott jellegét mutatja. F torony alsó 
részébe bele van épitve a vár sziklahegyének tetőcsúcsa; e sziklacsúcs egész a várfalak 
födélzetéig hat fel, s függőleges meredeken van lemetszve egészen a völgy szinvonaláig. 
Százados köris- és juharfák nőttek ki oldalából, de azok legmagasabb sudara sem közelitheti 
meg a sziklaszálnak tornyot hordó tetőcsúcsát. Ezen torony erőd fedeléből pavillonos kis 
tornyacs nyulik fel, oly kis belüreggel, hogy 6 ember alig férhet el benne. Ki ide felhág, azt 
szép kilátás jutalmazza meg, mert végig lehet innen pillantani a Törcsvár pataka átzajgotta 
szorosnak egész vonalán. A szorosnak összeszükülő előhegyei még innen e magasságból is 
elfedik a havasoknak büszke ormait, a Bucsecs és Királykő innen is rejtve van, de látszik 
északra a Keresztyénhavas szép sziklaszálas teteje, és a kúpidomú Kotla, a kettő között pedig 
szép visszapillantás nyilik a rosnyói völgyre és a Barcza távol homályába burkolt egyik 
szögletére, hol mint szép ködfátyolkép Hidvég és Földvár tünik fel szép várromjával, idább 
Rosnyó büszke fellegvárával, hátul a határszélt övedző szép hegylánczolatok, mellettünk 
mindkét oldalról gyönyörű idomú megmászhatlan sziklahegyek, a melyeket mégis 
megmászott Tököli hadseregével, mert a honvágy, a szabadság és honszeretet volt kalauza, s 
ezek oly érzetek, melyek már gyakran tevék a lehetetlent is lehetővé. Most a várban ágyú 
vagy másféle fegyverzet nem található, pedig egy 1837-iki leirás szerint Törcsvárában akkor 
még négy régi ágyú és egy fegyvertár volt, hol nagyon sok érdekes régi fegyver s a többek 
közt egy 13. századból való ritka szénségű lándzsa volt látható, ekkor még 12 drabant volt a 
várban, kik ősmagyarosan voltak veres kalpaggal öltözve, puskával, karddal fegyverezve, s 
mintegy a régi kor iránti kegyeletből, oldalukon Brassó város czímerével díszitett 
rézpaizsokat hordottak*Lásd Unterh. Bl. 1837. évf. 42–43. lap.. Most a régi 
fegyvergyüjtemény eltünt, a festőileg öltözött drabantokat is hiába keressük, helyettük nehány 



a brassai rendőrség egyenruhájába bujtatott vén invalidus lakja e várat, de a várnagy most is 
meg van, s azt 1867-ig a főkormányszék, most a ministerium nevezi ki; régibb hatásköre (mi 
birói és közigazgatási is volt) azonban megszünvén, inkább csak Brassó gazdászati ügyeivel 
foglalkozik*1868-ig volt honvédtiszt Ádámi volt a törcsvári várnagy, ő Brassóba más 
hivatalba tétetvén át, most a várnagyság üresedésben van.. 

A leirtam vár a maga idejében hatalmas erőd volt, mely a szorost kellőleg fedezte; mert annak 
torkolatja előtt feküdvén, a völgyet annyira elzárta, hogy – mint emlitém – alig marad hely az 
útnak és a patak medernek, s még ezen 40 lépésnyi közt is egy magas lőréses fal zárta el, mely 
még az áthidalt patak felett is folytatódott, egészen a várhegy sziklafaláig. Egy második ily 
védfal ettől 100 lépésnyire ismét átszegte az egész szorost. Most ezen falaknak csak csekély 
része áll, mert anyagját fölépitették a vár déli alján levő vámhivatal házaiba és raktáraiba. 
Hogy ezen roppant munkaerőt föltételező védfalak a várral egyidejüleg épültek-e? arra semmi 
adatunk sincsen, azonban e falak bonthatlan szilárdsága s két ölet meghaladó vastagsága 
mindenesetre nagyon régi korra útal. Marienburg a német lovagok művének mondja, mit alig 
hiszek, s azokat legfőlebb 1377-ben épültnek tartok. 

A törcsvári vám. 
Régen a törcsvári vám messze künn a határszélen volt a Veresfánál (ad rufam arborem), mely 
valamely régi elpusztult helység lehetett, 1377-ben azonban a midőn Törcsvára (a harmadik) 
felépült, a vámhivatalt a vár alá helyezték át*Lásd Unterh. Bl. 1837. évf. 42. lap., s azóta 
mindig itten van. 

Jelenleg a törcsvári szoros főleg a tömösi út elkészülte óta nagyon kevéssé van járva, s az 
ottani vámhivatal korántsem oly jövedelmező, a mint azt nagyszámu épületeiről, 
templomáról*A törcsvári vámnál 1753-ban az első kápolna a harminczados udvarán épült, 
1769-ben pedig a mostani az út mellett, s akkor önnálló hitközséggé alakult, pedig a hívek 
száma csak 90-re megy itt s a filiákban még vagy 150 fő van, s mégis külön lelkész van itt, 
kinek fizetése az államtól jár, de ilyszerű visszaélés a többi vámoknál is mindenütt előfordúl. 
s rakhelyeiről következtetni lehet; de nem igy volt ez mindig, mert mint fennebb is érintém, ez 
volt régi időben Erdély legjártabb határszéli szorosa, a keleti kereskedésnek útja, mikor az 
itteni vám igen nagy jövedelmet hajtott; a vám kezelése kezdetben a törcsvári várnagyok 
kezében volt, a mint egy fennebb közlött 1486-ki okmány tanusitja, később azonban, 
nevezetesen a nemzeti fejedelmek korszakában divatba jött a harminczadok haszonbérbe 
adása, mikor legtöbbnyire Brassó tartotta haszonbérben a törcsvári vámot, s hogy még a 
XVII. században is – bár ekkor már az európai kereskedés Erdélyt elkerülte – mily nagy volt 
itt a forgalom, mutatja az, hogy Brassó a törcsvári vámot három évre az akkor nagyon nagy 
összeget tevő 10,500 frtért vette ki, a mint az ide mellékelt szerződés bizonyitja. 

Nos Michael Eötves judex primarius ceterique senatores jurati ac tota communitas civium et 
incolarum civitatis Brasso damus pro memoria et in testimonium psen. Hogy noha a mi 
kegyelmes urunk fejedelmünk a Ttes, Méltóságos Rákóczi György Isten kegyelmességéből 
Erdély ország fejedelme nekünk kegyelmes urunk eő Nga az Törczvári vámot melyet eddig az 
réghi boldogh emlékezetű fejedelmek után ő Nnak is Kmes engedelméből és dispositiójábul 
az mi Brassó városunk birt, mostan fiscus keze alá vissza akarta tőllünk vétetni, mindazonáltal 
becsületes atyánkfiai által azért eő Nnak tett alázatos instanciánkra, könyörgésünkre, olyan 
kegyelmességét mutatta eő Nga hozzánk egész városul, hogy azon Törczvári vámot a die 1-o 
proxime futuri mensis may, három egész esztendeigh Tizenegyedfél ezer forint, pro flor. Nro 



10,500 summa arendáért ujabban megh hatta városul mi kezünknél és birnunk jövedelmét, 
hasznát város számára vennünk és percipiálnunk megh engedte eő Nga kegyelmesen; az mely 
Törczvári vámnak hasznáért és jövedelmeért mi is egész városul az 3 következendő 
esztendőre megh igérvén eő Nnak az tizenegyetfél ezer forintot in usuale moneta, ugyan az eő 
Nga kmes jó tetszésébül ezt a summát 3 terminusokon és ily renddel keletik az eő Nga 
Tárházában administrálnunk u. m. 1-ben ezen reversalis levelünknek bemutatásával együtt 
mostan de facto Fogarasban léte alatt eő Nnak negyedfél ezer forintját fl. 3500 meg küldgyük. 
Ismét az országnak mostan jövendő Generalis gyülésére, mely leszen az jövendő Majusnak 1-
ső napjára Fejérvárt viszont küldünk és administrálunk eő Nnak 3000 forintot, mely sumak 
fele az 10,500 forint summából megh maradandó 4000 forintot eő Nga is az mi Kmes urunk 
az eő Nga udvari gyaloginak szükségekre való posztó csináltatásra deputálván, az a fl. 4000 
summa nálunk marad kiért mi is itt Brassóban posztót készteni tartozunk eő Nnak és plenarie 
beszolgáltatni usque ad diem 1-me M. Septembris istius jam currentis anni: az meddig penigh 
azon vám mi nállunk és kezünknél leszen mind az alatt semmi nemű tilalmas marhát tudva 
szánszándékkal az vámon ez országbul ki nem bocsátunk, sem ki nem bocsáttatunk, valamiről 
eő Nnak specialis salvus conductusa nem lészen az kivivő embernél, sem mi magunk semmi 
affélét semmi szin alatt ki nem iktatunk és ki nem szerzünk, minden útakra is pedigh az 
melyek az mi Barczaságunkból az szomszéd országokra ki mennek ugy vigyázunk és 
vigyáztatunk, hogy sem szolgáló rend sem egyébb ember azokon az országokból ki nem 
mehessen, valakinél afféléknél is az eő Nga Salvus conductusa nem lészen a kibocsátásról, sőt 
ha valakihez efféle suspitiot arányozhatnánk az olyant megh foghattyuk és eő Nga kezében 
küldgyük kedvezés nélkül. Mely punctumoknak igazán és inviolabiliter való meghallására, 
tartására obligalyuk magunkat eő Nnak az mi Kmes urunknak, sub bona fide christiana ezen 
városunk közönséges pecséti alatt való levelünknek erejével és bizonyságával. Datum in 
civitae nostra Brassó die 4 mensis aprilis A. D. 1639. 

(L. S.)       Idem qui supra 
Judex primarius 
Jurati Senatores et 
tota communitas 
Civitatis Brasso. 

Lecta et cum suo vero originali collata per nos. 

Joannem Szalardi m. p. et Francisc. Pasztohi m. p.*Ezen hiteles másolat megvan Budán a 
kamarai levéltárban, közli egész terjedelmében gr. Kemény József Diplom. Transilv. T. VIII. 
195–197. lap. Lásd az erd. muzeum levélt. 

           (L. S.)     (L. S.) 

Sok tekintetben nevezetes ez okmány, mert az mutatja a törcsvári szoroson azon időben folyt 
igen nagy mérvű kereskedést, mutatja továbbá azt, hogy a posztógyártás mestersége 
Brassóban igen nagyban virágzott; de tanusitja – mi a történészre legfontosabb – azt, hogy a 
brassaiak akkor tájt nem csak tudtak magyarul, hanem ezen nyelvet használták diplomatikai 
és hivatalos érintkezéseiknél. Mind ez okokból a nyelvészetileg és irányilag is egyaránt 
nevezetes okmánynak egész terjedelmében való közlését szükségesnek itéltem. 

A törcsvári szoros kereskedelmi forgalma hovatovább emelkedett, ugy hogy nemsokára csak 
a bor-vámból bejött évenkint 50,000 ft*Sultzer Trans. Dacien, I. Th. 131. l.. 



A harminczadok haszonbérileg való kezelése még azután is divatban volt, mikor Erdély az 
osztrák házból való uralkodók alá jutott; rendszerint egy ember vette ki az egész ország 
harminczadát, ez aztán részletenkint adta ki, s roppant jövedelmeket szedett, mint Apor István 
uram és maga a gubernator Bánffi György is; de 1699-ben az udvar b. Thavonát Lajost a 
kamarai jövedelmek rendezésére leküldvén, ez a harminczadokat – melyeknek addig 
jövedelme az ország pénztárába folyt – osztrák mintára, azaz ugy rendezte, hogy abból az 
ország az ujabb időkig semminemű jövedelmet nem látott, most magyar firma alatti német 
kezelés foly. Különben a törcsvári vám, mint az itteni kalibások központi helye most is elég 
élénk, a 11 telep, mely Törcsvár (oláhul Brán) közös név alatt ismeretes, a vámnál épité fel 
községházát, egy nagy emeletes és terjedelmes épületet, mely bár melyik városnak is díszére 
válhatnék. Ez is, de leginkább nagy élénséget idéznek elő Törcsvárnak országos sokadalmai s 
hetenkint kétszer (szerdán és szombaton) tartott heti vásárai*Törcsvár heti vásárai régiek, 
országos sokadalmaira 1868-ban nyerte az engedélyt., melyekre nemcsak Törcsvár és a 
szomszéd szász és oláh helységek lakói, hanem Oláhország határ közeli részéből is igen sokan 
szoktak egybeseregleni. 

Ismerjük már a törcsvári szoros kulcsát, várát és vámhivatalát; de nem ismerjük magát a 
szorost, mely a váron túl még messze felnyulik, ugy hogy a határszél ide még jó három óra 
távolra esik, oly szép e szoros, annak vidéke oly regényes, ahoz annyi jó és rosz emlék van a 
multból csatolva, hogy az a tüzetesebb vizsgálatot és megútazást méltán megérdemli. 

A törcsvári szoros hadtörténete. 
Vannak többen a classititás túlbuzgó hivei közt, kik a törcsvári szorost már a rómaiak uralma 
alatt szerepeltetik, s mint Stenae névvel felruházottat állitják elő, de ezen elmélet, a mely 
Colonia Zerma-nak Zernyestnél való keresésével függ egybe, nem más mint puszta sejtelem, 
melyet semminemű okmány, se irott, se épitészeti nem igazol, mert e tájan még mindeddig 
semmi nyoma a római épitkezésnek elő nem fordult, minek következtében a római korral 
kaczérkodó classicitást mint alaptalant vissza kell útasitnunk. Azonban, hogy már a XI-ik 
században a törcsvári szoros volt Erdély Dunafejedelemségekkel s egyáltalán Kelettel való 
közlekedésének fővonala, arra némileg adatul szolgál az, hogy Szent László király Sándor 
Istvánt székely határőrökkel telepiti oda és várat épittet; hogy a német lovagok itt laktakor is e 
szoros volt a keleti közlekedés fővonala, tanusitja már maga a Dietrich lovag által ide épitett 
vár, s hogy később a szászok betelepültével is ez volt a kereskedés fővonala, azt a Nagy Lajos 
király által ide épitett jelenlegi törcsvári vár legszembeötlőbben bizonyitja. 

Fennebb előadtuk, hogy az ezen fölényét egészen a 17-ik, sőt mint több jel mutatja, a 18-ik 
század utó feléig megtartotta s csak ekkor szorittatott a tömösi szoros által háttérbe. 

Nem csak kereskedelmi előnyök emléke csatolódik e szoroshoz, hanem a történelem is 
emlékvirágokat füz kopár szikláihoz; mert a törcsvári szoros volt hosszú századokon át 
hazánk Keletet érintő és az onnan hazánkat fenyegető hadjáratok útja; győzelmek 
dicsőségének öröme találkozik e ponton a hazánkat annyiszor elboritott beütések bujával, s a 
mult idők eseményeinek egész sorozata füződik hozzá; illő tehát, hogy röviden érintsük az 
ezen szorossal kapcsolatos történeti eseményeket, s az itt ki- és bevonult hadsergek 
nyomdokait figyelemmel kisérjük. 

Hazánkra nézve mindenesetre nagy csapás s nemzetünk létszámának kevesbitésére szolgáló 
körülmény volt az, hogy a magyar nemzetet a keresztyénség terjesztésében túlbuzgó, vagy 



inkább Róma által arra sarkalt királyaink meghasonlásba hozák a rokon eredetű, de még akkor 
pogány vallást követő kunok és besenyőkkel. A rokon fajok, melyek itt nyugat ellenséges 
népei közt egymás támogatására s a szövetkezésben való önerősitésre lettek volna hivatva, 
vallási fanatismusból egymással tűztek össze s századokon át folytatták egymással szemben 
az elkeseredett irtóharczot, mely kun, besenyő beütéseket, a mongol dúlást, törökök vérengző 
hadmeneteit s annyi más szerencsétlen csapásokat hozott hazánkra. Ezen vétkes testvérharcz 
folyama alatt a kunok és besenyők nem egyszer ütöttek hazánkra a törcsvári szorosan át, s 
hazánk délkeleti szögletét: a kies Barczaságot elpusztiták és népteleniték, ugy, hogy Endre 
király a népéből kipusztult vidékre a német lovagokat telepitette le. A kunok és besenyők egy 
nagy része életerős nemzetünkkel való egybeütközésben elpusztult, megmaradott része 
felvette a keresztyén hitet s meghódolt; de alig multak el a kun és besenyő beütések, hogy 
nemzetünket ujból összeütközésbe hozták egy másik fajrokonnal: a keleti görög birodalom 
romjai fölött hatalmas birodalmat alkotott törökkel*Nagy Lajos alatt a magyar birodalom 
keleti határa a Duna volt, mert Oláhország és Moldova a magyar birodalomhoz tartozott. 
1343-ban éppen Törcsvárnál jött be Sándor oláhországi vajda a Barczán táborozó Nagy 
Lajosnak hódolatát bemutatni.; s azoknak előcsapatjai a tatárok, már 1345-ben a törcsvári 
szoroson beütöttek, s a Barczaságot, a többek közt Földvárt feldulván*Kővári Erd. történelme 
II. 16. lap.. 

1369-ben, a midőn Nagy Lajos a pápa kedveért a római hitnek erőszakos terjesztésére s főként 
a leölt minoriták megboszulására Miklós vajdát Oláhországba küldötte, ez a csatát és életét is 
elveszté; a győzelmes Dragomer Vlajkó ekkor Erdélybe is beütött, s a talmácshegyi Szent 
Miklós kolostort feldulta, sőt Szeli krónikájában oly valami foglaltatik, a mi Dragomernek a 
meglepett erdélyi vajda serge felett Törcsvárnál kivívott győzelmét is sejteti; de a király a 
Dunánál Gara Miklóst küldötte le; ez tönkre tette Vlajkót s a római hit és magyar korona előtt 
meghajtá*Batthányi Leges Eccl. III. 217.. Az ily meglepetéssel egybekötött beütések 
ellensulyozására Nagy Lajos a határszélen várakat emelt, azok közt Törcsvárát is a Barcza 
biztositására*Szeli krónik.. De a török mind fenyegetőbben közelg hazánk felé, 1391-ben már 
a Szerémségben, 1420-ban Hátszeg vidékén dul, 1421-ben pedig, mig Zsigmond a csehekkel 
folytatott vallási háborúban vesztegeté a nemzet erejét, a Barczaságra törnek be, Brassót 
beveszik, tanácsát elhurczolják. Nincsen bár rá egyenes adatunk, de igen valószinű, hogy a 
törökök e becsapásokat a törcsvári szoroson hajtották végre. 

1427-n Zsigmond király jul. 22. Brassóból elindulva a törcsvári szoroson hatott be Dán vajda 
trónra helyezése és Gyorgyeva vára épitésére*Kővári Erd. Tört. II. 46. lap.. 

1432-ben mig Zsigmond a huszitákkal, velenczeiekkel és törökökkel harczolt a pápa 
unszolásából, azalatt Vlad Drakula oláh vajda a törökökhöz átpártolván, ezeket a törcsvári 
szoroson Erdélybe vezette s a Barczaságot, Kőhalomszéket s a Székelyföld egy részét végig 
dulatva, a rabságra jutott nagyszámú népet barmokkal egybekötözve hurczolta ki a törcsvári 
szoroson. (L. Eder ad. Felm. és Lenk G. Lex. I, 217.) 

1438-ban mig Albert királyunk a cseh koronát vadászta, II. Murát szultán a vaskapunál 
beütvén, végigdulta Erdélyt s Brassó külvárosainak felgyujtása után a törcsvári szoroson 
vonult ki roppant zsákmány és 70,000 fogolylyal*Marienburg Siebenbürgens kleine 
Geschichte 71. lap.. 

1445-ben Hunyadi János a törcsvári szoroson ment Dán vajdát Oláhország trónjára emelni, s 
következő 1446-ik évben szintén itt ment be az előbbit trónjáról elüző és Erdélybe is török 



segélylyel beütött Drakula vajda megfenyitésére*Kővári Erd. Tört. II. 69–70 lap és Unterh. 
Bl. 1837. évf. 42. lap.. 

1529-ben a szultán által Zápolya támogatására küldött Péter moldvai vajda, a Bécscsel 
czimboráló brassaiak megfenyitésére háromszor ütött be, s Brassót két vesztett csata és 
fellegvára bevétele után meghajlitá. Minden arra mutat, hogy ezen beütéseinek útja 
mindannyiszor a törcsvári szoros volt. 

1595-ben Báthori Zsigmond Szinán pasha ellen inditott merész hadjárata alkalmával az őt 
győzelemre segített 16,000 székely felett Törcsvár alatt tart szemlét, azokat Kornis Farkas és 
Mindszenti Benedek vezénylete alatt beinditá s Szinán seregeit a Dunánál tönkre tevén, Oláh 
országnak Erdélyhez csatolásában a török is beleegyezett*Kemény János önéletleirása 21, és 
Erd. Tört. Adatok III. 30.; de nem sokára a létfeltételüket képező erdélyi szövetségtől az 
oláhok vajdái elhajolván, osztrák zsoldba álltak, s külellenséggel törve hazánkra, nem egyszer 
hoztak vészt és romlást; ilyen volt a történelmünkben rémes szinezetben feltünő Mihály vajda, 
kit a midőn Miriszlónál a magyar sergek tönkre tettek, Brassó felé menekültekor fia Petrasko 
meg akart segiteni; de a Törcsvárnál elébe állott székelyek és brassaiak visszakergették*Lásd 
Georg Krauss Tract. Rerum belli: ab anno 1599–1606, megjelent Fundgr. I. 168.. Utódja a 
brassaiakkal szövetséges Sorbán vagy Ráduj vajda 1603-ban kétszer jött be a törcsvári 
szoroson, előbb Székely Mózes vezérei Imecs és Makónak, azután magának Székely 
Mózesnek Brassónál való legyőzése és elejtésére. 

1611-ben ismét itt jött be a Brassó által behivott Ráduj Báthori Gábor felett győzelmet aratni, 
de ez év september 10-én a törcsvári szoros remegve menekülőként látta Ráduj uramat futni, s 
nem sokára követte Forgács Zsigmond nádor uram is, ki september 18-án Báthori és Omer 
pasha serge elől Törcsvárhoz huzódott, s itt a havasok közé menekülve veszté el azon 
babérokat, melyeket az őket behivó brassaiak kilátásba helyeztek volt. 

1613-ban sept. 3-án a törcsvári szoroson jött be magyar Ogli pasha 40,000 emberrel s négy 
hétig Brassó alatt táborozva, a tatár khán megérkeztével october 11-én indult a 
Keresztesmezőre Bethlen Gábor trónra helyezése czéljából*Lásd Blätter für Geist s a többi 
1846. évfolyam 282. lap.. 

1636-ban a midőn az ellen fejedelemként fellépett Bethlen István Rákóczi György ellen a 
portát annyira felharagitá, hogy ez Bethlennek segédhadat adott és a szilisztriai pashát a 
Rákóczival szövetséges Máté vajda és Erdély ellen inditá, Rákóczi a vajda segélyére 
beinditott segédsergeket Törcsvárnál öszpontositá; egy igen érdekes levelet birunk, mely 
Rákóczi hadkészületeit egész terjedelmében ismerteti, itt mellőzve többi részét, a Törcsvárnál 
összpontositott székely haderőre vonatkozó részét közlöm: „Kinán basa 12 die szállott 2 ezred 
magával Bukarest mellé, Máté vajda is szembe volt vele és külön táborban vagion tőlle vigyáz 
is igen magára, ha meg nem csalnák; még eddig tatár, sem a moldvai vajda mellette nem volt, 
mi mihentest (igy) megértettük, hogy Kinán basa oda jött az elmult hetfőn az széli hadból 
1000 lovast, 500 gyalogot, tegnap még reggel Háromszékből 1000 lovast, 500 gyalogot, ma 
pedig Udvarhelyszékből 1000 lovast, 500 gyalogot bocsiatatunk Törcsvárhoz. Ott benn is 
Dániel Mihály és Petki uramékkal vagyon 5000 ember; minden bizonnyal higyje Kmed 
Csíknak a mi ordonatiot adtunk, ha ugyan meg értik, hogy az tatár vagy az moldovai vajda 
jönne az sánczban 3000 embert hagyván, magokat válogassák egybe mintegy 6000-en 
menjenek reá Kinán basára, s valamint a jó ur Isten ad próbálják meg, ha pedig Máté vajda 
hivatná is őket segitségre ugy is elmenjenek s megsegitsék Máté vajdát stb*A nov. 20. 
Déváról keltezett és a fejedelem által sajátkezűleg irt érdekes levél megvan Kemény Józs. 



kézirat gyüjt az erd. Muzeum irattárában Suppl. ad Appar. Epist. II. 2. lap..” Ezen levél igen 
érdekes adatot nyujt a székelyek akkori nagy haderejéről, mert e levél szerint a keletről várt 
támadás ellen csak Csik-, Háromszék és Udvarhelyszék 15000 harczost állitott ki; pedig 
ugyanekkor a fejedelem Magyarhonba menő táborában is igen feles székely hadak voltak 
elannyira, hogy a szalontai csatát (october 6-án) leginkább a székelyek vívták, s hogy ott 
nemcsak maros- és aranyosszéki, hanem háromszéki és csíki hadak is voltak, mutatja az is, 
hogy a november 6-án létrejött borosjenői békét aláirók közt ott találjuk Nemes Tamás 
háromszéki főkapitányt, Kálnoki Istvánt, Domokos Ferencz és Pált, Henter Andrást, Apor 
Lázárt s sok más beföldi székelyt. De folytassuk szemlénket a törcsvári szoros hadtörténelme 
felett. 

1659. oct. 15-én II. Rákóczi György a törcsvári szoroson ment ki Minye vajdával 
szövetkezni*Lásd Kemény Józs. Appar. Epist. X. 115–121.. 

1690-ben Tököli hadsergének előcsapatja vívta e szorosban a fennebb már előadott kétszeres 
győzelmet. 

Tököli kiszoritása után is megkisérlette Törcsvárnál betörni s Daróczi jeles kapitánya által 
vezetet kuruczai decz. 30-án a törcsvári szoroson áttörve Zernyestig nyomultak, innen 
azonban heves csaták után – melyekben a hannoverai hg is elesett – visszanyomattak, az 
osztrákok aztán beütöttek Oláhországba, hogy Kimpelungban Tököli sebesültjeit és betegeit 
leölve, ily nyomorult tettel koronázzák e hadmenet sikereit. 

1788-ban a beütni akaró törökökkel vívtak itt véres harczokat a székelyek*Lásd 
Unterhaltungsblätter für Geist stb. 1837, 50. lap.. 

1848–49-ki szabadságharczunkban ha a törcsvári szoros nem játszott is valami fontos 
szerepet, de a kergetett osztrák sergek, és a beütő oroszok által érintve volt. Igy 1849-ben 
márcz. 19-én a vállalkozó szellemű, de hadmozdulatainak kivitelében szerencsétlen Heydte, a 
feketehalmi csata folyama alatt a magyar sergek oldalba való támadására vállalkozott; a 
marosszéki 87. honvédzászlóalj által azonban idejében észrevétetvén, nemcsak visszaveretett, 
hanem a főseregtől elvágatván, a törcsvári szoros felé kergettetett a Pap Vilmos 
parancsnoksága alatt utánna robogó székelyek által, kik ha beérhetik Heydte páni félelemtől 
meglepett sergét, annak rosz napot csináltak volna; de Heydte a futásban utolérhetetlen volt, s 
20 órai eszeveszett szaladás után kimenekült, éhség gyötörte sergével Oláhországba. Azonban 
nemcsak ő, hanem futott az osztrák fősereg és a Brassóban volt 12,000 muszka is a tömösi 
szoroson ki, s igy egész Erdély ki lévén az ellenségtől tisztitva, Bem elrendelte a határszéli 
szorosok megszállását és megerőditését. A törcsvári szoros ellenséges beütéseknek helyet 
engedvén, szintén nem kerülte ki a figyelmet, s márczius végével Pap Vilmos honvéd őrnagy 
parancsnoksága alatt a 86-ik honvédzászlóalj egy része a törcsvári szoros megszállására 
rendeltetett. April 1-én a határparancsnokság az őrnagygyá előléptetett Krasznay Pálra 
ruháztatott át, helyette Bocskor Ferencz vevén át a zászlóalj parancsnokságát. A 86-ik 
zászlóalj itt levő részének tisztjei (kiket kitudhattam) voltak: zászlóaljparancsnok Bocskor 
Ferencz; Salamon Károly, Kristó Ferencz és Sánta századosok; Miklóssy György főhadnagy; 
Sándor György és Pongrácz Ferencz hadnagyok. 

Ezenkivül Törcsvárnál volt a Hétfaluban alakult 126-ik honvédzászlóalj két százada, 
melyeknek tisztjeit már Hétfalunál megneveztem. 



Tüzérség három kis tábori ágyú – a magát a feketehalmi csatában már kitüntetet – Korányi 
tüzér főhadnagy parancsnoksága alatt; lovasság egy szakasz Kossuth-huszár. A törcsvári vár a 
hadászat újabb igényeinek már többé meg nem felelvén, a szoros parancsnok újabb erőditési 
művekről is gondoskodott, s a határszél közelében Mojesden felül, egy mellvédes sáncz 
övedzte védtöltést emeltetett, és a törcsvári vámon felül egy hidnál, – mely a szoros 
hadászatilag legerősebb pontját képezi, s mely a csata elfogadására legalkalmasabb – hídfőt s 
más védműveket emeltetett. 

Jun. 20-án kora reggelén a midőn Lüders főserge a tömösi szorosban megkezdette támadását, 
ugyanakkor Engelhard 10,000 emberrel közelitett a törcsvári szoroshoz. 11 óra tájat a külső 
sánczoknál őrségen levő Salamon Károly jelentést küldött, hogy Lacrucsánál (a határszéli 
hegyél) mutatkoznak az oroszok. Krasznay rendelete az volt, hogy megtámadtatás esetében 
tartsa fel az ellent meddig lehetséges, s azután folyton harczolva huzódjék vissza a hidfőhöz, 
hol az egész zászlóaljat a sánczokba beállitva a harczot elszántan várták, s bizonnyal 
Engelhard oroszai itt is oly ellentállásra találtak volna, mint Lüders sergei a Tömösnél, 
honnan a folytonos ágyúzás áthallatszott; de Engelhard nem mozdult, azon (később 
megtudott) okból, hogy rémitő sáros útakon kelletvén ez orosz seregnek átvergődnie, a lovak 
és a legénység is annyira ki voltak merülve, hogy kénytelenek voltak pihenni. Csak 5 óra felé 
jött az előőrsön levő századtól jelentés, hogy az orosz táborban előnyomulási mozgást lehet 
észrevenni. A honvédség feszült figyelemmel, elszántan s epedve várta a perczet, midőn 
fegyvereit összemérheti az ellenségével, a kartácsra tölött ágyúknál égő kanóczczal álltak a 
tüzérek; a kis csapat minden harczosát zrinyies elszántság hatotta át, s kétségtelenül a véderő 
ily hangulatában s előnyös hadállásában, oly fogadásban részesitette volna a muszkákat, hogy 
azt nem egyhamar feledték volna el; de a hősies elszántság e magasztos, s nagy tettekre 
buzditó perczében érkezett Krasznayhoz egy futár, a Kis Sándor sebesültével a 
parancsnokságot átvett Daczó Zsigmond alezredestől, ennek irásbeli rendeletével, melyben 
tudatta, hogy a muszkák a tömösi véderőt szétverték s Brassó felé nyomulnak, hogy tehát a 
Törcsvár szorosi őrizet visszavonulása el ne vágassék, egy félszázadot hátrahagyva, a többi 
csapatokkal azonnal vonuljon vissza Földváron át Málnásra a háromszéki haderővel 
egyesülendő. Fájó szívvel engedtek honvédeink a kényszerüségnek, s mindenik irigyelte 
Pongrácz Ferenczet, ki félszázaddal hátvédül hátamaradott. A visszahuzódás Zernyest, 
Feketehalom és Földvár felé történt az éj sötét leple alatt, s hogy ideje volt a visszahuzódást 
megkezdeni, azt tanusitja a Brassó felől előszáguldó kozákok többszörös támadása, melyeket 
azonban honvédeink mindig visszavertek. Pongrácz félszázadával a törcsvári hidfőnél bevárta 
a muszka előőrsök támadását s azokat többszörösön visszavetette, s csak midőn a sereg zöme 
közeledett, kezdette meg visszahuzódását, a mit oly tapintatosan hajtott végre, hogy egyetlen 
embere sem esett el. 

A törcsvári őrségnek nemsokára nyilt alkalma Törcsvárnál fékezett harczkedvét kielégitenie, 
mert Málnástól Tusnádra huzódva egyesült Gál Sándorral, s azután résztvett az eresztevényi, 
kökösi, szemeriai, szentgyörgyi és segesvári csatákban, hol Bem rendeletéből azon kevesek, 
kik a vérengző csaták áldozataivá nem lettek, fegyveresen haza oszlottak*Tisztei közül sokat 
hurczoltak börtönbe. Őrnagyuk Krasznay Szebenben kötél általi halálra itéltetett, mi 8 évi 
várfogságra lett átváltoztatva, miből 4 1/2 évet töltött Olmütz várában, most fogarasi 
honvédparancsnok.. 

A muszkák által megnyitott úton jul. 15-én szintén a törcsvári szoroson jött be a Clamm-
Gallas által vezénylett osztrák hadsereg Heydtetől kalauzoltatva, ki szégyenletes futása 
alkalmával megtanulta volt itt a járást. És most miután a törcsvári szoroshoz füződő hadi 
események felett szemlét tartánk, tekintsük meg magát a szorost is. 



A törcsvári szoros és lakói. 
A törcsvári szoros szép tájfüzére mellett azért is érdekes, mert be van népesitve, mert a már 
fennebb emlitett váron alul levő 3 havasi telep mellett a váron felül a kalibásoknak még 8 más 
telepét találjuk. Ezen havas lakok egy kis része az 1839-ki határszabályozáskor Oláhországtól 
szakadtak ide, legnagyobb részük s legujabb időben huzódott be a szomszéd fejedelemségből; 
de vannak itt ős vagy legalább régi lakosok is, még pedig eloláhosodott czigányok. Ezekre 
vonatkozólag Ulászló 1500. márcz. 3. Budáról Bozyni Péter erd. vajdához intézett 
rendeletében mondja, hogy Törcsvárhoz (ad castrum Thewrch), melynek gondozását (ad 
conservandam) Brassónak engedtük át, rég időktől fogva czigányok tartoztak, kik felett 
mindig az ottani várnagyok gyakorolták a felsöbbséget; most azonban a te embereid azokat 
itélni s nevezett várunktól elvonni akarják; mivel pedig azon várnak ugy is kevés jövedelme 
van, rendeljük, hogy embereid, se senki más nevezett egyiptusiakat vagy czigányokat (Egyptii 
sive cingari) a vártól elvonni ne merészelje*Eredetije brassai levélt. Nr. 264. közli 
töredékesen Marienburg Geogr. II. p. 362.. 

Ezen okmány adja a kulcsot kezünkbe azon körülmény megértéséhez, hogy miért nevezik az 
itt lakókat kalibásoknak, s hogy miért van köztük olyan sok hirtelen barna*Tehát e nép 
czigány-oláh keverék és nem külön népfaj, mint az Mayer Conv. Lexiconjában szerepel.. 

Hogy a törcsvári szoros régi lakói minő viszonyban voltak a várhoz, s minő szolgálmányokat 
tettek, arra nincsenek adataink; de az újabb lakokra, vagy telepitvényesekre nézve birjuk az 
1761-ben jan. 3-án Bakó József és Pap Sámuel kir. táblai irnokok által végrehajtott urbéri 
összeirást, a melyet – mint az itteni birtokviszonyokra sok érdekest tartalmazott – több 
pontjaiban ismertetni jónak látom. 

Törcsváron a kir. haszonvételek, szántók, kaszálók allodialis havasokon kivül mint földesuri 
javadalmak be vannak jegyezve: 1-szor kaliba taxa, minden gazdától évenkint 1 m. trt., 
özvegytől 50 denár. 2-szor vagusok taxaja 1 frt minden letelepedő gazdától. 3-szor lakadalmi 
reditus: minden letelepedni akarótól pro scheda dispensatoria esketéskor 1 ft. 4-szer 
Fundusok redentiója: egy forint illetékű birtok örökölésekor 10 m. ftot, fekvő birtok cserénél 
felét. 5-ször bárány dézma: törcsvári határon telelő 20–40 juhért 50 den., Oláhországban 
telelő 20–40 juhert 60 den. 6-szor méh dézma: minden rajért 12 den. 7-szer szopó borjú 
proventus: minden borjuért 1 1/2 meszely vaj, meszelye = 36 den. 8-szor a keseriákból 
(sajtkészités) való proventus az édes sajtért taxát fizettek, mi 1760-ban 70 m. ftért lett kiadva. 
9-szer birságolás. 10-szer husz havas haszonbére; ezek egy-egyeért a jobbágyok 1–1 m. ftot, 
2–2 sajtot fizettek évenkint, ha a haszonélvező elhalt, jogutódja az átruházáskor minden 
havasért 12 ftot fizetett. 

Ezen kivül jobbágyi szolgálmány fejében tartoztak a város allodialis rétjeit lekaszálni, a 
szénát felboglyázni, e mellett a bligeria, vagyis a kastély számára szükséges fa meghordása, a 
drabantok élelmi czikkeinek Brassóból való kivitelére hetenként egy, vagy ha szükség volt 
több fuvart állitani; az első és másod harminczados számára 12 1/2 öl fát vinni, és a kastély, 
urak gyümölcsös kertje, vámépületek kiigazitásához anyagot hordani, napszámot adni. 

Az 1819-ki urbéri összeiráskor a Törcsvárkori jobbágyok bevallása nyomán ezek jegyeztettek 
be: 

 Rfrt. kr. 



A jobbágy lakásáért évenkint – 50 
A nőtlen jobbágy lakássai – 25 
Ha abban más valaki lakik, ez fizet – 50 
Az özvegy – 25 
A miserabilis – 12 1/2 
A neo advena és vágo – 50 
A törcsv. határon legelő 1–10 juhért – 1 
A törcsv. határon legelő 20–40 juhért – 25 
A törcsv. határon legelő 40–60 juhért – 37 1/2 
A törcsv. határon legelő 60–80 juhért – 50 
Az Oláhországban kitelelő juhnyájért – 30 
Minden borjuér – 9 
Rétváltság egy uradalmi szekér szénáért – 4 
A 20 havas mindenikének évi haszonbére 1 40 
Ványoló fürészmalmokért, melyek a jobbágyok birtokában vannak, évenként 8 20 

 
Ezen kivül tartoztak az uradalmi réteket megkaszálni, szénát megtakarva boglyába rakni, az 
uradalmi gyümölcsösökhez vesszőt hordani, napszámost adni, a vizárkokat a malom mellett jó 
karban tartani s hetenként egy előfogatos szekeret az élelmi szereknek Brassóból a várnagy és 
drabantok számára való szállitáshoz adni. 

Ezen kivül dézma minden gabonától, ingyenes beszolgáltatással, és méh dézma rajonként 6 
krajczár. 

Az igazságszolgáltatást első folyamodásilag a törcsvári várnagy gyakorolta, honnan a 
fölebbezés a brassai törvényszékhez történt. A törcsvári várnagyok rendszerint magyarok 
voltak s azok az itteni néppel gyöngédebben és kegyeletesebben bántak; a fizetett bér és 
szolgálmányok, mint a fennebbiektől kitünik, kevéssé voltak terhelők, a havastáj úttalan 
vidékein szétszórtan lakók ritkán jöttek érintkezésbe a földesurak és azok embereivel, s igy 
nagyobb szabadságot és függetlenséget élveztek a térségen lakó tizfalusiaknál; e mellett a 
nagyon olcsón kibérelt havasok gazdag és alkalmas legelőt szolgáltattak a nyájak számára, 
csekély, 50 kr. évi fizetésért mindenki lakot épithetett a vadonban; mind ez hatalmas inger 
volt arra, hogy a szomszéd fejedelemségek sanyarú sorsban élő, s a féktelen hivatalnokok által 
zaklatott lakóiból mind többen-többen telepedjenek ide. 1848, a melylyel oly kevéssé 
rokonszenvelt e nép, az egykor alárendelt jobbágyokból itt is szabad polgárokat teremtett, a 
magyar állam megváltá a területet, melyet addig csak használtak, taxájokat, dézmájukat 
kárpótolta; az addig csak haszonélvezett 20 havasból méltányos osztályrészt juttaott nekik, 
szóval: szabaddá, önállóvá és az addig csak haszonélvezőket földtulajdonosokká tette. Ennyi 
jótétemény, ennyi áldozat, valóban kiérdemelné e népességtől, hogy melegebben érezzen e 
velök oly sok jót tett haza iránt, s annak határszélén ne legyen az ellenségnek kaput nyitni 
kész ellenfél, hanem e hazát fedező és azt oltalmazni kész határvéd. 

A törcsvári szoros havas telepei a Törcsvár vagy Brán összitő név alatt foglaltatnak egybe; 11 
havasi községet alkotnak, a melyek ugyan nincsenek a község fogalmának megfelelőleg 
csoportositva, hanem a Királykő és Bucsecs lapályos előhegyein és az ezek közé bemélyülő 
völgyületekben rendszer nélkül szétszórt, egymással semmi összefüggésben nem levő 
majorokat, vagy farmokat alkotnak; nincs sehol e lakokhoz vezető, azokat egymással 
egybekötő út, a minek következtében a közlekedés itt kizárólag lóháton vagy gyalog történik, 



kivételt csak a Törcspataka szük völgyében levő Simonpataka s Alsó-Mojecs képez, hol a 
lakházak rendszeresebben vannak épitve s útczasort képeznek, s hol a határszél felé huzodó 
bár nagyon rosz állapotban levő úton szekérrel is lehet közlekedni. 

Mielőtt tovább hatolnánk, röviden jellemeznem kell e havastáji népet, előtüntetve annak 
szokásait, öltözetét és műveltségi állapotát. 

A törcsvári kalibások még most is valódi nomád életet folytatnak, állandó lakhelyük ugyan 
van, de ők maguk nyájaikkal folyton vándorolnak egy helyről a másikra, egyik országból a 
másikba; itt egy darab középkort látunk átültetve a XIX. századba. A váron alól lakók ha 
ritkán is, de érintkeznek a térség és a városok műveltebb népével, miért ezek némileg 
szelidültek; a váron felül lakók azonban teljes elszigeteltségben csak nyájaikkal élnek, s 
szétszórtságuk miatt egymás közt is ritkán érintkeznek; igy ezek az Oceania távol szigeteinek 
vad népeitől nem sokban különböznek; az emberi társadalom, az állami lét czéljairól, jog- és 
kötelességről mi fogalommal sem birnak, iskola, népnevelés ismeretlen fogalom előttük; alig 
tudják, hogy van ember, ki irni tud, alig sejtik, hogy az embert műveltség teszi emberré; ők 
nem gondolják, hogy az embernek lehet más létczélja, minthogy 5 éves korától vénségeig 
nyájakat őrizzen; de különben békés nép, a havas lakók jellemző becsületességével s 
butaságuknak nem ők okai, hanem rút önzéstől áthatott papsága, mely e népet készakarva 
kiskoruságban tartja, hogy könnyebben zsarolhassa. Foglalkozásuk csaknem kizárólag a 
marhatenyésztés és csempészet, a legujabb időben a földmíveléshez is némi hajlamot 
kezdenek mutatni, a mennyiben tanyáik bekeritett kerteiben egy kevés kukoriczát itt-ott 
vetnek. 1848 előtt szinlett szegénységet mutattak, mert ha az inspectorok gyarapodásukat 
észrevették, ahoz képest emelték a bért; most azonban, miután a koldusmez ürügyére nincsen 
szükségük, kezdenek csinosodni lakhely- és öltözékben is. Öltözetük inkább az 
oláhországiakéhoz huz; a nők turbánt kötnek, oldalt gombolódó hosszú irha mellényt s 
bocskort viselnek; nők és férfiak kevéssé gondozott hosszú hajukat a szemöld felett 
egyenesen keresztül nyirják, miáltal mogorva sötét arczuknak sajátságos vad és visszataszitó 
kifejezést adnak; különben is arczra rútak, termetre kicsinyek, vaskosak, nehézkesek. Nő és 
férfi mindig zömök havasi lovon jár, a szekeret nem igen ösmerik, legfölebb kétkerekű taligát 
lehet nagyon ritkán látni; minek oka az útak teljes hiányában a városokkal való ritka 
érintkezésükben keresendő; mert kevés igényeik otthon leginkább juhaik által kielégithetők, 
annak teje adja csaknem kizárólagos eledelüket, gyapja, bőre ruhájukat; különben ezen 
ömagukra útaltatásuk korábbi elzártságuktól is származik, mert 1840-ig a pestis ellen huzott 
cordonon kivül esvén, Erdélylyel csak a veszteglés (contumacia) kiálltával közlekedhettek 
volna, mely körülmény távol tartotta hazánktól, mig az oláhországi részen közelben 
semmiféle város nem levén, oda sem mentek. 1840-ben a védvonal (cordon) a határszélhez 
tétetvén ki, a veszteglő-intézetek Oláhországtól zárták el rögtön, miért az államtól némi 
kárpótlást nyertek*Lásd Bl. für Geist 1842. évfolyam 152. és köv. lapjain.. 

Fennebb emlitém, hogy e vidék ős lakói czigányok voltak, honnan a kalibás elnevezés, mi a 
későbbi települőkre is alkalmaztatott. Azt is emlitém, hogy a legkülső telepek az 1839-ki 
határkiigazitáskor Oláhországtól csatoltattak ide; de az itteni telepitvényesek legnagyobb 
része ujabb bevándoroltakból áll, kiket részint azon daco-román tendentia hozott ide, mely 
hazánk keleti és déli határain mindenütt, még a tömör népességű Székelyföldön is az oláh 
elemet nyomja befelé, részint pedig ide hozta az itteni szabadabb lét; igen sokan kerestek e 
havasokban menhelyet otthon elkövetett bűnök miatti üldöztetés ellen; és hogy ezen 
betelepedés igen nagymérvű volt, megitélhetni abból, hogy 1785-ben 1000 lakházban 4458 
lélek volt itt, kiknek száma ma megközeliti a 10,000-et*Tehát a bevándorlás által itt 5600-el, 
Zernyest s szomszédos faluiban 3000-el, a tizmagyar faluban legalább 10000-el szaporodott 



az oláhok száma. E szerint csak a Barczaságra vagy 19000 oláh huzódott be Oláhországból e 
század folytán.. A bevándorlás általi népszaporodás nemcsak e havasi telepekben, hanem a 
bennebb eső oláh falukban is éppen ily mérvű volt, s ez okon, de azért is, mert ama falukat 
később szintén meg fogjuk látogatni, itt együttesen fogom azok népességi mozgalmának az 
ide csatolt táblázatban kimutatását adni. 

Törcsvári járás. 

 

(Az 1871-ki hivatalos népszámlálás alapján.) 

Község neve  házak  férfi  nő  összesen  római kath.  gör. kath.  gör. keleti 

 ágost. evang.  helv. hitü  unitárius  izraelita  terület 1600 � 

öles holdakban 

Törcsvári vám és veszteglő-intézet  21  42  60  108  47  8  4  42 

 7  –  –  9212 

Fundata  138  298  345  643  –  –  643  –  –  –  – 

 8811240 

Magura  92  222  240  462  –  –  462  –  –  –  – 

 83194 

Felső-Mojecs  122  255  280  535  –  –  535  –  –  –  – 

 2074882 

Alsó-Mojecs  367  702  823  1525  6  –  1517  –  2  –  – 

 42631415 

Pestyere  119  202  285  538  –  –  538  –  –  –  – 

 197545 

Poarta  178  342  426  768  27  –  741  –  –  –  – 

 150621397 

Prediál  102  200  233  433  –  7  420  –  –  –  –  536 

859 

Simon  267  604  645  1249  –  –  1249  –  –  –  – 

 2040562 

Szirnyea  153  273  329  602  –  –  602  –  –  –  – 

 1737214 

Szohodol  271  493  517  1110  –  –  1110  –  –  –  – 

 1662118 



Pojana-Meruluj  321  856  883  1739  2  –  1737  –  –  – 

 –  10776372 

Szunyogszeg  485  996  1047  2043  –  –  2043  –  –  –  – 

 112761383 

Ó-Tohán  494  1053  1028  2081  7  2058  13  3  –  –  – 

 4444145 

Uj-Tohán  192  408  434  842  –  –  842  –       –  –  – 

 4236 693 

Vledény  341  682  767  1449  15  –  1412  –  22  –  – 

 5086834 

Zernyest  600  1291  1471  2762  44  2  2677  28  2  1  8 

 29463357 

Összeg:  4263  8970  9919  18889  148  2075  16551  73  33  1  8 

 9674190 

 

 

A törcsvárköri 11 (a táblázatban felül levő) havasi telepnek e szerint van 9,722 lakosa, a miből csak 

133 magyar, a többi mind oláh. E népesség szomorú műveltségi viszonyait előtünteti az, hogy irni-

olvasni tudó az oláhok közt csak 450, csak olvasni tudó 33 van. 

 

Ezen nép – a mint fennebb kimutattam – régen is jobb sorsban részesült, mint a Törcsvárhoz 

tartozott magyar faluk, s jelen állapota is sokkal kedvezőbb; mert már is emancipálta magát a brassai 

szászok nyomása alól, mig a magyar községek inkább mint valaha, ki vannak téve az önkény 

nyomorgatásainak. Ugyanis, a mint már Hétfalu leirásánál tüzetesen kifejtettem, Törcsvár és 

tartozandóságai egészen a 17-ik század második szakáig Fehérvármegyéhez tartoztak; de a hogy 

Brassó Törcsvárát megszerezte, azonnal elkezdette tervét, miért e várra oly igen vágyott: 

tartozandóságainak Brassó-vidékhez való kebelezését létesiteni; s ekként csatolta a 13 szász 

községhez, – miből Brassó-vidék állott – a Törcsvárhoz tartozó 27 községet. Ezen a barczasági szász 

népességet kétszeresen felülmuló néppel könnyű volt elbánni 1848 előtt, midőn ama 40–50 ezernyi 

nép egyetlen szavazattal sem birt; midőn a közigazgatásnak más ágát az inspectorok mogyorófa 

pálczájánál nem ismerték. De 1848 ezen szegény népet is fölemelte, s őket – kik addig csak nagy 

terhet hordoztak, de jogot nem ismertek – szabadokká és egyenjogú polgárokká tette, mit ha 

függőben tartott is a felszabadulás nagy korszakára következett zsarnokság, de 1861 ujból érvényre 

emelte. S ez nem csekély aggodalmat okozott a mindenhatóságukat féltő szászoknak másutt is, de 

főleg a Barczaságon, hol 25,927 szász mellett 77,943 oláh-magyar lakik; tehát az ezek általi 

majorizálást mesterkélt fogásokkal játszották ki s 1863-ban b. Reichenstein segélyével oda hatottak 

az udvarnál, hogy a törcsvárköri oláh községeket Fogaras vidékéhez kebeleztessék; minek 

következtében az udvari korlátnokság 1863-ban 456. sz. alatt rendeletet küld a főkormányszékhez, 



melyben mondja, hogy Brassó városának mult év april 23–24-én tartott tisztujitása alkalmával tett 

fölterjesztése következtében, ő cs. k. felsége f. év jan. 20-ról kelt határozványával meghagyni 

méltóztatott: hogy a törcsvári uradalomhoz tartozó törcsvári községek: Szohodol, Poarta, Predelu, 

Simon, F. és A.-Mojecs, Fundáta, Szirnea, Pestera és Magura (alosztályaival), valamint Zernyest, Uj- és 

Ó-Tohán, Vledény és az előbb katonai rendszer alatt állott Szunyogszeg is a közigazgatási felosztás 

általános megvizsgálásáig, Fogaras vidékéhez kebeleztessenek, minek következtében az odacsatolás 

siető keresztülvitelét elrendeli*Ezen Nádasdi és b. Reichenstein aláirásával Bécsben 1863. febr. 4-én 

kelt rendelet megvan a főkormányszék levéltára 5599/863. szám alatt. Különben a Királyföldön a 

szász majoritás mesterkélt fenntartása czéljából, a közigazgatási területek összevissza hányása 

mindenhol napirenden volt, ezekre furcsa adatokat lehet találni a főkormányszék 20,758/863, 

22,749/863. sz. alatt; akkor a szászok törvényhatóságaikat nem tartották oly noli me tangere virágnak 

mint most.. A mi meg is történt, mert Fogaras vidék akkori főkapitánya 1863. junius elejéről jelenti*E 

jelentés megvan a főkormányszéki levéltár 21,225/863. A korlátnokság tudomásul vétele 

26,027/863., hogy az elrendelt bekebelezés megtörtént; s azóta a fenn elősorolt 17 község Fogaras 

vidék törcsvári vagy bráni járásaként szerepel. A korlátnokság fennhivatolt rendelete végén emlitést 

tesz a 10 magyar faluról is, s mondja: kérdésben forgott, hogy a törcsvári uradalomhoz tartozó többi 

helységek, u. m. Bácsfalu, Türkös, Csernátf., Hosszúf., Tatrang, Pürkerecz, Zajzon, Krizba, Apácza 

(Ujfaluról hallgat) mely törvényhatósághoz kebeleztessenek? s vajjon F.-Fehérmegye nem lenne-e 

megszüntetendő? Előbbiekre ama községek meghallgatásával uj véleményes előterjesztés rendeltetik 

el. A magyar községek megkérdeztetvén, egyhangulag a Háromszékhez való csatolás mellett 

nyilatkoztak, azt ismételten kérelmezték; de azért még most is Brassó vidékhez tartoznak, s a szászok 

emelkedésének és érdekeik foganatositásának lábbal tiprott talapzatául szolgálni kényszerittetnek. 

Pedig e 10 faluból, hozzáadva a szomszédos Bodolát, Nyiént, Márkust és Bodzát, épp oly könnyen 

lehetett és kellett volna is egy járást kikerekiteni, miként a törcsvárköri helységekkel tették. De most, 

miután tudjuk ezen Fogaras vidékétől földrajzilag s természeti határvonalak által elkülönitett járás 

oda csavarásának történetét, s miután annak titkos rugóit megtapintók, tartsunk szemlét a 

törcsvárköri községeken. Ezeknek a váron alól levő hármáról már fennebb emlitést tettünk s hol 

fekvésüket megjelöltük; a másik nyolczczal is megismerkedünk, ha útunkat a törcsvári szoroson 

tovább folytatjuk. 

 

A törcsvári vámon felül jobbpartilag a Simon pataka törtet le; ennek messze felnyuló völgyében és a 

Törcs-patakának torkolatával egybeeső részén vannak szétszórva a 4-ik telep Simonnak*A három első 

vagy is Predial Szoboda és Poarta Törcsváron alól künn a völgytágulatban fekszik. izléses apró házikói. 

Simonpatak völgyében savanyuviz buzog fel, mely mindeddig vegyelemezve nem volt. 

Simonpatakától egy félórát kell haladni a Törcspatak szétszórt házak és malmok által népesitett kies 

völgyén, midőn egy hegyfokhoz, az ugynevezett Magyar sánczhoz ér az útas, mely a völgy vizét két 

ágra osztja. A nevezett hegyfok mellett balról lefutó csermelyt Szburcsuárának nevezik, ennek 

völgyében terülnek el a hasonnevű telepnek házai; mely Alsó-Mojecs egyik alosztályát képezi; a másik 

jobbról lefutó folyam nem más ugyan mint a Törcspatakának folytatása, de azért még is nevet cserél 

s Mojecs patakává változik át; ennek völgyében és szomszédos hegyein vannak szétszórva az 5-ik és 

6-ik telepnek Alsó- és Felső-Mojecsnek házai. A határszél felé menő út nem a völgyön, hanem a 

Magyar-sáncz hegyfokán emelkedik ki, mindazonáltal egy perczre elhagyjuk ez útat s betérünk a 

Mojecs-patak völgyébe. E kitérést nem annyira az ott elhelyezkedett falukért mint inkább a két 

községet elválasztó nagyszerű kapuért tesszük, melyet nem ember, hanem a természet csodásan 



alkotó keze emelt fel. Alsó-Mojecs felső részénél egyszerre az addig délirányú völgy keletre fordul, és 

az odáig nyilt völgy egy Khejának nevezett sziklaszorulattá szükül egybe, mely mellett egyfelől mint 

óriási sziklafal a Kolczu-Mojecs, túlról a kovakőből idomult roppant Gyalu Kremenú emelkedik fel, 

egyikét alkotva a vadon-szépség és nagyszerűségben felülmulhatlan sziklarepedéseknek, a mely az 

ilyekben gazdag Erdélyben is ritkitja párját. A negyed órát tartó csodás sziklakapun felül a völgy ujból 

kitágul s megtartva felvett keleti irányát egészen a Bucsecs aljáig hatol fel; ott vannak a völgyben és a 

Bucsecs előhegyein több ezer hold kiterjedésű területen szétszórva Felső-Mojecs házai, ezek 

mindenike, főleg az önállólag elhelyezett távolibb fekvők, egy kis erődöt képeznek, mert itt azon 

sajátságos és czélszerü épitészeti modor divik, hogy lakház és gazdasági épületek egy négyszöget 

alkotnak. Ennek egyik oldalát a lakház foglalja el, melynek ablakai szintén az udvarra nyilnak, 

legfölebb csak kis kitekintők néznek kifelé. A lakházzal rendszerint szemben van a csűr és a pajták, a 

kettőt kétoldalt rakgerendákból készült magas fal köti egybe, melyek az udvar felé beszökellő 

fedélzettel levén ellátva, marha-ólul, szekérszinül, aprómarha rekeszül szolgálnak; ezek valamelyikén 

van a szintén erős szerkezetű kapu, melyet ha bezárnak, az egész egy kis zárt védhelyet alkot, hol a 

háznép és marhái tolvajok, vadak, sőt apróbb támadások ellen is biztositva vannak. Az ezen 

épülettest közepén levő udvarok rendszerint ki vannak kövezve és tisztán, csinosan tartva, mert 

egyáltalában az itteni nép nem oly ronda és lomha mint a vármegyei oláhság szokott lenni; ott van az 

udorba és padlásokra felrakva kevés gabonája és kukoriczája*Egyáltalában a köves és magasan fekvő 

talajon nagyon kevés gabona terem, hanem széna igen nagy mennyiségben, s azért az itteni nép 

leginkább marhatenyésztéssel foglalkozik., s pár hóra való takarmány, mert a nagyobb készletet künn 

szokták boglyákba összerakva tartani. A házak közt bekeritett kertekben, erdők közti irtványokban, 

meredek oldalakon, magas hegyormokon egy-egy szántóföld, vagy kaszáló tünik fel, a földmívelés 

erölködésének, a talaj nehézségeivel való küzdelemnek egy-egy tanujele, s valóban ezen nehéz 

munkával foglalkozó nép nagyon megszolgálja élelmét és silány keresetét. 

 

Most már ezen kis kitérés után visszafordulunk az elhagytuk határszéli útra, a mely mint emlitők, a 

Magyarsáncz nevű hegyfokra emelkedik fel. A hogy néhány száz lépést emelkedtünk, a nyugati oldal 

menedékes hegylejtőjén is feltüntek az ott elhelyezkedett telepek hegyormokra fektetett templomai 

és szétszórt házikói. Legszélről és legmagasabban a 7-ik telep Magura tünt fel, mely a hasonnevű, 

Királykővel egybefüggő, s Törcsvárhoz lenyuló kifutványnak éppen csúcsán fekszik ugy, hogy egyik 

része a hegy Rosnyó felé néző északi oldalára is áthat. Ez egy valódi sasfészek, hová csak hegyi lovak 

tudnak felkapaszkodni. Odább a Mojecsnél beszakadó balparti Valye Kukale patak fejében egy magas 

hegyormon ismét templom tünik fel, az a 8-ik telep Koka vagy Pestyere egyháza, a mely bogpontját 

képezi a hegyen-völgyön szétszórt telepnek, oly bogpontját, mely hetenként legalább egyszer össze 

szokta isten imádására hozni a havasok szétszórt fiait. 

 

Pestyére oláhul barlangot jelent, s van is ottan egy igen szép barlang, melynek bejárata szűk, de 

bennebb két nagy teremmé tágul, s sok még most is kellőleg fel nem kutatott folyosókra oszlik; 

mielőtt a pestyerei egyház épült volna, a környék lakói e barlangba jártak isteni tiszteletre s azért azt 

most is szent helynek tartják; de hasznositják is, mert esős időben és télben is oda szokták nyájaikat 

beterelni, s az oly nagy fészer, hogy több ezer juh találhat ott elhelyezkedést. 

 



Még hátra van három telep, ezek közül Pojana-Meruluj a Királykő kifutványain, Szirnyea a baloldali 

Strimba pataka mellett és Fundata, mely jobb oldalon a határszél közeli hegyek tömkelegébe, a 

Gredistye (hegy) háta mögé rejtőzködött el. 

 

De a mint hegyfokunkon emelkedünk, a hegyeket élénkitő telepeken kivül feltünnek a két oldali 

havasok is, melyeket eddig előtolakodó előhegyei rejtének el, most azonban ismét előtérbe lépnek, 

eddig ismeretlen oldaluknak szépségeit tárva fel, mert a Bucsecs nyugati, a Királykő keleti oldalának 

roppant sziklafalait bámultatják, melyek egymással párhuzamosan és versenyezve húzódnak el a 

törcsvári szoros egész hosszában; mintha nagyszerűség és szépségre egymással versenyeznének, 

mintha a parányi embert fölhívnák, itélőbiróul az elsőbbség pályabére kiszolgáltatására; az 

itéletkimondás bajos feladat, de elvégre is kénytelen a Királykőt koszorú nélkül hagyva, azt a 

Bucsecsnek nyujtani, mert ez ugy magasság mint alakszépségre nézve határozott előnyben van ama 

felett. De a táj nagyszerűségéhez, mely a szépészt elragadja, elbüvöli, csakhamar hozájárul az 

emlékek varázsa is, mely a hazafit hatja meg, mert a hegyél tetőcsúcsán csakhamar eléri az 

ugynevezett Magyar-sánczokat, melyektől e hegy nevét kapta. E sánczok egész szélességében átszelik 

a hegyélt s belső (Törcsvár felé) ormukon hatalmas töltések, mellvédek és ágyú-telephelyek 

húzódnak el. A védművek ily elhelyezése valamint a név is határozottan mutatják, hogy azok a hazát 

védték a külről támadó ellenség ellen, s igy e tudat tiszteltté kell hogy azokat tegye a honfi előtt. 

Hogy mikor, mely háború alkalmával készültek, nem lehet tudni; de arról, hogy egy még fennebb 

fekvő ilyszerű és szerkezetű másik külső sánczot és töltést Török sáncznak neveznek, azon 

következtetést lehet vonni, hogy azok a török háborúk alkalmával készültek; igen valószinű, hogy 

ezen sánczoknál vívta 1690-ben Tököli előhada augusztus 15-én kétszeres győzelmét, s alkalmasint 

ezen sánczok azok, honnan a szabadság nagy és dicsőült hőse 20-án elindult a Királykőn való merész 

leereszkedésével Zernyestnél nagyszerű győzelmét kivívni. Ha ez igy van, akkor e sánczok nemcsak a 

hazát védték, hanem a legdicsőbb honmentőnek merész vállalatához kiindulási pontul szolgáltak, s 

igy azok még tiszteltebbek, még becsültebbekké lesznek a hazafi előtt. E bérczen vérengző csatákat 

vívott nemzetünk 1788-ban is az itt beütést kisérlett törökökkel*Marienburg Geogr. II. 307. lap.. A 

régi dicsőségről regélő védtöltéseket 1849-ben felujitották honvédeink, s a törcsvár-szorosi 

védcsapat előörsei itt őrködtek a haza biztonsága felett, s hogy ekkor a régi dicsőséget ujjal nem 

tetézték, csak annak tudható fel, hogy a rosz útakon kimerült muszkák addig halaszták a támadást, 

mig a Tömösnél betörtek hátulról való előnyomulása a Törcsvárnál levő honvédek visszahúzódását 

idézte elő. 

 

A hegyél, melyen fölemelkedtünk, a sánczokon hátul is folytatódik s Plaja-lung néven egész odáig 

húzódik, a hol az innen még két órányira levő határszéli hegylánczolattal összefüggésbe jön. E helyet 

Lacrucsának nevezik, egy dombtetőre helyezett keresztről; ezen keresztékitett domb alatt van egy 

fiókvámhivatal elhelyezve, ettől 200 lépésnyire van oláh vám, mely már hazánk határán túl fekszik. – 

A keresztdombról egy elbüvölő visszapillantás nyilik a roppant sziklakeretbe szegett törcsvári 

szorosra, melynek vár őrizte nyilatán át feltünik a kék lepelt öltött Keresztyénhavas alján a 

parányinak tetsző rosnyói vár, a Barczaság egyik szöglete és Erdővidék ködborongta tájai; Oláhország 

felé a kilátást egy a la Crucsánál magasabb másik hegylánczolat zárja le. Ezen a haza felé elragadó 

kilátást, kifelé pedig kietlen kopár hegyet látattó pont olyan, mintha számitásszerűleg lenne a két 



oldal ez ellentétessége szembe állitva, hogy a hon határain álló hazafi ne vágyjék eltávozni a hazától, 

mely oly szépen végződik, a külföldre, mely oly rútul kezdődik. 

 

De ha Oláhország kezdete nem nagyon vonzó kinézéssel bir is, az bennebb, mint mondják, nagyon 

kiessé válik, mert egy órányira a határszéltől, a Dumbovicza völgye következik, hol a Királykőről 

lerohanó folyó roppant magas sziklafalak közt halad; egy helyt a Dumbovicza egyik mellékfolyóján a 

sziklák ívezetet alkotva ugy összehajolnak, hogy néhány gerenda oda helyezése által a legpompásabb 

hid keletkezik; ez áthidalás régen meg is történt, s az igy keletkezett átjárót Ördög hidjának nevezték; 

de észak ördögei: a muszkák azt 1849-ben elpusztitották. Ott vannak továbbá egy sziklaoldalba vésett 

barlang templomok, melyek talán a keresztyénség első korszakából erednek; s ott van a Dumbovicza 

bal partján emelkedő Oratye nevű sziklaormon egy régi várrom, melyről az a hagyomány, hogy ott a 

magyar sergek vérengző csatákat vívtak a törökökkel; de mindezeket s sok más ott levő nevezetes és 

szép pontokat nem tudtam meglátogatni a miatt, hogy a határszélre érve a láthatár elborult, sürű 

köd borongta körül az egész vidéket s nem sokára sürű, patakokat gyorsan feldagasztó zápor kezdett 

zuhogni, mi tervelt kirándulásunkat meghiusitá; de azért fölemlitem, hogy az e tájt útazókat 

figyelmessé tegyem ezen kinálkozó kirándulás élveire. Részemre nem maradt más, mint 

visszafordulni Törcsvárra, hol a várnagy Ádámi ur szivélyes vendégszeretete alkalmat nyujtott, hogy a 

vár egykori lovagtermében 5 százados dicsőségnek párnáin szunnyadozzam, álmodozva letünt idők 

még valósitható nagyságáról. 

 

A Bucsecs. 
Szorosan véve a törcsvári szoros vidékéhez számitják a Bucsecset is, mely innen, és csakis 
innen megmászható; azok között, kiknek e munkát útmutatóúl irám, lehetnek szenvedélyes 
havasmászók is, kik nem riadnak vissza a fáradságtól, mit egy havasnak megmászása igényel; 
kik, hogy e havas nagyszerüségével s az annak tetejéről feltáruló nagyszerű kilátással 
megismerkedhessenek, túlteszik magokat az ilyszerű kirándulásoknak sok élvet nyujtó 
fáradalmainak. Azért kötelességemnek ismerem az itt útazók figyelmét a Bucsecs nagyszerű 
szépségeire felhivni, s ezen kiránduláshoz némi útmutatást adni. 

Törcsváron mérsékelt áron lehet hegyi lovakat bérleni, és oly útmutatót találni, ki ama havasra 
elkalauzolja az útast, élelmi szerekkel azonban jó lesz Brassóban magát ellátni, mert itt nem 
igen lehet kapni, vagy ha kapni is, az ember nagyon borsosan fizeti; az élelmi szerből jól fel 
pakolni ajánlom, mert a havas légköre és a testmozgás nagy étvágyfokozók szoktak lenni. 
Útunk a Törcsvár pataka jobbparti mellékvölgyén a már fennebb emlitett Simon pataka 
völgyén délkelet irányban halad, hol a már szintén emlitett savanyúvizforrás s a Kalugerin 
nevü csinos barlang érdemli meg a megtekintést.*Mely ily nevét onnan nyerte, hogy az első 
ide települőknek papul szolgáló Kaluger (szerzetes) e barlangban lakott, s ott tartott isteni 
tiszteletet. Ezen minden lépten festőileg szép pontokat mutató völgyön fölmenve a 3800 láb 
magasságban fekvő Plaju-lui-om őrhelyhez, s onnan már fenyvesnőtte meredek hegyoldalon 
vonúl fel a nyájak nyomdoka verte ösvény a 4338 láb magasságban fekvő Cutzan őrhelyhez, 
hol régebb veszteglő intézet volt a Dunafejedelemségekből bejövő nyájak számára. Ezen 
őrhely fekvése gyönyörű, innen már közelről, megdöbbentő nagyszerűségében szemlélhetjük 
a havast. Szemben a Bucsecs égig magasuló sziklafala a Kolziu-Gauri, és az Obersi-la-om 



függélyesen lemetszett nyugati oldala, alant a Simon völgyéig nyúló Keczunului-Frink, vagyis 
azon roppant sziklarepedés, honnan a Simonpatak messze elhallatszó zuhatagokban zobog le. 
Odább délnyugatra a Spentekatura és Pojána Zapuluj nevü sziklacsúcsok félelmes hátteréül 
tünnek fel az emlitém hegyrepedésnek. E kopár sziklákhoz, e nagyszerű környezetű 
hegyrepedéshez regéket köt a pásztor népek élénk képzelő tehetsége. Ott, hol most ezen 
tenyészet nélküli kopár szirthegyek tornyosulnak, szép gyep és juhnyájak kedvelte izletes 
havasi fű tenyészett; az ott lévő esztenákról (pásztorlak) száz meg száz lóháttal hozták le a 
zsiros turót; de a fösvény pásztorok egykor azon vétkes ötletre jöttek, hogy a bárányokat 
válasszák el anyjuktól, miáltal kétszer annyi tejet fognak nyerni, s ezt végre is hajtva, a 
bárányokat a Spentekaturára, a juhokat az Obersiére terelték. A két csúcsot egy hegynyak 
köté egybe, ide állottak a szivtelen pásztorok, hogy a juhok és bárányok összefutását 
megakadályozzák. Az anyjuktól elszakitott báránykák szivreható bégetése nem hatotta meg a 
haszonlesőket, de meghallgatá azt az igazságos Isten, s a gyenge báránykákat medve erőssé 
tette, kik szivtelen kinzóik lábai közé rohanva, azokkal együtt a mélységbe ugráltak, mit látva 
a juhok, szintén kicsinyeik után rohantak a mélységbe; a megharagudott Isten pedig kopárrá 
tette a hegyeket, hol azóta fű és gyep nem tenyészik. 

Másik, e sziklaormokhoz kötött szép rege sokban hasonlit Wieland Hyon-Horni Oberonjához 
s ez a következő. Az Obersie tetőn a rosnyói juhok legeltek, a falu hannja (birája) azt vette 
észre, hogy daczára a jó, zsiros legelőnek, hol más falu juhai meghiznak, a rosnyói nyájak 
soványan maradnak. Ennek okát kikémlelendő, a csobán (pásztor) után leskelődött, s bámulva 
látta, hogy ez tilinkóját elővéve, oly szépen tilinkózik, hogy a juhok a legelést elhagyva, 
forogni, tánczolni kezdenek s addig tánczolnak, mig kimerülten összeesnek. A hann a 
boszorkányi bűvöletet űző pásztort befogatta, a tanács törvényt látva, halálra itélte, s már a 
nép összecsődült a kivégeztetést nézni, a csobán az akasztófa alatt volt, midőn azon utolsó 
kérést intézi a végrehajtó biróhoz, hogy utoljára még tilinkózhasson egy búcsúdalt az életnek. 
Ez megadatván, elővette bűvös hangszerét; de alig fújt belé, hogy a hóhér a hannal s a többiek 
is páronként rémitő tánczot vittek végbe, az elitélt pedig folytonosan tilinkózva, kisétált 
közülök, s a hegyek közé irányzá lépteit; de mivel tilinkója a sziklákat itt is tánczra ragadta, 
azok maguk közé fogták, hol ő is kővé változott, s most is mutatnak a Bucsecs ormán egy 
Morár nevű (ez volt a csobán neve) szoboridomu sziklát, mely a kövesült csobánból alakult 
volna. 

Cutzánról a Perou-kreczuluj patak medrén – hol pestis korában a juhok veszteglőt tartottak – 
átmenve csakhamar kiér az útas a fenyves regióból s a Grohotis kopár szikláin emelkedik fel, 
az 5400 láb magasságban fekvő Strungához, hol kereszt jelöli az Erdély és Oláhország közti 
határszélt. És e kereszt nemcsak két ország közt alkot határvonalt, hanem válvonalat képez a 
tenyészet országában is, mert mig az erdélyi oldalon csak kopár sziklák félelmes tömege s a 
sziklaomladványok megdöbbentő zűrje tünik fel a tenyészetnek minden nyoma nékül, addig a 
túl oldalon szép fű nőtte, termékeny fennsík terül el, melynek déli szögletében egy tiz öl 
magas sziklafal alól kristályvizű források buzognak fel, melyeknek az oláhok illemtelen nevet 
adtak, pedig e források áldásthozók, azoknak cseppjei termékenyitik a fenlapályt; a pásztorok 
és nyájak itt enyhitik szomjukat, ezen felül sehol sem lévén több forrás, a fáradt útas, ki 
azoknak édes morajánál letelepűlve költi el ebédjét, tudja mily áldása s mily adománya az a 
jótékony természetnek. Délirányú negyedóra távolra egy szép fegyves erdő szegélyezte 
völgybe száll le az ösvény, ez a Jalomicza kies völgye, hol festői pásztorlakok vannak a zugó 
folyam termékenyitette partokon. E völgy szikla-kebelben záródik, mely fölé kicsipkézett, 
csúcsban végződő roppant sziklaszál tornyosúl; ennek félelmes tetőcsúcsára egy szerzetes 
életveszélylyel helyezte fel a keresztyénség jelvényét: a keresztet, s azért e szirt és a közeli 
vidék is Cocorá-nak hivatik. Ezzel szemben van egy sziklaoldalban tátongó barlang, melynek 



két öl magas száda még most is meglevő védfallal van elzárva, mert régi harczias időkben a 
Törcsvár környéki és a Jalomicza völgyének lakosai e barlangba huzódtak az ellenség elől, 
mely távolsága de megközelithetlensége és védfala miatt még megtámadtatás esetében is 
biztos és bevehetetlen menhelyűl szolgált. Az utódok ezen őseiknek biztonságot nyujtó 
barlang iránt kegyelettel viseltettek; e kegyelet alapján keletkezett a barlangban egy kápolna 
és kaluger kolostor az úgynevezett Szkil-la-Jalomicza*A 6 öl hosszú kis templomot vagy 80 
évvel ezelőtt Karacsán herczeg épitette, s az és a kolostor számára alapitványokat tett.. A 
védfalon át, mely most szél, vihar és medvék ellen védi a szerzeteseket, keskeny kis kapu 
vezet a barlang tágas előtermébe*Mely 164 lépés hosszú, 30 lépés széles levén, oly nagy, 
hogy 2000 ember könnyen letelepedhetik ott., hol egy szerény kis fakápolna emelkedik, 
körülte a kalugerek kis házikói; a barlangon kis csermely nyargal át, mely a templom 
közelében a földben tünik el, s csak alább a barlangnyilat alján tör ismét elő, s szép 
zuhatagban zobog alá, az ott dörgésszerű zajjal lerohanó Jalomiczába. Ezen itt ima és 
henyélésben élő szerzetesek*A szent Basilicus-kaluger rendből. a právoda-völgyi sinai 
kolostorból valók, melynek ez fiókkolostorát képezi, s honnan szokott gyóntatóatya is 
időnkint ide feljárni, s bár távol vannak az emberektől, kopár, tenyészet nélküli sziklák közé 
temetve, még sem élnek nagy szegénységben, mert az útasoktól is szoktak ajándékot kapni; de 
e mellett a Bucsecsen levő 16 esztena mindig ellátja tejjel, turóval, mert gondoskodnak a 
szent atyák, hogy a nép higyje, miszerint nyájaik csak úgy szaporodnak, s úgy lesznek 
mételymentesek, s medvéktől biztonságban, ha a kolostor templomában imádkoznak és 
miséznek érettük; e mellett szent Péter: a barlangkápolna védszentjének napján nagy búcsúk 
szoktak itt tartatni, midőn a havas lakók nagy tömegekben gyűlnek ide, s itten nemcsak több 
napig elhuzódó nagy traktákkal egybekötött vigságot csapnak, hanem annyi turót s más élelmi 
czikkeket hoznak, hogy a szerzetesek azzal a barlangnak élés kamráúl szolgáló kisebb üregeit 
teletömik, s egész félévig élnek belőle, de erre szükségük is van, mert tél kezdetétől késő 
tavaszig a nagy hó miatt teljesen el vannak zárva a világtól és az emberektől. Ezen 
előbarlangból régebb egy szük nyilaton át a nagy terjedelmű hátulsó barlangba lehetett jutni, 
mely nyilatot most az ott kirohanó csermelyke kavicscsa betömött. 1832-ben itt megfordúlt 
útasok, a nyilatot kiszabaditva behatoltak, s irva hagyták, hogy ott a külsőnél sokkal 
terjedelmesebb és sokfelé elágazó barlangrészek vannak, melyek nemcsak szép stalaktit 
ékitményeik miatt feltünők, hanem ott igen sok ős állatcsontok kövületeit találták. A barlang 
szűk folyosókba vesző fenekéről folytonos zúgás hallatszik, mit alkalmasint a barlangképző 
csermelynek valamely zuhatagja idéz elő, a nép azt hiszi, hogy a barlang egész a Strungáig 
nyúlik. Az akkor felszabaditott bejáratot ismét betölté a kavicsot sodró patak, elzárva 
titokteljes útját a kiváncsiak szemlélete elől. A barlangnyilat előtti 4260 lábnyira fekvő 
terrasseről gyönyörű áttekintést lehet nyerni a Jalomicza keletre huzódó gyönyörű felső 
völgyére, melyet a Babile és az Obersie-la-Jalomicza roppant sziklái keretelnek be; csak innen 
ez emelvényről lehet e csodás sziklanyilatot észrevenni; mert alulról az el van fedve, s az útas 
azt hinné, hogy a Jalomicza völgye folytatással nem bir, hanem ott a barlang tájatt ugrik ki a 
sziklák közül. A barlangban való pihenés és étkezés után útra keltünk; az eddiginél is 
járatlanabb és hajmerésztőbb ösvény balra kanyarodva magas sziklagerinczre vezet, honnan a 
Tatárvölgy félelmes örvényei felett lehet végig pillantani, melynek félelmes sziklái közt, 
néhol szikla diadalívek alatt a Jalomicza nyargal végig; ösvényünk a Kokara oromzatán 
észak-keletre kanyarodik a Vurfu-karaimán nevű sziklahátra, hol alpi rózsák gyönyörű 
szőnyegétől van szegélyezve a sziklás talaj, egy nagyszerű kert viránya ez, hol a rózsák 
hófoltok közt vereslenek. Ezen szép sétányon ér az útas a Babile ormára, hol asztalszerű nagy 
lapos kövek vannak szétszórva, melyekhez a következő regét kötik a pásztorok. A Jalomicza 
völgyében roszlelkű vén asszony lakott, ki utálta menyét és unokáját, s ezeknek vesztére tört; 
ugyanis kora tavaszszal kemény parancscsal küldé a Babile tetőre eperért, fenyegetődzvén, 
hogy a nélkül megtérni ne merjenek. Szegények már soká bolyongtak hóban, zivatarban, 



végre kimerülten térdre estek, s könyörögtek istenhez, hogy vagy vegye őket magához, vagy 
mentse meg a könyörtelen asszonytól. Isten meghallgatá az ártatlanúl üldözöttek kérését, a hó 
olvadni, a hely zöldűlni kezdett, az eper virágzott és ért egyidejüleg, s ők hálát adva, szedték 
tele edényeiket s ugy tértek haza. Az öreg mérgelődött az elveszetteknek hitt megtértén, s 
azok eredményes eljárását az ördögnek tulajdonitván, elhatározta abból hasznot húzni, s juhait 
odahajtva ott legeltetni, hogy a korai fris sajtból sok pénzt szerezhessen. Élelemmel látva el 
magát s 9 sárikával (guba) felöltözve el is indult a zöld gyep felé, nagy ügygyel-bajjal 
felküzdötte magát, már látta zöldelleni a hó között a szép gyepet, midőn az igazságos és 
gonoszokat büntető isten nagy esőt bocsájtott alá; megázott felső sárikája annyira nehezedett, 
hogy nem birván, elkellett dobni; igy történt mindenikkel, mig ingre nem maradt; ekkor 
azonban roppant zivatar és hó jött, s oly hideg, hogy az öreg asszony, sárikái és juhai is 
elhagytak, s a Babile tetőn most is látható lapos kövekké váltak. Eddig a rege. 

Innen még jó darabig kell kopár sziklaoldalon kapaszkodni, mig a Bucsecs legmagasabb 
csúcsára, az Obersie-la-omra ér az útas. A La-om tetején három bizárr alaku sziklaszál van; 
egyik emberhez, másik óriási fazékhoz, harmadik leforditott roppant papucshoz hasonlit. 
Regéje ezen csudás szikláknak az, hogy egy istentelen tolvaj roppant kincset rabolván egybe, 
azt itt a Bucsecs tetőn akarta elrejteni; de isten tolvajt és kincsét érzéketlen sziklává 
változtatta, a minő érzéketlen volt ő a kifosztottak és meggyilkolt szerencsétlenek 
jajveszéklése iránt. A pásztorok most is áskálnak az itt rejleni vélt kincsek után. Ezen főcsúcs 
La-om (ember) neve az emlitett szoboridomu sziklától származik; e szikla pedig ugy alakult – 
mond a rege – hogy egy pásztor ide feljövén, nem tudta megtalálni a leverető útat; de midőn 
ott kétségbeesetten éhségtől kinozva bolyongna, nem imát, hanem isten káromló átkokat 
hallattak ajkai, nem folytathatta azonban, mert egy hegyrenditő dörgés alatt kővé változott át. 

A La-om csúcsán hosszukás fennlapály van, mely kopár nagyszerűségében roppant kőzürjével 
megdöbbentő hatást gyakorol, s még itt e magasban is, hol csak a vihar szánt s a villám vet 
mennykő magvakat, feltünik a tenyészet, mert a sziklák rétegei között lichen és mohák közt 
alpi rózsák viritnak, melyek itt e rideg vadonban sokkal kedvesebbek mint bár hol. A fennsik 
legmagasabb pontján van a trigonometricus gula, s ettől vagy 100 ölnyire a Bucsecs tava, 
mely bár jelentőség nélküli nagyság és viztartalomra, de magas fekvésénél fogva mégis 
nevezetes természeti jelenség. Hogy ezen 7940 l. magas csúcsról minő fölséges kilátás 
nyilhatik, azt elképzelni az olvasóra bizom, magam sem adhatván hű leirást, mivel a Bucsecs 
rám nézve elérhetlenné tette magát, mert bár háromszor rándultam Törcsvárra a legderültebb 
időben, kétszer csak is a Bucsecsre teendő kirándulás czéljából, mindig oly szerencsétlen 
voltam, hogy a rákövetkezett éjjelen az idő elborult, a Bucsecs ködlepelbe burkolódzva 
meghiusitá tervemet, s igy ezen rövid tájékozást a Bl. für Geist stb. czimű folyóirat 1842-ik 
évfolyama 52. számában közlött leirásból kivonatoztam. 

Megjegyzem még a Bucsecsről azt is, hogy sokan azt ugyanazonosnak tartják a ptolemaeusi 
régi földabroszokon Daciában följegyzett Mons Peuce-val*Erdély a rómaiak alatt Vass József 
17-ik lap. s jelenlegi nevét is a régi római névből származtatják. Sulzer*Transalp. Dacien. I. 
317. azt mondja, hogy a Bucsecs a bizancziak előtt is ismeretes volt és Brassobi havasnak 
nevezték, azonban ő alkalmasint a Czenkkel téveszti össze, a mely régen a Brassó havas nevet 
ugyancsak viselte. 

Föl kell emlitenem azt is, hogy a Bucsecs fő alkatrésze kárpáti mészkő és eocengyüleg, de 
ezen uralgó kőzetek közt nagy mennyiségben fordul elő gránit, syenith, gneis, quarz, fehér, 
veres átmeneti mészkő és mész comenttel kevert breccia*A Bucsecsnek Rosnyó felé nyúló 
előhegyein porlékony csillámdús homokkő mutatkozik, melyben forogványok (kőgömb) 



fordulnak elő, ez Törcsvár felé szintén csillám és barna homokkővel érintkezik; de már a 
törcsvári vár sziklája mészkő, mely a Magurából vékony keskenyen lenyúlik s a Bucsecs 
eocen-gyüleg tömegébe ékeli be magát, mert a Simonpataka és Mojecs völgyében 
eocengyüleg jut uralomra s egészen a hatászélig nyúlik, bár párhuzamosan ezzel a túloldali 
Királykőnek egy keskeny jura-mészkő fekvete Mojecsnél áthat a jobb partra is, mit zöldes 
csillámpala vált fel, mely a vizválasztót képező Strungáig hat át, úgy hogy a Guczán, 
Barbulecz, Klobocset, Zsigera és Stenicsora csúcsok mint e kőzetből valók, sőt 
Meschendorfer a Guczannon tellért képező gránit tömzsöket is fedezett fel, mely a 
csillámpalába széles széletben ágyalja be magát. A csillámpala egy másik tömege a Fundatai 
zarándok templomnál kezdődik s 100 lábnyi szélességben mészkő által fedve egészen a 
jalomiczai szkid kolostorig nyúlik fel, melynek barlangja még mészkőbe mélyül; de ezen felül 
az eocengyüleg már teljes uralomra jut, s 3–4000 láb magasságú kopasz ormokban 
tornyosodik fel. Ennek alkatanyagát ős sziklatöredékek, mészkő és syenit darabok alkotják 
nem kis töredékekben, hanem néhol több száz köbölnyi nagy tömegekben. A Törcsvár 
túloldalán levő Pestyerénél vereses szinü mészkő fordul elő, ebben öblösül barlangja is. (Lásd 
bővebben Hauer Geol. Siebenbürgen 175–176.) S ezzel futólag ismertettük nem csak a 
Bucsecs, hanem Törcsvár vidékének is földtani viszonyait., de főként az eocen-gyüleg képezi 
e hegycolossnak fő alkatrészét. A ki a Bucsecs nagyon dus havasi florájával meg akar 
ismerkedni, azt útasitom Dr. Baumgarten érdekes füvészeti munkájára. 

Visszaútazást változtatás kedvéért a Cziganyest felé lehet tenni, honnan az út a terjedelmes 
hegyi térségen, Csobolin át meredek oldalokon le, a Poarta nevű sziklakapun át a hasonnevű 
patak völgyébe száll, s e kies völgyön vezet vissza Törcsvárhoz. 

Poarta pataka. Törcsvár története, a vár régészeti ismertetése. A törcsvári vám, a törcsvári 
szoros hadtörténete. Az itt levő havasi telepek keletkezése, fejlődése. A törcsvári szoros. 
Magyar védsánczok, itt folyt csaták. La Crucsánál a határszél, várromok Orátyen. A Bucsecs, 
út a Bucsecsre. Barlang-kolostor. A Bucsecs teteje, geologiája. 

A rosnyó-törcsvári országút délnyugati irányban szeli át a szép tért. Félóra alatt a Bucsecs 
előhegyei közül letörtető Szoboda patakán szálltunk át, s Uj-Tohán mellett vonultunk el, 
melyet majd később fel fogunk keresni. Tohánon felül az út magaslatra emelkedik, honnan 
már feltünik a törcsvári szoros sziklanyilata előtti sziklaszálat koronázó Törcsvár, festői ódon 
falait tetéző hegyes tornyaival. Itt már a táj kerete is változáson megy át, mert a roppant 
havasok mellett alig felötlő előhegyek a hogy közeledünk hozzájuk, mindinkább 
kidomborodnak és kimagasulnak, a havasok pedig eltörpülnek, mignem egészen háttérbe 
szorulnak, s teljesen elfedetnek ama kis dombok előterébe tolakodása által; de ez csak az 
előttünk levő Bucsecs- és Királykőre vonatkozólag áll, mert hátunk mögött nemcsak a 
Keresztyénhavas pompálkodik, hanem mintegy kárpótlásként felötlik a sibothi lankásabb 
bérczeken átpillantó Nagykőhavas is, kedves régi ismerősünkként. Nem sokára a magaslaton 
szépen fekvő prédiáli templom irányába értünk; ez már egyike a Törcsvárhoz tartozott 
kalibások havasi telepének; szemben van vele Poarta és Szoboda telep mind háromnak házai 
nagy területen vannak szétszórva, ugy hogy a két utóbbinak magaslatokon fekvő templomai s 
minden irányba elszórt tanyái a Bucsecs előhegyeit egészen elboritják s a vidéknek igen festői 
és regényes kinézést adnak. Ezen havasi telepek és azok lakóival majd alább tüzetesebben 
foglalkozunk, most előre hatolunk fontosabb czél felé, s a Bucsecsről lerohanó Poarta 
patakán átszállva csakhamar Törcsvár alá érünk. 



XXIV. Zernyest, Királykő, a két Tohán, 
Volkány és Vidombak. 
 
FEJEZETEK 

A magyar Hanibál: Tököli Zernyesten. 
De hogy Zernyest classicus szinben tünjék fel előttünk, hogy lelkünkben a hazafias lelkesedés 
szent érzete támadjon, hogy annak hantjait tisztelettel és ihletve tapodjuk; azért nem kell a 
rómaiak nyomdokait kutatnunk, nem kell oly távol korra visszaröpitenünk emlékezetünk 
vándor fecskéit, mert nemzeti történelmünk oly eseményt csatolt ezen igénytelen helyhez, 
mely annak nevét a dicsőség fényözönében tündökölteti; a történet muzsája örökre viruló 
babérokat tenyészt Zernyest virányos térein. Van-e magyar, van-e a szabaságnak egy barátja, 
ki ne lelkesülne Zernyest nevére, van-e honfi kebel, mely hidegen maradhatna, midőn azon 
helyhez közeledik, hol a magyar szabadság és függetlenségi törekvésnek legdicsőbb 
győzelmét vívta ki a nagy Tököli Imre: a magyar szabadságnak ezen nagy és dicső bajnoka, ki 
21 évet töltött csatatéren, küzdve a letiport magyar nemzet fölemeléseért, kinek élete a nemes 
áldozatkészség s dicső önfeláldozásnak egy hosszú sorozata volt, s ki végre is határtalan 
önfeláldozásáért a számüzetés és hontalanság keserű poharát fenekig ürité, távol a hontól – 
melynek egész életét szentelé – idegen hantok alatt lelvén idegen sirt. A feledett távol sirra a 
dicsőségnek fénysugarai áradoznak, s midőn a hon elismerése haza szállitandja a szent 
hamvakat, midőn a nagy hős emlékéhez méltó emlékoszlopot fog emelni: ez emléken 
Zernyest neve tündöklő arany betűkkel lesz bevésve, mert ha e győzelemnek hasonmását 
akarjuk feltalálni, azt csak Carthagónak a vetélytársat nem türő Róma elleni harczaiban 
találjuk fel, s Hannibál az egyedüli hős, kinek nevével, dicsőségével Tököliét párhuzamba 
tehetjük. Annyi egyformaság e két hős és hadi tényeik és sorsa között; a gyakori vereség, 
legyőzetés után sem csüggedő, bátorságot nem vesztő erkölcsi fönség, a szabadság nagy 
hőseit jellemző rendületlen bátorság mindkettőben egyenlő nagy mértékben volt meg. 
Mindkét jellem sarkalatos erénye volt, hogy a legyőzetésből új ösztönt, lelkesedést és tett-erőt 
tudott meriteni újabb, dicsőbb küzdelmekhez. S mennyi egyformaság van az egybehasonlitott 
két hős életmozzanatai között; a legyőzött Hannibal, ki járatlan Alpokon, bérczi sasként 
csapott alá Róma meglepett hadsergeire, s azt megsemmisitve tiporta el; Tököli, ki hozzá 
hasonlón, addig ember által nem tapodott havasokon ereszkedett le hadsergével, hogy 
viharként elseperje, a hont rabigába döntött zsoldosok fennhéjázó phalanxait. 

Mindkettő elbukott ugyan a küzdelemben, az ügy, melyért annyit áldoztak, küzdöttek, elesett; 
mindketten idegen földön számüzetve haltak el; de mindkét név tündöklő helyet foglal el a 
világtörténelemben, s mint félisteneket kell hogy tisztelje emléköket az, kinek hitvallásában 
az emberi jogok és szabadság eszméi befoglalva vannak, s meg kell hajolnia, mint az erkölcsi 
nagyság szellemóriásai előtt. 

És te nagy hős, kinek én távol sirjához egykor hontalan bujdosó áhitatos zarándokként 
elvándoroltam; kinek feledett sirjára az elismerés babér koszoruját illesztém; én, ki keblem 
szentélyéből felfakadt könyekkel öntözém meg a hamvaidat fedő szent hantokat: im eljövék 
ide is, hogy a te dicsőséged, s a mi dicsőségünk általad emlékezetes ezen harczterét 
meglátogassam. 



Nem harsogó tárogató az, minek gyenge szavam hangot ad, mely világra zengőleg emelje ki 
győzelmednek, dicsőségednek nagyságát; gyenge panaszos fuvola csak, melynek 
mélapanaszos hangja legfölebb az érzőbb honfi keblekben ha talál visszhangra, melyekben 
hagyományos honszerelmednek szent tüze elolthatlanul ég még azoknál, kik nyomdokaid 
jelölte útakon haladva folytatják azon nemes küzdelmet, melyből végre is a nemzeti 
szabadságnak kell kiemelkednie. Nagy szellemed tovább él e nemzetben, s az ügy, melyért 
küzdél, győzni fog egykor; mert győznie kell az örök igazság szent törvényei szerint. 

Ha a zernyesti téren egykori szabadságharczunk hősének emlékszobrát hiában keresi is az 
útas, ott vannak a tér felé magasuló Királykőnek égig emelkedő sziklái, melyeken emberi 
fogalmat túlhaladó merészség és nehézséggel szállottak alá lelkes harczosai; ott van a tér, hol 
győzelmeskedett, hol a haza rosz szelleme Teleky Mihály s annyi ezrek elhullottak a 
győzelmet vagy halált kereső kuruczok csapásai alatt. Fölleljük ott minden egyes pontjait, 
minden egyes mozzanatát a véres csatának, s a különben is szép nagyszerű tájt, dicső emlékek 
füzérével ékithetjük fel. A dicsőség e tere fölött ott emelkedik az ég felhői közé felható 
sziklaóriás: nagyszerű emlék-gula, melyen Tököli neve tündöklően ragyog a hazafias 
méltánylat és elismerés oda képzelte betűkkel felirva. Ott terül el a tér, hol aug. 21-én (1690) 
mindent eltipró győzelmét vivta. Itt jelent meg ő a csüggedni soha sem tudó, ez év végén még 
kétszer, hogy megkisértse a mély álomba sülyedt magyar nemzetet felrázni, hogy a 
szabadságnak, ha csak később gyümölcsöző földét vérével termékenyitse; ő győzelmet vagy 
halált keresett itt a haza véghatáránál, de egyiket sem tudta elérni, s elment nemzetünk ős 
honába Ázsiába, hogy ott egy elhagyott szük sirba temesse el a magyarnak ő benne 
megtestesült dicsőségét; e sirt már azóta két emigratio kereste fel, s elhozák onnan azon szent 
lelkesedést és a honszerelem malasztját, mely nemzetünk regeneratióját eszközölni képes volt. 

Zernyest. 
Most lássuk magát Zernyestet. Zernyest egy a tengerszin felett 1864 lábnyira fekvő, nagyrészt 
oláhok által lakott falu, mely közvetlenül a Királykő alján letörtető Riu nevű havasi patak 
mellett hosszan nyulik el. 

Zernyest is Törcsvárhoz tartozott, de Zsigmond király 1394-ben brassai plebánus Tamásnak, 
testvéreinek Szentágotai Antalnak, Miklós (Herbold fiának) feketehalmi birónak 
adományozza úgy, hogy ők és utódjaik a törcsvári várnagynak évenkint szent György és szent 
Mihály napkor 5–5 arany forintot fizessenek, s abba 1395. márcz. 14-én Feketehalomból 
kiadott rendelete által beiktatni rendeli*Lásd okmányt. Fejér Cod. dipl. X. 2, 298–300 és 300–
302. l., mikor possessio Cserne néven fordul elő. 

1409-ben jun. 29-én Nádasdi Mihály székely ispán egy Brassóból kiadott rendelete ez 
adományt még tüzetesebben körvonalozza, ebben előadja, hogy Zsigmond király parancsára a 
brassai szűz Mária-egyházban Krisztus testeért minden szerdán mondandó miséért Czirna 
(Zernyest) és Tucha helységeinek harmadrészét a brassai papnak adományozza; rendeli, hogy 
annak birtokában a papság háborgatva ne legyen*Eredeti brassai levélt., közli Kemény Józs. 
App. dipl. Tran. IV. 224.. 1500-ban nevezett két falu még mindig a brassai szűz Mária 
templomhoz tartozik*Kemény Józs. kéziratgy. Trans. Posses. Terra Sax Z betű és tud. Gyüj. 
1840. V. 58. lap., később azonban – alkalmasint a reformatiókor – Zernyest vissza megy 
Törcsvárhoz, azzal együtt Brassó kezére kerül*Bár a régi egyházi függés emlékére a 
zernyestieket még 1700-ban is viasz adóra szoritották a brassai jezsuiták; lásd Hist. rel. de 
ortu et prog. Mis. s Jes. Coron. ad an 1700., s a zernyestiek is Brassó erőszakkal csinált 



jobbágyai*Különféle pereket folytattak Brassó hatalmaskodása és foglalásai ellen; egyik 
nagyobb perük volt a Numaj havas lefoglalásaért, ez ügyben 1640-ben Rákóczi György a 
káptalant küldötte ki kijáratásra; lásd Gödri Hist. eccl. függelékében. voltak 1848-ig, midőn 
ők is szabadokká lettek*Egy részük még előbb, mert Mária Terézia uralma alatt Zernyestről 
18, Tohánból 12 plájás volt, kik a határszéli őrködéssel voltak megbizva, s minden adó s más 
szolgálmányoktól mentesitve voltak; ily plájás volt Rosnyóban is 10, a Hétfalúban pedig 24, 
tehát összesen 64.. Zernyestnek is vannak, vasárnap tartott heti vásárai és két országos 
sokadalma, melyekre az engedélyt 1868-ban nyerte. 

1813-ban Marienburg szerint csak 1625 lakosa van, ma már 2762 lélekre emelkedett, de e 
számba befoglalandók a zernyesti területen fenn a havason későbbi időkben alakult két havasi 
telep Shiria és Kokuse lakói is. Ezek pásztorkodásból és juhtenyésztésből élnek, mire 
Zernyest 29,568 holdnyi határa alkalmas tért nyujt, ezek élete a havasokon foly le, télen Oláh- 
és Törökországba is szoktak legeltetés végett menni, földművelés, állandó helyt üléstől 
idegenkednek; mert a pásztor élet költőisége és a megszokás a havasokhoz lánczolják őket, s 
főkép az ott élvezhető szabad, független lét és patriarchalis egyszerűség, melyhez ezen a 
havasok üde légkörében szabadon felnőtt nép annyira ragaszkodik, s nem kutatja a drága 
érczeket, melyekben Marienburg szerint a Zernyest közeli hegyek gazdagok*Marienb. Geogr. 
II. 206. lap.. 

Zernyest két egyházközséget alkot két egyházzal, melyek egyike esperesi templom, mert itt 
van a törcsvárköri nem-egyesült hivek esperességének székhelye. 

 

A zernyesti papirgyár, hátterében a Királykővel. (Rajz. Greguss J.) 

Zernyest lakói a dunai győzhajózás és vasút megnyilta előtt nagyrészt szekereskedéssel 
foglalkoztak, s házszerű 11–16 ló által vont szekereikkel Galaczig és Bécsig eljártak árút 
szállitani; de ezen jövedelemforrások megszünvén, most az ott lévő gyárok adnak 
foglalkozást e népnek. Van pedig ott egy 1840-ben Joanovics által épitett fonógyár, szeszgyár 
és egy brassai részvénytársulat által 1855-ben épitett papirgyár, mely honunk legelső és 
legnagyobb ily gyára, hol évenként 3000–4000 mázsa mindennemű papirt gyártanak. Gőz és 
viz működteti e gyárnak igen szép combinatióju gépezetét; tüz és viz, az ős természetnek ezen 
két szilaj ereje, melyet az ember megszeliditve, megfékezve, engedelmes rabszolgáivá tett. E 
gyár nagyszerű épülete a falu előtt van; mellékelt képünk, a gyárt háttérben a faluval és a 
Királykő hóval eredzett szikláival tünteti elő; az egyesült Riu és Zernyest pataka hozza 
mozgásba az e gyár gépeit működtető óriás kereket, rongymosó szivattyúkat, rongyfőző és 
törő gépeit. 

Egy fél ország rongya, piszka, foszlánya van itt összehalmozva, a koldus rongya a gazdag 
bársonyával, selymével van itt összekeveredve, a szegények könyáztatta öltönyfoszlányai, a 
gazdagnak élvek között elkoptatott öltönyével össze törve, egy tömeggé gyurva; roppant 



büdösség, iszonyu bűség, pedig ezen ocsmány, dögleletes szagu anyagra illesztetnek a 
költészetnek legszebb virágai, arra iratnak az illatár és érzelem áthatotta szerelmes levelek, 
szomorú jelentések és számlák, arra könyvek, hirlapok, röpiratok, kritika, országot nevettető 
élczek, országot könyre fakasztó elegiák, ezreket lelkesedésre ragadó hősköltemények, 
honszerelmet, hazafias bánatot zengő költemények, elragadó szónoklatok, diplomatikai 
cselszövények, békekötések s hadizenetek. A sziv szelid hangjai, az érzelem lágy ömlengései, 
a harag, szenvedély és düh mérge itt találnak kifejezést, a szivjóság és a gonoszság itt találnak 
nyilvánulási tért. Ezen ocsmány tömegből – melytől orrdugva fut a látogató – készül a papir, 
mely, ki tudja megmondani, minő nagyszerű eszmék, világrenditő gondolatok, szivet átható 
zengedelmek, országot lángra gyujtó politikai tervezetek csiráit rejti magában. 

Ezen papirból készül az is, mit most az emberek bálványoznak: a pénz, azon képzelt hatalom, 
mely országokat teremt, trónokat állit és dönt le, melyért az emberiség fut, fárad és kínlódik, 
megtagadja néha istenét és hazáját. Ezen rongy, piszkos lom az, miért az emberiség küzd, 
egymást szereti, gyülöli, üldözi, gyilkolja, a szerencsének valódi irkafirkája, melyet ő leszór 
az emberek közé, s azt gyakran a legérdemtelenebbek kapkodják fel, mig az érdemes 
ellöketve, kiszorittatva gyakran éhel hal el. Ez azon varázserő, mely anyagszenvies korunkban 
becsülést, szeretetet, dicsőséget, hirt, nevet, mindent megszerez, mely tulajdonosának minden 
kört, minden ajtót, s a legtöbb szivet is megnyitja. Mi ezt mind előidézi, az ily ocsmány, bű 
anyagból készül, melytől most futunk, de a melyet az életben keresünk és vadászunk. 

A tulajdonképi papirgyártás művelete nagyon érdekes, a gépezetnek gőz által hajtott oly 
ügyes combinatiója van itt egymással egybefüggésbe hozva, hogy a papiranyag mint tészta, 
egyfelől betétetve, néhány percz mulva mint megszáritott, finomul kisimitott papiros jön ki a 
másik végén; s onnan becsomagolva megy a kereskedésbe, hogy művelje mindazt, mit 
fennebb nehány szóval körvonalozék. 

Zernyesttől északra törtet ki a hegyek közül a Barcza, azon kristálytiszta folyam, mely a 
Barczaságnak nevét adta. Ezen tekintélyes folyam 7 havasi folyónak egybefolyásából alakul. 
A fő forrás a fogarasi havasokhoz tartozó Ronká-ból ered, hol Baitza nevet visel, alább a 
Plaju-Foinál a Tsernutza szakad bele, hol Burza-Kroshetuluj nevet kap, még alább a 
Királykőből eredő két más patak a Burza-Tomasuluj és a Burza-Mike, valamint Zernyest 
közelében a Stoflánka őrhelynél eredő Burza-lui-Bukur szakad bele; továbbá balpartilag a 
Fácilia hegyből eredtő Burza-Feruluj, a Zernyesten átfolyó Riu, s végre a Törcsvár pataka. 
Ezeknek vizadójával felgazdagodva, mint tekintélyes folyam méltósággal hömpölyög át a 
rosnyói szép völgy nyugati oldalán, Vidombak és Feketehalom közt ér ki a Barczaság 
délibábos szép rónájára, azt átkanyarogva, rövid pályafutása után az Oltba vesz el. Ez rövid 
életirata a Barczának (németül Burczenbach, oláhul Burza); mily érdekes lenne annak havas 
közti pályaterét, s mellékfolyóinak gyönyörű vadon elhagyatott völgyületeit megútazni. Ezt 
még érdekesebbé tenné e völgyek változékony földtani alakzata, annyival inkább, mert itt 
érczdús kőzetek is vannak, melyekben a Barczaság egyáltalában szegény. Ugy látszik, hogy a 
Barcza völgyei vas érczben gazdagok. 1833-ban a Válye csoragulujban a kincstár Grimm 
vezetése alatt két tárnát hajtatott, egyiket 60, másikat 75 ölre; de ekkor leginkább közlekedési 
út hiánya miatt felhagyták; azután magánzók 1850-ig dolgoztak ott (Djück s mások), de azok 
is abba hagyták. A Nagy-Barcza völgyében 1641-ben már vasbányászat folyt, 1716-ban a 
kincstár Kropf bányaigazgató által kutatásokat tétetett, ezek nyomán Helmerich nevű brassai 
polgár 1750-ben ismét nyitott ott vasbányát, mely még a mult században felhagyatott; pedig 
ezen vasbányáknak itt az ország határán most már vasút közelében, azt hiszem, hogy jövőjük 
van. Vas mellett a Burza-Feruluj völgyében Perou-Bolu-Vámilor nevű helyen 3–4 láb 
átmérőjű agyagpalában vaskovand és ezüst nyomok is mutatkoznak*Lásd Hauer Geol. Sieb. 



268–269. lap.; de mind ezt csak fölemlitem, mert e völgyhálózat alaposabb átkutatása több 
napot igénylő fáradságos útat és mászkálást igényelne, leirása nehány ívet foglalna el; idővel 
és térrel nem rendelkezhetvén, inkább a Zernyest vidékéhez tartozó Királykő leirásával 
kárpótolom kegyes olvasómat. 

A Királykő. 
A Királykő, mint már emlitém, a rosnyói völgy délnyugati szögletében emeli fel 
megdöbbentően nagyszerű, idomra nézve hasonlithatlanul szép sziklatömegét, mely a déli 
Kárpátoknak királya lenne, ha ott nem állana mellette a Bucsecs 849 lábbal ezt meghaladó 
szikla óriásaival (a Királykő 7104 láb magas). A Királykő – mint már emlitém – egy óriás L 
idomát utánozza, rövidebb szára a zernyesti térre néz falmeredeken lemetszett szikláival, 
hosszabb szára pedig délre nyulik le a törcsvári szoros mellett egészen az oláhországi 
határszélekig. Legmagasabb s gyönyörűen eredzett csúcsa azon szögletben van, hol e két szár 
összeütközik. Zernyestről ügyes hegymászó felhatolhat a büszke havas ormaira, az út a Riu 
átfolyta Subordilla völgyen viszen fel, hol egyik felől a Gura-Riu, másfelől a Királykő 
vadregényes nagyszerű tájai gyönyörködtetik az útast. E patakban igen sok pisztráng van, 
elannyira hogy a zuhatagokban rohanó csermelynek messze fenn levő forrásfejénél is bőven 
találhatni pisztrángot, miért a havasi oláhok azt hiszik, hogy azok a föld alól a forrás erein 
jönnek ki, pedig tudjuk, hogy a mindig tiszta vizet keresve fölfelé uszó pisztráng bámulatos 
ugrásokkal szokott a zuhatagokon s más akadályokon áthatolni s igy valószinű, hogy a Riu 
forrásfejénél mutatkozó pisztrángok is ily módon jutottak oda. A Riu fennvölgyében 
kanyargólag lehet feljutni a Királykő azon keletre ágazó lankás kifutványára, melyen Magura 
nevű fennebb emlitett havasi falu van szétszórva. Magurától délnyugat irányu – roppant 
kőhalmazok, s félelmes sziklafalak közt kigyózó – szük völgyen halad az ösvény a Sztina-
Patrillához s azután hegyre emelkedve három órai fáradságos út után a Királykő függőlegesen 
fölemelkedő sziklafala alatt 3900 lábnyira fekvő Sztina-Vladuszkához ér, mely egy elzárt 
hegykebelben gyönyörűen fekszik, s hol az oláh határőrök tanyája van. Ez őrtanya fölött vagy 
1000 lábnyira a Királykő szikláiba bemélyedő több barlang van, egyike kutszerűleg mélyül 
nagy távolságra, mert a beledobott kő csak fél percz alatt ért feneket. Ide közel van a 
Krepatura, egy még a tordai hasadékot is nagyszerüségben túlszárnyaló sziklarepedés, 
melynek nagyszerű tájaktól környezett nyaktörő ösvényén szintén fel lehet Zernyestről jutni a 
Sztina-Vladuszkához, csak hogy e rövid út nem másnak, mint zergéknek s zergeként mászó 
csobánoknak (pásztor) való. Különben annak nem sokat enged azon út, mely a Vladuszkán túl 
következik, s melyet lovaink hátrahagyásával csak gyalog folytathattunk. Az a Királykő 
falmeredek oldalának hajmeresztő sziklarepedésein és gerinczélein délirányba hatol, s vagy 
két órát vesz igénybe, s e két óra minden percze ezer veszélyt hozhat; pedig még hátra van az 
út veszélyesebb része, mert a hogy a Királykő hátsó részének tetejére felkapaszkodtunk, 
ösvényünk északra kanyarodik s mindenütt a havas sziklagerinczen huzódik, mely 
mindinkább egybe szükül, mig egyszer tenyérnyire keskenyedik, ugy hogy alig marad hely, 
hová az útas lábát letehesse, de nemsokára még e fösvényen kimért tér is elvesz lábai alól, a 
sziklagerincz oly élessé lesz, hogy azon csak lóháton való ülmodorban lehet tovább kúszni. 
Két felől széditő mélység s szemkápráztató 7000 lábnyi örvények. A ki szédül, az ne kisértse 
meg, a roppant sziklalónak éles gerinczén való ezen vészes lovaglást, mert az mulhatatlanúl 
egyensulyt vesztve, zuhan le a rémletes mélységbe; de aki e vadregényességében borzadályos 
útat megtenni elég bátor, az egy órai kúszás után a Királykő tetőlapjára ér, honnan nem csak a 
Barczaság, hanem tiszta időben egész Erdély feltárul szemei előtt és nem csak Erdély, hanem 
egy messze letekintés nyilik Oláhországba is, a Babuska és Batrina szép hegylánczolatai 
övedzte Dumbovicza és Jalomicza völgyeire. Idább, közvetlen közelben, szemben a Bucsecs 



néz farkas szemet; odább a Bodza- és ósánczi szorosok büszke szikla-orma a Csukás; túl a 
fogarasi havasoknak roppant csúcsai a Negoj, Szurul és Vurfu-Vurla tünnek föl, de mindezek 
innen, a felhő szomszédos nagyszerü sziklapáholyból tekintve, eltörpülni látszanak és a 
Királykő uralogni látszik mindezen bércz óriásokat, valamint a végtelenségbe enyésző 
roppant láthatárt, melynek nyugaton az abrud-bányai havasok, északon a Czibles, Naszód és 
Besztercze havasai, keletre a Kelemenhavas, Hargita, Nemere és a Szilon vetnek határvonalat, 
ezen országot körülövedző havasok elmosodó fátyolképekként mind látszanak a távol kétes 
homályában. 

De nem csak e gyengén körvonalozott, de leirhatatlan kilátás az, mi a Királykő csúcsára 
mászót megjutalmazva elbűvöli, hanem emellett még a királykői viszhangnak észlelése is 
gazdagon kárpótolja fáradalmaiért, mert e viszhang a földtekén ismert többszótagu 
viszhangok harmadika. A Királykő tetején egy 1842-ben épitett két öl magas trigonometricus 
kőgúla van, ettől nyugati irányban 43 lépésnyire a gúla alatt megállva, északnyugatnak kell 
fordulni, ugy hogy a hang ne a sziklára, hanem a Zernyesttől balra eső erdőségekre essék. A 
viszhangot hallgatni akarónak pedig a gúla nyugati oldalára kell támaszkodnia, honnan 15 
szótagos mondatot roppant nagyitott mérvben dörgésszerüleg ad vissza e viszhang, mely e 
szerint egy hajlott viszhang, melynél a phonokamis központja nem esik össze a phonissal, 
azaz hogy a beszélő és hallgatónak két különböző ponton kell állnia, vagyis oly 
csereviszhang, melyet csak két egyén felváltólagosan élvezhet. E viszhangot 
szabadságharczunk egyik nemes áldozata, Kurz Antal*1849-ben megölték az oláhok. fedezte 
fel. 1842-ben*Akkor arról érdekes felolvasást tartott a Siebenb. Landesk. egylet közgyülésén, 
mely annak évkönyvében megjelent.; ugyanakkor látott ő a Királykő tetején egy nagyszerű 
szivárvány dicsfényben ragyogó ködképet, melyet oly szépen, oly meghatva irt le akkor*Lásd 
Blätter für Geist stb. 1843-ik évf. 106–107. lapján.. E gyönyörű tehetségű, e nagy szerepre 
hivatott fiatal, a szabadságnak e lelkes hőse, ki hivatva vala az erdélyi szászok között a 
szabadság áldásos magvainak elhintésére, a magasztos lelkületű iró és történész élete 
tüneményszerű volt és tünékeny volt mint ama túlvilági ködkép, mely talán az ő 
dicsőülésének volt előképlete. De neve nincs elfeledve, az fényes helyet foglaland el 
szabadságharczunk történetének lapjain; de örökitse itt e roppant szikla-gúla – mely annyi 
küzdelmét látta szabadságra törő nemzetünknek – az általa fölfedezett viszhangban, melyet 
jogosan nevezhetünk Kurz Antal viszhangjának; minden idejövő kiáltsa az ő nevét, hogy az 
által feltalálójának emlékét és nevét századok múlva is viszhangozzák e bérczek. Azonban a 
Királykő ormán legtöbbnyire uralkodó hideg szél, melyet a versenygő Bucsecs lehell ide át, 
nem engedi meg a soká időzést, s hamar lesietteti a vizsgálót a saskeselyük lakta 
sziklaormokról, honnan Ortelius elbeszélése szerint Báthori Zsigmond fejedelem tábori 
sátrára szállt azon király-sas, mely a nyujtott eledelt elfogadván, s magát megfogatni 
engedvén, szerencsés előjóslata volt a Szinán pasha elleni sikerült hadjáratnak. 

Lejövet még megtekintést érdemel az Ördög malma (mora drakuluj), mely a Királykő déli 
oldalában veszélyes, bajosan megközelithető helyen 6500 lábnyira van a tenger szine fölött. A 
Plaju-Foi felett egy Klisku-sperli nevű öblösülés van, innen vagy 600 ölnyire esik a Királykő 
délnyugati szögletén az Ördög malma; toronyszerű sziklagúláknak festői csoportja alkotja az 
előtért, hátul 20 ölnél magasabb sziklafal oldalán több üreg van, melyekből zuhatagként omlik 
alá a finom fehér homok, alant örökké növekedő halmokat alkotva. Ezen titokszerű üregekhez 
feljutni nem lehetvén, nem lehet azt kitudni, hogy mily erő működteti ezen kőőrlőket, 
föltehetőleg valami vulkáni processus folyhat ott benn a hegyek emberi fürkészet előtt elzárt 
keblében*A kőpor közt nagyobb kavicsok is gurulnak le, lehet, hogy azok sziklákhoz ütődése 
által képződik a sziklaliszt. s csuda-e, ha még az észlelő embert is bámulatra ragadó s 
megmagyarázhatlan ezen jelenséget, az előitéletes havasi nép az ördög műveletének tartja, hol 



sziklaőrlő malmai vannak a sötétség szellemeinek. Fölemlitendőnek hiszem azt is, hogy 
Zernyestről a Királykő szikláin két csempész ösvény vezet át Oláhországba, egyik a Királykő 
nyugati részén Rukurnak, egy másik a Királykő keleti részén a Vurfu-Bácsulujon át szintén 
Rukurba. Valószinüleg ez utóbbin ütött be Tököli 1690-ben, itt ereszkedett le fényes 
győzelmét kivívni. Ugyanezen ösvényen mászott ki Friedrich Ágost hannoverai herczeg az 
1690-ik év végén, mikor az ott portyázó kuruczok és törökök által kevés emberével 
meglepetvén, lesujtatott*Lásd Marienb. Geogr. II. 307.. 

A királykői kirándulás minden tekintetben kielégitő volt; csak egyre nézve nem elégité ki 
tudvágyamat, mert én mindig reméltem, hogy a régi Királykeve várának, mely még 1459-ben 
mint fennálló királyi vár szerepelt, valahol romjait fölfedeznem sikerülend, de miután minden 
lelkiismeretes keresésem és a havas minden zugát ismerő pásztorok és vadászoktól (a 
Királykőn zergék is vannak) való puhatolódzásom után is ily rom lételét fölfedezni nem 
tudtam, azon előbbi véleményemnél kell maradnom, hogy amaz elvesztett vár nem ezen 
Királykövön, hanem a bodzai Királyhegyen feküdt, hol már romjait meglátogattam és leirtam. 
S most búcsút veszünk az annyi élvezettel minket királyilag megjutalmazott Királykőtől, 
fölemlitve utólagosan, hogy annak főalkatrésze kárpáti mészkő és eocengyüleg, itt-ott syenith, 
porphyr és csillámpalával keverve, melyek koronájának nemesebb eredetű drágaköveit 
képezik. 

Jöttünkkor a rosnyói völgynek csak keleti oldalát vizsgáltuk meg; most a Zernyest táján 
előtörő Barcza vizét követve, az a völgy nyugati oldalán való kutatásra útal s csakhamar Ó-
Tohánba vezet el. 

A két Tohán. 
Ó-Tohán, valamint a tőle keletre fekvő Uj-Tohán és Zernyest is Törcsvárhoz tartozott, s 
azokat szintén székely eredetű határőrök lakták; azonban a harczok szabad fiai lenyügöztettek 
s a szolgaság idejében eloláhosodtak; a nép hagyományilag megtartá székely eredetének 
emlékét, s megtartá jellegét is, mert arcz, termet, jellem, minden első tekintetre kirivólag 
bizonyitják, hogy e nép ereiben magyar vér kering. Ezen három falu – mint fennebb emlitém 
– legelőbb szakittatott el a törcsvári vártól*Benkő Spec. Tran.. Ugyanis Zsigmond király 
1395-ben Kolozsvárról kiadott adománylevele által Tohánt*Akkor csak Ó-Tohán volt meg, 
mert Uj-Tohán később keletkezett mint ennek gyarmatja. a törcsvári vártól való függéstől 
felmentvén, Tamás brassai lelkész és társainak adja 10 arany forint évi haszonbér fizetésének 
kikötése mellett*Lásd ez okmányt Fejér Cod. dipl. X. I. 298–300. Tohányra nézve az 
adományosok elmulaszták egy év alatt a beiktatást végrehajtani, minek következtében az a 
királyra vissza szállt; de Zsigmond 1398. jan. 9. uj adománylevelet és beiktatási rendeletet 
adott ki, minek következtében a fehérvári kápt. azt ez év jan. 17-én végre is hajtotta; lásd 
Fejér Cod. dipl. X. 2. 566–568. és 597–598. lap.. E szerint ez nem adományozás, hanem olcsó 
haszonbérbeadás volt, s azért nem is késett Brassó, – mihelyt a törcsvári vár kezéhez került – 
ahoz visszacsatolni. 1700 körül a jezsuiták Zsigmond király adománylevele alapján, melylyel 
Tohán a brassai szüz Mária-templomhoz csatoltatott, lépéseket tettek Tohán és Zernyestnek a 
brassai katholikus templom részére való megszerzése iránt; s azt könnyebben elérendők, 
megkisérték lakóinak katholikus hitre való téritését, mit annál könnyebben hittek elérhetni, 
mert Ó-Tohán lakói görög-katholikusok (egyedül a Barczán), de a hosszasan exorcizált nép 
kijelenté, hogy a görög vallásról a katholikusra áttérni semmi esetre sem fog*L. fehérv. kápt. 
és a fisc. levélt. N.-thes 3285/793.. Igy megmenekült a jezsuitáktól, s nem sokára 
szerencsésen Brassó zsarolása alól is, mert Tohán, mely Törcsvár tartozandóságai közt 



leghamarább lett szolgaságba hajtva, a felszabadulásban is első volt, a mit egy ritka katonai 
szeszélynek köszönhetett. Ugyanis a mikor Bukow a székelyekre felerőszakolta a fegyvert, a 
Brassó rabigája alatt nyögő magyar és oláh faluk, hogy hallatlan gyötörtetésüktől 
menekülhessenek, önkénytesen felajánlották magukat a határőrök közé való soroztatásra; az 
ajánlat kedvezőleg fogadtatott, s a katonai kormány előintézkedéseket tett annak 
foganatositására. Brassó ezen megijedvén, sietőleg Bécsben s a hol kellett, eljárta és elzárta 
útját annak, hogy a fejős tehénként kezei közé került nép az ajánlkozó menedéket 
felhasználhassa; Bukow fölfegyverkezési heve – nem tudni minő csillapitó szerre – lehült; de 
hogy a felbiztatott népnek mégis valamit mutasson, Ó-Tohán és Szunyogszeg lakóit bevette 
az első oláh határőrezredbe; a két község együtt képezte a 12-ik századot, Szunyogszegen 
levő századosi és Tohánban levő hadnagyi állomással. Brassó ezért kárpótlást kért; de 
elútasittatott, valamint a fiscussal Tohán miatt folytatott perben is 1782-ben hátrányos itéletet 
kapott*Lásd Kemény Józs. Trans. poss. Terra Sax. T. betű.. Uj-Tohán, mint már fennebb 
emlitém, a Törcspataka mellett fekszik s azért azt régen Törcsfalvának is nevezték*Lásd 
Unterh. Bl. für Geist stb. 1837. évf. 50. l.. 

Volkány. 
Ó-Tohánon alól nem ugyan közvetlenül a Barcza folyó, hanem annak Ujárok (Neugraben és 
Grosse Bach) nevű mellékága*Ez az Ujárok Volkány irányába szakad ki a Barczából s 
Volkányt, Feketehalmot és Höltvényt érintve, Földvárnál szakad a Homorodba. Ezen árok 
mesterségesen igen nagy munkával készült, éppen azért, hogy a nevezett három falunak, 
melyek különben folyótlanok lettek volna, legyen vize. mellett fekszik Rosnyóval szemben, a 
szép és tekintélyes szász község Volkány (Wolkendorf, latinul Villa-Vulcani, oláhul Vulkán); 
ez egyike lenne a Barczaság legrégibb faluinak, mely Benkő szerint már a 10-ik században 
virágzott. Ha Benkő ezen különben okmányilag nem támogatott állitását elfogadjuk, akkor fel 
kell tennünk, hogy e falut kezdetlegesen magyarok vagy székelyek lakták, mert a 10-ik 
században német e földön nem volt; később települhettek oda németek, talán a német lovagok 
ittvoltakor, mert népessége egy második gyarapodásáról emlékeznek a hagyományok is, 
melyek szerint a Rosnyó közelében feküdt, de tatárok által feldult Erdenburg lakóinak egy 
része Volkányba huzódott volna*Lásd e feltevést Benkő Milk. I. 6. és Philippi die Deutsch. 
Ritt. 57, 58.; lételéről azonban okmányi tudalmunk nem hat 1377-en felül, ekkor Villa Wolkan 
néven feltaláljuk Nagy Lajos azon kiváltságlevelében, mely által a névszerint előszámlált 
barczasági 13 szász falut Brassóhoz csatolta; 1421-ben a törökök dulták fel, s azért Zsigmond 
király egy évi adójukat elengedi s 1427. jun. 25. a volkányiakat bizonyos erdő birtokában 
megerősitette*Eredetije a brassai tabul. másolatilag Kemény Józs. Suppl. Dipl. Trans. III. 99.. 
Ugy látszik, hogy régen a törcsvári út nem a tér nyugati, hanem keleti oldalán vonult el, mert 
csak igy magyarázható ki az, hogy Volkány harminczadolási hely volt*Appr. Cons. II. R. 12. 
T. I. A.. 

Volkány történelmében egy kebellázitólag tragikus eset adta elő magát; ugyanis 1612-ben, a 
midőn Báthori Gábor a fellázadt barczasági szászok ellen nyomulna, a feketehalmi kastély 
bevétele után hajduinak egy csapatja Volkányra is ráütött; a nép a templomkastélyba vonulva 
elszántan védte magát, sőt még a kastély bevétele után sem akart meghódolni, hanem a 
toronyba felhuzódva, onnan folytatták az elkeseredés végső élethalálharczát; a mi felett a 
szintén érzékeny veszteséget szenvedett hajduk oly dühbe jöttek, hogy a tornyot szalmával 
körülrakva felgyujtották, mikor 300-nál több szász fojtatott meg, csak nehány került életben 
fogságra, kiket később a rosnyóiak váltottak ki. Ezek s másunnan is odatelepültek, pótolták a 
csaknem teljesen kipusztult férfi népességet. A templom, mely e szomorú eset szinhelye volt, 



csak egyes védfallal bir, a hagyományok s némi falnyomok arra mutatnak, hogy az egykor 
kolostorral volt egybekötve. 

Volkány czímere egyszerű kereszt, talán jelképe lakói egyszerüségének, kik a Barcza szász 
lakói közül a legegyügyüebbek, s mindenféle adomák és élczes történetek czéltáblái. Mielőtt a 
rosnyói völgyet elhagynók, egy rövid szemlét kell annak geologiai viszonyai felett tartanunk, 
s ezt legilletékesebben Volkánynál tehetjük; mert itt a különféle kőzetek nagyon tanulságos 
csoportositására találunk. Igy Volkánynak 407 öl (tengerszin felett) magasságban fekvő 
temploma csillámpala talapzaton nyugszik, mellette mindjárt vereses szinű és kőzetrajzi 
szempontból nevezetes homokkő fordul elő, mely szüreggel (Rauchwacke) érintkezik, mit 
mészkő, odább gyüleg követ. A Volkány közeli Kropfbachnál szép növénykövületekben 
gazdag liáshomokkő fordul elő. Ugyanezen pataknál gyülegen áttört bazalt orom tünik fel, 
mogyoró nagyságú olivia darabokkal. Sőt a Volkány háta mögött eredő, de már Fogaras felé 
folyó Holbach patakánál kőszén is mutatkozik; mi – mint a jelek mutatják – a volkányi oldalra 
is áthat, s most, midőn a vasút már Brassónál van, bizonynyal az eddiginél behatóbb kutatás 
tárgyává lesz. A homokkő és gyüleg Volkánytól egész Zernyestig nyulik el; Tohánnál az 
előbbit, mint kitünő épitkezési anyagot, bányászszák is*Lásd Heuer Geol. Sieb. 268–269. 
lap.. 

Vidombak. 
A rosnyói völgynek még csak egyetlen faluja van: Vidombak, sőt szorosan véve, ez már nem 
is fekszik a rosnyói völgyben, hanem annak torkolatja előtt, ott, hol a Vidombak pataka*A 
magyarok ezen folyónak sok nevet adnak, a ferditett Vidombak mellett átlátszó tisztaságáról 
Tisztaviznek, a partjain tenyésző füzesekről Füzespatakának, azon hatalmas kőhidról, mely 
alatt Vidombak falu közt átnyargal Kőhidvizének is nevezik. a Barcza szép terére kiér. Itt 
fekszik a patak mindkét partján kiterjeszkedve, a brassó-fogarasi út által átszelt falu, egyike a 
Barczaság szebb és rendezettebb községeinek. 

Vidombak (oláhul Gyimbáff) Weydenbach nevével legelőbb 1351-ben találkozunk, midőn 
István (Miklós fia, Bricius unokája) Brassó ispánjának Budáról sz. Lukács ev. napján rendelé, 
hogy a weydenbachi lelkész Keresztély és Miklós brassai decán közt a dézma negyede miatt 
felmerült viszályt intézze el, ugy, hogy a decán kárt ne szenvedjen*Ered. Cornides Mss. T. 
XII. p. 335 és Fejér C. Dipl. IX. 2, 85.. 

1366. september 1-én pedig Lajos király Visegrádról a tyrini püspök öccsének kérésére 
rendeli a kyrosi monostor abbásának, hogy udvari ifjuját Videnbachi Mihály fiát Pétert az 
általa adományozott Uyfalu birtokában megtartsa s minden nyugtalankodók ellen 
megvédje*Ered. a Kolozsm. levélt. registrálatlan levelei közt, honnan kiirta Kemény József 
App. Dipl. III. 52. Töredékesen Mag. f. Gesch. I. B. 2. A. 188 S.. 

Ugyan Lajos király 1377-ki a Barczaság szász faluit Brassóhoz csatoló okmányában legelső 
helyen Woydenoch néven fordul elő, más régi okmányokban Weidenboch néven találjuk fel. 
Történetében semmi különösen fontosat nem találván, áttérek igen érdekes régi egyháza s 
hatalmas templomvára ismertetésére. 

Ezen templomvár tizszögben futó kettős fallal, a megtörésekhez helyezett öt négyeg idomu 
védtoronynyal alakulván, imposans erődtestet képez, kiválóan volt erődítve keleti oldalra 
helyezett három tornyos várkapuja. Lássuk röviden ezen ritka szerkezetű s teljes ép állapotban 



levő kaput. Itt is meg van a fedett folyosó, melynek veszélyes csapdái és védrácsai 
fenyegették az ellenséget. A folyosó fölött egy hatalmas, köröskörül zuzművekkel ellátott 
donjonszerű torony emelkedik, mely már önmagában is eléggé fedezte volna a bejáratot; de a 
várépitők abban nem biztak meg, hanem elébe egy kiszökellő elővédet vagy hidfőt 
ragasztottak, melyen ismét két védtorony emelkedik. Ezek közt van a hatalmas zuzművekkel 
biztositott külső kapu, melynek ajtóját a falszegélyzett széles sánczra*Melybe a közel folyó 
Vidombak vize bevehető volt. leereszthető felvonó hid alkotta. Egyátalában a vidombaki 
templomvár ugy combinatiója, mint kivitele, hatalmas védművei s főleg kapuszerkezete által 
a Barczaság minden templomvárai fölött áll, s az elsőséget magának követelheti. 

A szászok templomaikat azért erősiték meg, hogy gyors meglepetések esetében ott védve 
legyenek; de volt ebben lélektani czélzat is, mert e kastélyokban állott isten háza, ott tartotta a 
nép minden értékes holmiját, élelmi czikkeit, ott voltak őseik hamvai, ott volt vész idején 
családjuk; tehát istenházával volt azonositva tüzhelyük, ott volt minden, mi előttük becses 
lehetett, s mind ennek veszélyeztetése a gyávából is bátrat, a félénkből is hőst kellett hogy 
csináljon. Ezen védelemre lelkesitő indokok mind meg voltak Vidombak templomváránál, az 
a Barczaság minden templomerődei közt a legerősebb, a hadtan akkori állapotában soká 
daczolni képes, s a lakosok azt még se védték soha, mert 1612-ben Báthorinak azonnal 
feladták, valamint 1658-ban se kisérték meg annak védelmét a törökök ellen, hanem azt 
ellenállás nélkül feladták, mi a bennvoltakat egyáltalában nem mentette meg. 

Erre vonatkozólag a vidombaki régi jegyzőkönyvben (1666–1673) ezen bejegyzést találjuk: 
1658. augusztus 24-én hatalmas ellenség: törökök, tatárok, oláhok, moldvaiak rohanták meg a 
községet, s akadálytalanul a kastélyig nyomultak, s bár azt ellentállás nélkül feladták, mégis a 
bennlevő 909 lélekből sokakat elégettek (tehát a kastélyt felgyujtották), másokat leöltek, 
legtöbbet fogságra hurczoltak. A fogságba vitettekből Isten kegyelme 65-öt ingyen szabaditott 
ki, 155-öt, 3 ezer 252 forintért váltottak meg*Lásd Marienburg., Unterhaltungsbl. für Geist, 
stb. 1837. évf. 154. lap.. 

Nagyon érdekes a vár közepére épült templom is, a mely egy három hajós goth izlésű épület. 
A mellékhajók törpék levén, az azokon túlmagasuló középhajó fenn elhelyezett kerek 
díszablakokon át nyeri a világitást; a mellékhajók pedig csúcsives ablakon, a melyeknek 
azonban díszművezete ki van tördelve. A közép- és mellékhajók közti egybeköttetést 
mindenik oldalon három csúcsíves váliv (arcade) eszközli, melyeket meglehetős durva 
szerkezetű támok, vagy inkább pillérek választanak el. Ezen pillérek belső oldalához vannak 
ragasztva azon egyszerűen henger idomú faltők, melyek a boltozat gerinczeit és hevedereit 
tartották, most azonban csak csinos idomzatu joniai kapiteljeik által vannak tetőzve, mert az 
eredeti boltozat nincs többé meg, azt nehézkes és törpe szerkezetű új boltozat helyettesitvén. 
A mellékhajóknak fejezet nélküli faltőkre nyugasztott régi boltozata meg van, annak gerinczei 
a késő goth kor modorában tagozvák, díszes zárkövekkel, melyeknek domborművei mind le 
vannak készakarva tördelve. A mellékhajók sokszögűleg záródnak, valamint a középhajó 
szélességével biró, s azzal csúcsíves diadalív által egybekötött szentély is*A hajók 30 lépés 
hosszak, mihez a középhajónál a 10 lépés széles toronycsarnokot is hozzá kell adni, a 
középhajó 11, a mellékhajók 7 lépés szélesek, a szentély 20 lépés hosszu.. A szentélyt világitó 
5 ablak szintén csúcsíves, ezeknek már díszművezete is megmaradt, azok a kettős lóheriv 
fölötti három és négy levél combinált egybeillesztésével alakitvák. Még megmaradt a hármas 
ületű szentélyszék is; ez felül hármas lóherivvel (a középső magasabb) van tetőzve, henger és 
horony párból alakitott díszpárkányzattal körülfutva, ugy hogy az e nemben látottak 
legkiválóbbikának egyike. 



Nagyon gazdagon van e templom kapukkal ellátva, a mit a templomvár erősségében való 
bizalomnak tudhatunk fel. A szentélybe külön kapu vezet, ez csúcsíves, csak felső részén levő 
körte és horony tagozattal. Ez előtt egy előcsarnok van, melynek korinthizáló féloszlopokkal 
két körte és annyi horony által díszitett külső kapuja van. A sekrestye nem a szentély, hanem 
az északi mellékhajóhoz van támasztva; ezen hajónak is volt egy most befalazott kapuja. A 
déli mellékhajónak két oldalajtaja van, ezek is csúcsivesek, tágnyilatu horonyok által 
elválasztott henger- és körtetagozattal. Legdíszesebb azonban a 14 lépés oldalhosszal biró 
roppant négyeg torony előcsarnokába vezető főkapuzat; ennek 5 láb szélességű bélletét két 
henger közti körte tagozza, melyeket nagy mélységű és igen tág méretű horonyok választanak 
el; a béllet csúcsívben záródik s eredetileg levélcsomók és tornyacsokkal (fialen) ékitett 
díszkeret fogta körül, ez azonban most nagyon meg van viselve. Az ajtónyilat egyenes 
záródásu, fölötte azonban vak alakitással jelölve van a lóherív. 

A csiga garádicscsal ellátott toronyban két érdekes régi harang van, mert az 1668-ban öntött 
legnagyobbik harang elhasadván, 1832-ben ujra öntetett. A második harangon ezen köriratot 
találjuk: 

Sum sacrata Deo, Patriae, precibusque, per aevvm aeternvm. 

Második sor: 

Donec in Orbe viget. Johannes Neidel 1656. 

A harmadik harang körirata ez: 

Lucas Wanda habitans in Remete municipio arcis Kewár in honram (sic) Dei et perpetu… 
donavit hanc campanam Ecclesiam svi et svorvm, ita avt siquis eam vendere volverit, avt ab 
ecclesia svbripueret anatema sit Anno 1591. 

Vidombak czímere ugyanazonos Rosnyóéval: azaz három rózsa, ezeknek azonban lapuja is 
meg van, mi a rosnyóiban hiányzik. 

Vidombak tájékán a Vidombak és a Barcza folyói, melyek eddig a rosnyói tér két ellentétes 
oldalán folytak, annyira egymáshoz közelitnek, hogy a kettő közti távolság alig 2000 lépés, s 
mivel itt a tér meglehetősen sima, csekély munkával át lehetne az egyik folyót a másikba 
vinni; de ily külön folyásuk előnyösebb, mert tenyészet fakasztó hullámaik nagyobb téren 
osztják szét a termékenység áldásait. A legszebb szántóföldek és termékeny rétek terjednek el 
mindkét folyó partjain, hol többnyire négylovas fogatu ekékkel szántanak csupa nők. Eleinte 
bámultam azon, hogy a mezőn sehol férfit nem láttam, csak is férfi kalapot viselő nőket, 
fiatalabbakat a nyeregből hajtott ló hátán, s mind rut öregeket az eke mellett; e feletti 
ámulatom csak akkor oszlott el, midőn közelebbről vizsgálva, s velök szóba ereszkedve 
meggyőződtem, hogy a vén asszonyoknak nézettek, borotvált pofáju férfiak, kik mind 
szoknyába vannak öltözve; mert a Barczaság ezen részén gazdálkodás és nadrágkimélési 
szempontból arra felül egy szár középig érő vászon szoknyát szoktak a férfiak felölteni. 
Azonban a mezei munkánál a nő soha sem hiányzik, mert a lovakat nyeregből mindig a nők, 
leginkább a fiatal, könnyűbb leányok hajtják; azok nem féloldalt, hanem huszárosan szoktak a 
nyeregben ülni, s iszonyu kiabálásokkal s csattogtatással hajtani a lovakat; innen van, hogy a 
már kiskoruktól fogva lóhátra szokott szász leányok igen jó és merész lovagok, s nem ritkán 



láthatni azokat nyereg nélkül is a legsebesebb vágtatásban végig száguldani a Barcza szép 
térein. 

A falusi szász nép jelleme, szokásai, öltözete, 
ünnepei. 
Hétfalu és Brassó leirásánál tüzetesebben foglalkoztam a Barczaság magyar és oláh 
népességével; de a falusi szászokat még mindeddig behatóbban nem vizsgáltam, pedig ha 
valahol, itt helyén van a paritás elvének alkalmazása; s azért egy rövid átnézetét adom a falusi 
szászok bel- és küléletének, jellemének és szokásainak. 

Más másut is érintém, hogy a falusi szász nép a legbecsületesebb, legtörvénytisztelőbb, 
legengedelmesebb, s igy a legkönnyebben kormányozható nép a világon; az előljárói által 
gépileg engedi magát vezettetni, miért a bureaucratiának soha se kell egyebet tenni, mint az 
előljárókat megnyerni, s akkor azt teheti a néppel, a mit akar. A falusi szász annyira hozzá van 
szokva a függés és parancsszó szerint való tevéshez, hogy még saját gazdasága körül és a 
mezei munkában se tesz soha semmit önakaratja szerint, hanem a munka rendét és beosztását 
is az előljáróság szabja meg, s a lakosság minden okoskodás nélkül követi az általa Euer 
Weisheitnak czímzett s legbölcsebbnek tartott előljáróság rendeleteit. Az előljáróság szabja 
meg, hogy mikor kezdődik a szántás, kaszálás, aratás vagy más mezei munka; a kitűzött 
napon aztán az egész falu egyszerre megy a mezőre, a ki hon merne maradni, vagy a ki 
hamarabb, vagy később végezné mezei munkáját, azt az előljáróság megbünteti. Az 
előljáróság elnyerhetésére s egyáltalában a nép becsülésének kiérdemlésére, nem a czímezés 
föltételezte bölcseség vagy érdem, hanem csak vagyon szükségeltetik. Sehol a plutocratia ugy 
kifejlődve nincsen mint a falusi szászoknál; a gazdag mindenki előtt áll, s mindent tehet. Ez 
okon a szász földészeknek fő élettörekvése a meggazdagodás, miért testüktől a 
legszükségesebb táplálékot is megvonják, s mivel e mellett terhes sanyaru munkát végeznek, 
a kora elvénülés, elsatnyulás és degeneratió következik be, a mit elősegit az is, hogy a 
szászoknál a felfrissitő vérkeverés soha se fordul elő, mert nem csak arra nincsen eset, hogy 
más nemzetbelit elvenne, vagy bár szomszéd faluból hozna magának nőt, hanem ugyanazon 
községben is bizonyos (a vagyonosság fokozata szerinti) család-csoportok csak egymás között 
házasodnak, innen ered aztán a különben erőteljes kötésű faj elsatnyulása, s az hogy minden 
szász oly hasonló egymáshoz, arczban, modorban és jellemben, mintha testét-lelkét 
ugyanazon formába öntötték volna. De ezen kis körben való mozgás, ezen elszigeteltség, ezen 
szabadakarat hiány előidézi a zárkozottságot, az önző önmagába való vonulást, ugy hogy a 
szászok még egymás között sem érintkeznek, s mindenkit idegennek tekintenek. Ezen 
zárkozottság bizalmatlanná, gyanakodóvá, hideg közönyössé teszi; miért a szász az idegent 
alig méltatja feleletre, s udvarias, szivélyes csak akkor tudna lenni, ha azt az előljáróság 
megparancsolná. 

Az alárendeltséghez, az okoskodás nélküli vak engedelmeskedéshez a szász már fiatal 
korában a szülői háznál hozzá szokik; a szász fiatalnál a nőválasztást is mindig a szülők 
végzik el, kik mindig csak a dolog anyagi részét veszik figyelembe, s igy a férfi és leány az 
érzelmet, a rokonszenvet soha se érvényesitheti, s azért nagyon sok a boldogtalan házasság és 
gyakori az elválás, ami azon esetben, ha mind a két fél akarja, nagyon könnyen 
megyen*Elválasztja a papiszék, ha az erőltetés bebizonyitható, el a férj részegsége, éjjeli 
kimaradása, a nő kötekedő természeteért, hűtlenséget nem fogadnak el, nem mintha nem 
léteznek, hanem mert nagy súlyt nem fektetnek arra; ha az elválást csak a nő akarja, bajosan 



hajtható végre, s a férjet elhagyó nőt a papság erővel is visszaviteti férjéhez.. Az elváltak 
rendszerint nem sokára ismét házasodnak, s mivel a másod házasságnál inkább követhetik 
izlésüket és érzelmeiket, rendszerint jobban szoktak az elsőnél kiütni*A férfiaknál a 3–4-szeri 
elválás s ujra nősülés nem ritka, bár a papság az ily változékonyság kedvelőt néha bizonyos 
időre, néha örökre is eltiltja a házasságtól.. A falusi szászoknál alig van más mulatság és 
társas egybejövetel a menyegzőnél, s azért ezen egyedüli népünnepüket röviden leirom. 

A midőn a szülők elhatározták két fiatal egybe házasitását, s a kérdés anyagi oldalát egymás 
közt elintézték, következik a leánykérés, mit a vőlegény néhány barátja teljesit a székelyeknél 
is szokásos hosszú mondókával, azt a házasulandók kézfogása zárja be. Néhány napra 
következik a nyilvános eljegyzés, mikor ünnepi öltönyben felbokrétázva mennek a paphoz, 
hol a gyürűcsere hivatalosan megejtetik; ezt a leányos háznál rövid lakoma fejezi be. A 
menyegzők rendesen egy napon, leginkább Katalin napján tartatnak, a minél időkimélés, de 
azon számitás is szerepel, hogy a vendégek sokfelé eloszolván, egy ház tájra kevés jut. A 
menyegzőt előző napon a rokonok s meghivottak*A meghivást két felbokrétázott legény 
hosszabb mondókával, mi a székely meghivók utánzása, teljesiti, a közel rokonoknál 
háromszor ismételve azt. lisztet, majorságot, mézet, tojást küldenek ajándékba, az ismerős 
asszonyok segitségre jönnek, s éjjel kezdetét veszi a sütés-főzés, a mire a segítő asszonyok 
vas lapátok összeverése által költik egymást fel; de nem csak a menyecskék gyülnek a 
lakadalmas házhoz, hanem a legények is, kik sót, borsot törnek, fát vágnak, s a leányok is, kik 
bokrétákat kötnek, vig éneklés közt; s távoztukkor egy alkalmi búcsúdalt énekelve ölelés közt 
vesznek végbúcsút a menyasszonytól, mint leány társuktól. A menyegző reggelén a vőlegény 
elküldi a mennyasszony ajándékot: mi csizma, keszkenő, s néhány ezüst pénzdarabbal 
megszurkált almából áll; a menyasszony magavarta czifrán himzett, kicsipkézett inggel*Ez 
inget a menyegzőn, s annak minden évfordulóján szokta csak felvenni, s rendszerint abban 
temetik el. viszonozza. Nem sokára a vőfély és a legénység a vőlegény házához gyül, s 
zeneszóval, vig ujjongatások között vonulnak a menyasszonyi házhoz, melynek kapui zárva 
levén, a vőlegénynek kell a keritést megmászva, kaput nyitni. A vőfélyek aztán hosszabb 
mondókákkal kikérik a leányt, elbúcsúztatják a szülőktől, rokonoktól, barátnéitól, maga a 
menyasszony ölelés és sirás közt búcsúzkodik, s kéri továbbra is szeretetüket, s végre a 
násznép ünnepélyes menetben a templomba vonul; de a mint emlitém, az év minden 
menyegzője egy napon tartatván, ugyanekkor minden irányból zeneszóval jönnek a többi 
menyegzői csoportok is a vőlegények által karon vezetett menyasszonyokkal, kinek ilyenkor 
csákója arany paszománttal van felül beszegve. Az egyházba egyenkint vonulnak, s külön 
csoportokba elhelyezkedve, a pap egy rövid beszéd után egyszerre esketi meg a párokat, bár a 
kérdéseket külön intézi, s az áldást is külön adja mindenik párra. Templomból zeneszóval 
vonulnak a menyasszonyi házhoz, hol az asztalok (szép időben az udvaron, máskor a 
szobában) már fel vannak teritve, s mig küldöttség megy a pap meghivására, addig a 
menyasszonyi ajándékok adatnak be. Az apa ad tehenet, csikót s ekét is annak jeléül, hogy az 
asszonynak is részt kell venni a földművelésben; az anya a nagy halom fehérnemüt hordja 
elő*A szászoknál divatban van a sok fehérnemű, a mi a nők érdeme, kik azt készitik; a 
fehérneműt mintegy fokmérőjeül tekintik a gazdagságnak, s azt az évben való egyszer, 
kétszer, háromszor és négyszeri mosás szerint határozzák meg; ki négyszernél többször mos, 
azt szánandó proletáriusnak nézik., a meghivottak mindenike ad valamely csekélységet, mit a 
menyasszony csókkal köszön meg. Azalatt eljön a pap, (ki ha rövid időre is, de mindenik 
menyegzői lakománál megjelen), s letelepednek az asztalhoz, legfelül az uj pár, mellettük a 
pap, örömszülék s utánok korrend szerint a többi vendégek, egyik oldalon a férfiak, szemben 
nők. Az ételnemüek e napra meg vannak határozva, s bizonyos sülteknek és süteményeknek 
nem szabad hiányozni. Sajátságos szokás az, hogy a vendégek mindenike magával hozott 
evőeszközöket használ, s hogy a hidegen feladott sültekből mindenki zsebre is tesz. A 



menyasszony az utolsó sültből villájára szúrt darabot küld mindenik vendégnek, ki a villába 
egy vagy több darab pénzt illesztve küldi vissza. De az étkezés mellett az ivás is nagyban 
megy; a pinczében csapra ütött hordó mellett négy fiatal tölti az ürülő kancsókat, s ott lenn és 
fenn egymást érik az uj párt éltető pohárköszöntések. Étkezés után kezdetét veszi a 
tánczmulatság a menyasszonyi tánczczal, mikor mindenkinek kell a menyasszonynyal 
tánczolni, s a kitett tányérba pénzt tenni; a táncz azután általánossá válik s tart reggelig. Eddig 
a menyasszony még mindig leányruhában van csákósan, ekkor a nyoszolyó leányok 
menyecskének öltöztetve, fejére a főkötőt s bogláros tükkel feltűzött menyasszonyi fátyolt 
illesztik fel; de a mi nem pótolhatja a menyasszony természetes ékességének áldozatul esését; 
mert ekkor rendszerint le szokták leánysága díszét: hosszú szép haját nyirni, s azt a falra 
szalagcsokrok és virágok közé fölszegezni. A táncz és étkezés második nap is foly, sőt áthat a 
harmadik napra is, mikor a főzőnők, kisegitő asszonyok, bormérő legények és lakadalmi 
gazdák ülnek utómenyegzőt, mely alkalommal a korábbi vendégek szolgálnak ki. 

 

A barczasági falusi szászok ünnepi népviselete. (Rajz. Gerhard Lajos.) 

A szász lakadalmak egyáltalában nagy fényüzéssel, mondhatni pazarlással folynak le; a 
máskor mindenben takarékos szász ilyenkor kitesz magáért, s oly vigság és örömnek ered, 
mintha egész évre ki akarná mulatni magát, olyan lakadalmak alkalmával, mintha kicserélnék 
ezen máskor búskomoly, nevetni s örvendeni nem tudó népet: ez egyszer székelylyé változnak 
át, mert a lakadalom menete, annak minden mondókája a székelyektől van átvéve, annak 
hasonlóját bizonynyal ős hazájukban sehol feltalálni nem tudjuk. 

De nemcsak lakadalmát, hanem házépitési és berendezési modorát is a székelytől sajátitotta el 
a szász; mert a szász földész is – miként a székely – lakházát félemeletre és mindig kereszt 
homlokzattal épitteti útczára; az udvarra néző hosszoldal közepén van az oszlopos előpitvar 
vagy grádics ház; innen a középen levő konyhába nyilik az ajtó, honnan jobbra a nagyobb 
útczai díszszobába és balra a hátulsó kisebb lakszobába lehet jutni. A szobabútorzat is hasonló 
a székelyekével, megvannak itt is a kancsó- és tányérterhelt fogasok, a fölepig felvetett s 
hímzetes párnákkal díszitett ágyak; meg a fal mellett hosszan elnyuló, tulipánosan kifestett 
padok, a tulipánosan szinezett székek és asztal; van azonban egy butordarabjuk, mi a 
székelyeknél hiányzik, s ez az üveges chifoner, hová az ünnepi díszöltönyök, czifra bogláros 
övek vannak mintegy szemlére kiállitva. Senki elvitatni nem fogja, hogy ezen butorokat 
tőlünk sajátitották el; tehát lakadalmaikat, butorzatukat, öltözetüket tőlünk vettek át; nem 
válnék ártalmukra, ha politikai jellem, szabadságszeretet s áldozatkészség tekintetében is 
hozzánk simulnának s egyetmást elsajátitanának tőlünk. 



Még röviden ismertetem a falusi szászok népviseletét is. A szászok közönséges öltözéke 
koczkás, rövid kék ujjas és szederjes posztóból készült magyar nadrágból áll, magyar csizma 
és széles karimájú kalappal, a mit eldísztelenit az oláhoktól átvett ingkieresztés; a nők rövid 
kék rokolyát s a férfiakéhoz hasonló ujjast, fejükön férfi kalapot hordanak; de annál díszesebb 
ünnepi, illetőleg templomi*Mert igy csak a vasárnapi és ünnepnapi két templomozásnál 
öltözködnek. öltözetük. A férfiak ekkor is szederjes szük nadrágot viselnek, csakhogy annak 
zöld zsinórból készült vitézkötése veres posztóra jön. Felöltőjük ős szabású hosszú magyarka, 
czifrán zsinórozott veres hajtóka és gallérral. Fődísze ez öltözéknek azon 24, hüvelyknyi 
széles ezüstözött csat, mely kétfelől a mellen sűrűn van egymás mellé varrva. Ezt télben 
kirschennek nevezett irha bunda helyettesiti, melynek (a nőbundáknál is) a 17-ik században 
divatozott 5 hüvelyknyi magas s mereven a nyaktól távol álló galléra van. 

Sokkal szebb és festőibb a nők díszöltözéke; ennél a sürűn ránczolt szoknya, a czifrán 
hímzett, szintén sürűn ránczolt ing, a csipke vagy paszomántos előkötény képezi az alsó 
öltönyt, mit előnyösen egészitnek ki a gazdag ékszerek: a valóban szép bogláros öv és 
mellcsillag. Ez öltözék szine változik, s mig a Barczaság keleti részén fehér, addig nyugati 
részén inkább fekete vagy sötét szinű kelméből készül; de a női öltözék fődíszét a felső ruha 
és a fejék alkotja. Az asszonyok nyárban magyaros szabású zsinórozott dolmánykát, vagy ezt 
helyettesitő selyemkendőt, télben magas gallérú kirschent viselnek; fejükre a veres és arany 
himzésekkel ékes schleierhaube jön, melynek ily neve onnan ered, hogy arra bogláros tükkel 
finom átlátszó fehér fátyol van szép redőzetekben illesztve. A leányok fejükön burthen-nek 
nevezett 6–8 hüvelyk magas felül nyitott, fekete bársonynyal bevont hengert, vagy csákót 
viselnek, melyhez hátul hosszan lecsüngő szalagok vannak varrva. Felöltőjük egy térdig érő 
fekete palást. Lábbelijük sürűn ránczba szedve legyürt, magas sarkú magyar csizma; de 
leirásom hiányát legjobban kiegésziti e festői népviseletnek ide mellékelt képe, hol egy férfi 
templomi, másik hétköznapi öltözékbe, leány és asszony díszöltözékben van előtűntetve. A 
szász nők igen szépek, leginkább szőkék, szende kék szemmel, finom szabású kerekded 
arczczal, mely fehérpiros; de üde szépségük és frisseségük csak 20–22. évig tart. Ekkor 
egyszerre elvénülnek, arczuk megsoványodik, foga mindeniknek kihull, s az egykori 
szépségnek romjai sem maradnak meg. Oka ennek a terhes kimeritő munkában és az e 
melletti rosz táplálkozásban keresendő, hozzájárul ehez a kora férjhezmenetel is, mert a szász 
leány – mintha szépsége rövid tartamát egészen hasznositani akarná – rendesen 14–15 éves 
korában férjhez megy. 

Még nehány szót a szászok tájbeszédéről. Az erdélyi szászoknak vidékenként változó s 
egymástól nagyon eltérő tájbeszédjük van, melyet bizonyosan még Németországból hoztak 
magukkal beköltözködő őseik. A szász nép, sőt még a városi polgárság is nagyon szivósan 
ragaszkodik ahoz, ugy, hogy – bár németül ha rosz kiejtéssel is – csaknem mindenik beszél, 
de azért egymás között a tájbeszédnél mást sohasem használnak, s annak a papnak, ki családja 
körében másként társalogna, nem lenne maradása. A papok kénytelenek egyházi 
szónoklataikat, imáikat is ezen tájbeszéden tartani, s csak a legujabb időben kezd a műveltebb 
községekben divatba jőni, hogy felváltva szász és német egyházi beszéd tartatik. E tájbeszédet 
szépnek nem mondhatjuk, sőt az inkább fülsértőleg hat, s annak oly hosszú századok során 
való fennmaradásán annálinkább csodálkozhatunk, mert irodalma soha sem volt, annak 
szabálya, szótára, nyelvtana soha sem létezett s nem létezik ma sem, hanem előveszik a német 
könyvet s abból szászul olvasnak; de hogy minő szabály szerint olvassák, például a specket 
boflisch-nak, azt felfogni nem tudom. 

A falusi nép nagyon erkölcsös, szelid; hideg vérmérséklete, szenvedélytelensége védi a büntől 
s más emberi gyengeségektől; befolyással van erre kiváló vallásossága is, mi e nép minden 



rétegét áthatja, s éppen azért, mert az megvan, indokolatlan azon szigorú vallási fegyelem, 
melylyel e népet némely vaskalapos lelkészei terhelik, s mely oly mérvű, hogy a 
vallásszabadság szép elvét érzékenyen sérti, például az énekről elmaradó legény és leány 2 
krt, az egyházi szónoklatot végig nem hallgató 1 kr., az egészen kimaradó 3 kr., a 
vecsernyéről kimaradó ugyanennyi birságot fizet; öregek birságmentesek. Vannak községek, 
hol az elmaradást a férfinál 20, a nőnél 10 krral büntetik, sőt még eredetibb azon, 
Höltövényben s másutt is meglevő szokás, hogy legény, ki leányra, vagy leány, ki legényre 
kacsint, 10 krig birságoltatik, s erre felügyelő szemes egyének vannak templomi 
rendőrségként szervezve, kik árgusi szemekkel kémlelik a fiatalság tekinteteit; pedig 
leginkább ezeket kellene birságolni, kik e felügyelet mellett aligha imádkozhatnak elég 
áhitattal. De nem folytatom tovább, mert az itt előadottakkal elértem kitűzött czélomat: a 
falusi szász nép rövid jellemzését és ismertetését illetőleg, s most folytatjuk útunkat a rosnyói 
völgytorkolat baloldalán felemelkedő Kotla vagy feketehalmi hegy felé, melynek aljában az 
egy emelkedett lonkán (terrasse) szépen fekvő Feketehalom tünik fel, magához csábitgatva az 
útast. 

Zernyest nem római telep. Tököli emléke. Zernyest lakói. Fonógyár. Papirgyár. A Barcza 
folyó eredete. A Királykő. Szubordila völgy. Magura falu. Sztina Petrilia, Sztina Vladuszka. 
Krepatura. Királykő tetőcsúcsa. Kilátás. Viszhang. Ördögmalma, Királykeve vára. Tohán, 
Volkány, itteni harczok. Vidombak történelme, régi egyháza és templomvára, szász leányok, 
szászok jelleme, szokásai, öltözetük, tájbeszéd és templomi fegyelem. 

Kevés pontja van hazánknak, mely oly kis terjedelmű helyen annyi nevezetes és szép pontot 
mutatna fel, mint a rosnyói völgy, csak most hagyók el Rosnyónak talán még érdekesebb és 
szebb testvérvárát: Törcsvárt, és fordulunk vissza a határszéltől, Bucsecs országra néző 
csúcsairól, s már egy rövid óra alatt (Törcsvártól) a Királykő aljában fekvő, s nem kevésbbé 
nevezetes Zernyesten vagyunk, melyről sok régi iró azt hiszi, hogy az a Traján által épitett 
Colonia Zerma, vagy Zernesium helyén fekszik; azon római város helyén, melyet Eutropius 
szerint (Brev. 8. könyv) Dacia meghóditásakor mint első római joggal felruházott várost 
épitett a győzelmes imperator. Azonban az ezt vélők*Lazius Repub. Rom. és Sulzer Transalp: 
Dacien I. Th. 131. l., állitásaikat pusztán a névnek némi hasonlatosságára fektetik, mert 
Zernyesten, de még környékén is semmi római épitkezésnek nyomaira nem akadhatunk; már 
pedig a rómaiak épitkezései még sehol teljesen nyomtalanul el nem tüntek; mert ha feltesszük, 
hogy a Zernyest és vidékét mosó, s gyakran áradozó havasi patakok átalakitván a föld 
felületét eltakarhatták volna is a régi római telepnek nyomát, de el nem tüntethették volna 
teljesen a római telepeknél mindenütt található feliratokat, fogadalmi oltárokat, s a legió 
számmal ellátott téglákat, melyek mindenütt, hol római telep volt előfordulnak, s melyek 
Zernyestnél is annyi évszázad óta csak napfényre kerülhettek volna. De semmi ily 
bizonyitékra tudtommal eddig nem találván senki, az itt colonia Zernesiumot keresők 
véleményét tévesnek kell hinnem, és igazat adnom azoknak, kik azt Oláhországban a Cserna 
folyó mellé helyezik. 

XXV. Feketehalom és környéke. 
 
FEJEZETEK 

Feketehalom. 



Feketehalom (németül Zeiden, oláhul Kotla és Koé) régi korban a Barczaság 
legjelentékenyebb helysége volt, s sokáig vetélkedett Brassóval az elsőség felett; de mivel a 
szászok városaik épitésénél a természetileg erős fekhelyre mindig tekintettel voltak, 
Feketehalom a nyilt helyen fekvő helység nem versenyezhetett, a természetileg erős fekvésű 
Brassóval, s igy az által hamar túlszárnyaltatott*Lásd Nemzeti Társ. 1839. évf. 75. lap.: de 
Brassó előnyét az is biztositá, hogy Feketehalom város, a hajdani feketehalmi királyi vár 
területén feküdvén, nagyon sokáig, még a 16-ik század első felében is fiscalis területnek 
nézetett s a feketehalmi vár porkolábjai a zeideni papok dézmáját ez alapon le is 
foglalták*Mert 1514-ben Ulászló 7-n decret. 3. Art. a kincstári birtokok sorában Törcsvár 
mellett ott találjuk Zeidinumot is. Lásd Deutsch. Fundgr. Neue Folg. 330. l., mi gátlólag 
hatott arra, hogy szabad városként a vidék székhelyévé nőhesse ki magát. De a Brassóval való 
verseny emlékéül fennmaradt az, hogy Feketehalom is Brassóval azonos czímert (koronázott 
fagyökér) használ. 

Feketehalom legrégibb neve a magyar elnevezés*Még IV. Béla egy adománylevelében 
Feketheuholmnak irja. Lásd Katona Hist. Crit. Regn. Hung. VI. 492. De még Zsigmond alatt 
is leginkább e neve szerepel., mi arra mutat, hogy itt is a királyi vár szárnya alatt a várnépe 
által lakott, magyar helység volt kezdetben, csak a szászok betelepülte után kezdenek a német 
Zeiden, s annak Czeidinum, Cidinum és Ceida*Lásd Benkő Milk. II. 225. változatai előjönni. 
Az oláhok hegyet és várost Kotlának nevezik. Feketehalmot gyakran látogatták meg az 
uralkodók, igy Zsigmond 1395. márcz. 11. Feketehalomból rendelkezik a székely ispánhoz a 
brassaiak vámmentességéről*Lásd Fejér Cod. Dipl. X. 2. 305–306.; ugyan e nap a barczasági 
szász faluknak rendeli, hogy Brassó védfalaihoz anyagot hordjanak s munkásokat 
adjanak*Lásd Sieb. Quartals. VII. 288., és ugyan innen s e napon adományozza el 
Zernyestet*Lásd Fejér Cod. Dipl. X. 2. 300.. 1526. máj. 5–7. Lajos király Budáról az erdélyi 
vajdához rendelkezik a Brainish nevű tölgyes erdő iránt, mely a mint Zunyogszegi Majláth 
István kir. kamarás és étekfogó a feketehalmi polgárok nevében jelenti, mindig ama város 
birtokában volt, most pedig a szomszéd faluk legeltetik és használják; azért Zápolya Jánosnak 
meghagyja, hogy nevezett erdőt valódi határai közt Feketehalom kizárólagos birtokába 
adja*Lásd Gub. levélt. Priv. Civit. G. 28. 5326/785.. 

Ily kevés, mit a magyar királyok korszakából Feketehalomra vonatkozólag fel tudunk hozni, 
pedig Feketehalomnak, mint a Barcza legrégibb városának igen gazdag okmánytára volt; de 
Brassóval bizonyos erdő felett pert folytatván, mindennemű régi okmányait, 
szabadalomleveleit felküldötte egy pesti ügyvédhez, hogy a perre vonatkozókat kiválassza. A 
hosszúra huzodó per alatt az ügyvéd elhalt; utódjai átirtak Feketehalom előljáróságához, hogy 
a 200 frt perköltség lefizetésével az irományokat vegyék át. A kupaktanács egybegyült, s 
elhatározta, hogy régi hártya és papirdarabokért soha se fog 200 frtot áldozni, s igy a kincset 
érő okmányok oda vesztek, s azokkal Feketehalom őstörténelme is elveszett. A fejedelmi 
korszakban kezd már Feketehalom a történeti homályból kibontakozni s az események 
folyamába belépni; igy 1576. márcz. 11. a Lengyelország királyságára menő Báthori Ist. 
Feketehalomban van. 

1595. septemberében Báthori Zsigmond Szinán pasha elleni hadjáratakor Feketehalomban 
öszpontositá hadseregét*Sept. 11-én a feketehalmi táborból ir Bocskai István levelet, sept. 13-
án maga a fejedelem ir Várad vára provisora Köveskuthihoz, lásd Tud. Gyüjt. 1830. VII. 111. 
l., ide sereglett az ősszabadsága visszaadásával kecsegtetett székelység 16,000 fegyverese. Ez 
alkalommal a feketehalmi táborban országgyülést is tartottak*Lásd ez országgyülést Kemény 
Józs. Art. Diet. T. VII. Nr. 20; emliti Bethlen Fark. T. II. p. 602.. Innen indult el Báthori 



hatalmas hadseregével a török tönkreverésével Mihály vajdát trónrahelyezni*Kővári Erd. 
Rég. 154. lap., mit az álnok rövid időn szépen hálált meg Erdélynek és a Báthoriaknak. 

1611-ben midőn a külellenséggel szövetkezett Brassó a Barczaság népét is a forradalom 
vészeibe sodorta, s a hajduk mesterkélt fellázitása által Báthori Gábort Ráduj vajdával a 
papiros malomnál megcsufolta; Báthori a kölcsönt visszaadandó bőszülten jelent meg a 
Barczán, s erős sereggel közelitett Feketehalomhoz. Brassóból 32 deák (azok közt 13 magyar) 
jött Feketehalomba, s ottan (1612) a márc. 23. megérkezett fejedelmi sereggel szemben oly 
erélyes ellentállást fejtettek ki, hogy a rohamra vezetett sergeknek a sánczokból vissza kellett 
huzódni, s rendszeres ostromhoz kezdeni, a melynek csak harmad napján esett el a 
templomvár; a bőszült Báthori a jobb sorsa méltó deákokon tölté bosszuját, s miként Mikó 
Ferencz és Bordan Tamás mondja*Mikó Hist. és Bordan T. stolzenburgi pap Virtus coronata 
czímű műve 1061–1613. pag. 260., Vidombakra vitetvén, azokból 20-at karóba huzatott, 11-et 
lefejeztetett, a 32-et pedig – kit társainak kivégzésére felhasznált – hirmondóul Brassóba 
küldötte, hol Weis királybiró ölette meg. Báthori ezen kegyetlen vad eljárása terrorizálta a 
szászokat s bizonynyal feketehalmi és ezt követett volkáni kegyetlen garázdálkodása nem kis 
befolyással volt arra, hogy a Barczaság többi kastélyai, s még a bevehetetlennek tartott 
Rosnyó és Törcsvár is ostromot nem várva, magokat feladták. 

Báthori Feketehalom templom-kastélyában Szigethi István alatt őrizetet hagyott (Fuchs 
elbeszélése szerint), augusztus 28-án azonban a brassaiak egy ügyes hadicsellel e kastélyt 
visszafoglalták. Ugyanis a feketehalmi menekültek és brassai katonák éj idején belopódzva, 
elrejtőzködtek a pinczékbe. Szigethi a kastély parancsnok esti szemlét tartva, szédelgő 
katonáit a kastélyba kergette, s azután az őrizet egy részével Vidombakra lovagolt át. A 
parancsnok távoztával az őrizet nagy része ismét szétoszlott tivornyázni, mikor az elrejtőzött 
szászok a nyitva hagyott kapun berohantak a külső várba, a meglepett kapuőröket 
megkötözve, a belső vár kapuit is felnyiták, s a kastélyt elfoglalván, a foglyul esetteket 
elbocsájtották, mi – be kell vallaunk – Báthori kegyetlenségével szemben nagylelkű nemes 
tett volt*Fucshius krónikája.. Nem sokára azonban Török István mezei kapitány Földvárnál a 
brassaiakat szétvervén és Weisot is elejtvén, az egész lázongásnak véget vetett. Feketehalmot 
is visszafoglalta, azonban ezt és az elfoglalt többi barczai kastélyokat és várakat is következő 
évben vissza engedte a fejedelem. 

1616-ban Bethlen Gábor Feketehalomban van s febr. 21-én itten fogadja a portáról visszatérő 
Toldalagi Mihályt*Toldalagi Mikl. emlékiratai köz. Erd. Tört. Ad. I. k. 225. lap.. 

1632-ben a fejedelem némely Oláhországból megtérő cancellistáit a feketehalmiak 
bántalmazták, miért fejedelmi tanácsos és biró Hirscher Keresztes által bepereltetvén, 600 
tallérra büntettettek, mit hirtelen kifizetni nem tudván, Hirschernek egy darab erdőjüket 
elzálogositák*Egy Szunyogszeggel folytatott metalis perből kitetszőleg.. 

1655-ben a II-ik Rákóczi által Oláhországban szétvert semények és tatárok váratlanul beütnek 
a Barczára, s ott több helységekkel együtt Feketehalmot is feldulták*Kővári Erd. Tört. V. k. 
56. lap.. 

1659-ben a harmadszor trónra lépett II-ik Rákóczi György, a midőn szövetségese Minye 
vajdával találkozandó Törcsvárnál járt, visszaútjában october 16-án Feketehalomban időzött, 
innen ir Rhédei Ferencznek, mely levelében a többek közt mondja, hogy Minye vajdával 
Rukajnál találkozott és egyezkedett, Konstantin vajdát pedig Moldovába inditotta, végre 
tudatja, hogy kedden Radnóthon lesz*Kemény József Appar. Epist. X. 121. lap.. 



A Rákóczi mozgalom Székelyföldre is behatván, 1704. Henter Mihály Hermányból rácsapott 
a Székelyföld ellen küldött s Feketehalomnál táborzó Gravenre, de tüzhez szokatlan kuruczai 
szétfutottak, s Graven üldöző csapatjai sokat levágtak közülök. 

A gyászos napok vészét megéneklő népköltő a holdvilági csata érintése után igy 
folytatja*Cserey Mihály Uj nemz. könyvt. 328. lap.: 

Jaj hamar, azután az Barcza mezeje 

Sok vitézlő rendet az vérben keverve, 

Kiket az Háromszék kedvekre nevele, 

Feketehalomnak völgye eltemete. 

És ismét tovább: 

Feketehalomnál esék nagy vérontás 

Aholott hallatott szernyü nagy sikoltás. 

Mint az sürü zápor a puska ropogás, 

Véres fegyver előtt egymásra borulás. 

A ki elszaladt is: utána az ráczság 

Elbágyadt a lovuk – jaj szegény magyarság! 

Ellene támadt gyülevész sok szászság, 

Erdőben bujkáló hitvány rosz oláhság. 

Ebből kitűnik, hogy a barczai szászok és oláhok az ellenséggel fogtak kezet, s ha nyilt 
csatában nem is vettek részt, de a csatából menekülők gyilkolásában kitüntették magukat s 
azért mondja máshelyt a költő: 

Kiket az tejükön sokáig tartottunk, 

És a mi vérünkön ugyan meghizlaltunk: 

Azoktól mindenütt széljel pusztittatunk, 

Véres fegyvereknek élére hányatunk stb. 

A győztes Graven ekkor Háromszékre rontott s a fegyvereket beszedve, annak minden faluit 
felégette*Lásd az egész költeményt: „Gyászénekek” Thaly Kálmán Adalékok a Tököli és 
Rákóczi forradalom tört. II. 31–35. lap., mit igy énekel meg a népköltő: 

Ekképen Grafen is nemes Háromszékkel 

Bánik, mint kegyetlen sok vitézlő renddel 

Kiket levágata s fegyverét vette el, 

Tartományát pedig megégette tűzzel. 

De a kurucz fegyverek itt kapott csorbáját hamar kiköszörülte Pekri Sárkánynál, honnan a 
gyalog maradt Graven alig tudott serge romjaival Szebenbe menekülni. De nemcsak ott adta 
vissza a kölcsönt a magyar, hanem Feketehalomnál is egy fényes győzelemmel egyensulyozá 
az akkori veszteséget, mert 1849. márczius 19-én Feketehalom mellett folyt le a győzelmesen 



előnyomuló Bem előtt futó Puchnernek utolsó csatája, melyet elvesztvén, egész sergével s 
orosz szövetségeseivel sietve kimenekült Oláhországba*Kővári Erd. Tört. 1848–49. 205. lap; 
e csata e munka III. kötete 171–172. lapján részletesen van leirva.. 

Feketehalomnak mint a Barcza legrégibb városának, bizonyosan régibb korban is voltak 
vásárai, de azok évültek; később a kereskedelem és ipar kifejlődésével a Feketehalom körül 
csoportositott s Brassótól tovább eső faluk igényei az azok szüksége iránti érzetet feléleszték, 
minek eleget teendő, Mária Terézia 1761. jul. 9-én Bécsből kiadott engedélyokmánya által 
Feketehalomnak Szt-György és Szt.-Mihálynapkor tartandó két országos sokadalomra adott 
engedélyt*Lásd Gub. levélt. Priv. Civ. G. 28. 5336/785.. Feketehalom, mint város, ma is 
tanácscsal és Brassó által korlátolt némi önkormányzati joggal van fölruházva; a város ezen 
önkormányzatára, belszervezetére, lakóinak felosztására, czéheire, tanácsainak hatáskörére és 
kötelességeire, valamint a város régibb szabadalmaira nézve igen érdekes adatokat találunk 
egy 1789-ben a kormányszékhez fölterjesztett domestica constitutiójában, mely nemcsak a 
fennebbiekre nyujtott igen érdekes felvilágositásokért, hanem azért is fontos, mert az a 
Barczaság mind a 4 mezővárosa jogtörténelmével foglalkozik, s e mellett igen érdekes 
adatokat nyujt a szászok beléletére, a mely akkor is oly zárkozott, oly önző, oly barátságtalan 
volt, mint aminő mostan. Ez okon én a nagyterjedelmű német szövegű okmánynak*Lásd 
ugyanott 1890/790. Keletezése Feketehalom 1789. oct. 28., aláirva: Freund András, cassa 
procell. magyaritott rövidletét itt közölni szükségesnek itélem. A kivonatos ismertetést a 
következőkben foglalom össze: I. Feketehalom mezőváros 4 főrészre, ugynevezett negyedre 
oszlik, ezek mindenikének saját negyedesküdtje van. Mindenik negyed 4 társaságból vagy 
szomszédságból áll, egy szomszédság 34 gazdát számit, ezek közül kettő mint 
szomszédságatya ügyel a kürtők tisztaságára és mindennemű rendetlenség elhárítására; a 
szomszédságok főtörekvése az, hogy a nyilvános munkák: mint mezei keritések, út- és hid-
csinálás, előfogatok kiállitása s egyáltalán minden a várost érdeklő terhek és szolgálmányok 
nagyobb rendben végeztessenek. Ezen szükségesség adott lételt e társulatoknak, miért azok 
csak szokásbeli törvényekkel birnak, ilyen: hogy az engedetlen vagy kötelességmulasztó 
szomszédsági tagokat megbirságolják, az igy begyült pénzt a szomszédsági egybejöveteleknél 
ellakmározzák. 

Feketehalomban két czéh van: a kerekes czéh és a takács czéh. Az első Brassó tanácsától 
1654-ik sept. 10-én egy tizenöt fejezetből álló czéhtörvényt nyert, melynek nevezetesebb 
pontjai: Minden évben a czéhbeliek összegyűlnek, mikor a czéhtörvény felolvastatik, 
előljárók választatnak; az ily gyülésről kimaradók 50 dénárt fizetnek. A tanonczoknál arra kell 
ügyelni, hogy szabad és valódi német nemzetiségű legyen; a czéhmester tudta nélkül, 1 frt 
büntetés terhe alatt, senki tanonczot föl nem vehet; mester fia fölvételért 4 frt 50 drt, idegen 9 
frtot fizet; annak 2, ennek 3 évig kell tanulni, mikor remekben egy egész szekeret kell 
csinálni, mely ha sikerül, 3 frtot fizet fölszabadulásáért, ha nem sikerül, a czéhmester mond 
itéletet. Az engedetlen tanonczot a mester megbüntetheti. A kézmüveket a czéh szemlészei 
megvizsgálják, s ki rosz munkát csinál, büntetés alá jön. Azon mester, ki szegénysége miatt 
fiát máshoz adja tanulásra, a czéhbe 1 frtot fizet. Egyik mesternek másik ellen való 
szitkozódását annak mérve szerint büntettetik. A becsempészett idegen munkát elkoboztatják. 
A feketehalmiak kerekeiket Brassóba eladás végett vihetik. Egy mesterré váló és házasulandó 
legény 9 frt 50 drt fizet a czéhbe. A tanoncz mesterétől kap első évben minden vasárnap 1 drt, 
második évben 2 drt, harmadik évben 3 drt; emellett évenkint 3 inget, 3 lábravalót, 2 széles 
előkötényt, három évre 2 sürke kabátot, 3 pár fejelés csizmát, s minden évre egy pár uj 
csizmát. Tanoncz felvételkor ez és mestere egy-egy veder bort ad a czéhnek. A hét számra 
dolgozók egy kerékért 24 drt kapnak, ki kötelezettségénél többet csinál, kézmüve árának 



harmadát kapja, ha a fejedelmi kerekes ratiójára dolgozik valaki és ha a brassói kerekesekkel 
a járulékot leteszi, akkor otthon az alól fölmentetik. 

 

A feketehalmi templomvár északi oldalról. (Rajz. Greguss J.) 

A takács-czéh hártyára irt 33 czikkelyű czéh-szabályzatát a brassai tanács 1616. május 1-én 
adta ki; ezen szabályzat a minden évben tartandó és számadást vizsgáló czéh közgyülésén 
felolvasandó, aki e gyülésről kimarad, 1 frt birságot fizet, ki czéhbe hivatva nem jelenik meg, 
50 drral büntettetik, a négy sokadalomkor Brassóból senki kézművét – elkobzás terhe alatt – 
haza ne vigye. Ha valamely mesternél egy végben kétféle kelme találtatik, elveszti a vásznat, 
melynek két része a törvényé, egy része a czéhé; ugyan ily büntetés éri azt, aki a posztót rövid 
vagy vékonyra csinálja, valamint azt is, ki véggyolcsnál veres szegélyű vásznat készit. Csak 
becsületes valódi német nemzetiségüt lehet czéhbe fölvenni. Tanoncz-felvételkor ez 1, 
mestere 3 frtot fizet a czéhbe. A tanoncz 4 évig tanul, mit ha ki nem tölt, felvételi díját vesziti; 
ha éveit becsületesen kiszolgálja, a mester ad 1 frtos kabátot, egy 14 dros kalapot, két inget, 
egy pár lábbelit. A mester a felveendő tanonczot a czéhmesternek bemutatja, s ettől 8 napra 
veszi házához; ha ez alatt más valaki venné fel, 1 frt büntetést fizet, s a tanoncz még is az 
előbb felvevőnél marad. Idegent ne, csak bennszülöttet vegyenek föl; de a barczaságiak a 
brassai mesterek által fölvétethetnek. 

A falusi takácsok tanonczot, legényt nem, hanem csakis a 4 mezővárosban levők tarthatnak, 
faluhelyen legfölebb a mester saját fiát alkalmazhatja csak. A háznál fonottat szőheti fel s azt 
középen kötve, adja el. Idegen takács sing számra csak sokadalmak alkalmával árulhat, ez 
csak a brassai takácsoknak van megengedve. Az oly falusi vagy mezővárosi takács, a kinek 
vevői vannak, Brassóba költözködhetik, hol a czéhdij lefizetése mellett a czéhbe felveendő. 

A tanoncz ideje eltelte után legénynyé lesz, mint ilyen még négy évig s a remeklésért még egy 
évig szolgál, mely idő alatt nősülnie nem szabad. Amely legény a remeket 3 nap alatt el nem 
késziti, 4 frt birsgot fizet. Czéhen kivülinek a mesterek munkát nem adhatnak 1 frt büntetés 
terhe alatt. Mester fia ha remeklés után czéhbe áll, fizet 25 dénárt és ebédet ád. Házasodáskor 
a legény 6 frt 88 drt fizet a czéhbe, s osztovátát a czéhmester tudta nélkül fel nem állithat. Ha 
a házasulandó takács leányt vesz nőül, a czéhilleték harmadrésze elengedtetik. A kik 
külföldre, Moldova vagy Oláhország részére lopva dolgoznak, a czéhből kizáratnak, s mig 8 
frt birságot le nem fizetnek, vissza sem vehetők; azok, kik lopva Erdély számára dolgoznak 4 
frtig büntettetnek. Ha a tanoncz ok nélkül elfut mesterétől, 1 frtig büntettetik. Az özvegy 
takácsné házi szükségletére igen, de eladásra nem szövethet. Ha legény vagy napdijas mestere 
házát erkölcstelenséggel bepiszkolja, a törvény büntetése alá esik s mig mestere meg nem 
bocsát, munkára semmi szin alatt föl nem vétethetik. 

Ha brassai polgár saját fonalából a négy mezőváros valamelyik takácsával szövetni akar, azt 
saját házi szükségére teheti; ha valamely takács a szövésre adott fonalból elsajátitna, 1 frt 



büntetésben marasztaltatik el; ha azt másnak adná el, a czéhből kizáratik. A négy 
mezővárosban viszont eladásra senki vásznat nem vehet, kivéve, városit (brassait), ki tenné, 
vásznát veszti a törvény és czéh számára. A mezővárosok mesterei szövésre fonalat nem 
vehetnek, hanem csak háznál fontat használhatnak; kinek eladó fonala van, városban (Brassó) 
adja el. Jegyet minden mester tartozik kelméjébe beszőni. A mezővárosok takácsainak meg 
van engedve, hogy saját készitményű kelméjüket a sokadalmakon singszámra is árulhassák, 
valamint Magyaros, Veresmart és Kőhalomba is eladás végett elvihetik. A városi (brassai) és 
mezővárosi takácsok saját lenükből fonathatnak, de az ilyet a Barczaságról elkobzás és 10 frt 
büntetés terhe alatt ki nem vihetik. A vidékről Brassóba vitt vásznat 9 óráig csak városinak s 
csak 9 óra után adhatni idegennek; ki e szabályt megszegné, árúja elkoboztatik. Ha az itt előirt 
czéhszabályokat a négy mezőváros takácsai megszegnék, a brassai mestereknek jogában van 
az engedetleneket belátásuk szerint megfenyiteni és büntetni*Ebből kiviláglik, hogy ezen 
szerkezet a legönzőbb irányu volt, melyben nemcsak a kaszt-rendszer elkülönitő irányzata, 
minden másnak mint szásznak kizárása, a czéhbelieknek másokkal való egybeházasodása, és 
rokonosulása meg volt gátolva, egy kölcsönös kizsákmányolás rendszere volt behozva, a 
brassai kereskedő kizsákmányolta az azon városi és vidéki iparosokat, mert azoknak a 
szomszédos országok számára készitményeiket eladni nem szabadott; a brassai iparos 
kizsákmányolta a négy mezővárosi, ezek pedig a falusi iparosokat. Egy folytonos lánczolata 
volt a szabad munka és iparjog megszoritásának; s végtelenül önző, a mennyiben a szászon 
kivül minden más nemzetiségü iparos kiképezésének, megtelepedhetésének és 
ipargyakorlatának útját elzárta, és a mesterségeket és azok hasznait kizárólag csak a szászok 
számára monopolizálta; kizárta teljesen a magyar s más nemzetiségű iparost a Barczaságról, 
mig a szász iparosok a magyar városokban szabadon kereskedhettek, sőt le is telepedhettek.. 

Ezenkivül volt a feketehalmi czéheknek egy 1764-ben a szász universitástól nyert 
szabadalomlevelük, mely az ottani tanácsoknak a többi szász takács czéhekkel való egyesülési 
szabadságát megengedte, és Bethlen Gábor fejedelemnek azon 1617. május 9-én kiadott 
kiváltságlevele, melynek értelmében a feketehalmi takácsok készitményeiket a szebeni, 
segesvári és medgyesi sokadalmakon szabadon elárusithatták. 

II. Feketehalom belkormányzatát illetőleg következő rendszabályok voltak érvényben. A 
communitás, az értelmesebb és tevékenyebb polgárok közül választott 50 tagból állott; ezek 
Simon-Juda napján tartott nyilvános ülésben, szabad szózatolás útján választák a régebb 
tanácsnak nevezett előljáróságot: a birót, hannt és szószólót, továbbá a communitás ügyelt fel 
a számadásokra és gondoskodott a három erdőpásztorról. 

A régen tanácsnak nevezett előljáróság 12 személyből áll, egy biró, egy hann, négy 
negyedesküdt és hat öreg esküdtből; ezen utóbbiak közül választatik a biró, hann és jegyző. 
Kötelességük: a) mikor peres ügy merül fel, teljes számmal tartoznak a tanácsháznál 
megjelenni, s a felek kihallgatása után igazságos itéletet mondanak; felügyelnek továbbra a 
város javaira, tanácscsal és tettel minden erejükből a közjó érdekének előmozditására 
igyekeznek; b) a biró behajtja a kir. adót s a város lakói közt előforduló czivakodások, 
veszekedések eseteiben itél és büntet; de a feleknek jogukban van ily itéletét a communitás 
elibe felebbezni; ezen kivül a biró kezeli az allodialis pénztárt, s gondozza a község minden 
ügyeit; c) a hann mint második előljáró az előfogatok, szállásolás és mészárszékekre ügyel; d) 
a 6 öreg esküdtnek nincs más külön megszabott kötelessége, minthogy kettő közülök az 
osztálykérdésekben jár el, a többi segitségül szolgál; e) a negyedesküdtek a birót az 
adószedésben, a hannt teendőiben segitik, és a rendeleteket negyedeikben kihirdetik; f) a 
jegyző végzi a községben előforduló mindennemű irást, vezeti a jegyzőkönyvet, az 
adólajstromot, allodialis számadásokat, és az osztályügyek irományait. 



III. A törvénykezést illetőleg a) a házak és fekvőségek körül támadható viszályok, 
összeszólalkozások, melyek vagyont és becsületet illetnek, és a kisebb jelentőségű ügyek a 
biró előtt tárgyaltatnak, onnan tanács elébe vitetnek; jelentékenyebb jogi kérdések egyenesen 
a tanács előtt tárgyaltatnak, s ha a kimondott itélettel valamelyik fél nincsen megelégedve, a 
brassai tanácshoz felebbezhet; b) élet-halál kérdések a brassai tanácsnak bejelentetnek, 
honnan 2 küldött jön ki, kik jelen vannak az itélethozatal és végrehajtásnál, mivel 
Feketehalom ezen itt jelölt megszoritás mellett jus gladii-vel birt. A mi a törvényeket – 
melyek szerint a tanács itél – illeti, rendszerint a szász nemzet törvényei szolgálnak 
zsinórmértékül; oly esetekben, melyekre nincsen határozott törvény, a szokásos és természeti 
törvényekkel segítettek magukon. A jurisdictiot illetőleg ezen mezővárosok nem birtak több 
joggal a szabad szász faluknál, s előljáróságaik inkább kiegyeztetési közegeknek (fora 
complanatoria) tekintettek. 

Feketehalom – mint a szász községek egyáltalában – igen rendesen van épülve; a város 
központján van piacza, egy tágas nagy vendéglővel. Ódon templomvárának komor falai közé 
beépitett emeletes tanácsházával, a tanoda csinos épületével és lelkészi lakkal. Bem 
feketehalmi győzelme után e papi lakban volt szállva; a nagy tudományú lelkész Dick József 
ur igen nagy becsben tartja a hős tábornoknak egy hű, az eredeti után olajba festett arczképét, 
mely talán egyedüli hű képe forradalomtörténetünk ez óriási alakjának; a ki dicsőségével 
nemcsak e kis hazát, hanem az egész civilizált világot betölté, ki mindenütt, hol a 
szabadságért küzdeni kelle, megjelent áldozatkészen, hogy az emberiség előhaladásának, 
boldogulhatásának útait egyengesse, előkészitse. Ő, ki Európa népeiért annyit tett, még 
sirhelyet is csak Ázsiában talált. 

De a multnak iránytűjével kezünkben hozzá kezdhetünk már a jeleni Feketehalom 
vizsgálatához, s mindenekelőtt ódon templomvárát veszszük szemügyre. 

Feketehalomnak a történelemben némileg szerepelt s ostromokat látott templomvára teres 
piaczának északnyugati oldalán egy magaslaton fekszik; annyira körülfogva ujabb 
épületekkel, hogy itt-ott lebontott, de még sok helyen épen fennálló kettős várfala csaknem 
egészen fedve van, s csak hátulról látszik; különben ezen kastély kettős fallal birt, hatszögű 
volt, négy erős védtoronynyal, melyek most le vannak törpitve, csak egy maradt meg épen, a 
mely mellékelt képünk közép terén látszik. A jelenlegi torony a régi kaputorony 
megmagasitása által keletkezett s lőrések- és zúzmüvekkel van ellátva. E toronyban régi a 
legkisebb harang, a melyen ferde latin betükkel e körirat van: „O Rex glorie Jhesu Criste veni 
cvm pace”; utána ez a két számjegy, 

 

mi 98-at jelent, az évszám kiegészitve 1598, mert a betüalakok régibb voltát nem engedik 
meg. A templomkastélyt belülről oszlopos folyosók futják körül, védtornyai éléstárul 
szolgálnak. Az ezen kastély által körülölelt templom a késő goth kor műve, a mire 
határozottan útal szentélyének szövedék boltozata (netzwerk). A hajó boltozatát 1702-ben 
készült czifra festetű deszka fölep helyettesiti. Oldalkapuja csúcsíves, mit ismét a késő goth 
kor vesszőműve keretel be. Fő portaléja romanizáló, a mennyiben köríves nyilatú; az egész fal 
vastagságát elfoglaló béllet mindenik oldalon három féloszlop által van tagozva, ezek durva 



alakitásu fejezeteiken kivül növénydíszt, belül angyalfőket mutatnak. Ezekre jön az 
oszlopoknak megfelelő hengerpálcza, mely a félkörív záródást futja körül. Ha ezen kapuzat 
valódi, akkor az egy régibb románkori templomból illesztetett a 16-ik században épült 
templomhoz, csakhogy az egésznek műzete oly kezdetleges, hogy az nekem egyszerüen egy 
románkori kapuzat ügyetlen utánzásának tetszik lenni. 

Még Feketehalomban megemlitést érdemel a mulatóhely, mely a város északi végében 
borkert (Weingarten) nevű helyen van, itt szokott vasárnaponként a fiatalság tánczra 
összeseregleni. Ez egyike a legidyllibb helyeknek, hol a legszebb és legdúsabb források 
buzognak fel szép terebélyes fák árnyában. A fő forrás Hellbrunn nevet visel, s az nagy 
négyszög medenczébe van foglalva; a másik egy földalatti falba foglalt csatornán jön ki, s 
Hölle nevet visel; kifolyásuk oly nagy, hogy 50 lépéssel alább már malmot hajt s e mellett a 
városnak örökké csergedező számos kútjait vizzel látja el. 

Feketehalom szászai műveltebbek és előrehaladottabbak a Barczaság többi falusi szászainál, a 
mit Brassó közelsége mellett az is idéz elő, hogy itt már régibb idő óta üdvös intézmények 
jöttek létre; igy 1833-ban már olvasóegylete s gazdasági társulata alakult, ez utóbbiba 
havonként mindenki egy garast fizetett, hetenkint egyszer összejöttek, s a gazdászat ujabb 
vívmányairól, találmányairól felolvasásokat tartottak; a tagdijakból gazdászati közlönyöket s 
kisebb gépeket szereztek, s ez előidézte azt, hogy a mezei gazdaság ma is legokszerűbben 
űzetik Feketehalomban. 1840-ben takarékossági és szeszes italok elleni társulat alakult, a 
mely a józan élet és takarékosság szellemét terjeszti, arra buzditva a tagokat, hogy 
meggazdálkodott filléreiket a brassai takarékpénztárba helyezzék el. Mind ennek jótékony 
következése van Feketehalom lakóira. 

Feketehalmon – mint minden barczasági szász helységben – sok oláh van, kik a város déli 
szögletében külön negyedben laknak; ezek ott hangyaként szaporodnak, mig a szászok két 
gyermek rendszerükkel nem hogy szaporodnának, hanem még kevesbednek*Nemcsak itt, 
hanem Erdélyben mindenütt, igy a reformatiókor a Királyföldön 300,000 szász volt, ennek ma 
alig találjuk felét, mert ha a szásznak vett magyar lutheránusokat leszámitjuk, 147,000-nyire 
rug a szászok száma., s igy az oláhok maholnap a szászok nyakára nőnek, máris nehány 
helységben, mint Rosnyó, Volkány és Keresztyénfalvában az oláh népesség túlszárnyalja a 
szászokét; az oláhok itt kivételesen szorgalmatosak s nagy juhnyájak birtokosai levén, 
vagyonosak is. Földbirtok, az igaz, kevés van kezükön, s mig csak a földbirtok adott polgári 
jogot, addig a szászok suprematiája biztositva volt; de ma már az egyenlő jog és kötelesség 
elve nem engedi meg az ily egyoldaluságot, a szászok maguk kezdték meg 1862-ben a 
szebeni conventiculumra való választások alkalmával a juhokat is választási census alapjául 
fölvenni; azonban ezen juhalap olyan, hogy ha a szászok továbbra is kiszakitják magukat a 
történelem és culturai szövetség kötelékeiből, maholnapra arra ébrednek föl, hogy azok a 
most lenézett faluvégiek lesznek az urak náluk. 

A feketehalmi hegy és vár. 
Mindeddig csak az uj Feketehalomban vizsgálódtunk, pedig még inkább érdekelhet minket a 
régi Feketehalom, mint oly magyar királyi vár, mely történelmünkkel fűződik össze s hazánk 
határvonalának egyik őrszeme volt. Égtem tehát a vágytól, hogy annak emlékszentesitett 
romjait meglátogassam. Egy kalauz után néztem, ki kora reggel elvezessen oda, de nagy volt 
boszankodásom, midőn az erre megbizott vendéglős jelenté, hogy 5 pfrton alul nem lehet 
vezetőt találni; ezt sokalltam a kétórai sétáért s magam indultam vezető után, de abból, hogy a 



vendéglőbe egybegyültek (vasárnap lévén, mind ott voltak) mindenike első szóra 5 frtot kért, 
átláttam, hogy itt általános összeesküvés van az én kizsebelésemre, s elvégre is nemcsak 
megigérni, hanem előre ki kellett fizetni az ötszörös dijt. Ezen esetet, mely kellemetlenül 
hatott rám, azért emlitem fel, mert munkám czélja a népismertetés és útmutatás lévén, az 
útazókat ily zsebretartozó körülményekre is figyelmeztetni kötelességemnek ismerem, 
előkészitendő arra, hogy a szász földön minden lépten-nyomon ily szivélytelenséggel és 
lelkiismeretlen kizsebeléssel találkozhatnak. Mily másként van a Székelyföldön, hol ha 
valamely kirándulásra vezetőt kerestem, arra mindenki örömest vállalkozott, legtöbb esetben 
semmi dijt nem követelt, vagy legfölebb napszámának megtéritését kérte; de az az eset egész 
székelyföldi útazásom alatt elő nem adta magát, hogy a fizetést előre meghatározták volna; az 
az eset azonban akár hányszor előfordult, hogy az egész falu értelmesebb része kijött velem, s 
örült, hogy útasitása s kötelességszerünek tartott szolgálata által vállalatomhoz segédkezet 
nyujthatott. Ellenvetésül felhozhatnák, hogy igen, ez igy van fajrokonok közt; én meg erre azt 
mondom, hogy elég német útassal találkoztam, ki érzékenyen panaszkodott a szász testvérek 
szivtelen közönye, barátságtalansága és zsebelése ellen. Midőn itt e tényeket fölemlitem és 
szeliden megrovom, azt nem gyülöletből, sőt ellenkezőleg, jó indulatból teszem, arra 
figyelmeztetvén szász atyánkfiait, hogy az idegenek megbecsülése és a vendégjog tisztelete 
még a vad népeknél is megvan, s midőn az idegennel ugy bánunk, hogy az kellemesen 
emlékezik vissza a köztünk töltött perczekre, azzal csak magunknak szerzünk örömet és 
megtiszteltetést, mert ugy az egyén, mint a népek erkölcsi becsét azon becsülés és tisztelet 
után lehet meghatározni, melyben az másokat részesit. De ideje már a feketehalmi vár 
maradványainak kutatásához térnünk. 

A Kotla meredek oldalán kanyargó ösvényen talált a hajnal derüje; sajátságos egy hegy ez, 
mely különböző nézpontokról mindig más meg más alakot ölt. Az Erdővidék és Háromszék 
felől jövő előtt félgömb idomban tünik fel, ki Krizba felől (északnyugatról) nézi, az előtt egy 
hosszukás kúp, mint az Alhambra főkúpja; ki keletről közeliti meg, annak elnyuló 
hegylánczolat, melynek végelőfoka gulaszerűleg tömbösül. Ezen fő csúcs tetején mesés 
üregek, pinczeszerű sziklavermek vannak, hol – a mint hiszik – valamely kolostor feküdt, a 
nép kincs után áskál. De a feketehalmi vár nem ezen, elragadó kilátást nyujtó 4090 láb magas 
fő csúcson, hanem lankásabb hegynyakának szirtgerinczén feküdt, mely a Kotlát a volkányi 
hegyekkel köti egybe. Ezen hegynyak egyhelyt látszólag emberkéz által át van metszve, az itt 
felvonuló ösvényt ma is vár lépcsőjének nevezik, s az ezen alól levő sziklagerinczet 
Helschenbergnek vagy Schwarzburgnak. Ezen meredek oldalú sziklaszálon feküdt 
Feketehalom vára; de a kiváncsi útas ok nélkül küzdi fel magát a veszélyes, úttalan 
sziklaoldalon, mert midőn tövisektől egybekarczolva oda fölért, ott a hajdani büszke várnak 
semmi, vagy igen csekély maradványára talál. Az idő elmorzsolta azt, az omladozó sziklák 
lerázták magukról a merész ember által oda rakott falakat, csak egy helyt a várhegy déli 
csúcsánál látszik az éles szögletbe összeütköző várfalnak alaprakata. Ennyi, mi ezen büszke 
várból fennmaradt. Különben az nagy kiterjedésű soha sem lehetett, mert a hegy fennlapja 
csekély terjedelemmel bir, alig 30 öl hosszú, s legnagyobb szélességénél is 4–5 öl; de legtöbb 
helyt a hegy orma ikszerüleg végződvén, a falaknak alkalmasint a most leomladozott 
hegyoldalon kellett elvonulniok. Pedig, hogy e vár, melyet szintén a német lovagok művének 
tartanak*Philippi: Die Deutsch. Ritter. 47. 48. lap, csak nevéről, mely a német lovagok fekete 
keresztjétől vehette eredetét, következteti azt, hogy e várat is a német lovagok épiték 
határvárul birtokaik nyugati oldalán., nagyon tekintélyes és erős vár volt, arra elvitázhatlan 
történeti adataink vannak. 

Igy, midőn a mongol dulás után a hont szervező, mondhatni ujraalkotó IV-ik Béla királyunk 
István fiát társkirályul vevén fel, neki Erdélyt (mint már azelőtt divatba jött volt) és a kunok 



földjét nemcsak herczegi, hanem ifjabb király czímmel átengedte, nem sokára az atya és fiu 
közt ellenkezés s később harcz fejlődött ki. István előbb szerencsés, de 1265-ben legyőzetvén, 
Erdély délkeleti szögletébe szorul, s ott a feketehalmi várba vonulva, oly elszántan védte 
magát, hogy Béla vajdája: Kemény Lőrincz sikertelen ostromolta az erős fekvésű 
várat*Kővári Erd. Tört. I. k. 129. lap. Ezt bizonyitó számos adatot találunk Fejér Cod. 
Diplomaticusában, csak néhányat emlitek: 1267-ben István ifjabb király András magisternek, 
ajtónálló Iván fiának Arany lábubarth nevű falut adományozza; ezen adománylevélben 
előszámlálja András magister nagy érdemeit, s főként kiemeli, hogy midőn a feketeholmi 
várba szorult, ott éjjel-nappal őrködött, s e várat megvédte az ellensége ellen s Kemény 
Lőrinczet, legnagyobb ellenségét legyőzve, több katonáival együtt fogolylyá tette. Ugyan 
István ifjabb király 1268-ban Ványi Sándornak Vaszari-Sz.-Márton, Szalkát és Kakot 
adományozza hadi érdemeinek jutalmául, s főként azért, hogy midőn ő elhagyatva, üldöztetve 
a feketeholmi várba szorult, Ványi a király megmentett vagyonával és fiaival e várba jött s 
életet nem féltve, sokszor kicsapott az ostrom alá vett várból s az ellenségből sokat levágott és 
fogolylyá téve hozott elénkbe stb., ez okmányokat lásd Fejér Cod. Dipl. Tom. IV. vol. III. p. 
408. Ugyanez évben Lőkösnek Hunyadvár várnagyának, azért hogy rokonai igaztalan 
megtámadása ellen Feketeuholm várában oly férfiasan védte, Zalasdat, Rudát és Rhohozdot 
adományozza, ezt István magába Feketeuholm várában adja ki az ostrom másod napján. Lásd 
Kemény Józs. Suppl. Dipl. Trans. I. K.. 

De ezen vár még sokkal fontosabb szerepet játszik az Árpádház fiágának kihaltakor, midőn a 
magyar trón fölött három trónkövetelő veszekedett; végre is Róbert Károly megerősödvén a 
trónon, a szászok egy része még most sem akart hódolni, hanem a brassai Salamon vezetése 
alatt a feketehalmi várba behuzódva, oly elszántan oltalmazták magokat, hogy csakis 1331-
ben jött vissza e vár Károly király kezére, midőn ugy látszik, rosnyói Nagy János és Jakab 
(Johannes et Jacobus Magnus) azt az ostromoltak ellenére feladták; mert Károly király egy 
adománylevelében rendeli, hogy az emlitett Nagy testvéreknek javai akár Brassóban, akár 
másutt legyenek, visszaadattassanak, azon szolgálatuk megjutalmazásaért, melyet a 
feketehalmi királyi vár feladása vagy visszaadása (in traditione seu restitutione) által a szent 
koronának és királynak tettek stb.*Ezen adománylevelet közli Katona Hist. Crit. VI. 659. lap.; 
sőt nem sokára még nagyobb jutalmat is nyernek, mert azok Brassó és Besztercze ispánjaiként 
jelennek meg*Lásd Fejér Cod. Dipl. VIII. 4, 449.. Azután királyi várnagyok kormányozzák, 
kik a szász papokkal a dézma fölött sokat viszálkodnak. Hogy mikor romboltatott le, arra 
semmi adatunk sincsen, még azt sem lehet tudni, hogy ellenség keze vagy a kiméletlen idő 
dönté-e le e várnak ország- és királylyal háromszor daczolt bevehetetlen falait*Egyszer a 
német lovagok alatt, másodszor IV. Béla alatt, harmadszor Róbert Károly alatt.. Feketehalom 
hegye érdekes földképződési tekintetben is; e hegy alkatanyaga világos szinű jura-mészkő, 
melynek párhuzamos szelvényei északról délnyugatnak irányulnak, északon a mészkő alatt 
gneis, odább veres szinezetű szarukő mutatkozik, ebből alakult a várhegy is. A keleti oldalon 
a mészkőnél világosabb szinű dolomit jön elő, mely gyüleg-sziklákkal érintkezik; mig délfelé 
a volkánytáji csillámpalának egy ágazata tünik fel, melyben aranyereket is találtak, de a tett 
kisérlet kevés eredményt mutatván, annak aknázásával felhagytak*Lásd Hauer Geol. Sieb. 
268–271.. 

Szunyogszeg és Vledény. 
Emlitők, hogy a brassó-fogarasi út, daczára annak, hogy Feketehalom egy, a tér szinvonala 
fölött 8 ölnyire emelkedő magaslaton fekszik, még is érinti Feketehalmot*Vidombak 284, 
Feketehalom 290 ölre van a tengerszin felett, tehát a Barcza terénél 6 öllel fekszik 



magasabban.; no de a városok kedveért az útazó közönségnek ily félrevezetését (jó 
értelemben) másutt is megszokták tenni. Értem tehát azt, hogy Feketehalomba fölvezették az 
útat; de sehogy sem értem azt, hogy Feketehalmon túl miért kellett azt a Kotlának magaslatán 
vinni, hol számos patak által átszelt s vagy öt, e patakokat elválasztó, hegyhát által átbarázdált 
erdős talajon van átvive, midőn alig 500 lépéssel alább a Homorodnak szép lapálya önként 
kinálkozott a teljesen hegy nélküli út vezetésére, s ez annyival érthetetlenebb, mert amaz út 
vagy két órai hegyen-völgyön való koválygás után igy is leszáll Vledénynél a Homorod 
teréhez*Annál inkább, hogy a Homorod terén ugy is jó karban levő országút huzódik fel 
Földvártól Ujfalun át Vledényig; ez a Székelyföld belső részének közlekedő útja Fogaras és 
Szeben felé.. Én már más alkalommal ugy is megjártam a feketehalom-vledényi útat, 
megjártam azt azért, hogy Bemnek az ezen út mellékén 1849-ben márcz. 19-én vivott fényes 
és győzelmes harczának szentesített helyeit meglátogassam; most tehát minden szemrehányás 
nélkül elhagyhatom a bolondul vezetett országútat s letérhetek a Homorod kies völgyébe. 

A Homorod (németül Schnellebach, oláhul Hamarud) egyik ismeretlenebb, de nem minden 
jelentőség nélküli folyója a Barczaságnak. Eredetét a vizválasztót képező sárkányi hegyeken 
veszi. A magas Herhan hegyről fut le két ágban, melynek egyike Nagy, a másik Zavaros 
Homorod nevet visel; a kezdetben csekély viz-ér kelet iránynak indul s folyton ez irányt tartva 
halad el Vledény és Szunyogszeg alatt. A szomszédos bérczek s főleg a nagyon vizdus Kotla 
igen számos csermelye – melyek közt legjelentékenyebb a Nagy- és Kis-Aranypatak 
(Goldbach) – oly gyorsan növelik fel, hogy Szunyogszeg tájékán már tekintélyes folyóvá 
fejlődik. Itt csakhamar kiér korlátoló bérczei közül a Barcza gyönyörű terére, ott északkelet 
irányt viszen s a Barczaság nyugati fennsíkjának oromzatát körülfolyva, Ujfalu alatt és 
Höltövény közelében foly el s Földvár alatt egyesül az Olttal. A Homorod völgye 
tagadhatlanúl a Barczaság kiegészitő részét, annak mintegy függelékét alkotja, kelet-nyugat 
irányú kiterjedését legalább is 3 mfddel meghosszabbitván, ugy hogy a ki a Nyién pataka 
völgye által túlról szintén ily módon kinyújtott Barczaság hosszmértékét ily megengedhető 
határok között szabná meg*A fő völgyek és terek kiegészitő részéül kell az azokkal 
összefüggő és egybeolvadó mellékvölgyeket is tekintenünk., akkor az a Nyién völgyi 
Hullóhegytől (Bodza vizválasztója) a Homorod völgyfejét képező sárkányi hegyig 6 és 1/2 
folyó mértföld hosszúságot nyerne. De im már elértük a Homorod felvölgyének 
legjelentékenyebb helységét Szunyogszeget (oláhul Czinczár), mely a Kotla irányában igen 
regényesen fekszik. A völgyet magát itt ugyan jelentőtlen előhegyek szoritják egybe, de 
ezeknek fennsíkká alakuló második lépcsőzetén túl a legszebb havasok húzódnak el, délről a 
sürű erdőséggel ékes Kotla hegyóriása; északról a Barczát nyugatról bekeretelő persányi vagy 
krizbai hegylánczolat, mely éppen Szunyogszeg irányában töretik meg a hatalmas Pleszicza 
csúcsnál, s azután nyugati irányt véve, Doszu-Hamarodu néven huzódik el a Kotlával 
párhuzamos futásban Vledény és Sárkány felé. Ezen nagyszerűleg keretelt tájék központját 
foglalja el Szunyogszeg, mely a Homorod balpartján, leginkább az itt Homoroddal 
egybeszakadó Valye-Kaszilor és a Valye-Kárboni völgyületeiben és az előbbinek a 
Homoroddal való egybefolyása közti hegyfokon van elterjedve, oly elhelyezésben, hogy 
fekvését igen regényesnek mondhatjuk. Szunyogszeg bár mily igénytelen is most, azért még 
is igen érdekes multtal bir, miért azt mindenekelőtt itt röviden ismertetnem kell. 

Szunyogszeg legelőbb 1484-ben fordul elő Zunij˙nkzwgeth néven*Lásd alább Krizbánál., 
azután a történelmünkben oly nevezetes szerepet játszott Majláth család praedicatumaként 
fordul elő. Az ezen családból legelőbb feltünő Majláth István 1509-ben nyerte el 
Szunyogszeget*Lásd Eder in Sim. 134., fia Mátyás, már zunyogszegi előnévvel jelenik meg, s 
II. Lajos királytól 1516. junius 15-én Budáról zunyogszegi és más birtokaira nézve pallos 
jogot nyert*Ebben előadja, hogy Zunyogszegi Majlad Mátyás azon kérelmét terjeszté 



elébünk, hogy a rosz emberek fékezésére, a bűn kiirtására és a jók, ártatlanok biztositsa 
tekintetéből őtet a szükséges felhatalmazással látnók el, minek következtében, tekintve 
nevezettnek hű szolgáit s irányunkban szerzett érdemeit, ugy neki mint utódainak 
megengedjük, hogy zunyogszegi, s más bármely törvényhatóságban levő birtokain akasztófát, 
kereket, pallost s más kinzó eszközöket állithasson és használhasson, hogy tolvajokat, 
házverőket, gyilkosokat s gonosztevőket minden birtokain, de nevezetesen Zunyogszeg 
környékén letartóztathasson s a letartóztattokat igazságos itélet után felakasztani, kerékbe 
töretni, lefejeztetni, elégettetni s másként hazai törvényeink szerint kiirtani hatalmában legyen 
stb. Ezen okmány ered. a Gyulafehérvári kápt. Lit. X. No. 85. hit átiratban fisc. levélt. F. 49. 
lit. X. ser. 13. közli Kemény Józs. Supl. dipl. Tran. VI. 17.. 

1518-ban ugyan Lajos király Budáról márcz. 12. kiadott engedélyokmánya által zunyogszegi 
Maylád Istvánnak Fehérmegyében kebelezett Zunyogszeg nevű birtokán szt. Péter-Pál napjára 
országos sokadalmat engedélyezett, a többi városokban szokásos szabadságokkal és 
előjogokkal*Az engedélyokmány eredetije gy. fehérv. kápt. fasc. I. Nr. 14. hit. más. fisc. 
levélt. fasc. 49. lit. X. ser. 32. közli Kemény József suppl. diplom. Transilvaniae VI. 35.. Ezen 
utóbbi kifejezés azt engedi sejtetni, hogy Szunyogszeg azon időben város számban volt; bár 
arra, hogy azzá mikor emeltetett, semmi adattal nem birunk. 

1531-ben János király a Ferdinánd párti Majláth Istvántól elkobzott Szunyogszeget Brassónak 
adományozza*Lásd Albrich Pall. Coron. Nr. 8. p. 148.; Majláth azonban csakhamar János 
király pártjára tért s mint ennek egyik erdélyi vajdája elkobzott többi jószágaival együtt 
Szunyogszeget is visszanyerte; de 1541-ben, midőn az Izabella és fia elleni pártütés és 
Ferdinánddal való ármánykodás miatt török fogságra jutott, azt ujból elvesztette minden más 
jószágaival együtt. 

Fia Gábor azt azonban már 1546-ban visszanyerte Izabella helytartója Petrovichtól*Petrovich 
Péter helytartó Szász-Szebesről 1546 apr. 9. (f. 6. pr. p. Dom. Letare) somlyai Báthori 
András, Kristóf és Istvánnak Somlyóvárát, Zyner, Báthor városát, Szathmárt és Németit. 
Majláth Gábor és testvére Margitnak (Báthori Andrásnénak) Fogarasvárát, Thekevárost, 
Zunyogszeget, Királyhalmát, Ujfalut, Pálost, valamint Alvincz és Borbereket visszaadja, azok 
birtokába megerősiti, s a multra fátyolt vetve, régi vétségeik sulya alól felmenti stb. Ered Gy. 
Fehérv. kápt. levélt. Cist. I. divers cott. fasc. 2, Nr. 15. hitel. másol. fisc levélt. Nr. 49. L. X. 
ser. 49. közli Kemény Józs. Supl. dipl. Tran. VI. 373–375., s később a fellázadt székelyek 
ellen való föllépésével annyira megnyerte János Zsigmond kegyeit, hogy a fővezéri állásra 
emeltetett. Azonban részint a János Zsigmond élete elleni egyik merénylet általi 
comprommittáltatása, részint atyja és saját magatartása miatt a portátóli félelem indokából 
Magyarhonba kiköltözvén. 

A visszanyert Szunyogszeg később nővére Margit kezére ment át, mert 1568-ban Majláth 
Margit előbb Báthori Andrásné, majd Iffiu Jánosné pert folytat Szunyogszegi Kurják Demeter 
ellen, ki Kurják Vajkónak Majláth Mártától született fia volt, s ki osztatlan szunyogszegi 
jószágát bölöni Ilyési András és Gábornak akarta eladni, valamint a neki fidei commisumként 
átadott irományok kiadását is megtagadta*Kemény József supl. dipl. Transilvaniae VII. 219–
224.. 

Ezen per még 1570-ben is folyamatban volt*1570-ben Sebestyén napján Csekelaki Bálint és 
Désfalvi Gásp. János Zs.-nak jelentik, hogy Iffiu Jánosné felséged parancsát hozván, annak 
értelmében Kuryók Demetert Enyeden felkerestük, s Szunyogszeg és Vledény iránt osztályra 
szólitván fel, azt felelte, hogy ő neki Iffiu Jánosnéval semmi osztozó marhája nincsen, mert 



azon jószág neki boyéri jószága (igy). Ered Gy. Fehérv. kápt. levélt Cist. 4 fasc. 1. Nr. 12. hit. 
más fisc. levélt. fasc. 49. L. X. ser. 38, közli Kemény u. o. 187., s bár ugyanezen évben 
Kurják Demeter Szunyogszeg és Vledényt Meczke László itélőmester előtt Majláth Gáborral 
királyhalmi jószágáért elcserélte, s arra János Zsigmondtól maga és utódai számára uj donatiot 
is nyert*Eredeti Kolozsm. conv. levélt. in Prot. Joannis II. fol. 205. más. Gub. levélt. Trans. 
Conv. T. II. p. 62., mindazonáltal a per elenyésztetése czéljából 1570. febr. 4. (húshagyókedd 
előtti szomb.) ugy a maga mint Márta huga (Vadul Uszkatané) szunyogszegi és vledényi 
részét Majláth Margit Iffiu Jánosnénak 300 frtért eladta, ugy hogy mint magáét birja s viselje 
gondját, mindaddig, mig a fent irt összeget visszafizetik, s az azalatt visszaváltott, vagy 
visszaperelt részekért kárpótolják, mikor vissza tartozik bocsátani; de ha Kurjákék azután is 
zálogra vagy örökösön eladni akarnák, azt másnak ne, hanem csakis Majláth Margitnak 
adhassák*L. gy.-fehérv. kápt. levélt. Cist. 3 Cott. Alb. fasc. I. Nr. 11., közli Kemény Supl. 
Dipl. Tran. VII. 281.. 

Ez azonban ugy látszik, hogy Szunyogszeg és Vledénynek csak egy része volt, vagy pedig 
Kurják Iffiuné kijátszásával még is eladta nevezett jószágokat a bölöni Ilyésieknek, mert 
1573-ban Iffiu Jánosné pert kezd nagy-bölöni Ilyési Gáspár ellen a fele részben őt illető 
szunyogszegi és vledényi jószágért*Báthori István egy 1575-ki kiadványából kitetszőleg, 
melyben azt mondja, hogy midőn itélőmesterei és ülnökeivel 1573-ban törvényt láttatott, 
megjelent Litterati Ipp Tamás, mint Iffiu Jánosné megbizottja s pert inditott Ilyési Gábor 
ellen, fele részben, II. János király itélete szerint, nevezett asszonyságot illető szunyogszegi és 
vledényi jószágért; de Henter Benedek, Kurják Demetert birtokjogát határozottan bizonyitó 
okmányokkal birónak mondván lenni; azok előmutatására a jövő ülésszakra meghivatott. 
Ered. Gy. Fehérvár kápt. levélt. cist. 3. cott. Alb. asc. 2. Nr. 11. közli Kemény J. u. o. 353–
356.. Ugy látszik, hogy e perben Iffiuné volt a nyertes, mert 1578. oct. 14-én Báthori Kristóf 
kijelenté, hogy egy felől mihályfalvi Iffiu János Fehérvármegye főispánja mint neje Majláth 
Margit megbizottja és felhatalmazottja megjelenvén, másfelől pedig zunyogszegi Furka 
Demeter; előadták, hogy zunyogszegi és ladeni (igy) Fehérmegyében fekvő jószágaikat, 
melyek Majláth boérról (igy) örökösödés útján szálltak reájuk, atyafiságosan két részre 
oszták, a szunyogszegi curiát pedig Majláth Margit Furka Demeternek és utódainak örökösön 
visszavonhatlanul átengedte*Ered. u. o. Cist. 1 fasc. 2 Nr. 5. közli Kemény J. u. o. VIII. 63.. 

Szunyogszeg csakhamar urat cserélt, mert az 1594. aug. 30-án Kolozsvártt fejét vesztett Iffiu 
János halálával koronára szállt Szunyogszeg és Vledénynek Iffiu által birt részét 1595-ben 
Báthori Zsigmond 3000 tallérért Brassó városának inscribálta*Albrich Pall Colon. Nr. 10. p. 
240., közli Kemény Supl. Dipl. Tran. VIII. 389. Mibe 1609-ben Báthori Gábor is 
beleegyezését adta Lásd Kemény Józs. Tran. Poss. Terra Sax. V betü., mig a másik Furka 
Demeter által birt rész Nagy Tamás birtokába ment át; Brassó azonban ezen másik rész 
megszerzésére is vágyott, mit nemsokára el is ért, mert Nagy Tamás német fogságba esvén, 
feje váltságára kénytelen volt szunyogszegi, vledényi és királyhalmi részjószágait ottan levő 
udvarházaival brassai biró Csonkabonka (Schonkabong) Markónak 1400 ftért zálogba adni. 
Nagy Tamás halálával ezen a fejedelmi adományozásra visszaszállott jószágokban Rákóczi 
Zsigmond 1607. apr. 17-én Fogarasból kiadott uj adománylevele által Csonkabong Márkot, ki 
ugy elődei mint az ő idejében is követségekben s másként is nagy szolgálatokat tett, a Nagy 
Tamástól már zálogban birt, most pedig Nagy Tamás halálával eladományozhatóvá lett 
Szunyogszeg, Vledény és Királyhalmának birtokában megerősiti, azt minden kir. joggal, 
szántóival, erdeivel, vizeivel stb. előbb férfi-, azután nő nemre adományozza*Gub. levélt. 
Trans. Lib. Reg. Sig. Rákoczi III. 70, közli Kemény József App. dipl. Tran. XV. 48, és 
Albrich Pall. Cor. No. 10, p. 250.. 



1618-ban pedig Csonkabonka (Schonkbénk) Márton kiskorú árvái nevében Kristóf János 
brassai biró és nevezett árvák gyámja, ezeknek Fehérmegyében levő szunyogszegi és ledeni 
(Vledény) jószágait, azon okon, mert hatfelé oszolva egyik sem tudná czélszerűen kezelni, 
1600 frtért eladja Brassó városának; az ezen év febr. 14-én kelt eladási szerződést febr. 16-án 
az éppen Brassóban mulató Bethlen Gábornak bemutatván, azt a fejedelem átirta, 
megerősitette, s azon jószágokat minden ott levő kir. joggal együtt Brassó birtokába 
bocsátotta*A Fehérvári kápt. levélt. levő Lib. Reg. Gab. Bethlen. Másol. Gub. levélt. Trans. 
conv. V 226. és Kemény Józs. Tran. poss. Terra Sax. V. betü., mely adomány következtében 
Szunyogszeg és Vledény egészen Brassó birtokába ment, s azt a beperesitett Orbonás rész 
kivételével*1631-ben Markosfalvi Márton Szunyogszegi másként Orbonás Anna (bikafalvi 
Miklós János özvegye) nevében protestál nevezettnek a brassai communitás által lefoglalt 
szunyogszegi vledényi jószágaiért. Ered. Kolozsm. conv. levélt. más. Fisc. levélt. 249. Lit. Z. 
ser. 6. békésen birta egészen 1651-ig, midőn Rákóczi György Törcsvár és tartozandóságainak 
Brassó birtokába való átbocsátásakor, Szunyogszeget (és Sárkányt) visszavette és azt a 
radnóthi uradalomhoz csatolta. 

Néhány év mulva ismét Brassó, vagy inkább a brassaiak birtokába ment át, mert II. Rákóczi 
1653. jun. 23-án földvári táborából Herman Mihály brassai biró és Ötves Mihály brassai 
esküdtnek inscribálta a Fehérmegyében levő Szunyogszeget – mely a fiscalis javakhoz volt 
sorozva, most pedig a radnóthi kastélyhoz tartozik – mindkét nemre azon 7000 ftért, melyet 
nevezettek a hadmenetre adtak*Gub. levélt. Tran. Conv. XI. 674. közli Kemény J. App. Dipl 
Tran. XIX. 25.. 

Nem lehet tudni, hogy a Herman és Ötves családnak adományozott Szunyogszeg miként, 
visszaváltás vagy más módon-e? ment vissza a fiscus birtokába; de tény az, hogy Apafi 
idejében már a fiscalitások közt van, mert ezen fejedelem 1664. febr. 3-án Nagy-Sinkről réthi 
Székely Mózesnek éltére inscribálja 3500 frtért a szunyogszegi fiscalis jószág egy részét*Lib. 
Reg. Mich. Apafi I. p. 836., és ugyanezen év máj. 11-én Fehérvárott kiadott adománylevele 
által zabolai Mikes Kelemennek 3000 frtért másik részét*U. o. 862.. 1683-ban Fogarasban 
Apafi Mikes Kelemen és fia Mihálynak 3500 és ismét 1800 tallérért inscribálja egész 
Szunyogszeget. 1702- és 1730-ban 5600 frtért Szunyogszeg visszaválthatlanul örökre 
átengedtetik Mikes Kelemennek*Kemény József Tran. Poss, Terra Sax. S betü.; de a 
visszaválthatlanság csak papiron volt, mert 1764. márcz. 12-én a fiscus visszavevén 
Szunyogszeget, ottan a határőr katonaság állittatott fel, lakói az első oláh határőrezredhez 
csatoltattak s Tohánnal együtt annak egyik századát képezék, mikor Szunyogszeg a százados 
székhelyéül szolgált. A székelyekkel való együtt katonáskodás nem tudta e népet megóvni 
attól, hogy 1848/9-ben a székely pajtásoktól elszakadva a reactió szolgálatába álljon, s 
fegyverét a haza szabadsága ellen forditsa; pedig minden arra mutat, hogy Szunyogszeg, 
miként Tohán és Zernyest népe is régen magyar volt, s csak később oláhosodott el. Erre mutat 
az, hogy egy 1570-ki investigatióba ugy a megbizottak: mint szunyogszegi Mohai Mihály, 
Makrai Lukács, Nagy Farkas, valamint a tanuk is mind magyar nevüek; de erre mutat 
leginkább az, hogy Mihály vajda a midőn 1599. oct. 25-én a Barczaságról Fogaras felé 
huzódott, az útjába eső Szunyogszeget hamuba dönté*Lásd Kővári Erd. Tört. IV. 94., mit ha 
lakói oláhok lettek volna, nem tesz vala; mert ezen szörnyeteg fajrokonainak községeit sehol 
sem bántotta. De most is fenmaradt régi magyar voltuknak emléke, nemcsak a nép között, 
hanem a Szunyogszegen található igen sok magyar családnévben, a falu határrészeinek 
magyar elnevezésében. Felismerhető főleg a lakosok alakján, arcz idomán, a mi határozottan 
magyar jelleget mutat; alkalmasint a catholicismus közönye kezet fogva a földesuri 
zsarnoksággal, kergette e népet – mint másutt is annyi százezreket – a szolgaság 



nemzetiségére, mely a multban Erdélyben mindenhol az oláh volt. De ideje, hogy a mult 
Szunyogszegéből a jelenibe térjünk, s azt is vizsgálatunk tárgyává tegyük. 

Szunyogszeg régi fontosságának ma nagyon csekély nyomait láttatja s a multból benmaradt 
emléket alig tud felmutatni. A fennebb már érintett falu közti hegyfok tetőlapja falba van 
szegve, ugy látszik, hogy régen ott a Majláthok erőditett kastélya állott, most az igen szép és 
terjedelmes uj templom van annak legmagasabb pontján; de régi épületnyomok körülte 
mindenütt mutatkoznak s ott van a hegyfok keleti végfokán egy régi templomnak szentélye, a 
mely polygon záródásával s régi boltozatával a 15-ik század művének mutatkozik lenni, s 
igen valószinű, hogy a Majláthok udvari kápolnája volt; később azonban községi templommá 
lett, a midőn falait mindenféle szentek képeivel boriták be, de ezen ujabbkori mázolás alatt az 
omladozó vakolat igen szép régi fresco festvények nyomait tünteti elő*Ezen régi kőtemplom 
is a mellett bizonyit, hogy Szunyogszeg lakói magyarok voltak régen, mert az oláhoknak 
kőtemplomot még a mult században sem szabadott épiteni.. Az uj templomban nehány ezen 
régiből átvitt becses műtárgy vonja magára a figyelmet. Ilyenek a régi szentélyzárlat 
(Lechner) művészi faragványokkal ékitett tetőzete, s nehány művészi ecset alól kikerült régi 
kép; de főleg figyelmet érdemel egy fából faragott artophorion (szentségtartó), a mely egy 
három tornyos imola alakját utánozza; gazdag faragványok által ékitett két köríves ajtócskáján 
Áron és Mózes remekül festett képe; oldalain áttört művű ékitmény; az egész egy valóságos 
műremek a XV-ik századból: egy fából alakitott valódi műkincs, a mely bármelyik 
muzeumnak is díszére válnék. 

A templom mellett van a volt századosi szállás és azzal szemben a még katonáskodás korában 
épült igen szép iskolaház, hol 2 tanitó vezetése alatt 200 fi- és 200 nő tanoncz nyer oktatást; 
különben a szunyogszegi népnek igen is szüksége van arra, hogy a nevelés áldásai által 
erkölcsei nemesitésére hassanak, mert népe nagyon erkölcstelen hirben áll, s a Barczán a 
legtöbb büntényt e falu lakói követik el; e mellett a nép iszákos és tunya, nagy terjedelmű 
termékeny határa műveletlenül hever, erdeit a nagyban űzött mészégetéssel mind letarolta, s 
maholnap, ha a tunyaságot szorgalom nem váltja fel, a nyomor következik be, mely a 
büntények számát még szaporitani fogja. 

Szunyogszegen felül a Homorod völgyét délről a Kotla kifutványainak ősrengeteg erdőségei 
szegik be, melyek még ridegebb szinben tüntetik elő a túloldal fennsíkjának elhagyatottságát, 
mert az itt volt ős erdőket rég letarolták, s bár az erdő a földmívelésnek kell vala hogy tért 
engedjen, mégis a nagy terjedelmű fennsíknak erre nagyon alkalmatos talaja műveletlenül 
hever; de még a Homorod áldásos terén is nagyon kevés nyoma mutatkozik a 
földművelésnek, pedig ennél áldásosabb Kanaán földje alig létezik, mert a Kotla által a 
havasok hideg lehellete fel lévén fogva, éghajlata jóval enyhébb és a földművelés is 
jutalmazóbb, mint a Barczaság bármelyik részén. 

Szunyogszegtől félóra alatt Vledényt értük, mely a Homorod balpartján épp azon ponton 
fekszik, hol a feketehalom-fogarasi út a hegyek közül kibontakozva a Homorod völgyébe 
leszáll. Vledény*Vledény mint fennebb láttuk, régi okmányokban Laden és Leden néven fordul 
elő, sorsa Szunyogszeggel teljesen össze volt forrva, s mindig ugyanazon kezeken forgott 
egészen Apafi uralmáig, ekkor azonban bár Szunyogszeg kivétetett a brassaiak kezéből, 
Vledény továbbra is ott maradt, s csak 1770-ben inditott a fiscus a brassai tanács ellen pert 
Vledény végett. L. fisc. levélt. 394 Litt. M. Vledény lakói nagyobb részben oláhok. utolsó 
faluja a Homorod völgynek*Itt postaállomás is van., mert e falutól órányi távolra a Doszu-
Hamarodu és a Kotla nyugati kifutványai tágméretű félköridomú kanyarodással hajlanak és 
olvadnak össze; e hegységben van a Homorod forrásfeje, onnan nyargal le azon számos 



csermelyke, a melyek azt gyorsan növelik fel, itt ezen Sárkányi hegy név alatt ismeretes 
vizválasztón száll át a fogarasi országút; de mi már elértük vizsgálódási czélunk végpontját, a 
Homorod keletkezésének határvonalát, s igy innen visszafordulunk a Barczaság szép terére, 
hol Szunyogszegtől egy mértföldnyi távolra Ujfalut találjuk. 

A Kotla mint a Barcza időmérője. Feketehalom történelme. Feketehalom Báthori Zsigmond és 
Báthori Gábor alatt, várkastélya, temploma. Borkert. Hellbrun. Hölle. A Barczasági oláhok. A 
feketehalmi hegy, az itt volt vár, annak most látható maradványai; régi története. A Homorod 
völgye. Szunyogszeg és Vledény. 

Már régóta ingerli kiváncsiságunkat a havasszerű Feketehalom vagy Kotla, melynek lábánál 
oly festőileg csoportosul a nagy várost mutató Feketehalom. E hegy, nevének megfelelőleg, 
fekete fellegpalástot csak akkor ölt, midőn esős idő közelg, máskor a szép erdőnötte hegy 
kékzománczos kuphoz hasonlit, mely a térből önállóan emelkedve ki, mintegy parancsolólag 
vonja magára az útas figyelmét, s miként e vidék lakója, ha az időjárásról előtudomást 
akarván szerezni, mindig megtekinti a Kotlát: a Barczaság és Erdővidék ezen soha sem hibázó 
nagyszerű időmérőjét (barometrum) ugy az útas is, kinek jó időre szintén szüksége van, 
gyakran kérdi meg a tájnak ezen hű időjósát. 

Ha mi vágytunk a nekünk szép napokat jósolt hegyre, e vágyunkat még fokozta annak tudata, 
hogy a büszke hegyormot egykor királyi váraink leghatalmasbika koronázta, s igy érdekelten 
intézők arra lépteinket. 

A vidék már magában elég szép és kies, de a természet játszi szeszélye még szebbé, 
elbűvölőbbé akarta tenni, a mennyiben Feketehalomhoz közeledtünkkor a Barczaság lapálya 
fölött egy szép és nagy terjedelmű délibábnak csalékony képeit lebegteté, mely az ottlevő 
tárgyakat megnagyitva, nemlétezőket odavarázsolva szőtte tünde képleteit; melyek csillogó 
viztükrök környezte szép szigetkéket tüntettek fel. A délibb Háromszék térein és a Barczán is 
gyakran feltűnik, de ily nagy mérvűt, ily szépet, minő ez vala, még nem láttam; egy 
tündérálom ragyogó képleteinek volt megtestesülése, egy képzelt világnak oly ragyogó és 
szinpompáju képeit mutatá fel, minő a természetben nem létezik; de az tüneményszerű levén, 
hamar tova tűnt s miként egy szép álom után a rideg valóra ébredés kellemetlen, oly 
kellemetlen volt az is, midőn a szép délibábos mező bársony gyepéről Feketehalom döczögös 
kövezetére értünk. 

XXVI. Ujfalu. 
 
FEJEZETEK 

Ujfalu. 
Kedves előttem e falu, hol ismét a mieink közt vagyok, hol ismét otthon érezhetem magamat; 
azért a pusztán útazó sovár örömével közeliték e kedves kis magyar oázhoz, s annak 
ismertetését egész előszeretettel kezdem meg. 

A Barczaság gyönyörű terének délnyugati oldalán egy magaslata vagy másod szintje van, egy 
hatalmas özöni emelvény (diluvial terrasse), mely 40–50 lábbal emelkedik a tér szinvonala 



fölé, ezen fennsík a Homorod irányában kezdődve egyfelől (Ujfalutól) egészen a krizbai 
hegyekig, túl pedig (Szunyogszegtől) Földvárig nyulik fel s 2 mfld szélességnél, 3 mfld 
hosszúsággal bir. A fennsíkon csak egyetlen falu Krizba fekszik s igy azt – mely tudtommal 
eddig névvel nem birt – jogosan keresztelhetem el krizbai fennsíknak. Az itt körvonalazott 
krizbai fennsík azon pontjánál, hol a brassó-krizbai országút a fennsikra fölemelkedik, e 
fennsik lépcsőzete alján és az ott elfutó Homorod balpartján fekszik Ujfalu. 

Ujfalu (Neudorf, Noé, latin neve régi iratokban Neovilla) a miként elhuzódott a Törcs- és 
Höltvény várához tartozott székely határőrfaluk sorából, ugy történelme is külön válik 
amazokétól, mert arra, hogy az valaha Törcsvár tartozandóságai közé lett volna sorozva, 
egyáltalában sehol emlitést téve nem látunk, csak később, a midőn Brassó Törcsvár 
megszereztével a legármányosabb és a legkegyetlenebb úton jobbágyi igát erőszakolt fel az 
egykor szabad népre, csak akkor kezd Ujfalu is a többi 9 magyar faluval együttesen 
előfordulni. E szerint e falut nem a szabadság malasztja, hanem a szolgaság szenvedései 
csatolák össze a többi barczasági magyar községekkel; annak népét nem az együtt élvezett 
jólét, hanem az együtt szenvedett nyomor fűzi egybe a Barcza többi magyarjaival, és e 
kötelék előttünk még szentebb, mint amaz, mert a nemes szenvedésnek kedvesnek kell Isten 
és ember előtt lenni; mert az ugy a népeknél, mint egyéneknél a szivnemességnek próbakövét 
alkotja. Eljött végre valahára e népre is a felüdülés, az ujjászületés, a megváltatás nagy napja; 
1848 meghozta e népnek is elorzott szabadságát, Ujfalu fiai meg is hozták az eszme 
diadalának véráldozatát, átmentek a szabadság vérkeresztségén*Ujfalu fiait az 1849-ben 
Brassó felszabadulta után a Barczán alakitott honvédzászlóaljba és a 86-ik zászlóalj 
kiegészitésére adta; részt vettek a tömösi, kökösi, szentgyörgyi és nyergesi csatákban, vagy 6-
an elestek ezek közt Székely Mihály, Krizbai Márton; leginkább kitüntette magát jelenlegi 
falubiró Domokos Nagy György, ki tiszti rangot is nyert, s ki forradalom után Posta Péterrel 
be is volt börtönözve, s kinek ujabb időben is nagy érdemei vannak. Ő miként a harcztéren 
volt, ugy az előretörekvés terén is becsülést érdemlő vezére e népnek., a mi e nép 
regenerátióját bevégezte, s azóta e nép jövője biztositva van, mert bármi sors érje is e hazát, 
az, hogy az akkor szabadokká lettek ismét a szolgaság jármába hajtassanak, soha többé meg 
nem történhetik. 

Bár Ujfalu neve ujabb települést jelöl, mindazonáltal mégis lételéről igen messze felható 
adataink vannak; de mielőtt a régi okmányok közé elmerülnénk, szükséges – éppen azok 
megérthetése tekintetéből – Ujfalu határán egy nevezetes és emlékezetes helyet megtekinteni. 

Ujfalu, bár lenn fekszik a Barczaság alsó terén vagy annak legutóbb képződött lagunáján, 
határa mindazonáltal mégis felhat a krizbai fennsíkra. A krizbai fennsík – mint emlitém – 40–
50 lábbal*Méreteink itt csak hozzávetőlegesek, mert a Barcza alsó terén fekvő Höltvény 267 
ölre, Krizba 288 ölre van a tenger szine fölött; de mivel Krizba valamivel magasabban fekszik 
fensíkja alsó oromzatánál azért az ez és a Barczaság alsó tere közti különbséget 9 ölre 
tehetjük. emelkedik a Barczaság alsó terének szinvonala fölé; de ez általánosságban nem áll 
mindenütt, mert a fennsík hátulján elhuzódó krizbai (persányi) havasok igen vizdúsak, s 
azokról számos patak rohan le; ezek a fennsík lapjába mély redőket vagy szakadékokat 
véstek, melyek – a vizek útja az Olt felé levén – leginkább nyugatról délkeleti irányban 
huzódnak el. Ezen itt röviden tájfektezett patak-árkok legjelentékenyebbje az Ujfalu és Krizba 
közt – a kettőtől körülbelől egyenlő távolságra – lefolyó Habsipataka (németül Hopsiefen), 
mely a földvári határszélen szakad a Homorodba. A Habsi völgyének az ujfalu-krizbai 
országút által átszelt részén, nevezetesen az országúton alól eső részét a nép most is 
Faluhelynek nevezi s a szájhagyomány azt tartja, hogy ott régen Komlós nevű magyar falu 
feküdt; de ellenség által feldulatván, lakói Ujfalu- és Krizbára huzódtak s határuk is a két falu 



közt oszlott meg. A falut felduló ellenség pedig nem volt más mint Brassó, mert Ostermayer 
krónikájában*Lásd e krónikát Fundgr. I. k. határozottan irja, hogy 1561-ben a király a 
brassaiakra nagyon megharagudott egy haszontalan falucska Hopsiven lerombolása miatt. 
Okát e lerombolásnak nem irja, de alkalmasint azt a leigázottaknak valamely forrongása 
idézhette elő; s igy e falut nem külellenség, hanem a patriciusi zsarnokság törölte el a föld 
szinéről. Ez egykor virágzó község fekhelye: a faluhely már régóta szántás alatt levén, némely 
jelentéktelen tégla- és cseréptöredékeken kivül ma már nem igen tünik fel egyéb maradvány; 
de az öregek mondják, hogy gyakran találtak ekéiket széttörő falrakatokra, sőt egy helyt nagy 
mennyiségű vassalakra is; egy kuthelyet is jelölnek, hová veszedelemkor a harangokat, 
kelyheket s más kincseket betemettek volt az elmenekült lakosok. Im ennyi, a mi Komlósról a 
hagyományokban és a helyszinén fenmaradott; már most vegyük fel a történelem fonalát. 

Ujfalu okmányilag legelőbb 1366-ban jelenik meg. Ugyanis Lajos király Visegrádról azon évi 
september 1-én rendeletet bocsátott ki, melyben előadja, hogy Vidombachi Mihály fiának, 
Péternek, ki az udvari ifjak közt van, a tyrini püspök öcscsének kérelmére adományozta az 
ujfalvi birtokot, azért a kyrosi monostor abbásának rendeli, hogy nevezett Ujfalu birtokában 
minden nyugtalankodók ellen védje*Ez okmány eredetije a kolozsmon. conv. registrálatlan 
levelei közt, honnan kiirta és közli Kemény József App. Dipl. Tran. III. 52. Töredékesen 
Magaz. für Gesch. I. B, 2 H. 188. Seite. Az igaz, hogy itt Ujfalu nincsen körülirva, Erdélyben 
pedig sok Ujfalu volt és van, de abból, hogy barczasági embernek adják, még is lehet azon 
föltevést koczkáztatni, hogy ezen Ujfalu volt.. 

A 14-ik század közepe táján, mig Nagy Lajos Olaszországban csinált rendet, a tatárok 
Moldova magyar lakóit elpusztitva, Erdélybe, nevezetesen a Barczára is beütöttek. Laczk 
Endre vajdánk azonban nem csak kiverte, hanem a fekete tengerig üzve, vezérüket Atlámost 
is elejtette*Turóczi és Bonfin után Kővári Erdély története II. k. 20.. Ugy látszik, hogy ekkor 
Ujfalu mint Komlós egyaránt megsemmisültek, mert 1404-ben zántói Laczk (Lachk) Jakab 
erdélyi vajda, Sándor Antal és Sidenschwanz János brassai polgároknak a Hetwén 
(Höltövényvár) és Hyltverstdorf mezőváros (oppidum: ez Höltvénfalu) közti Hophsyven 
(Komlós) és Neudorff (Ujfalu) nevű lakatlan falukat adományozta*Ezt Zsigmond 1406-ban és 
Mátyás király 1462-ben átirja; közölve Albrich Pall. Cor. Nr. 16 p. 33, és No. 2. p. 80., és 
Kemény József Suppl. Dipl. Tran. II, és IV. 91. lap.. Ugy tetszik, hogy az adományozottaknak 
utódja volt azon Szentágotai Sándor (Antal fia), a ki 1462-ben nevezett két faluban levő 
birtokait örökösen Brassónak adományozta. A Mátyás király által éppen Brassóban ez év 
Szent Imre napján átirt és megerősitett*Éppen abból következtethetjük, hogy az itt 
hagyományozó Szentágotai Sándor az 1404-ben elnyerteknek utódja vagy örököse volt, mert 
Mátyás király ugyanekkor átirta Laczk Jakab vajda adománylevelét, vagy jobban mondva 
Zsigmond 1406-ki confirmationalisát, mire alkalmasint a birtokjog igazolása végett volt 
szükség. hagyomány-levélnek magyaritott rövidlete ez. „Megjelenvén előttünk János, a 
brassai polgármester (civium magister) és a szüz Mária templom parochusa, Láng Gáspár 
brassai biró, valamint Geréb György, Bioh Péter és Crispus János esküdtek egyfelől és Péter 
Zentágotai Sándor, Antal fia másfelől, ezen utóbbi szintén brassai polgár, szabad akaratából 
kijelenté, hogy, mivel eddigi Brassóban lakása alatt*Ezen ott lakása kifejezés s Szentágotai 
magyaros neve arra mutat, hogy ő valamely magyar földbirtokos volt, ki csak Brassóban élt és 
ugy nyert polgári jogot, mert egyszerű polgár ember nem igen szokott abban az időben két 
falu birtokosa lenni. e városnak igen sok kedvezményében részesült, s mivel utód nélküli s 
már ilyet nem is remélhet, azért a tapasztalt jótétemények meghálálásaért két faluját, vagy 
birtokait Ujfalut és Komlóst, németül Neudorf, és Hopschent*Ujfalu és Komlós magyar 
neveinek előlhasználása, s a német neveknek csak utánvetése határozottan mutatja, hogy azok 
akkor magyar helységek voltak., melyek Brassó környékén, Heltvény vára és Hylchversdorf 



közt feküsznek, minden földeivel, erdeivel stb., valódi határai közt örökösen 
visszavonhatlanul Brassó közönségének adja semmi utóbbi jogot hozzá nem tartva. Fön 
megnevezettek kértek, hogy ezen hagyományozásba beleegyezésünket adnók; amit 
megadunk, s Brassó városának közönségét a megnevezett 2 falu birtokában megerősitjük, 
fenntartva azonban mások igényeit, és ezen megerősitő okmányunkat Magyarországot 
illetőleg használni szokott pecsétünkkel megpecsételjük”*Ennek eredetije a brassai 
levéltárban, honnan az ujfalusi egyházközségi jegyzőkönyvbe egész terjedelmébe beiratott.. 

Igy lett Ujfalu és Komlós Brassó birtokává, igy kebeleztetett be 1500 körül az addig 
Fehérvármegyéhez tartozó*Ennek eredetije a brassai levéltárban, honnan az ujfalusi 
egyházközségi jegyzőkönyvbe egész terjedelmébe beiratott. két község Brassó vidékébe; de 
nem csak törvényhatóságilag, hanem egyházhatóságilag is Brassóhoz csatoltatott, még pedig 
oly alárendeltséggel, hogy a barczai consistorium által kinevezett papjai egyenesen a brassai 
paptól függtek, és ezen főpapok káplánjainak nézettek, valamint Ujfalu is*Mert Komlos 
Szentágotai hagyományozása után egészen letünik az események szinteréről. Brassó 
filiájaként tekintetett, miért azok egész dézmát kaptak*Adatok erre az ujfalvi egyházközség 
jegyzőkönyvében és Szeli krón. Lásd Prot. egyh. és iskolai lap 1862. évf. 42. számában.. A 
brassai főpap természetesen gondoskodott arról, hogy a jövedelmes ujfalvi káplánságra 
szászokat nevezzen a consistorium, ezek aztán e nép germanisatióját oly erélylyel és sikerrel 
hajtották végre, hogy az ujfalvi nép elnémetesitése igen nagy részben már a 17-ik század 
kezdetén keresztül volt vive, elannyira, hogy az ujfalvi egyházközségnek 1633-ban kezdődő 
jegyzőkönyve már németül vitetik; abban mind szász nemzetiségű papok vannak bejegyezve; 
de nemcsak az egyház hivatalos nyelve volt német, hanem németül folyt már az isteni 
tisztelet, egyházi szónoklat, ének, s a nép is annyira elnémetesedve, hogy a régi magyar 
családok neveiket is németre változtatták át*Van az egyházi jegyzőkönyvben egy 1693-ból 
való, bizonyos föld kiváltásra vonatkozó okmány és egy 1694-ki inventarium; ezekben még 
mindig sok tősgyökeres magyar családnév szerepel; de már az azutáni inventariumok és 
összeirásokban a német családnevek igen meg kezdenek szaporodni, a mi vagy szász családok 
oda telepitésére, vagy a mi valószinübb (mert jobbágyok levén, a szabad szász nem igen adta 
rá magát az oda településre) a magyar családnevek németizálásából származott, amit némi 
kedvezményekért a szegény nép megtett.. Feketehalomból, Höltevényről sok szász telepedett 
ide át, ezekből telt ki a falusi és egyházi előljáróság, ez adta az irányt, miért a magyarok 
férfiak és nők fölvették a szászok öltözetét, templomi díszruháját, szóval e nép germanisatiója 
teljesen át volt hajtva, s Brassó Neudorfját határozottan szász falunak tekintette s hivatalos 
irataiban is mint ilyenről szólott. 

És mégis volt e nép szivének szentélyében egy szikra, a mely, mint a hazafiság és nemzetiség 
örökös vesta-tüze, ápoltatott ott titokban; e nép, mely anyanyelvét templomból, iskolából, 
közigazgatásból teljesen kizárva látta, házi tüzhelye körül bizalmas perczeiben azt ápolta, 
szeretettel fentartotta, s mig e szent szikra pislogott, addig e nép nem volt elveszve, mert ama 
szikrával ujra föl lehete éleszteni az erőszakkal megdermesztett szivekben a hon- és 
nemzetszeretet szent lángját; és e szikra lángot is vetett, még pedig Isten szent házában és a 
mi bámulatosabb, lángot vetett akkor, midőn egész Magyarországon el volt tiltva a magyar 
nyelv, akkor, amidőn II-ik József császár országosan űzte azt, a mit Brassó Ujfaluval művelt, 
akkor, a midőn a magyar nyelv közigazgatás, törvénykezés, társadalom és tudomány köréből 
száműzetve csak a kunyhókban a nép között talált menhelyet. Ugyanis, a mint az öregek 
beszélik, Rimer Lukács papságában 1781–88. egy vasárnapon a templomba gyült legények 
elkezdettek magyarul énekelni, és e hangokra a szent szikra lángra gyult, mert következő 
vasárnapon, a midőn Rimer németül kezdett szónokolni, az egész nép magyar zsoltárt 
énekelve kihuzódott a templomból, s ezt addig ismételték, mig a pap kénytelenitve volt 



minden második vasárnap magyar egyházi szónoklatot tartani. Rimer halálával aztán 
határozottan kijelenté a falu, hogy ha a consistorium magyar papot nem ad nekik, ők 
cálvinistákká lesznek. Hogy a hagyomány itt való dolgokat registrál, hogy a nép 
emlékezetben fennmaradt ezen megható – az ujfalvi nép jellemére nemes világitást vető – 
események valóban megtörténtek, azt tanusitja az is, hogy Rimer utódjává 1788-ban Gödri 
János lett, a ki alatt az egész istenitisztelet, tanitás, jegyzőkönyv, szóval minden magyarul 
vitetett. Gödri után a brassai reactio megkisérlette az elvesztett tér visszafoglalását, s még egy 
szász papot Modjer Traugoth-ot küldötte Ujfaluba, de ez is kénytelen volt felhagyni a 
megkisérlett német szóval s magyarul predikált. Modjer után aztán mind magyar papok 
voltak; 1799-ben jött Bartha Márton, ezt 1817-ben türkösi Köpe János váltotta fel, ki 1850-ig 
volt e nép valódi lelkiatyja és regenerátora, nemcsak, hanem egyáltalában sokat tett arra, hogy 
a barczasági többi magyar falukban is a jó szellem, a nemzetiség szeretete, s főleg a 
népnevelés áldásai terjedjenek. Ő volt az, ki 1847-ben Ujfaluban az első magyar iskolát 
épittette, s abban jeles magyar tanitót alkalmazva, a nép nemzeti irányban való kiművelésére 
hatott. Ő volt, a ki 1849-ben brassai kormánybiztos Dózsa Eleknél erélyesen föllépett a 
végett, hogy a barczasági magyar lutheránus egyházközségek a szász püspökségtől 
elszakittatva, az erdélyi református püspökség egyházi hatósága alá helyeztessenek*Miért 
azután üldöztetést is szenvedett.. A derék apának épp oly derék fiai voltak, János nevű fia – ki 
külföldi egyetemeken is megfordult, ritka műveltségű egyén – volt az első, Brassóban 
megjelenő magyar hirlapnak: az 1837-ben megindult „Erdélyi Hirlap” és társlapjának a 
„Mulattató”-nak szerkesztője*Láss e lapról többet Brassó leirásánál.. 1850-ben elhalt atyját 
váltotta fel az ujfalvi lelkészségben, hol az atyja által 33 éven át folytatott nemes munkát: e 
nép megváltását, e nép fölemelését a legnemesebb buzgalommal folytatja*Másik testvére 
Köpe András az órásmesterségre adta magát, mint ilyen ment ki Törökországba, hol rövid 
időn Konstantinápoly első órakereskedőjévé lett, ugy hogy a szultán udvari órásságát is nem 
sokára elnyerte, önszorgalma által igen szép vagyonra tett szert, s ma Konstantinápoly egyik 
legtekintélyesebb kereskedőjeként szerepel. s ma már Ujfalu népe testestül lelkestül 
magyar*A német nevű családok is mind magyarositották neveiket, s az egész községben 
németül a papon és jegyzőn kivül senki se beszél.; legfölebb némi külsőségekben maradt fenn 
az egykori elszászosodásnak emléke. Ilyen az öltözet, mert – azon szivósságnál fogva, a 
melylyel a nép az egyszer elfogadott öltözetet nem igen hagyja el – Ujfalu lakói a régi időből 
megtartották a szászos, azaz jobban mondva a szászok által használt magyar öltözetet. A 
férfiak nemcsak hétköznapon hordják a szászok hosszú szabású kék ujjasát és szederjes 
posztóból készült magyar nadrágját, hanem vasárnapokon is a templomi díszöltözetül használt 
hosszú csatos magyarkát, valamint a nők is a palástot és a leányok a fekete bársony csákót. E 
mellett megmaradt a vasárnapi és ünnepnapi istenitiszteletnek szászos modora, nem a 
lényegben, mert az minden izében magyar, hanem csak a külsőségben. Például meg van a 
délelőtti kétszeri templomozás, ugyanis 9 órakor begyül a nép és énekel, mikor küldöttség 
hivja a papot, ki könyörgés és miatyánk után elmondja az egyházi szónoklatot; ekkor 
szétoszlanak s ujból harangoznak második istenitiszteletre, mikor a pap az oltárhoz lépve 
epistolát vagy evangeliumot olvas, mi után ima és ének zárja be az istenitiszteletet. Régen 
divatban volt itt is, hogy a templomban egy arra választott ember fennhangon elolvasta az 
énekek versszakát, s ugy énekelték utána a hivek; de a jelenlegi lelkész Köpe János saját 
költségén énekes könyveket hozatván és osztván ki a nép között, ezen áhitatzavaró 
verselőmondás teljesen kiment divatból, mert Ujfaluban nem lehet oly egyént találni, ki 
énekes könyvét használni, vagyis, a ki irni-olvasni ne tudna; egyáltalában a népnevelés itt, 
mint mindenütt a barczasági magyarság között, igen örvendetes lendületet nyert. Ujfalu – 
mint emlitém – régi rozzant iskolaháza helyett már 1847-ben egy szép, nagy kőiskolát épitett 
teljesen önerején, ez 1869-ben községivé levén*Ebben a lelkész után legnagyobb érdeme van 
már nevezett Domokos Nagy György birónak, Köresz Péter, Nagy Márton, Domokos Péter, 



id. Balogh Gy. és Czugh László tanitónak., mivel a 200-at megközelitő tanonczok kiképezését 
a község által beállitott egy tanitó már többé vezetni képtelen volt, a kormány egy második 
tanitó beállitására évenként 300 frtot rendelt, és 4500 frtot egy az igényeknek megfelelő 
tanoda épitésére, és igy a népnevelés a fejlődésnek máris oly fokozatára emelkedett, hogy 
attól a jövőben e népre csak üdvöt és áldást várhatunk. 

Különben az ujfalvi nép igen szelid, munkás és tevékeny, a földművelést előszeretettel űzi, de 
határa csekély terjedelmű volt, mert Brassó, az egykori földesur, e népnek határát, malom- és 
korcsmároltatási jogát is elfoglalta, még pedig – a mint Hétfalunál már előadtuk – a 
legkebellázitóbb kegyetlenkedéssel, midőn 25 bot- és börtönnel más argumentumot nem 
állitott szembe e szegény nép jogos igényeivel. Ujfalunál a birtok erőszakos elfoglalása annál 
nyomasztóbb volt, hogy itten nemcsak erdőségét, hanem szántóföldeit vette el, s igy a 
mindennapi kenyeret vette ki a nép kezéből, s 1848 is csak kevés területtel szabaditotta fel, 
mert birtokuk nagy részét mint allodiaturát Brassó bitorolta; ezek végett a százados pert 
tovább folytatták; de átlátva, hogy a szászokkal tele rakott törvényszékeknél igazságot találni 
nem tudnak, egyezkedésre léptek a Brassónak állitólagos allodiaturáját: 393 hold erdőt, 108 
hold legelőt, és a malomjogot 8000 frton megvásárolták, s igy ma Brassótól legalább e 
tekintetben függetleniték magukat*Brassó ma csak egy belső telket s 4 hold szántót bir 
Ujfaluban, ezt egy Henyeres András nevű lakos haragból adta, mint mondják, Brassónak., bár 
Brassó még most is bitorolja itt a korcsmároltatási jogot, és inspectorai által még most is 
uralkodik e szegény népen. De Ujfalunak sajátja visszavásárlása mellett is még mindig 
csekély terjedelmű határa volt, s azért még nagyobb áldozatokkal vásárolt földeket a 
szomszédos szász községektől és pedig 75 holdat Feketehalomtól, 10 holdat Höltövénytől, 
400 holdat Földvártól*Itt is meg van azon abnormis helyzet, hogy a szász községek nem 
engedik meg, hogy ezen örökösen megvásárolt területet Ujfalu határához kapcsolja, hanem 
aratás után a szászok csordái legelik le., a mi mutatja, hogy nem vesztegető, hanem szerző 
nép; mert ugyan ember legyen a talpán s nagyon drágán fizesse, hogy a nagyon kevés 
igényekkel biró szászoktól fekvő birtokot vásárolhasson. A földművelés bármily 
szorgalmasan űzessék is, nem veszi a földésznek minden idejét igénybe, vannak esős hetek, s 
vannak őszi, téli s kora tavaszi hónapok, a mikor a mezei munka szünetel; az ily szünidőket 
Ujfalu lakói a kőmíves-, ácsmesterség- és fazekasságra forditják. Ácsainak és kőmíveseinek 
messze vidéken hire van, cserépedényei pedig nemcsak a Barczán és a Székelyföldön, hanem 
egészen be a Dunáig ismeretesek. 

Ujfaluban minden ház fazekasműhely s minden udvartelken láthatni a finomul mázolt 
edények roppant halmazát; itt-ott háznagyságú szekerek rakodnak, s némely jelentékenyebb 
oláhországi vásár alkalmával 10–15 ily szekér 25–30,000 darab edényt is elszállit egyszerre, a 
miből az ujfalviaknak szép jövedelmük van, daczára annak, hogy iparadóval vannak terhelve, 
s daczára annak, hogy az edényekhez való földet drága pénzen szerzik be a feketehalmiaktól, 
mert Ujfalunak magának ahoz való földje egyáltalában hiányzik. Semmi sem mutatja a 
székely fajnak*Mert én valamint a Barczaság minden magyar lakóit, ugy az ujfalviakat is 
határozottan székely eredetű népnek tartom; e nép jelleme, alakja, munkássága, szokásai, 
tájszavai, beszédmodora, az ottani családnevek, szóval minden emellett bizonyit; ezek pedig 
oly okmányok, a melyeket megczáfolni nem lehet. minden más, még az élelmes és munkás 
szászt is felülmuló ügyességét és életrevalóságát, mint az, hogy egy századokon át 
jobbágyságra vetett, s silány kis határra szoritott falucska két nagy és igen népes mezőváros 
(Feketehalom és Földvár) jóllétben levő polgáraitól lassanként megvásárol egy egész 
határrészt, e falu lakói járnak ama városokba házakat épiteni, s várostól vásárolt földből 
készitett edényekkel két országra kiható kereskedést űznek. Oly statistikai és népismei adatok 
ezek, a melyek semminemű további magyarázatra nem szorulnak. Népismeri látkörünk 



szélesitésére még szükségesnek itélem az ujfalviak némely ünnepélyeit és sajátságos szokásait 
is röviden ismertetni; mert azok a nép jellemének és erkölcseinek legpraegnánsabb 
kinyomatát szokták előállitani. 

Leirásomat kezdem az élet legelső ünnepélyével a kereszteléssel, a mit Ujfaluban Radinának 
neveznek*A radina, tudtommal, csak a székelyeknél van meg, vagy legalább ily néven csak 
ott szerepel, s igy ez is egy adat e nép székely eredetére.. A keresztelési szertartás a 
templomban mindig nagy ünnepélyességgel hajtatik végre, innen haza menve a komaság, 
rokonság és – rendszerint számos – meghivottak, nagy vendégséget vagy radinát ülnek, a 
midőn az uj keresztyén egészségére, szerencséjére, felnövelésére stb. üritenek poharakat; de 
mivel a jó kivánatok megújitva jók, azért a koma szétoszlás után egy keszkenőbe kötött 
forintot és egy tyukot, a koma asszony egy fél véka tiszta buzát, vagy legtöbb esetben abból 
sütött kész kalácsot és nagy béllest küld a keresztelő házhoz, a mire következő napon 
másodradinára ujból egybegyülnek a rokonok és a ház jó emberei, s azt a felköszöntésekhez 
szükségelt mézespálinkával együtt elfogyasztják. 

Az ujfalvi lakadalmi szertartások főbb vonásaiban hasonlitanak a hétfalusiak már fennebb 
ismertetett menyegzői szertartásaikhoz, mindazonáltal vannak némely eltérések s oly finom 
árnyalatok, a melyekben mégis különböznek amattól. A lakadalom rendszerint kedden 
kezdődik, s szerdára is átnyulik, azaz már hétfőn estvére felgyülnek a menyasszonyos házhoz 
egy leányi vacsorára s 11 óráig tartó búcsútánczra. Kedden reggel a bársony csákos és 
palástos s fehérbe öltöztetett menyasszonyt az egész násznép templomba, s esküvés után az 
ajándék ebédre kiséri; t. i. az érkezőket nagy teritett asztal várja, de mielőtt ahoz 
telepednének, a vőlegény, szülők, rokonok s jobb ismerősök a menyasszonyi ajándékot 
mutatják be és adják át ünnepélyes jó kivánatok között; azután ebédhez ülnek, hol a 
menyasszony még mindig leány mezében csákóson ül; azonban ez soká nem tarthat, mert 
esküvéskor lemondott leányságáról s azért a nyoszolyó leányok ebéd után csakhamar el is 
lopják a menyasszonyt, s egy szomszéd házhoz vive, veres selyem kendővel felkontyolják, s 
kontyát és fejét czifra bogláros tűkkel tele rakják; végre egy nagy fehér lepedővel betakarják 
azért is, hogy a vőlegény rohamosan legyen meglepetve a menyasszonyi pompa által; de azért 
is, hogy a mi a lakadalmaknál elmaradhatlan, ingerkedjenek, mert ugyanakkor még két másik 
hasontermetű menyecskét is belepedőznek; ekkor jön a vőlegény a násznéppel, a három közül 
a magáét kiválasztani, a mit ha el nem találna, mézespálinka birságot fizet. Ezt követné a 
menyasszonyi táncz, ez azonban itt sajátságos és eltérő modorban történik, mert az új 
asszonyt eddig még senki sem látta, az esketésre mig mint leány ment, most tehát azt 
menyasszonyi pompájában illő bemutatni a künnlevőknek is; s azért az egész násznép, élén a 
szószóló által vezetett és a nyoszoló leányoktól környezett menyasszonynyal Rákóczi induló 
mellett a papi lak elébe huzódik, hol a szószóló a menyaszonynyal egy csárdást tánczol el, 
ugyanezt teszi a mesteri és tanitói lak előtt, s azután rendszerint más úton mint jöttek, 
visszamennek a lakadalmas házhoz, hol a szószóló ujból tánczra ragadja a menyasszonyt, s 
pár fordulás után átadja valamely legénynek, ettől elvéve másiknak, s midőn már mindenik 
legény megtánczoltatta s a zenészek és menyasszony közt oszló tánczdijt letette, kerül 
legútoljára a sor a vőlegényre, mikor aztán a táncz általánosá lesz, s éjfélkor vacsora által 
megszakittatva, egész kivilágos kiviradtig tart. 

Szerdán délután a násznép ujból felgyül, ekkor a nyoszolyó leányok az ünnepélyes 
menyasszonyi veres kontyot eltávolitva, az asszonyoknál szokásos fehér fátyol kendővel 
kontyolják fel, s újból a pap, mester és tanitó háza előtt tánczolnak, honnan haza kisérve, a 
másodnapi vacsora és táncz zárja be a mulatságot, s az új házaspár kezdi az élet örömeivel 



annak küzdelmeit is egybe kötni; mert e nép terhes és sokoldalu munka által tartja fenn magát, 
s azokban mindenütt osztozik a nő férjével, ugy a mezőn, mint a fazékos műhely mellett. 

Ujfaluban igen nagyban divatozik a Karácsonyi éneklés; ünnep szombatján a tanitó, 
orgonás*A barczasági magyar falukban nem a mester-tanitó, hanem egy arra külön fogadott: 
orgonásnak nevezett egyén szokott orgonálni, az éneket azonban a tanító kezdi. és a nagyobb 
tanulók járják el a gazdákat, s megtisztelik egy-egy énekkel, a mit a megtisztelt némi csekély 
adománnyal hálál meg, az asszonyok meg nem állhatják, hogy a frissen sült kalácsból is a 
tanonczoknak ne juttassanak. Ez az egész este a fiatalságé, mert a legények ilyenkor gyülést 
tartanak, legény-birót, kulcsárt (pénztárnok) és botost (rendőr) választanak*A legények ezen 
főnöksége, a hibás, garázda, egyenetlenkedő legényekre birságot is szoktak róni, a mit a botos 
– mire mindig a legmarkosabbat szemelik ki – be szokott hajtani, ez ügyel táncz- s más 
mulatságokban a rendre, s mivel mint választott bizalom helyezé állására, több tekintélye van, 
mint a fogig fegyverzett csendőröknek.. Ezen ujonnan beállitott főnökséggel élükön 
megindulnak, s minden háznál, nem véve ki a legutolsó faluvégi oláh vagy czigány hurubát is, 
eléneklik a karácsonyi templomi ének egy versszakát, s a legény-biró felköszönti igen szépen 
a szent ünnepet, mire a kulcsárhoz mindenki adózik. Ünnep másod napján hajnalban 
lámpásokkal a toronyba mennek fel, s ott viradtig énekelnek*A karácsonkor hajnalban 
toronyban való éneklése a legényeknek a Székelyföldön régen csaknem mindenütt meg volt, 
jelenleg még meg van Kénosban, a mint a Székelyföld 1-ső kötetében és Kriza vadrózsáiban 
is le van irva. Ez is egy adat az ujfalviak székely eredetére, mert a népünnepek éppen azok, a 
melyek ezred éven át is fenntartva magukat, a népek rokon eredetére a legbiztosabb 
útmutatást nyujtják., honnan a lelkész, tanitó és előljárósághoz mennek énekkel tisztelegni; 
délután aztán a begyült pénzből kezdődik a táncz és tart apró szentek napjáig; de mindig 
tisztességes gazda háznál és soha sem a korcsmában. 

Még pár szóval érintenem kell az élet legutolsó gyász ünnepélyét, a temetést, már csak azért 
is, mert azzal egy oly szép, oly magasztos szokást csatolnak egybe az ujfalviak, hogy azt 
valóban ugy tekinthetjük, mint a nemes értelemben vett democratia egyik legszebb 
nyilvánulását, mint a testvériség, a szeretet legnemesebb jelentését, mint a Krisztus által 
hirdetett valódi keresztyénség legemelkedettebb kegyeletét; ez a megéneklés. Emlitém 
fennebb, hogy a legények karácsonkor énekükkel meg szoktak mindenkit tisztelni, még a 
legutolsó czigányt is, nem hangsulyoztam ezen szép szokást, azért, mert azt az ellenvetést 
tehetik vala, hogy ilyenkor pénzadományban részesülvén (bár a czigány soha sem ad) az 
érdek vezeti oda; hanem ha mulatságaira pénzt gyüjteni szétjár a fiatalság, elmegy az vigaszt 
vinni a szerencsétleneknek, a fájdalmasoknak is, mert ahogy valaki Ujfaluban elhal, legyen az 
bár mily vallású, nemzetiségű, legyen helybelyi vagy idegen, legyen gazdag vagy földhöz 
ragadt szegény, a magyar legények és leányok a haláleset estvéjén összegyülekeznek, s a 
halottas házhoz menve háromféle alkalmi énekkel az elhunyt emlékét megtisztelik. Ezt 
nevezik megéneklésnek, s ezen utolsó tisztességet nem vonják meg a legszurtosabb czigánytól 
sem. A temetés egyházi szertartása sokban hasonlit a hétfalusihoz. A halottas háznál, halotti 
ének után az ugynevezett Mózes-ima következik; ennek végzetével kimennek a temetőbe, hol 
a sir betakarása után jön a vigasztalás (alkalmi ima), erre az egyik falusi meleg szavakban 
köszöni meg a lelkésznek, hogy ily szomorú perczeikben elhozta a vallás és az öröklét 
vigaszát, mire a lelkész kezdi a búcsúztatót, melyben mindenekelőtt az elhunytnak rövid 
életleirását adja, kiemelve lehető érdemeit, s azután elbúcsúztatva a legközelebbi rokonoktól, 
komák, sógorok s még jobb ismerőseitől is, megköszöni a részvétteljes megjelenést, megáldja 
a sirt s azzal távoznak; a tor itt is tartja magát. 



Régészeti tekintetben is nem egészen szegény Ujfalu, mert temploma régi, bár az oly 
átalakitáson ment át, hogy a régi műidomokat ki kell találni. Szentélye polygon záródásával 
mindenesetre a XV-ik századból származik, s bár alig csúcsíves keskeny ablakai a legujabb 
időben kitágittattak, megmaradt az átmeneti korszak korjelölőjeként a körives záródásu 
szentségfülke; látszik a régi sekrestye befalazott ajtaja, mely a reformatió előtti korszakot 
tanusitja, s a szentély omladozó vakolata alól régi fresco festvények körvonalai tünedeznek 
elő, mindenféle szent alakokkal, a mi már önmagában is elég bizonyitványt nyujt állitásunk 
igazolására. 

 

Az oltár is emléket, de keserű emléket véd; mert az német feliratával azon kort juttatja 
eszünkbe, midőn a brassai civisek zsarnoksága az ember lelkiismeret szabadságán, s magán 
isten házán is a legdurvább erőszakot követte el. A templomban van egy 3 láb magasságu igen 
érdekes fa keresztelő-medencze, melynek képét azért is melléklem, hogy annak szép, elegáns 
idoma feltüntetve legyen; de azért is, mert én azt a régi templom egyik becses ereklyéjének 
tartom, közép gömbjén (pomullum) körirat volt, még pedig majuskel betükkel, de az ma már 
(mert csak festve volt) olvashatlanná kopott. E templomnak tornya 1786-ban épült; de a benne 
levő legkisebbik harang nagyon régi a körirat nélküliek közül. 

Ujfalu papi lakja is régi, ebédlője mestergerendáján 1672. évszám van bevésve, sőt a midőn a 
hátulsó szoba stukatoroztatott, ott egy oly gerendát kaptak, a melybe 1451. die 27. maji volt 
bevésve*A mint azt a jegyzőkönyvben pap és vagy 20 személy hite és pecsétje alatt 
bizonyitja, mert a fa nagyon el levén porladozva, nem sokára széthullott., ami arra mutat, 
hogy a lelkészi lak hátulsó része azon régi papi lakból való volt, a mely a templommal 
egykorulag épülhetett. 

Ime elmondám mind azt, a mit Ujfaluról fölemlitésre méltónak itéltem, s az elmondottak, azt 
hiszem, elég érdeket fognak a honfi útasban ébreszteni, ezen rokonszenves nép közelebbi 
ismeretére; most leróvtuk itt tartozásunkat s folytathatjuk útunkat Krizba felé. 

Ujfalu fekvése. Komlós-Ujfalu történelme, a nép foglalkozása, jellege, szokásai, népünnepek, 
papjai, egyházi szertartások, a régi papi lak, a templom régiségei. 



Eddig követett útazási rendszerünk szerint, a szép Barcza terének inkább csak széleit 
kerülgettük, ily modorú útazásunkat indokolja az, hogy a széleken nyilnak a határszéli 
szorosok: hazánknak ezen bűvös-bájos kapui, melyeket egy-egyen mind ismerünk már; 
indokolja továbbá azon fontos körülmény, hogy a Barczaság népességének zöme, sőt maga 
fővárosa is nem a térség közepére, hanem inkább szélére húzódott, s indokolja végre a mi 
speciális magyar szempontunk, mert a barczasági magyar faluk, melyek természetesen minket 
leginkább érdekelnek, mind a széleken helyezkedtek el, és pedig a tér mind a három oldalán: 
délről és keletről azért, hogy a hon határait a külről becsapó ellenség előtt fedezzék; nyugatról 
talán azért, hogy a barczasági szászok nehogy valamikép, a mint már sokszor megkisérték, 
kifussanak Ausztriába, mert ha ugyancsak megunták ezt az oly előszeretettel barbárnak 
mondogatott Magyarországot, s vissza akarnak oda vándorolni, honnan a nyomor hozzánk 
űzte, mi nem ellenezők; hanem ők, miként csiga a házát, magukkal szeretnék vinni édes 
hazánk földjét is, hogy azt mark-grófsággá, Germániává, majd Ausztriává tehessék. Ez az, a 
minek elnézését a vendégszeretetnek egész a szélsőségig vitt értelmezése sem engedi meg, s 
ha már nem követjük is Endre királyunk példáját, ki az itteni szászok eldődeit: a német lovag 
urakat nagyon kurtán rendreútasitotta, de azért mint jó házi gazdáknak, illő, vendégeink iránt 
vigyázattal és figyelemmel lennünk. Jó azért, hogy a Barczaság nyugati szélein is nemzetünk 
előőrseiként ott vannak a magyar faluk, sőt ezek egyike éppen előtolt őrszemet képez, mert 
Ujfalu nem annyira a szélen, mint inkább a Barcza közepe táján helyezkedett el, mintha a – 
szintén kifelé vezető – Homorod vonalt akarná szemmel tartani. 

XXVII. Krizba és Apácza környéke. 
 
FEJEZETEK 

Höltövény vagy Krizba vára. 
De ha a falu maga régészeti szempontból nem elégiti ki a kutatót, annál dúsabban lesz 
kárpótolva a krizbai havason levő Höltövény várának vizsgálata által. 

Krizbától még két órát kell a meredek hegységnek most árnyas erdők közt, majd kopasz 
sziklaéleken vonuló ösvényén mászni, mig a tenger szine fölött 3509 lábra emelkedő várhegy 
szikla-orma alá ér az útas. Az eocengyülegből képződött sziklacsúcs, tetején átszelt kup 
alakját utánozza; jobbról a vár, balról a Vénpatak*A Várpatak Veresmart közt, a Vénpatak e 
falun alól fut le és szakad az Oltba. mély sziklamedre által van körülölelve. 

E két- valamint a térre néző keleti oldalról is a várhegy sziklái függélyesen levén leszelve, 
megmászhatatlanok, csak nyugati oldalán van a hátrább fekvő és a Várhegynél jóval 
magasabb Bálványostetővel egy sziklagerincz által összefüggésbe hozva, de itt, hol a 
természet nem erőditett, eléállott az emberi merészség s az egész sziklanyakot egy 2 1/2 öl 
mélységű, s ugyanily szélességű át- vagy bemetszés által tette ha nem is megközelithetlenné, 
de nagyon bajosan áthatolhatóvá. Régen bizonnyal az átmetszés belső ormán kaputorony 
állhatott, honnan leeresztett hidon történt a közlekedés a várral, most azonban e hidmű 
eltüntével nem éppen a legkönyebb feladat – a sziklasánczba való beereszkedés és túloldalán 
való kikapaszkodással – a vár belterére való bejutás. E bemetszésnek belső oromszélén ma 
már hiában keressük az ott mulhatatlanul állani kelletett kapu és annak védtornyát; az 
nyomtalanul eltünt; valamint a vár körfalának is csak itt-ott tünik fel a sziklával összenőttnek 



tetsző alaprakata; csak is a délkeleti szögletnél áll még fenn egy darabocska fal mintegy 
mutatványul, hogy annak 8 láb szélességéből következtetést vonhassunk a vár egykori 
körfalainak roppantottságára. Különben nemcsak ezen darabka fal regél itt a mult 
nagyságáról, van annak egy sokkal erőteljesebb és hatalmasabb képviselője is: egy a bejárattal 
szemben emelkedő sziklaoromra helyezett hatalmas zömtorony (donjon), mely a távolból 
mint a multnak kérdőjele tünt fel, most pedig mint megdöbbentő valóság áll a nagyszerűsége 
által elragadott vizsgáló előtt. Ezen hatalmas, már önmagában is erődöt képező zömtorony 
igen sokban hasonlit ugy elhelyezése, mint épitészetére nézve a bálványosvári 
donjonhoz*Lásd azt e munka III-ik kötetében.. 

 

Krizbai vagy Höltövény vára nyugatoldalról a szikla átmetszéssel. (Rajz. Greguss Ján.) 

 

Krizbai várhegy déloldalról nézve. (Rajz. Greguss Ján.) 

Ez is durván egyengetett nagy kőkoczkákból*Mely koczkák eocengyüleg kőzetből levén, ugy 
látszik, hogy magából a várhegyből talán éppen a fennebb leirt átmetszetből faragtattak ki. 
van forró mésszel bonthatlan szilárdul épülve. A midőn Marienburg a mult század végén 
Höltövény várát meglátogatta: e zömtorony még teljes épségben fennállott*Mily kár, hogy a 
felhozott sok hozzávetések helyett Marienburg e donjon részletesebb leirását nem adta.; de 
1799-ben a keleti oldal*Itt volt Marienburg szerint a bejárat, természetesen fenn a 2-ik 
osztálynál. és a déli oldal egy része leomlott, s most csak északi és nyugati oldalai állanak 
fenn egész magasságban; azonban a leomlott oldaloknak is alsó része pár láb magasságban 
még meg van, s igy a zömtorony kiterjedésének mérarányait még jelenleg is 
meghatározhatjuk. E szerint zömtornyunk szabálytalan négyszög idomú volt, melynek hossza 
(kelet-nyugati oldal) 19, szélessége (dél-északi oldal) 13 lépés, falvastagsága alól 4 1/2 láb, 
felül, összehuzódása miatt, csak 4 láb. A most álló falak magassága hat ölnyi lehet, de hogy 
eredetileg ennél a zömtorony jóval magasabb volt, azt a falak bevégzetlensége is tanusitja, s 
hogy belürege egymás fölötti külön lakosztályokra volt felosztva, azt a fal belső részén 
meglevő gerenda üregek bizonyitják, bár annak, hogy valamelyik osztály boltozva lett volna, 
most semmi látható nyoma nem mutatkozik. Ennyi maradt fenn ezen hatalmas szerkezetű 



erődből; romtöredékek ezek: de olyak, melyek omladványaikban is bámulatot keltenek, oly 
romtöredékek, melyekből a régi kor erőteljes harczi épitészetét tanulmányozó útas képzetében 
helyre tudja pótolni a most hiányzó részeket, s ugy állitja maga elé, mint a minő ép 
állapotában volt. Most a hősök régi dicsőségük e hajlékát elhagyták, a századok viharjai 
lesodorták egy részét, s még ily csonkán, ily legyőzött állapotban is minő büszkén emeli fel 
öreg időbarnitott homlokát, rámutatva a multra, a melynek dicsőségéből méltán osztályrészt 
követelhet, s sejtetve sok titokszerűt, mit a kutató bűvös álomképként lát maga előtt elvonulni. 
Nyolcz százados emléktábla ez, melynek felirata olvashatlanná vált, de a melynek évszáma 
még is kiokoskodható a töredék figyelmes észlelésével, s azért méltán párosul egy ily rom 
szemléleténél a bámulattal a tisztelet érzete is. 

A zömtornyon belül a hegynek egy keletre lejtősülő fennlapja van, melynek hossza nyugatról 
keletnek 120 lépés, legnagyobb szélessége 50 lépés. Ezen körded (oval) idomu fennlap ugy 
látszik, mesterségesen volt szintezve (nivellirozva) s belterén több bemélyedés van a 
mindenütt tömör sziklába bevésve, a melyek egykor itt állott épületek fekhelyét látszanak 
jelölni, egy a többinél mélyebb és keskenyebb ily üreget a vár kútjának tartanak lenni. E 
szerint a vár beltere sokkal terjedelmesebb és lakályosabb, hogysem azt messziről tekintve 
föltételezzük, azonban a vár belterének oromszélén sehol a körfalnak nyomát fölfedezni nem 
tudtam; ugy kell lenni, hogy az a porladozó és omladékony sziklákkal együtt nyomtalanul 
leomladozott, vagy pedig az is megeshetik, hogy eredetileg sem volt e három oldalon a várnak 
körfala, mit a sziklaszál függélyessége miatti megközelithetlenség fölöslegessé is tett, s ősi 
várainknál többhelyt észlelhető gazdálkodási szempontból megelégedtek az egyedül 
megközelithető nyugati oldal megerőditésével, a mi itt igen hatalmasan volt védművekkel 
ellátva, mert a már önmagában is nagy akadályt képező átmetszésen belül hatalmas kapuvéd, 
roppant erős s föltehetőleg magas falak zárták el a bejuthatást, s mindezek felett és egészen 
közelében ott emelkedett a hatalmas donjon, mely itt nem annyira végviszszavonulási pontul, 
mint inkább a várba való bejárat fedezésére, s másod sorban való védelmére épült. Én két 
képet melléklek a krizbai várról, egyik azt nyugat oldalról az átmetszéssel együtt egészen 
közelről mutatja; a másik pedig déloldalról bizonyos távolból, ugy hogy a vár sziklahegye 
egészen kivehető legyen. 

Ismerjük már a krizbai várat épitészetileg, átkutattuk annak maradványait; de még hátra van 
történelmének földeritése és ez a bajosabb rész, mert ha vannak is róla későbbi időkről 
okmányi adalékok, de keletkezési korára nézve nem csak hogy teljes bizonytalanságban 
vagyunk, hanem a mi még ennél is roszabb, egy csomó hibás alapon felállitott vélemény által 
félre van vezetve a köztudat, vagy inkább közhiedelem. 

A Sieb. Quartals-ben egy helyt az van följegyezve, hogy e vár falain régen az 1160-ik évszám 
volt olvasható. 

Marienburg s utánna Philippi e várat is, mint a Barczaság minden várát, a német lovagok által 
épittetik, s állitják, hogy egyike volna a IX-ik Gergely pápa bullájában emlitett öt várnak; 
Marienburg vitatja, hogy ez és Feketehalom volt a lovagok első két vára akkor, a midőn a 
Barcza folyó volt birtokuk határa. Innen aztán lassan nyomultak elő és foglaltak nagyobb tért, 
a mikor második várvonaluk Földvár, a czenki, rosnyói, és Törcsvára lett volna, s végre 
utólagos terjeszkedésük korszakában Cruceburg (Nyién) volt utolsó és legerősebb váruk; de a 
már itt elősoroltak nem férnek be a pápai bulla öt várának keretébe, s más részről tudjuk, hogy 
a lovagoknak csak fa várak épitése volt megengedve, s a hogy e tilalmat átlépve, legelőbb 
Cruceburgot épitették kőből, a király azonnal rájuk küldé sergét és váraikat lerombolá. 
Később ugyan kibékült, s még kővárak épitését is megengedte, de ez engedélyt nem volt 



idejük igénybe venni, mert másfél év mulva véglegesen kikergette őket, s váraikat földig 
romboltatta. Mindezekből az következik, hogy a német lovagok emlékét emelni vágyó azon jó 
indulat, mely Höltövény vára épitését is nekik tulajdonitja, alappal nem bir, mert a német 
lovagoknak kővárat épiteni tiltva volt, s mert, ha ily hatalmas, s a hadászat akkori állapota 
mellett bevehetetlen várral, sőt a fennebb nekik tulajdonitott hét hatalmas várral rendelkeztek 
volna, akkor nem lehetett volna oly könnyen szüröket a Barczáról kitenni, hanem évekig 
oltalmazhatták volna magokat; e szerint a német lovagok általi épittetése nem egyébb 
alaptalan föltevésnél. 

Van egy másik szász állitás, a mely valamely Helsdorfban lakott szász hős által épitteti e 
várat, melynek e rege alapján adtak a szászok Heldenburg nevet, csakhogy ennek még 
kevésbbé van alapja, mert a szászok közt soha sem volt oly hatalmas ember vagy hős, a ki egy 
ily várat épithetett volna, annál kevésbé lehetett ilyen egyik félreeső faluban, s az a helsdorfi 
hős, kit a templom ajtaja feletti domborműből okoskodtak ki, nem más mint egyik 
királyunknak kezében jogart (nem buzogányt) tartó alakja. 

Van egy mind ezeknél meszebb felható magyar hagyomány, a mely a Várhegy háta mögötti 
Bálványostetővel összefüggő oly föltevést hoz előtérbe, mely szerint ezen vár is egyike lett 
volna azoknak, hová az ős hithez ragaszkodó székely őseink a szt. István alatti keresztyén 
erőszakoskodások korszakában visszahuzódtak és bálványaiknak vagy ősi nemzeti 
isteneiknek áldoztak a szomszéd Bálványos tetőn, mind addig, mig a királyi sergek reájuk 
csapván, hosszas ostrom után hódolásra és a keresztyén vallás fölvételére nem szoriták. 
Azonban ez is csak föltevés, bár ez és a Bálványosvár épitészete közti felötlő hasonlatosságot, 
némileg föl lehetne e nézet támogatására használni. 

Szeli krónikájában azt irja, hogy a törcsvári, krizbai és apáczai várat is Nagy Lajos épitette a 
határszél védelmére, s azok közelében székely határőröket telepitett. S legvégül van Krizbán 
két, e vár építésére és multjára vonatkozó igen érdekes néphagyomány, egyik azt állitja, hogy 
e várat egy Veres Mihály vagy Dezső nevű gazdag ember épitette s róla Veres-várnak is 
hívták; az ennél sokkal érdekesebb másik hagyomány a következő: 

„Messze, régi időkben Hidvégen egy Nemes Mihály nevű roppant hatalmas és gazdag székely 
főur lakott, oly gazdag, hogy maga sem tudta arannyal tömött bivalybőreinek számát; de 
mivel akkori háborús időkben Hidvégen kincseinek bátorságos helye nem volt, azért ezen 
sziklaszálra várat épitett, s oda hordatta fel azokat, s mihelyt egy másik ily bivaly tele ette 
magát arannyal, azonnal felszállitotta bevehetetlen erős várába; ő maga is legtöbbet ott lakott, 
mignem halálával utódai elvesztegették roppant kincseit s várát elhagyván, az omladozni 
kezdett; majd a király ujból fölépitette s megraká katonáival, hogy azok onnan az ellenséget 
szemmel tartsák.” Eddig megy a rege s bizonyitványul felhozzák, hogy még most is látszik 
egy Hidvég felől a várhoz felhuzódó felhagyott út, melyet még ma is Nemes Mihály uram 
útjának neveznek. Én azt hiszem, hogy e regében és Szeli állitásában van a historiai valóság, 
mert tudjuk, hogy a keresztyénséggel egyszersmind a hübériség is belopta magát hazánkba, 
mikor előbb a főpapok, s utánuk a főbb nemes családok várakat kezdtek épiteni, nem annyira 
a kül ellenségtől való félelemből, mint inkább hatalmaskodásuk és nép feletti zsarolásaik 
támpontjául. Ez időből keletkeznek a hazánk bérczeit koronázó sasfészkek legtöbbjei és sok 
valószinűség van abban, hogy a Hidvégen lakott Nemes családnak, – melynek őse Akadás 
Vincze 1252-ben egy egész kis vidéket nyert – volt, és kellett is lenni egy oly családi várának, 
honnan lázongó alattvalóit fékezhette, magát, családját és kincseit biztonságba helyezhette. 
Azért én igen is hajlandó vagyok hinni, hogy e vár a Nemesek ős családi vára volt, erre nézve 
fontos bizonyitványnak tartom a most is meglevő Nemes Mihály uram útja elnevezést, mert a 



helyelnevezések – a mint már számtalanszor meggyőződtem – hét-nyolcz századon át sem 
változnak. 

Továbbá azt is hiszem, hogy később a Nemesek elhagyták ezen kényelmetlen és bajosan 
megközelithető sasfészküket, s hogy I. vagy Nagy Lajos akkor, midőn az előre nyomuló török 
ellen hazánk szélein védvonalról kelle gondoskodnia, ez erős fekvésű várat is e czélre 
hasznositá, s annak elhanyagolt falait kijavittatván, abba királyi várnagyot helyezett, s a vár 
közelébe (Krizbára) székelyeket telepitett, hogy azok háború idején a várőrséget képezzék. 
Éppen nem lehetetlen, hogy Lajos király a vár e kiigazitását a krizbai gyarmatot ide vezető s a 
néphagyományban élő Veres Dezsővel eszközöltette, kinek fiával, vagy testvérével Veres 
Péter királyi főlovászmester Tamás fiával nem sokára mint Höltövény vára egyik 
parancsnokával találkozunk. 

Hogy pedig ez nem csak föltevés, hanem valódi historiai tény, arra okmányi bizonyitványunk 
is van, nevezetesen éppen Lajos király Visegrádról 1341. márczius 12-én Miklós erdélyi 
vajdának és személyesének igy rendelkezett, hogy „Wass Miklós és Lászlónak, kik János fiai 
és Emich unokáji, s kik Brassó vidéki Höltövény (Höltewen) királyi várunkba vannak 
elfoglalva, azt fenntartják és lakják, nemkülönben Veres Péternek, ki, mint főlovászmester 
mellettünk van, valamint Achyl Lőrincz és János, nemkülönben Veres Tamás, fennebbi fiának 
mindennemű pereiket, mig Erdélybe mennénk, függőben tartsátok*Lásd az okmányt Fejér 
Cod. dipl. IX. 1. 206. 360, és még részletesebben Kemény Józs. App. Dipl. Tran. II.. Ebből 
tisztán látszik, hogy Wass Miklós és testvére s Veres Tamás mint várnagyok voltak a már 
akkor királyi várak sorában szereplő Höltövény várában, körülbelől hogy a csak két évvel 
előbb lázongott barczavidéki szászokat szemügygyel tartsák. 

És Nagy Lajos korában gyakran találkozunk Heltvén vára nevével; igy 1350-ben ez erőd 
várnagyjai több szász falu dézmáját elfoglalván, az ellen a szászok érzékeny panaszt emeltek, 
minek következtében 1351-ben Heltvén vár várnagya Törcsvárra tétetett át; 1364-ben Lajos 
király a höltvéni várnagynak megrendelé, hogy a szászok jogtalanul lefoglalt dézmáját adja 
vissza, 1377-ben pedig, a midőn a 13 szász falut Brassóhoz csatolta, Ujvár (Törcsvár) és 
Heltwen várnagyjaihoz rendelkezett, hogy a brassaiakat kiváltságaikban megtartsák és 
másokkal is megtartassák. Ugyanezen odacsatoló okmányban nyomatékosan hangsulyozta azt 
is, hogy Törcs- és Höltövény váraiba (in castrum Heltwen) várnagyokat, ispánt és birót 
mindig a király fog tenni tetszése szerint, magyart vagy németet*Lásd Kemény Józs. App. 
Dipl. Tran. III.. Tehát e várak parancsnokai akkori időben törvényhatósági és 
igazságszolgáltatási jogkörrel voltak felruházva, s azt a királyi várakhoz tartozó 9 magyar falu 
felett gyakorolták, mert különben ispán és biróra mi szükség lett volna? 

Höltvény vára mint királyi vár, tekintélyét és hatáskörét még egy századig megtartá; 
nevezetesen Mátyás király korszakában 1437-ben a medgyesi országgyülésen akkori erdélyi 
vajda Lábathlany János nov. 26-án Miklósvárszéknek Sepsiszék haalmaskodása ellen 
kiváltságlevelet adott és annak végén Heltwen, Törcs- és Királykeve nevű királyi várak (castri 
regales) várnagyainak elrendelte, hogy Miklósvárszéket nyert jogaiban megtartsák és 
másokkal is megtartassák, sőt ha kell, fegyverrel is oltalmazzák*Lásd Benkő Józs. Spec. Tran. 
és a Székely Const. részletesebben e munka III-ik kötetében.. 1460-ban Mátyás király Törcs, 
Királykeve és Heltevény királyi várak élelmezésére a brassaiak censusából 100 arany forintot 
utalványozott*Lásd „A hajdani törcsvári uradalom jogi állapotáról” czímű munka 31-ik 
lapján.. Előfordul még Heltwen vára 1477-ben egy Földvár és Brassónak adott 
kiváltságlevelében mint oly vár, hol a fiscus emberei laknak*Sieb. Quart. S. VII. 236–243., s 
ez utolsó tudomásunk Höltvényváráról, mely azóta teljesen letünt az események szinteréről, 



ugy, hogy még neve sem fordul elő többé. Nem lehet tudni, hogy azt valamely török dulás 
rombolta-e le, vagy hogy egyszerüen felhagyták. Én az utóbbi esetet hiszem, mert a török 
1484-ben, mig Mátyás király Bécs ostromával volt elfoglalva, s 1493 októberében az 
élhetetlen Ulászló alatt tett ugyan a Barczára beütést, de mindkét alkalommal rövidebb ideig 
volt ott, hogysem várostromlással foglalkozhatott volna, s ha Höltövény várát ellenség dulja 
fel, az bizonynyal sokkal hosszabb ostromot és harczot igénylett volna, hogysem annak a 
történelemben nyoma ne maradott volna. Igy tehát valószinű, hogy az mint igen bajosan 
megközelithető és félreeső helyen fekvő vár, egyszerüen felhagyatott az erdélyi nemzeti 
fejedelemség megszilárdulásakor, a midőn többé ellenséget nem keletről, hanem nyugatról 
vártunk*Ha jött keletről néha vész, mint Mihály, Ráduj vajdák és Ali pasha alatt, azt is 
mindig nyugat hozta a nyakunkra, az osztrák és itteni előőrseik a szászok voltak az ellenség 
behivói., midőn a török többé nem ellenségünk, hanem barátunk- és támogatónkká lett. 
Elhagyatott a vár s a hozzá tartozott Krizba Törcsvárhoz csatoltatott, mely ez időben egyedül 
maradt meg a Mátyás király korabeli három királyi várból. Az elhagyatott, a tulélt, a hivatás 
nélküli vár lassanként elomladozott, s mint feljegyeztetett, nem egyszer vált rablók 
tanyájává*Lásd Bl. f. Geist stb. 1837-ik évf. 68. lap. De e rablók inkább a várhegy sziklájába 
mélyülő barlangokban laktak, melyek közül egyik vagy 15 lépésnyire mélyül., kiknek 
szomorú emlékezetét a várösvénytől jobbra eső tolvajok kutja még most is fenntartja. A 
védvonalból kiesett vár elomlott, de még sem lett oly tünékenynyé, mint társvára Királykeve, 
melynek ma már holfektét sem tudjuk biztosan meghatározni; nem, mert Höltövény várának 
fennmaradtak neve mellett tiszteletet parancsoló romjai is, hogy az utókor előtt kőbetüikkel a 
mult titokteljes eseményeiről regéljenek, hogy legyen egy kőokmány, mely a szegény 
elnyomatott krizbai nép szabad voltáról szembeötlően nyujtson bizonyitékot, mert királyi 
várak őrizetét képező faluk lakói soha jobbágyok nem voltak és nem lehettek. 

Bevégeztem Höltövényvárának ismertetését; még le kellene irnom a várhegyről feltáruló 
nagyszerű kilátást, mely nem sokat enged a czenktetői körlátványnak, sőt ahoz sokban 
hasonlit, csakhogy itt megforditott sorrendben tünnek fel a tájrészek. A mi ott a háttér költői 
homályában látszott, itt előtérbe lép, a mi ott a közelben volt, az háttérbe nyomul. Igy a 
határszéli havasok a távol kék leplébe burkolódznak. A rosnyói völgy, mely onnan csak 
részben látszott, innen egészen fenekeig feltárul Rosnyó büszkén trónoló fellegvárával, de a 
Bucsecs és Királykő felett győzedelmeskedik a közibök tolakodott Kotla, mely közel volta 
miatt azokon túlmagasul. Brassó, Hétfalu egy távol elmosódó képletté olvad; de helyettük a 
Barczaság legtöbb helysége ódon templomváraival előtérbe lép, valamint Erdővidék is, mely 
a Czenkről a távol ködleplével burkolta el magát, itt a közvetlen előtért foglalja el, s ott a 
Barcza vizadójától felgyarapodott Olt partjain sorakoznak ódon templomváraik körül Bölön, 
Nagy-Ajta, odább Miklósvár, Köpecz és Bardoczszék sürű falucsoportozatja, felette a Hargita 
mint roppant egyháznak légi kapuja emelkedik föl, melynek márvány kapuzatát az almási 
barlang sziklanyilata képezi; odább a Hatod, Piliske és a fogrovátkosan kicsipkézett Csomág, 
mig az ellapuló Veczer fölött a háromszéki határhavasok azurkék lánczolata huzódik el. 

Ez rövid körvonala a Höltövényvárból feltáruló kilátásnak, a mely nagyszerüleg lesz 
kiegészitve, ha a várhegy háta mögött fölemelkedő Bálványos tetőre fölléptetünk, mert onnan 
Fogaras vidéke tünik fel roppant havas tömkelegével és ezek alján az ide került Oltnak 
nagyszerű völgyülete Gáldtól le egészen a verestoronyi szorosig. E munka 3-ik kötetében a 
Rikán és rákosi szoroson átvonuló Kakasbarázda nevű titokteljes töltést elkövettem az ürmösi 
erdőkig, azt a krizbai havason annyival inkább feltalálni hittem, mert Lenk is geographiai 
Lexiconjában (I. k. 51. lap) azt mondja, hogy a vledényi hegyeken egy ilyforma, a határszél 
felé irányuló sáncz vagy töltés van; egy öreg vadász olyformát mondott nekem, hogy a krizbai 
havas Bálványos csúcsa körül ő is látta e töltést; én azonban azt fölfedezni nem tudtam; de 



ebből nem következik, hogy ne lenne meg, mert az időből kifogyván, e havast alaposan át 
nem kutathattam, s igy egy utánam jövőnek marad fenn ama titokteljes töltésnek e tájon való 
nyomozása. Mielőtt innen távoznánk, még e hegység földtani viszonyai fölött kell rövid 
szemlét tartanunk. A hegység talapzatául szolgáló krizbai özön-emelvény, a krizbai havas 
alján agyagos özöni homokkővel érintkezik, melyben Magyaros felé az árapataki és erősdi 
hegyekben mutatkozó csigakövületek nagy mérvben fordulnak elő. A homokkő fölött 
eocengyüleg jut uralomra, melyet fenn az ormoknál jura-mészkő vált fel; a várhegynél van a 
két kőzet találkozási pontja, mert mig a várhegy délkeleti oldala e gyülegből áll, addig a 
várhegy nyakánál már a jura-mészkő jön elő, mely a rákosi szoros felé huzódva Héviz és 
Bogáthnál bazalt- és bazalt-tuffal érintkezik*Lásd Hauer Geol. Sieb. 291–293. lap.. Különben 
Krizba havasa, mely Erdély egyik legérdekesebb geologiai talaját képezi, kellőleg észlelve 
még nem volt. Most leszállunk a büszke havasról, hogy a barczai magyar faluk utolsóját, 
Apáczát meglátogassuk. 

Veresmart. 
Brassóvidék északi határvonalát Háromszék és F.-Fehérvármegye*Ezen darabot Erősd, 
Arapatak, Előpatak, Hidvég és Liget alkotják vagy is a régi Terra Zék. felől egy darabig a 
Feketeügy, azután az Olt képezi egészen Földvárig; itt azonban maga az Olt is északnak 
fordul visszatérendő a Székelyföld virányaira. Brassóvidék határának ha természetes 
kerekdedségére ügyeltek volna, Földvárnál meg kell vala szünnie; de ugy látszik, hogy nem 
oly könnyen tudott a határait mosó Olttól megválni, hanem ő is annak balpartján lefelé 
nyomult s egy Miklósvárszék széléig felható hosszú-keskeny darabot elkebelezett magához. 
Ezen Erdővidékre befuródott toldalékterületen vannak egymás végtiben elhelyezve 
Veresmart, Magyaros és Apácza nevű Brassó-vidékhez sorozott községek, melyek közül a két 
elsőt szászok és oláhok, Apáczát pedig magyarok lakják*Apáczát tudjuk, hogy erővel 
csatolták Brassó vidékéhez, Magyaros és Veresmart, mint mondják, a Höltvényi vár területén 
épültek volt, s csak ugy mesterségesen csempésztettek Brassó vidékéhez.. 

E faluk elseje Földváron alól, közvetlen az Olt partján fekszik, régi okmányokban mindig 
Ruffa ripa néven fordul elő; e néven találjuk legelőbb 1371-ben egy Földvár ellen folytatott 
perokmányában*Lásd Eder in Felm. p. 214.. 

1377-ben e néven csatolta Nagy Lajos Brassó vidékéhez, 1426-ban Nádas Salamon székely 
ispán egy rendeletében szintén e néven fordul elő*Ugyanott p. 234.. Hunyadi János 1455-ben, 
midőn a hazánkra roppant sereggel rontó török ellen készülve, Erdélyben körútat tett, sept. 
25-én Veresmarton is megfordult*Lásd Teleki-Hunyadiak kora II. 338.. 1559- és 1600-ban 
tüz pusztitotta. 1603-ban Rácz György Basta kapitánya, 1611-ben Sorbán oláh vajda dulta 
fel*Benkő Spec. Tran. Terra Sax.. Czímere három gyürü. Veresmartnak is, mint minden szász 
falunak, meg van templomkastélya; ez köridomu, kiszökellő zúzművekkel (machicoulis), ily 
védszerkezettel van ellátva erős régi védtornya is, de a régi templomot egy oly terjedelmes új 
templom váltotta fel, hogy az alig fér a szűk templom-kastélyba. 

Magyaros. 
Veresmarttól félórányira van a Magyaros pataka Oltba szakadásánál Magyaros (Nussbach), 
mely Lajos király 1377-ki okmányában, Villa nucum, Zsigmond király 1427-k okmányában, 
melyet itt helyben jun. 3-án ad ki, Monyoros néven jön elő*Az okmány igy van keltezve 



Datum: in Monyoros terra Barczensis in Trania feria 3 post. fest. asc. Dom (jun. 3-ikán) Ano 
Di M.CCCCXXVII. Ebben Stibor vajda Stibor fiának a morva eretnekek iránt rendelkezik.. 

E község czímerét az erdeiben nagy mennyiségben tenyésző mogyorófáktól nyerhette. 
Magyarost egy szász iró a Barczaság Patagoniájának nevezte, agyagos silány talajáról, de ily 
földet mivel mindenütt a szegény székely, s Magyaros lakói is ernyedetlen szorgalmuk mellett 
megélnek, s a hiányt Parajdról való sószállitás nyereményével pótolják, régen patakjaiból 
aranyport is mostak, de most felhagytak vele; ez arra mutatna, hogy hegyeiben arany erek 
fordulnak elő. 

Magyarosnak egy magaslaton fekvő temploma régi volt, de átalakult, csak csúcsíves 
oldalajtaja maradt meg, melynek bélletét horonyok által elkülönitett két körtetag közzé fogott 
henger tagozza, az egészet díszes csúcsmű övezte ebből azonban csak két tornyacs maradt 
meg. A templomot erős várkastély övedzi, melyen egy helyt 1630 évszám fordul elő. 
Magyarosnál tér be a hegyek közé a hét évvel ezelőtt elkészült magyaros-hévizi országút, 
mely egyike legjobban vezetett és gyönyörű vadon vidéken át haladó útvonalainknak, s a 
mely Héviztől Héjasfalváig folytatódván, Háromszék alvidékének és a Barczaságnak 
legrövidebb útja Segesvár, Medgyes és Vásárhely felé. Ugy Veresmarton, mint Magyaroson a 
szászok, mint szintén az oláhok mind jól beszélnek magyarul s igy azokat minden nagyobb 
baj nélkül Háromszékhez lehet csatolni, hová természetes fekvésüknél fogva tartozniok kell. 

Apácza. 
Magyaroson alól egy órányira van a miklósvárszéki Nagyajtával szemben fekvő 
Apácza*Apáczának már a Székelyföld III-ik kötetében közöltem leirását, de mivel törekvésem 
az, hogy itt ezen kötetben a barczasági magyar lutheránus községek mind együttesen 
meglegyenek, azért Apáczát is itt tárgyalom részben az akkor mondottak, részben egészen uj 
átdolgozás alapján. (németül Geist, latinul Monacha, vagy Monachalis). Mátyás király egy 
1460-ki okmányában Apaczya néven találjuk*Lásd fennebb Hétfalú leirásánál.. Apácza 
keletkezési idejére sincsenek biztos adataink. Szeli krónikájában ezt is Nagy Lajos korában 
épültnek mondja, mert a keleti határszél biztositására oly nagy gondot forditó királyunk, a 
midőn a Barczaság déli részén a Hétfaluba székely határőröket telepitett, ugyanakkor a 
nyugati oldalra is egy magas kőszálon épült vár alá Krizbát és Apáczát épitette ide szállitott 
székelyek által, az utóbbinál is egy ingovány közepette épitvén Apácza várát. 

Ez egynél Apácza alapulására nézve semmi más adat nem áll rendelkezésünkre, hanem, 
valamint Apácza népe teljesen egy a más 9 barczasági magyar faluk lakóival, ugy az 
apáczaiak sorsa is teljesen össze volt amazokéval forrva, ezek is szabad határőrök voltak 
egészen a 17-ik század végeig, előbb a höltvényi, később a törcsvári vár hatósága alatt, ekkor 
azonban Brassó Törcsvár megszerzésével elébb elszakitotta Fehérvármegyétől és Brassó 
vidékébe kebelezte, azután a körmei közé kerülteket jobbágyaivá tette, nyomorgatta, kinozta, 
mig 1848. fel nem szabaditá e népet is. De Apácza még azután is rá engedte szedetni magát 
Brassó által, mert erdőségeit a Bach Bezirkerek segélyével lefoglalván, az egyedüli 
keresetétől megfosztott szegény népet az éhhalásnak tette ki, s ekkor aztán rákényszeritette 
egy egyességre, mely szerint területének fele részét átengedte Brassónak, hogy másik felét 
megkaphassa. 

Mind ezt tüzetesen okmányi bizonyitékokkal támogatva előadtam Hétfalu leirásánál s azért itt 
áttérek a régi Apácza emléktöredékei, és az uj Apácza népéletének ismertetésére. 



Apáczának ugy magyar, mint latin neve arra mutat, hogy itt régen valamely apáczakolostor 
volt; sokan egy ily kolostor maradványának tarták a falutól északra emelkedő romokat; pedig 
a valóban létezett kolostor nem ott, hanem a falu déli végében feküdt, azon a helyen, hol 
Matis István csüre áll. Jelenleg már igen csekély nyomok mutatkoznak ugyan: de alig 20 éve, 
hogy a kolostor falai magasan állottak, hanem az épitkezések útjában levén, lerontattak s 
anyagját felhasználták. De ha eltünt a szenteskedve henyélők tanyahelye, fennmaradt Apácza 
várának egyik tornya, hogy régi idők szebb emlékeit lebegtesse e nép előtt, hogy multja 
dicsőségével takarja el a szolgaságnak sötét poklát, melyből a szabadság nemtője kivezeté 
1848-ban e népet. De lássuk a tisztes maradványokat. 

A falu északi végétől pár száz lépésnyire egy időbarnitott védtoronynak tünnek fel magasra 
emelkedő vihartépte falai. Közelitve a romhoz egy ötszögű védtoronyra ismerünk, melynek 
mindenek előtt képét mellékelvén, régészeti leirását is adom. A védtorony szabálytalan 
ötszög, a mint az oldalok méreteinek ide csatolt aránya mutatja: 

Észak-keleti oldal hossza 12 lépés. 
Keleti oldal hossza 9 lépés. 
Dél-keleti oldal hossza 8 lépés. 
Dél-nyugati oldal hossza 11 lépés. 
Nyugati oldal hossza 12 lépés. 

 
Ez utóbbin volt még pedig a második osztályban a védtorony bejárata, ami arra mutat, hogy 
az eredetileg önmagában is védhető zömtornyot alkotott, most ugyan egy darázskőből épült 
könnyűded boltozatú lépcső szerkezetnek látszanak a zömtoronyhoz támasztott maradványai; 
de ez nem lévén a toronyerőd falával szervi egybeköttetésben, ugy látszik, csak békésebb 
időkben toldatott oda, az eredeti feljárat azonban csak felülről leeresztett létrán vagy hágcsón 
történt. Az ajtó fölött van a zömtorony egyetlen ablaka, a mely iránt szintén nagy gyanum 
van, hogy egy a bejáratot fedező zúzműből (machicouli) csak később lett ablakká alakitva. 
Faragott kőkoczkákból épült fala e zömtoronynak nagyon szilárd, a fal vastagsága 5 láb, 
magassága 6 ölnyi most, de hogy eredetileg még legalább is 2 öllel magasabb volt, s hogy a 
jelenlegi három osztály fölött még egy negyedik legfelső osztály is állott, az kétséget nem 
szenved; hisz a szögleteken itt-ott még fennmaradt a felső emelet oldalfalából is mutatványul 
egy darab, melynek tetején a rom díszitésére virágok és zöld cserjék nöttek ki, szél vagy 
madár által oda hordott magvakból. Ennyit a zömtorony épitészeti ismertetésére, s most 
lássuk az azon található feliratokat. 

Északkeleti oldalán ez olvasható: „Soli Deo Laus et Gloria.” 

Keleti oldalán legfelül 1658. évszám, alatta Hoc opus fieri fecerunt cementarii cigraenses 
Jakobus Sombori, Georg Török, Petrus Szabó. Alább „Fide sed cui vide” s más ilyszerű 
erkölcsi mondatok. 

Délkeleti oldalán ezen igen fontos felirat van: „Tempore Judicis Apa (Apaciensis) Joannis 
Gáspár cives Valentinus Kiis, Georg. Czere, Stef. Kispál, Joan. László Rec. tor. Sch. Martinus 
p. Csern. Apafalvi.” 

GONDVISELŐ SZABÓ PÉTER, BIRÓ JÁNOS. 



Tehát itt van az épittetők vagy ujittatók neve, a miből kitetszik, hogy azt Apácza községe 
hajtotta végbe, s utolsó sorban magyar feliratot is tettek, mintha tudtul akarták volna adni, 
hogy ők magyarok. Ugyanezen oldalon van durva fresco festményben egy fővel lefelé 
forditott ember és egy korsó, a mi alkalmasint az épitő mesternek azon bátorságát jelképezi, 
hogy a tetőzeten csüngve ürité ki a szerencse és áldomás poharát, mit némely merész 
toronyépitő most is megtesz. 

Már most kérdés, hogy ezen toronyerőd valóban a Nagy Lajos által épitett Apácza várának 
maradványa-e? Én azt hiszem, hogy igen s hogy alapja van azon föltevésnek is, hogy az csak 
egyik védtornyát alkotta egy nagy kiterjedésű erődnek, mely három oldalról az Olt által 
körülkanyarogva, s nyugatról egy mocsár által elzárva, oly erős védhelyet alkotott, hogy azt 
ellenség soha bevenni nem tudta, pedig nagyon sokszor ostromolták, mert vész idején nem 
csak Apácza, hanem a szomszédos vidék lakói is, ezen bevehetetlen védhelyre szoktak volt 
kincseikkel bevonulni. A vár neve, folytatja a hagyomány, Feketevár volt, s jóval épült 
Apácza alapulása előtt; mikor Apáczát megszállották a székelyek, annak neve e várról szintén 
Feketevár lett, s csak később a midőn valamely gazdag asszony ama várban való szerencsés 
megmenekülte iránti hálából kolostort épitett s apáczákat telepitett oda, változott a falu neve 
is Apáczára. 

Im ezek a hagyományok, melyek e titokteljes romnak multja körül derengnek, s melyek ha 
biztosan fel nem deritik is, de némi sejtelmet még is nyujtanak e vár multjára nézve. 

Már most a tornyon levő feliratokból én azt vonom ki, hogy a törökök dulásai hazánkban 
gyakorivá válván, Apácza lakói a régi várnak fennmaradt zömtornyát kiigazitották, s a mocsár 
felől (hol megközelithető) védsánczokkal (miknek nyomai ma is látszanak) körülvéve, 
menhelyül használták a török-tatár meglepetések ellen, s megeshetik, hogy annak Ali pasha 
1661-ki dulásakor hasznát is vették. 

 

A régi apáczai vár védtornya. (Rajz. Greguss J.) 

Igen jellemző, hogy Brassó ezen ős romot is meg akarta semmisiteni. 1804-ben Apáczán 
curiát épitvén*Persze itt is, mint másutt, pénzért vásárolt helyre, de curia minden áron kellett, 
mert az nagy nyomatékkal birt a földesuri minőség bizonyitására., a tanács elrendelte a 
védtorony lebontását; a kiküldött kőmivesek már rá is emelték kezeiket az emlékszentesitett 
romokra, a midőn az ezen felboszankodott lakosok reájuk rohanván, megszalasztották, s 
utánuk kiálták, hogy ha még oda mernek menni, az Oltba vetik. Brassó aztán semmi áron nem 
kapott többé a lebontásra vállalkozó kőmíveseket, s igy az egyszerű apáczai nép e határozott 
föllépésének köszönhetjük, hogy Brassó, a művelt polgárságu város a tervbe vett barbár 
műcsonkitást végre nem hajthatta. Különben én értem Brassónak e romok elleni ellenszenvét, 
mert az lett legyen Nagy Lajos idejében, vagy éppen a felirat szerint 1658-ban épült erőd, 



mindenesetre azt bizonyitá, hogy e nép régen nem jobbágy, hanem szabad várkatona volt; 
utolsó esetben még inkább Brassó ellen szól, mert hogyan lehetett volna e várral szemben 
állitani, hogy II. Rákóczi György a midőn Törcsvárát örökösen átadta tartozandóságával 
Brassónak, akkor a 9 magyar falu népe mint jobbágy ment át, akkor a midőn valaki 
előállhatott volna, hogy Apáczán az átadás után 7 évvel a község egy várerődöt épitett vagy 
ujitott ki, hisz ez legbiztosabban bizonyitotta volna, a mint bizonyitja is, hogy Apácza lakói 
akkor teljesen szabadok voltak, mert jobbágy népnek önhasználatra való várépitést sem 
azelőtt, sem azután sehol meg nem engedtek. Tehát e romladozó védtorony egy igen hatalmas 
kőokmány volt az apáczaiak szabad voltának bizonyitására, s azért nem csoda, ha a 
circumspectus és prudens brassai szászok azt mindenképpen el akarták a földhátáról tüntetni. 

Hála az apáczaiak régiség-tiszteletének az meggátoltatott, s most ott áll az idő vészeivel s 
Brassó cselszövényeivel megbirkózott rom, e táj szépitésére és az apáczaiak szabad voltának 
bizonyitására. 

Az itt leirt zömtoronytól északra egy Remetének nevezett völgyecske nyomul be az apáczai 
erdőségek közé; e völgy torkolatjának baloldali előhegyén 30 évvel ezelőtt terjedelmes 
épitkezésnek alapjai látszottak, a melyek kiszedetvén, elhordattak; a hagyomány azt tartja, 
hogy ott előbb egy szentéletű remete épitett kis imolát, miről a völgy neve is eredett. A remete 
imolája helyébe később nagy templom és zárda épült, melyben oly barátok laktak, kik 
Jeruzsálembe mentek harczolni. 

Ha e hagyománynak van alapja, akkor itt valamelyik szentföldi lovag-rendnek lehetett 
rendháza; mindenesetre ez a férfi és nő zárda (mi együtt szokott járni) itt volta arra mutat, 
hogy Apácza a régi áhitatos korban valamely igen nagy tiszteletben álló vallási központja volt 
a vidéknek, s mint ilyen már régen is jelentékeny helység lehetett. Ismerve már a régi 
Apáczát, beléphetünk az ujba. 

Apácza egyenes sorban épitett, többnyire egyforma kőházaival hasonlit egy szász faluhoz, de 
népe testestől lelkestől székely, annyira székelyes tájkiejtéssel, hogy az ember ajtai vagy 
bölöni székelyt hinne, ha öltözéke mást nem mutatna. Az apáczai férfiak öltözéke olyan, minő 
a krizbaiaké, a nőké is hasonlit az utóbbiakéhoz, de még is van eltérés, például a csepeznek 
kontya itt kerek, s az arra jövő fátyol vastagabb; a leányok itt is gyöngyös pártát viselnek; de 
azt nem a fej hátulsó részére, mint a krizbaiak, hanem a fejtetőre helyezik, s ünnepélyesebb 
alkalmakkor a krizbaiak veres kendője helyett egy nagy fehér lepedőt öltenek palástszerűleg 
hátukra. 

Apáczán Szeli krónikája szerint már 1427 körül templom épült; de régi temploma 1794-ben a 
faluval együtt a lángok martalékává levén, akkor ujból épült. Ezen elemi csapás alkalmával a 
papilak is leégvén, az egyházközség igen nagy mennyiségű régi irományai is 
megsemmisültek, mi által Apácza történelmében oly ür támadt, a melyet azok hiányában 
kitölteni nem tudunk. 

De mily nagy volt kellemes meglepetésem, a midőn egy a templom közelében emelkedő 
palotaszerű nagy emeletes épület mivoltáról kérdést téve, azon örvendetes értesitést nyertem, 
hogy az a falu iskolája. Ezen iskolához létrejöttében legtöbb érdeme apáczai Oláh Józsefnek 
van, ki mint igen művelt lelkületű s olvasni szerető ember, felfogván a népnevelés 
jótékonyságát, községe lakóit nemcsak rávette, hogy iskolát épitsenek, hanem jó példával 
előmenve, közadakozás útján ezen aránylag szegény faluban 8000 pfrtot gyüjtött, miből – 
mivel a község anyagot s munkaerőt ingyen adott – nemcsak felépült a 24 ezer frtra becsült 



iskola helyisége, hanem a két tanitó fizetés-alapja is megvettetett. És ezt kivitte szemben a 
szász papsággal, mely a barczasági magyar faluk müveltségi mozgalmait durva kezekkel 
igyekezett elfojtani. Én lelki örömmel igtatom ide az eszmét megpenditett, s azt kivitt Oláh 
József nevét; lelki örömmel emelem ki Apácza lelkes községének áldozatkészségét, mert az 
ily hazafias példák, a kor kivánalmainak ily felfogása, a közművelődésre törekvés ily nemes 
jelensége csak versenyre ösztönzőleg hathat más községekre is, minthogy nemzeti 
elhagyatottságunkban csak önerőnkön kell fölküzdeni magunkat s fejleszteni azon 
szellemkincset, mely jóra, nemesre, nagyra fogékony népünk értelmességében, józan eszében 
s nemes szivében van letéve, mely tulajdonokat a honboldogitás és szabadság érdekében 
kamatoztatni kell, hogy a mult mulasztásait gyors haladással kipótolva, az európai művelt 
népcsalád méltó és tisztelt tagjai lehessünk. Apácza ezen itt leirt iskolája legkésőbb lett 
községi iskolává. 

Apáczát elhagynom nem szabad anélkül, hogy meg ne emlékezzem az itt született Apáczai 
Cséri Jánosról, kora ezen derék tudósáról, ki a vallás és bölcsészetnek nem csak névleges, 
hanem valóságos tudora volt, kinél a tudomány a leglángolóbb honszeretettel párosulva, őt 
nemzeti irodalmunk egyik előharczosává, nemzeti míveltségünk buzgó apostolává tette, s 
kinek emléke szent és tisztelt kell hogy legyen minden honfi előtt. Lássuk röviden ezen 
hasznosan működött férfi élettörténetét. 

Apáczai Cséri János 1625-ben született Apáczán. 1643-ban Kolozsvártt, azután Gyula-
Fehérvárott tanult, mivel ekkor már kitüntek jeles tehetségei, Gelei Katona István ref. püspök 
1648-ban az egyház költségén hollandiai egyetemekre küldötte, hol a keleti nyelveket 
sajátitotta el, s több kinyomtatásra méltatott vitatkozást irt; de szerzett gazdag ismeretei 
közepette fájdalmasan látta édes anyanyelvének, az oly zengzetes, oly jeles szerkezetű magyar 
nyelvnek elhanyagoltatását és mellőztetését. Ezen segitendő, Apáczai, a szegény tanuló 
elhatározta, hogy a tudományok összegét magyar nyelven adja ki. Igy keletkezett Magyar 
Encyclopaediája, melyet ő Pasoptronnak nevezett, s annak nyomtatását még Hollandiában 
megkezdette, mi azonban pénzhiány miatt fennakadt. Apáczai annyira kitünő észtehetség volt, 
hogy Hollandiában tanári állomással kinálták meg, de őt 1653-ban honszerelme haza hozta. 
Hazajöttével a gyulafehérvári iskolában a poetika tanitójává lett; mint ilyen forditotta le 
magyarra Virgilius Georgicon-ját s az egész tanrendszer czélszerű átalakitását vett czélba; de 
csakhamar – praesbiterianus lévén – összeütközésbe jött Basire Jakabbal, mi miatt nagyon 
kellemetlen viták- és üldöztetéseknek volt kitéve; azonban munkássága és nemzeti nyelvünk 
iránti buzgalma a méltatlankodás ezen reá nézve keservteljes korszakában sem szünt meg, sőt 
úgy látszik, hogy nemes lelke a munkában, a haza üdvén való működésben keresett az 
emberek rosszasága ellen menhelyet, mert ekkor adta ki 14 részből álló Magyar 
Encyclopaediáját (1655), Magyar Logicáját*Ez mint unicum egy példányban a m.-vásárhelyi 
Teleki-könyvtárban van meg. (1656). 1656-ban a kolozsvári tanodához tétetvén át, nov. 20-án 
elveit s nézeteit fölfejtő azon jeles beszéddel köszöntött be, a melyet mint az ékesszólás, mint 
az emelkedett bölcselmi nézpont és lángoló honszeretet magasztos nyilatkozatát egyaránt 
bámulhatunk*Be van irva azon albumba, hová azóta a kolozsvári collegium minden 
professora be szokta nevét irni.. Apáczai Cséri itt szabadabb működési tért nyervén, 
csakhamar a kolozsvári iskola kiemelésére forditotta üdvös tevékenységét s rövid időn e 
tanodát oda emelte, hogy az addig csak gymnasiális iskola collegiummá lett, még pedig 
olyanná, hogy mindenfelől, még a fehérvári collegiumból is csődültek oda a tanitványok; mert 
ő a nevelés terén okszerű reformot, a tanulókkal való kiméletes bánásmódot hozta be, és egy 
egészen uj, önmagát kedveltető tanrendszert, mely a nevelészetnek nem csak Kolozsvártt, 
hanem országszerte előnyös átváltoztatását idézte elő. Apáczai eszközölte ki, hogy a nevelés 
ügyének oly nagy áldozatokat hozott özv. fejedelemné, Loránffy Zsuzsánna, a kolozsvári 



iskolához szegény ifjak nevelésére 1600 frtot, Barcsai Ákos a sóaknákról évi 400 frtot rendelt. 
Ez időtájt nemcsak a kolozsvári collegium reformálása, hanem a tudományok terén oly 
nagyszerű országos reformok eszméjével vajudott Apáczai nagy szelleme; ő megpendité már 
egy magyar tudományos akademia alakitásának szükségességét, s egy nagyszerű terv 
dolgozatot készitett, mely szerint a gyulafehérvári collegium magyar egyetemmé lett volna 
átváltoztatandó. Ezen ritka szakismerettel készült munkálatát be is nyujtá Barcsainak, ki ha 
tovább uralkodik, a nagyszerű terv alkalmasint létesült volna, mi nemzetünk közművelődését 
egy századdal vitte volna előbbre. Ily nagyszerű tervek és törekvések közt lepte meg a halál 
1659 utófelében Apáczait, miként Bethlen Miklós*Kinek nevelője volt. mondja: „kivitte Isten 
e hálátlan magyar világból, mely reá méltatlan volt”*Lásd életleirását bővebben Bethlen 
Miklós önélet leirásában és Szilágyi „Vértanuk a magyar tört.” czímű munkája 87–151. 
lapjain.. Elszállt e nagy szellem, mely korát egy századdal előzte meg, s ki nemzeti nyelvünk 
csinositására és kifejtésére, nevelés-ügyünk emelésére annyit tett, mint senki más. Apácza 
pedig mindig büszkén hivatkozhatik e szülöttjére, mert bizonynyal e falu legnagyobb 
nevezettességét s e hazára kiható áldását az képezi, hogy Apáczai Cséri János bölcsőjét itt 
ringatták. 

Bevégeztem Apácza s vele a barczasági magyar lutheránus faluk ismertetését. Egy néptöredék 
történetét fejtém itt ki, a mely eddig a mint feledve és elhagyatva, ép oly mértékben 
ismeretlen is volt; egy nép életébe igyekeztem behatolni, melyen az emberi, polgári és vallási 
jogfosztásnak oly attentatuma hajtatott végbe, s minő talán még sehol se történt. Én itt az 
emberi méltóság, a szabadság megsértésének védőjeként, igazságos és szent ügy támogatójául 
léptem föl; igyekeztem nemzetünk százados mulasztásait és mellőzéseit kiemelve, a jövő 
érdekeltségét fölhivni. Jól tudom, hogy nagyon kényes tárgygyal foglalkoztam, jól tudom, 
hogy ezen irányu működésemmel sokaknak haragját s megtámadását fogom magamra vonni; 
előre jól tudom, hogy a szász hirlapok és irók nekem fognak rohanni, s haragjuk mérgét árva 
fejemre zúditani: de én attól nem ijedek meg, én az igazság paizsa, a történelmi jog pánczélja 
által vagyok fölvértezve ellenük, s különben is, hol az elnyomottat kell a hatalmaskodóval 
szemben védeni: soha se szoktam habozni, a személyemre háromolható kellemetlenségtől 
visszariadni. Lelkem nyugodt, mert irói kötelességemet a történeti igazság szerint, hazafiui és 
emberbaráti kötelességemet e szegény martyr nép iránt hűn teljesitém, s igy a fölmerülhető 
kritika mérges nyilaitól, az önzés sugallta támadásoktól nem félek. 

Most pedig visszatérek az Olt azon pontjához, hol az nyugat irányából északra kanyarodik, 
hogy az a tájt fekvő Földvárt és Höltövényt vegyem tárgyalásom alá. 

A krizbai fennsík, és a krizbai havasok; Krizba régibb és mostani fekhelye, történelme, 
népnevelés, öltözet, szokások, a nép foglalkozása. Höltövény vagy Krizba vára, fekvése, 
történelme, jeleni romjai, kilátás. Veresmart és Magyaros. Apácza néveredete, iskolája. 
Apácza vára romjai. Remete, Apáczai Cséri János emlékezete. 

Fennebb körvonaloztam a krizbai fennsík fekvését, terjedelmét; de alig érintém azon 
gyönyörű havaslánczolatot, a mely annak hátterét ékiti; ez ugyanazon hegység, a melynek 
egyik kifutványa Doszu Hamarud néven Vledényig kanyarul, az azonban e hegységnek 
törpébb részét képezi, az egész pompájában és nagyszerűségében csak ott fejlődik ki, a hol a 
krizbai fennsíkra felkapva, egyszerre csaknem függélyessé és oly magassá lesz, hogy némely 
csúcsainál a 4000 láb magasságot is eléri. E hegylánczolat aztán az Erdővidéken fölfogott 
Olttal annak völgyét nyugatról bekeretelve felhuzódik, s végre az alsó-rákosi szorosnál, hol az 
Olt sziklabérczeit erőszakkal szelte át, még egyszer a rákosi Tepej csúcsává emelkedik s ugy 
néz farkasszemet a túloldali rákosi Tepejjel és a Rikával. E hegylánczolat tehát a Barczaságot 



Fogaras vidékétől, Miklósvárszéket Felső-Fehérvármegye és Kőhalomszéktől választja el, s 
ha az Oltnak esetlegesen nem támad az a szeszélye, hogy még egyszer forrása felé 
visszaforduljon, hanem a mint természetes iránya hozta, s a mint sokkal könnyebb is lett 
volna, ott furja át magát a Homorodfő lankásabb bérczein, akkor Erdély déli részének minő 
egészen más alakzata lett volna, de a végzet és folyók útjait ember nem szabályozhatja. 

Ezen hatalmas hegy- vagy havaslánczolat legszebb, legfestőibb része képezi a krizbai fennsík 
hátulsó zárfalát, melyet, hogy miért neveznek persányi hegységnek és miért nem krizbai 
havasnak, azt annál kevésbé lehet érteni, mivel Persány attól legalább is 6 mértföld távolságra 
esik. Különben a Persányer hoher Zweig elnevezés a német geografusok találmánya, a kik 
hazánknak minden hegylánczolatát vagy ujra keresztelték, vagy azok magyar neveit ugy 
elferditették, hogy azokra senki rá nem ismer; a persányi hegysor nevet itt senki se ismeri, s 
ha e táji magyartól kérdi az ember, hogy melyik a persányi hegylánczolat, elútasitja az embert 
Fogaras vidékére; azért én, a mint észszerűbb s a mint ezen vidéki nép is nevezi, vissza 
keresztelem azt Krizbai havasnak. 

Ezen részben ős erdőségekkel boritott, részben gyönyörű idomzatú szikla csucsokkal 
koronázott havaslánczolat közepe táján, egy merészen fellövellő hegyes sziklaszál emelkedik 
ki, az erdők lombtengere közül; a zöld hátterű hófehér sziklagula már messziről kiválik a 
többi hegyek közül s önként hivja föl magára a figyelmet, s nem ok nélkül, mert tetején már a 
távolból föl lehet ismerni egy roppant zömtoronynak légürbe emelkedő faltömegét. Ez 
Höltövény várának nyolcz század viharjával daczoló maradványa; ott van a hegyalján a 
harczfészeknek: a várnak békés szülöttje Krizba, melynek keletkezése kétségtelenül 
egybefügg a sziklaszáli büszke vár lételével; mert a krizbai fennsík, mely a törcsvári szoros 
szeleinek és a Bucsecs fagyos lehelletének van kitéve, égaljilag rideg, s különben is talaja 
nagyrészt rosz nyirföld (szürke homokos) levén, a földművelésre nem igen alkalmatos s igy e 
falu ide települtét egyenesen a vár itt voltának kell feltudnunk, mert e népnek ide települtekor 
nem annyira a földművelés, mint inkább a hadviselés volt feladata. Van egy néphagyomány, a 
mely azt tartja, hogy Krizba lakói előbb egy Veres Dezső nevű lovag vezetése alatt 
Erdővidékről jöttek ide s telepedtek meg lenn a Barcza terén, hol az általuk alakitott helység, 
– a várról, melynek őrizetet képezték – Höltövény nevet nyert; de később első telephelyüket, 
mely igen távol volt a vártól, elhagyták s vár közeli mostani helyükre huzúdtak át, mikor 
aztán a vár elomoltával itt lakásuk szükségessége megszünt, akkora már termékeny földű ős 
telephelyüket a szászok elfoglalták volt s oda Helsdorfot épiték. A szászok ez uj telepe ugyan 
más német nevet adott a megszállott területnek; de latinul és magyarul megmaradt a 
Höltövény és Villa Hetiven ős elnevezése; a helsdorfi szászok azonban csak bitorolják a szép 
historiai nevet, mert nekik semmi közük nem lehet a falujoktól három óra távolra eső várral. 
Még furcsább az a körülmény, hogy a magyar Höltövény ős lakói várközeli uj telephelyüknek 
német származásu nevet adtak*Mert a Krizba neve igen valószinűleg a falut átfolyó 
Rákospataka német nevéből Krebsbach, mit a szászok Krizbachnak mondanak, származott., 
midőn ős telephelyük classicus nevét németek örökölték. 

Krizba keletkezésére nincsenek biztos adataink. Szeli krónikájában ugyan azt mondja, hogy 
Krizba is Nagy Lajos alatt alapittatott odatelepitett székely határőrök által, azonban, mivel 
Höltevény vára Nagy Lajos korát megelőzőleg már állott, igen valószinű, hogy a vár őrizetét 
képező Krizba szintén régebben megvolt, s Nagy Lajos idejében székely betelepités által 
legfölebb csak gyarapodást nyert. Kora fejlődését mutatja az is, miszerint 1427 körül már 
önálló egyházközséget alkot*Lásd Szeli krón. 9.. 



Krizba multja teljesen összefügg Hétfalu történelmével, s igy annak már előadott tüzetes 
tárgyalása fölment a behatóbb történet nyomozástól. 

Mindazonáltal még se tehetem, hogy rövidletben ide ne iktassam Báthori István vajdának egy 
1484. oct. 30. Földváron kiadott egyességlevelét, melyben Krizbára nézve igen érdekes 
adatok fordulnak elő. Az okmány igy szól: Midőn mi Erdély több nemeseivel itélettétel végett 
Brassó városában mulatnánk, megjelentek előttünk Engelen Lukács Földvár királyi város 
(opp. regale Feldwar) birája, Leecz és Kelethner János esküdtek s panaszolták, hogy Nagy 
Zsigmond és Fügedi Balázs törcsvári parancsnokok Klÿsbach patakát, mely urunk 
királyunknak Klÿsbach (igy) nevű Törcsvárhoz tartozó helysége felől jön, s mely régi időktől 
fogva mindig Feldvár városán folyt keresztül, most onnan elfogták, mi miatt Feldvár lakói 
vizhiány miatt igen nagy károkat szenvednek; mi tehát az ellenkezőt állitó törcsvári 
parancsnokok kihallgatása után, több nemeseinkkel kiszálltunk a hely szinére, a kérdéses 
patak folyását megvizsgálandók. Összehiván Klÿzbachnak minden lakóit, királyunk 
jobbágyait, és Feldvár nevezett megbizottjait és más lakóit, s azokkal felkisértük nevezett 
patakot, oda, hol az a havasok közül kitörtet s onnan nagy helyen követve folyását eljutottunk 
azon helyhez vagy árkoláshoz, hol az Feldvár felé kanyarult. Itt előttünk nyilván és tisztán 
feltünt azon több becsületes nemes által (ezek alatt krizbai lakosok értetődtek) megjelölt régi 
árok, melyen nevezett patak Klÿzbach község felé folyt; vizsgálódásaink és kikérdezéseinkből 
teljes bizonyossággal kitűnt az is, hogy a patak kétfelé osztva ugy Feldvár, mint Klÿzbach felé 
folyt a mint azt ugy a feldváriak mint a klÿzbachiak erősiték. Tehát mi lementünk azon 
helyhez, hol a kérdéses folyó a Zunÿnkzwgethről (Szunyogszeg) Klÿzbachra vezető út által 
érintetik, hol a mindkét részrőliek beleegyezésével elhatároztuk, hogy a Zunÿghzwgeth 
útjának nevezett helytől Klÿzbach helységig ássanak közös költséggel és munkával egy árkot, 
melyen a folyó fele része Klÿzbach helységébe, másik fele része pedig nevezett királyi 
városba folyjon mindörökre, s hogy ezen egyenlő vizfolyás mindig evidentiában tartassék, 
Feldvár város birája és egy esküdtje, valamint Klÿzbach birája és egy esküdtje minden évben 
megvizsgálják a patak folyását és vizének egyenmértékű elosztása felett őrködjenek. stb. Ezt 
Mátyás király is 1448-ban aug. 24. (szt. Bertalan napján) a bécsi táborban átirta és 
megerősitette*Ezt ismét átirta és megerősitette Báthori Gábor 1612. april 2-án a keresztinfalvi 
(neustadti) táborban, meg van hiteles másolatban gub. levélt. Priv. civit G. 26 5386/785.. 

Ezen okmány sok tekintetben, de főleg azért is fontos, mert abból tisztán kitünik, hogy Krizba 
akkor időben nem mostani helyén, hanem lennebb feküdt, mert különben érthetetlen lenne az 
okmány azon tétele, hogy a szunyogszegi úttól mesterségesen készült árokkal vezettessék a 
viz ugy Krizba mint Földvár felé, mivel ha Krizba mostani helyén feküdt volna, akkor a vizet 
visszafelé kell vala folyatni. Minden arra mutat tehát, hogy akkor időben Krizba lennebb 
Helsdorf felé feküdt valahol, s igy azon fennebb emlitett hagyománynak, hogy Krizba régen 
Helsdorf helyén feküdt, alapja van. 

De hagyjuk a Krizba patak folyását s fogjuk fel Krizba ős történetének szálait oly messze, a 
mint azt a történeti adatok elkövetni engedik. 

A Barczaság összes magyar falui, sőt a kezdetleges Brassó is a Barczán emelkedő 5 királyi 
várhoz tartoztak és Fehérvármegyéhez voltak sorozva. Amint a királyi várak száma 
kevesbedett, azoknak tartozandósága is, mindinkább csoportosittatott; igy Mátyás király 
korában az 5 királyi várból csak három: Höltvén, Törcs és Királykeve állottak még, és a 
három alá volt sorozva a 9 magyar falu; azok közül Höltvén várához: Krizba és Apácza. 
Nemsokára Királykeve vára is letünvén az események szinteréről, csak Höltvén és Törcsvár s 
végre Höltvén letüntével csakis Törcsvár marad meg; mikor az addig a többi várak közt 



megoszlott 9 magyar falu, tehát Krizba és Apácza is ahoz csatoltatott. Előadtuk már fennebb, 
hogy Brassó miként zálogositja el e várat s miként tette a magyar faluk szabad lakóit 
jobbágyaivá. A többinek sanyaru sorsában Krizba is részesült s csak 1848 hozta meg számára 
is a felszabadulás örvendetes napját. Krizba lakói 1849-ben meg is mutatták, hogy hősök 
ivadékai, mert a Barczaság felszabadultával fiai közül 115-en lettek honvédekké, s a 86-ik 
honv. zászlóaljban egész a kökösi csatáig szolgáltak, hol szétveretvén, haza vonultak; s az 
absolutismus bekövetkeztével ezek mind besoroztattak az osztrák seregbe. 

Krizba a Nagy- és Kis-Krizbapatak mellett fekszik, ezek egyesülésük után Rákospatak néven 
Földváron felül ömlenek az Oltba. Bármily távoli, bármily elszigetelt legyen is Krizba 
fekvése, de azért annak népe sem magyarság, sem müveltség tekintetében egyáltalában nem 
enged a barczasági többi magyar faluk lakóinak; s hogy ez igy van, a krizbai nép jóra törekvő 
lelkülete s jellemszilárdsága mellett leginkább Szemeriai Károlynak lehet köszönni, ki 1849 
végén mint üldözött honvédtiszt jött e félreeső faluba menhelyet keresni, s a tanitói, később 
jegyzői s sok ideig pap-helyettesi állást is elfoglalván, e népnek valódi vezetője, atyja, 
patriarchája volt; megtanitotta a gyümölcstenéysztésre, a mi most a népnek főjövedelmi 
forrása, s igy a műveltséggel jólétet is terjesztett e nép között. Neki lehet köszönni ezen 1848 
előtt leghátrább állott község népnevelésének előmozditását, a minek örvendetes lendületet 
adott az, hogy 1870-ben, midőn Krizba is községivé tette iskoláját, a kormánytól 10000 frt 
segélyt nyert iskola-épitésre*Ebből 5000-et törlesztés melletti visszafizetésre., mit a község 
6000-rel megtoldván, abból oly iskolát épitett, melynek kevés párja van. 

Krizba népének régen főjövedelemforrása erdeiből volt; de Brassó itt is mint pseudo földesur 
belekötött e század harmadik tizedében a krizbaiaknak addig teljes szabadsággal használt 
erdőlési jogába, s erdeit minden törvényes útak mellőzésével, egyszerűen inspectori 
hatalommal lefoglalta; az emiatt kezdődött per áthuzódott az 1849-ik utánni gyászos 
korszakra, midőn a Bezirkerek fenyegetésekkel rávették a népet, hogy egy állitólagos 
békességre ráálljanak; ekkor aztán kiszakitottak a népnek 2646 hold erdőt és 811 hold legelőt 
legrosszabb, legelhagyottabb s megközelithetlenebb helyen, mig a többi 1601 holdra menő 
gyönyörű őserdőséget Brassó elfoglalta, s a szegény krizbai könnyes szemmel nézi, hogy az 
apái által növelt s gondozott erdőit, miként hasznositja Brassó, mig ő önszükségletére is csak 
nagy bajjal szerezhet egy kevés fát. 

Emlitém, hogy Krizbának nagy terjedelmű, de igen rosz minőségű határa van, mely a 
földműves fáradalmait nagyon kevéssé jutalmazza; ezen a krizbaiak némileg azzal segitettek, 
hogy Földvár és Veresmart szász községektől szereztek vagy 1000 holdnyi földet örökösen: 
de ez sem felel meg a földművelés szükségleteinek, úgy hogy a szegényebb osztálynak 
nagyon kevés föld jut; a föld hiányát tehát más keresetforrásokkal pótolják, ilyen a surló-
földdel való kereskedés. A Nagy-Krizba patak hegyeiben oly kemény állományú s rendkívüli 
finomságú homok-kő jő elő, a melyet ércznemüek takaritására, padolat surlására stb. lehet 
használni, ezt hosszukás darabokban metszik ki, s Brassóban s másutt nagy kelendőséggel 
árusitják el; emellett gombával, havasi gyümölcsökkel: mint eper, áfonya, málna, szeder, 
szintén nagy kereskedést üznek, s főleg a bükkfa-taplót igen nagyban gyüjtik, s Brassóban 
Oláhország számára adják el mázsáját 8–10 frttal, mig mások a szalmanemüek fonását üzik, s 
igen czélszerű méhkasokat, kádfedeleket, lábtörlőket, kenyeres s más kosarakat készitnek, s 
azzal Brassóban s másutt is kereskednek. Ezekkel s napszámoskodással pótolja az itteni 
szegényebb néposztály a földművelés mostohaságának hiányait. 

Még röviden be kell mutatnom a krizbaiak népviseletét, mely főleg a nőknél igen sajátságosan 
szép. A férfiak öltözéke széles karimáju fekete kalap, tűszővel leszoritott ingre huzott kozsok, 



ünnepélyesebb alkalmakkor fekete zeke és szük fehér harisnya (magyar nadrág) tehát csekély 
változással olyan, mint a túloldali háromfalubeliek*Tatrang, Zajzon, Pürkerecz. öltözéke; 
hanem a nők öltözete itt teljesen eltérő. A menyecskéknél ugy mint a leányoknál a fejékitésére 
van a fősuly fektetve. Az asszonyok sajátságos idomú csepezt, vagyis hímzetes fehér főkötőt 
viselnek; hogy az ily főkötő magyaros, azt az is tanusitja, hogy Udvarhelyszéken, Lövétén 
szintén feltaláljuk, s a krizbai s a lövétei közt a különbség abban van, hogy a lövéteiek kontya 
kerek*Apáczán a csepez kontya kerek s teljesen olyan mint a lövéteieké., mig a krizbaiaké 
félkör vagy patkó idomú; az ily konty nem hajból készül, hanem kenderből, s himzetes fehér 
kelmével van bevonatva, a csepez hátulsó részéhez van erősitve; a csepezre jön aztán a finom 
szövetű fehér fátyol, a melyet a homlok fölött hátra vitt veres szalag szorit le s melyet 
rendszerint hat igen szép idomú aranyozott ezüst boglár-tűvel erősitnek a kontyhoz, úgy hogy 
kettő jön felül, kettő-kettő pedig oldalt; az egész hátulról tekintve, ilyen forma: 

 

De még szebb és ősmagyarosabb a lányok fejékitése, mert itt a lányok mind gyöngyékitett 
pártában járnak; az ily párta nincsen mint a kalotaszegieknél, toroczkóiaknál vagy a felső-
rákosiaknál is gyöngygyel kihimezve, hanem egymást követő, s félköridomban felaggatott kis 
gyöngyfüzérekkel van a szó teljes értelmében tele aggatva, ugy hogy menés közben az 
összeverődő gyöngyfüzérek csengnek: pengnek; és a krizbai lányok a pártát nem is illesztik a 
homlok fölé vagy a fejtetőre, hanem a fő hátulsó részére, kontyszerüleg tüzik fel, s szépen 
összefont és felkalácsolt hajuk a párta abroncsába van illesztve. A leányok Krizbán soha 
leeresztett hajjal nem járnak, s még hétköznap is fejük hátulsó bubjára szokták felkalácsolni. 
A menyecskék a csepezre hétköznap a fehér fátyol helyett szines kendőt kötnek. Nyárban a 
menyecskék ugy mint a leányok az ingre felső öltönyt nem vesznek, s a menyecske gyolcs 
inge csak reczével (csipke beillesztés) és a kézelő sárga kihimezésével van ékitve, mig a leány 
himes inge, a nyaknál, a kézelőnél és az ujj hosszában veres fejtővel igen szépen ős 
arabeszkekkel s más növénydísszel van kivarrva s hátulról a pártára varrt s sarkig leérő 
sokszinű szallag-lecsüngvények által festőivé téve. A rokolya kék lámából (koczkás 
szőrkelme) van, mire elől ugy az asszonyok mint a leányoknál gyolcs ruha vagyis fehér 
előkötény jön, amely közepén díszes reczékkel, szélein csipkével van ékitve. A gyolcsruhára a 
két hüvelyk szélességű bogláros öv jön; ezen öv zöld, veres, fehér s más szinű bőrszeletkékkel 
van beboritva s arra czinkből különböző idomú ékitményezés jön; legszokottabb ez a két 
minta: 

 



Még van egy sajátsága a krizbai nőviseletnek, a mi ismét sehol sem fordul elő; az, hogy 
templomba menetelkor s más ünnepélyességek alkalmával a nyakra veres kendőt tesznek; ez 
pedig nem más mint türülköző alakra szabott hosszu fehér kendő, amelynek széle és két vége 
müvészileg van veres fejtővel kihimezve; ezt ők ugy szokták nyakukra illeszteni, mint az 
urhölgyek a nyak-shawlt. Télben az asszonyok és leányok is egyaránt fehér bőrkozsókat 
öltenek az ing fölé. A krizbai nők között sok kiváló szép van; termetük nyulánk-karcsu s szép 
szabályos vonásu arczukon rózsákat fakaszt a havasi fris lég. 

Krizba falu régészeti tekintetben mi nevezetest sem tud felmutatni, bár régi egyházközség, de 
azért temploma, harangjai, mind ujak. Van itt az oláhoknak is csekély hiveket számitó 
egyházközsége; a mult században egy katholikus egyházközséget is akartak erőszakolni, s bár 
a gubernium 1780-ban dézmát is rendelt, az még se jöhetett létre, mert minden mesterkedéssel 
nagyon csekély számu hivet tudtak egybe toborzani. 

XXVIII. Höltövény és Földvár. 
 
FEJEZETEK 

Höltövény. 
Krizba leirásánál emlitők azon hagyományt, a mely szerint a höltövényi királyi vár őrizetét 
képező székely katonai telep kezdetben a mostani Höltövény helyén feküdt, de e 
telephelyüket a vártól való távolság miatt elhagyván, a mostani Krizbát alapiták, mikor 
felhagyott ős telephelyükre szászok telepedtek, s az ős név megtartásával falut épitettek oda, 
mely Lajos király 1377-ki Brassó vidékét kikerekitő okmányában Villa Heltiuen néven, 
azutáni régi okmányokban Heltven és Heldvinum néven szerepel*Timon Oltevának nevezi, de 
teljesen indokolatlanul, fel nem mutatvan semmi okmányt, a melyben az ezen állitólagos 
néven fordulna elő., tehát mindig régi magyar nevén. Ugy látszik azonban, hogy ős magyar 
neve mellett német nevet is kapott, mert Laczk Jakab erdélyi vajda 1406-ik évben némely 
brassai polgárnak adományozván Ujfalut és Komlóst, azok tájfektezésénél azt mondja, hogy 
azok Heltwenvára és Hyltvesthdorf mezőváros (oppidum) közt feküsznek*Lásd ezen 
Zsigmond király által is helybenhagyott collationalist Albrich Pall. Coron. No. 16. p. 33, 
részletesebben fennebb Ujfalu leirásánál.. 

Hylchversdorf néven találjuk Mátyás királynak egy 1462-ben kiadott megerősitő 
okmányában*Lásd ez okmányt részletesen fennebb Ujfalu leirásánál., még pedig városi 
minőségben fölemlitve. Ezen okmányok határozottan mutatják, hogy Höltövény német neve a 
14-ik és 15-ik században Hyltversdorf volt, e szerint a mostan használt Helsdorf – melyet 
Heldendorfból akarnak leszármaztatni – ujabb keletű, s aligha nincsen közel rokonságban 
azon állitólagos hős domborművű szobrával, a melynek nyomán a szász irók e falut 
mindenképpen egybe akarták kötni Höltövény várával, s a mint ama várnak a senki által itt 
nem ismert, soha sem használt Heldenburg nevet octroyálták, ugy a falura is ráadták a 
Heldendorf nevet. Lesz alkalmunk alább ama hős állitólagos szobra körüli mysticismus 
tévedéseit kimutatni, a mi ezen vár és falu ujjá keresztelésének esetét is a maga értékére fogja 
leszállitani. 



Ezek előrebocsátása után belépünk Höltövénybe*Az oláhok, kik közül számosan laknak e 
faluban, azt Heltyinnek nevezik, mi a régi latin név elferditéséből származott., mely ha a 15-ik 
század elejéni városi minőségéből lesülyedt is, de azért egy igen szép, rendszeres útczákkal, s 
sinórmértékre huzott kőházakkal biró falu; mely ha mást nem is, de temploma körében 
némely figyelemre méltó régiséget tud felmutatni. Régi egyháza az 1802. oct. 26-ki 
földingáskor összeomolván*Lásd Marienburg kl. Gesch. 152. l. ujra épittetett, de némely igen 
érdekes töredéket beépitettek, s mi több, megmaradt teljes épségében a hármas párkányzattal 
tagozott régi torony, melyre arab számjegyekkel 1336. évszám van felirva. Ezen felirat 
mindenesetre hamisitás, mert abban a korban az arab számjegyek ismeretlenek voltak; de 
azért készségesen elhiszem ezen toronynak a 14-ik században épültét, mert azt e toronynak 
épitészete hűn értelmezhető kőbetüivel bizonyitja, a mennyiben alsó osztályának 
homlokzatánál egy figyelmet érdemlő román kori kapuzatot találunk, mely ugyancsak a 14-ik 
századot jelöli keletkezése idejéül. Ezen kapuzat tágméretű bélletét széles és igen mély 
horonyok által elkülönitett henger és két körte tagozza, melyeket a hasonlóan tagozott félkör 
záródástól kapiteleket helyettesitő igen díszes gyürüzet választ el. Az egész kapuzatot vastag 
mészkéreg boritja; de ez alól is kiri ezen gyürüzet vagy váltábla igen szép domborművű 
ékitményezése. Ez az egyik oldalon állatok és szörnyek, ugynevezett bestiariák igen 
fantasticus csoportozatját mutatja, azok között előjön egy kétfejű cerberusszerű szörny, és egy 
le, másik felforditott emberi alak is. A túloldalon igen dús alakitásu növénydísz, mely fölött 
(mindkét oldalon) négy összetett gyürüből alakult váltábla nyugszik. A kapunyilat maga 
egyenesen záródik, de szögleteiben növénydíszszel ékitett körszeletek ékeskednek. Az 
ivmezőt (tympanum) kétségtelenül igen szép dombormű ékitette, a letördeltnek azonban ma 
csak homályos nyomai mutatkoznak. De a hatalmas torony nemcsak ezen díszes kapuzatával, 
hanem tartalmával is méltán magára vonja a figyelmet, mert ott érdekes régi harangokat 
találunk. Ilyen 20 mázsás legnagyobb harangja, melyen ezen körirat jön elő: 

 

(O Rex. glorie. O Jhesu Criste miserere nostri, rex izrhael veni cum pace A° Dni M° 
CCCC°XXXIIII°). 

Második harangja is régi, melyen ferde latin betükkel ezen köriratot találjuk: 

Pastore Petro Schirmeró, Francz Mirten Han in ganz Gemein Greger Steiler 1577. 

A harmadik harangon minuskel betükkel ezen körirat: 

Anno dmo 1527. Oldalán kis fémerbe agnus dei. Sőt még az óracsengetyű is régi, e körirattal: 

Me audite, Deum timete 1674. 

Már most tekintsünk be a templomba, felkeresendők ott a régi templomból felmaradt 
műtárgyakat. Csik-Menaságon van egy igen szép szárnyoltár, melyet e munka II-ik kötetében 
ismertettem, s melyről, mint ott előadtam, az a Losteiner által is följegyzett hagyomány, hogy 



az Höltövény templomából a reformatiókor kidobatott; egy menásági szekeres arra menvén, 
az oltáron levő szüz Mária szobor felkiáltott: „vigy engem falud templomába”, mit ez meg is 
tett. Nem akarom én ezen hitrege mysticismusát bonczolni, de ha amaz oltár valóban 
Höltövényből került oda, akkor Höltövény igen gazdag lehetett ily régi szárnyoltárokban, 
mert templomában még ma is van egy igen szép, a menaságinál jóval nagyobb szárnyoltára, 
mely 5 öl széles, s vagy 8 öl magas lehet. Müvészi ecset alól kikerült külső képei ezek: 
Krisztus a gecemani kertben, Judás csókja, töviskorona föltevése, Ecce Homo, vesszőzés, 
kereszt vitele, és a keresztre feszités. A belső négy kép: szegény Lázár, Péter megfeszitése, 
János lefejezése, és egy más keresztre feszitett vértanu; a középür igen szép domborműve a 
feltámadást mutatja. E mellett gyönyörű metszvényekkel ékitett, s díszfedélkékkel ellátott öt 
szoborürben Ábrahám, Mózes, Áron, Péter és Pál művészi véső alól kikerült szobrait találjuk. 
Az egész igen bevégzett mű, mely a 16-ik század elején készülhetett, mert a lekopott festék 
alól egy helyt kitünő 1585. évszám nem az oltár készitését, hanem annak kiújitását jelölheti, a 
mennyiben ez oltár határozottan a katholikus korból származik. Régen még gazdagabb volt ez 
oltár, mert Marienburg Krisztus és a négy evangelista ezüst szobrát is emliti, melyeket 1586-
ban a török táborban levő oláhok raboltak el; ugyan ő egy 1482. évszámmal ellátott díszes 
szentélyszékről is emlitést tesz, mely az 1802. földingást követett templomujitáskor 
semmisült meg*Lásd Unterh. Bl. für Geist stb. 1837-ki évf. 153–154. l.. 

Az egyház déloldali mellékajtaja fölé van befalazva egy szobortöredék; ez lenne az a hires 
hős, a melyről a szász tudósok e falu Heldsdorf és Höltövényvára Heldenburg nevét 
származtatják. Azonban ahoz, hogy ezen töredékből a mesés hős alakját kierőszakolják, 
valóban nagyon élénk képzelődés szükségeltetett, mert az nem más, mint egy trónon ülő 
uralkodó, a kinek fején korona van, egyik kezében nem buzogánynyal (mint állitják), hanem 
jogarral, a másikban keresztes arany almával; az alak alatt babérkoszorú van, s aligha 
csalódom, ha azt Mátyás király szobrának tartom, mely a régi templom valamelyik fülkéjébe 
volt elhelyezve; de hogy az nem a követelt hőst, hanem valamelyik magyar királyt állitja elő, 
azt, a ki a régészet első elemeivel jártas, azonnal fel fogja ismerni, s igy az ezen töredékhez 
kötött nagy horderejű föltevések önmagukban elenyésznek. 

Az egyházat 6 négyeg toronynyal ellátott, kettős falu templomvár környezi, melynek 
sánczaiba az Ujárok vize bevihető lévén, a maga idejében igen erős védhely lehetett. 1599-
ben ellent is állott Mihály vajda hadseregének, mely a falu feldulása után hatszor tett 
sikertelenül rohamot e templomvárra, mikor a megérkezett vajda elrendelte onnan. 1708-ban 
is volt itt csata, mert a kellő elővigyázattal nem levő Pekri ezredét a brassai parancsnok 
Wallenstein éj idején meglepvén, abból többeket el- és foglyul ejtett. 

A Feketehalom felé vezető útcza kezdeténél, nem messze a templomtól egy igen érdekes régi 
lakház van, melynek kőfoglalványu csucsíves ajtaja és kőválasztékos kettős lóherívvel 
tagozott régi ablaka a 15-k században való épültére mutat. 

Ezzel előadtuk mind azt, a mit érdekest és fölemlitésre méltót Höltövény felmutat, s most 
búcsút véve e falutól, a közelében elfutó Homoródot követjük, a mely elvezet a Barczaság 
északi szélén Höltövénytől egy óra távolra fekvő Földvárhoz. 

Földvár. 
Barczasági körútunk visszavezetett az Olthoz, a Székelyföldnek ezen ragyogó 
határvonalához; itt van Hidvéggel szemben a Barczaság északi határvonalán oly szépen fekvő 



végfaluja – engedelmet kérek, mező-városa – Földvár (Marienburg), mely a krizbai fennsík 
egy a Homorod és Rákos pataka közt lenyuló lankás hegy hátának keskenyre szoruló 
végpontján igen festőileg fekszik. Ezen a tér szinvonala fölé vagy 100 lábnyira emelkedő 
hegyfokot egyfelől (délről) az Oltba siető Homoród, más oldalról (északról) az Erdővidék felé 
felkanyarodó Olt folyja körül. Ezen meredeken kiemelkedő, oldalán festői szakadásokkal 
ékitett félszigetnek fennlapján fekszik Földvár, keleti végénél egy önálló dombot koronázó 
ódon várnak festői romjaival. Hidvégtől felvett képet melléklem. Szebb, festőibb pontot alig 
lehet képzelni ennél, s ki Erdővidékről jőve azt először pillantja meg, a legkellemesebben fog 
meglepetni ezen előtte váratlanul kibontatkozó gyönyörű kép által, mely méltó előtere a 
nagyszerű Barczaságnak, mely csalogatja, édesgeti magához az útast, mintha a természet azért 
helyezte volna oda e szép hegyfokot, az ember azért épitett volna rája várost és várat, hogy az 
a gyönyörűen szép Barczának legyen érdemleges előcsarnoka. 

Vannak, kik állitják, hogy ott, hol most Földvár fekszik, az avaroknak volt egy 
földerődje*Lásd Nemz. társ. 1830. évf. 45. sz., honnan a helység neve is származna; de ez oly 
föltevés, a mit se történeti, se okmányi bizonyitékokkal, de még csak rommaradványokkal 
sem tudunk támogatni, s igy a történeti kort előző bizonytalanság homályából kibontakozva, a 
német lovagok korszakára térünk át, hol már valamivel biztosabb talajon folytathatjuk 
vizsgálódásunkat. 

Földvár régi oklevelekben Castrum Marie és Mergenburg név alatt jön elő; ugy látszik, hogy 
a német lovagok főtanyája volt, várát is azok épitették, az Olton való hajózásuk oltalmára, s 
ugy látszik, hogy ezen védasszonyukról nevezett vár nemcsak végvára volt a lovagok Olt által 
határolt birtokának, hanem legtekintélyesebb helységök, kormányzati központjuk, 
fegyvertáruk és kereskedelmi rakhelyök is volt*Philippi: Die deutsch. Ritter 45. l.. Eleinte az 
– mint a helység magyar nevéből következtetni lehet – csak földtöltésekkel és sánczokkal 
lehetett megerősitve, mert mint tudjuk, kezdetben a lovagoknak kővárakat épiteni tiltva volt, s 
csak később midőn Cruceburg épitése után 1222-ben engedélyt nyertek kővárak épitésére, 
vették fallal körül Mária várát is. Ezen fővár azonban nem a falu keleti végén most is meglevő 
erőd volt, hanem az emlitett hegyfoknak azon helyét foglalta el, hol most a templom, papi lak, 
s több magános házai és terjedelmes kertjei vannak. 

 

Földvárnak északoldali látképe hátterében a déli Kárpátokkal. (Rajz. Greguss J.) 

E vár a hegy-fok alakját követve, szabálytalan háromszög volt, melynek átmetszeti 
legnagyobb hossza 380 lépés, és alap szélessége (a nyugati oldalon) 350 lépés volt. Ezen 
nyugati oldal a falu fekhelyéül szolgáló hegyhátról könnyen megközelithető lévén, egy mély, 
széles átmetszés által volt megerőditve, ezen átmetszésen belül egy folyosós kapu van, melyet 
Philippi Porta Latina név alatt emlit*Zsigmond király 1427. máj. 11. okmányt ad ki 
Földváron, melyben Földvár és Heldsdorf közti határpert intéz el, s mely ante portam latinan 
keletkezéssel bir (eredeti brassai arch. hiv. Kurz. mag. II. 100) csak hogy kérdés, hogy ez? 
vagy Földvárnak más kapuja viselt ily nevet., s melyet ő még a lovagok korából 



fennmaradotnak hisz; de e vélemény téves, mert az annál jóval későbbi épület. E kapun belül 
van az igen érdekes templom, melyhez vissza fogunk térni. A másik két oldalon a hegyhát 
függőlegesen hanyatlik le, s itt sáncz nem is volt, hanem csak magasan elhelyezett lőrésekkel 
és kiszökellő zuzművekkel ellátott falak, melyek itt-ott még egész épségben fennállanak, 
másutt lebontattak. Azonban hogy e falak a lovagok korából származnának, azt alig merném 
állitani, főként azért, mert a lőrések közé felváltólagosan alkalmazott zuzművek csak a 
későbbi, s nevezetesen a XV-ik századi várépitészetnél kezdettek divatba jönni; azelőtt ha 
voltak is, nevezetesen a kapuk felett egyes ily nagyobb machicoulis-oknak nevezett 
zuzművek, azok a várfalakon rendszeres lőrések közzé illesztett alkalmazásban – mint az a 
földvári várfalaknál van – nem jöttek elő. Különben is egy tekintet a várfalak szerkezetére, 
azonnal meggyőzheti a szakértőt, hogy itt nem a XIII-ik, hanem a XV-ik század végén épült 
védművekkel van dolga. 

A vár nyugati oldalán állott, mint Philippi véli, a lovagok védasszonyának szentelt kápolna, 
melyet a mostani evangelikus templom szentelyében hiszem feltalálni; de ezen véleményt 
megczáfolja maga e templom épitészete, mely egészen a kifejlett goth izlés műve, már pedig 
ha a lovagok korában épült volna, akkor annak a román izlés nyomait kellene viselnie. A 
szentély sem teszen itt kivételt, mert azt határozottan merem állitani, hogy az teljesen egykorú 
a templom hajójával, ezt polygon záródása s az ezen lévő csúcsíves ablakok legbiztosabban 
mutatják. De ha nem a lovagok műve is e templom, azért figyelmet érdemlő műemlék, s 
annak rövid ismertetése, azt hiszem, nem lesz egészen érdektelen. 

 

Egy három hajós goth egyház az, a nyolczszög négy oldalával záródó szentélylyel, mely 25 
lépés hosszú és 14 lépés széles. Feltünő itten azon sajátságos berendezés, hogy a szentélyt az 
éppen ily magasságú és szélességű 32 lépés hosszú közép hajótól nem választja el a szokásos 
diadalív, hanem az mintegy folytatását képezi a hajónak, s a szentély kezdetét csak a 
mellékhajók záródásáról, s boltozatának berendezéséről lehet meghatározni, amennyiben a 
szentély boltozata más támrendszerrel bir s bolt holdjai keskenyebbek és összébb 
nyomottabbak a hajó bolt holdjainál. Ezen boltozat szerkezete igen szép, hatalmas gerinczei 
és hevederei, mint mellékelt szelvénye mutatja, az épszöghöz illesztett hét henger és körte 
tagozatával vannak ékesitve és oszlopszerüleg lenyuló s alól csúcsban végződő gyámkövekre 
nehézkednek. Ezen gyámköveknek dombor csucsorodás közé foglalt fejezein igen szép 
kivitelű féldombor művek ékeskednek. Legszebb ezek közül a szentélyzáródásnál levő két 
gyámkő ékitménye, mely az egyiknél a sárkányon diadalmaskodó szent Györgyet s másik 
osztályában egy szép diszfedelke alatt imádkozó királynő alakját mutatja. A másik gyámkő 
dombor műve nyolcz, könyvet és mondatszalagokat tartó, férfi alak csoportját mutatja. Az ezt 
követő gyámkőpár egyikén két griff, másikán két szerzetes; a harmadik pár egyikén mérmű, 
másikán csatakép; a negyedik és ötödik páron igen szép növényfonadék és állatok jelképes 
csoportja képezi a díszletezést. A szentélyen 5 magas keskeny ablak van, melyek csúcsivben 
záródnak, de a melyeknek díszművezete kitördeltetett. Az itt lévő sekrestyeajtó a késő goth 
kor átszelt lóherívével alakult, horony elválasztotta két henger tagozattal. 



A hajó boltozatát kifejlett támrendszer tartja, mindenik oldalon öt és igy összesen 10 tám 
emelkedik fel, melyek 5 hengertag egyberagasztásából alakulvák, s melyekkel minden fejezet 
vagy válkő tábla közbeillesztése nélkül folynak egybe a boltozat gerinczei és hevederjei. 
Minden két tám között félkörívben záródó válív (arcaden) nyilik a mellékhajókba, s minden 
ily válív fölött a középhajónak mellékhajó fölé emelkedő felső felén egy egy zömök körives 
ablak van, melyeknek henger- és horonytagozata ívköre korinthizáló fejezettel ékes 
oszlopkákra van nyugasztva. Ezen ablakok most be vannak falazva s föléjök későbbi 
idomitást mutató körablakok nyittattak. A csak öt lépés széles és a közép hajóval egyen 
hosszuságú mellékhajóknak úgy boltozata, mint ablakai átalakultak, valamint átalakult az 
egyháznak minden kapuja is. 

Egybefoglalva a fentebbieket, kitünik az, hogy Földvár temploma a goth kor első 
korszakában, legfölebb az átmeneti korszak végszakában épülhetett, a mennyiben a középhajó 
válívei és a befalazott körives ablakok a román reminiscentiáknak behatását mutatják, mig a 
szentély minden izében a goth korból való. És igy Philippi s más szász irók azon véleménye, 
hogy e templomnak szentélye a lovagok által épitett imola maradványa lenne, teljesen 
alaptalan, mert e szentély tökéletesen egykoru a hajóval, és a szentélyzáródás gyámkövein 
lévő dombormű, melynek férfi csoportját Philippi imádkozó lovagoknak nézte, nem határoz 
itten, mert azok inkább hasonlitanak az apostolokhoz, mint lovagokhoz; de még azon esetben 
is, ha azokat lovagoknak elfogadnók, nem következik, hogy ezen templomot oly, épitészeti 
styljával ellenkező, régi korra felvigyük, mert ha azon dombormüvek ugyancsak a lovagoktól 
származnának is, lehetnek megmentett töredékek a lovagoknak itten feküdt s valamely 
hadjárat (mongol vagy Amurat dulásakor) által feldult templomából, melyet a helyére épült 
ujabb templomnak szentélyébe az oltár mögötti legfelötlőbb helyre befalaztak. Ezt hiszem én 
valóságnak, mert azon emlitett dombormüvek kirivólag mutatják azt, hogy eredetileg nem 
voltak gyámkő-ékitmények s ily minőségben csak későbbi idomitással alkalmaztattak, annál 
is inkább hiszem, mert ilyen összetöredezett domborműdarabokból másokat is találhatunk a 
szentély külső falába befalazva, melyeket szintén a lovagok kápolnája töredékeinek hiszek. E 
templomot e szerint nem a lovagok épitették, sőt még a IV. Béla által 1240-ben ide telepitett 
cisterciták sem, mert annál is jóval későbbi mű, mely legfölebb a XV-ik század utófelében 
épült, s a mellékhajók egyik zárkövén levő 1471. évszám, azt hiszem, hogy nagyon pontosan 
jelöli e templom épitési korát. 

Ezen zárkő (Gewölbschluss-Stein) most az északi mellékhajón levő, ujabban nyitott ajtó fölé 
van befalazva, mert a mellékhajók boltozata nagyon megromladozván, helyébe egyenes 
fölepet (Plafond) csináltak; a gondos lelkész, kinek nagy hálával tartozunk, e zárkövet 
megmenté, s ide a falba berakatta. Hogy a középhajó és szentély boltívezete is meg nem 
semmisült, azt szintén a mostani igen művelt lelkületű lelkész Giesel ur kegyeletének 
köszönhetjük, mert ezen boltívezet is nagyon hasadozott lévén, a hivek mindenképpen le 
akarták bontani, s csak nagy küzdelem s rábeszéléssel sikerült az emlitém lelkésznek arra 
birni, hogy azt kiújitva meghagyják. Az emlitett zárkő 18 hüvelyk átmérőjű, közepén félhold 
és 7 csillag van, mint mellékelt kisebbitett arányu facsimileje mutatja. 



 

A köriratból Marienburg 1000 évet olvasott ki, helyesebben fejté meg a dicsőült Kurz 
Antal*Magazin für Geschichte Siebenbürgens. II. B. I. II. 123. l., a mint következik: 

Anno dni. (domini Mille° (millesimo) quadringentesimo, septuagesimo primo, mert a mille° 
után levő négy betü kétségtelenül négy C., tehát 400, az ezek utáni °a quadringentesimo 
végbetüje, az utolsó 5 jegy pedig LXXI s végre az O a primo végbetüje. A középen levő 
félhold és 7 csillag jelentését Kurz sem fejti fel, s magam is arra nézve határozott véleményt 
felállitani nem tudok; diszmüvészeti szeszély vagy jelképes (symbolicus) idomok-e azok? 
bajosan lehet meghatározni. Hold és csillag, tudjuk, hogy székely czímer, de hát az mit 
keressen itt? A hét csillag jelenthette a 7 erdélyi vármegyét, jelenthette a 7 erdélyi várat, vagy 
a szászok 7 keritett városát; vagy valamely más a czímertan által föl nem fejtett jelképes 
(emblematicus) vonatkozása is lehet, mit én eldönteni nem merek. 

A templom külsője ékitménytelen, háromszor tört csupasz oldaltámjai a tetőpárkányzat alatt 
rézsut metszettek, csak a szentély záródásának ablakai birnak díszművezettel; ha eredetileg 
volt is tetőpárkányzata, az most a sokszoros újitások után egészen eltünt. Nyugatra néző 
homlokzata hasonlóan csupasz. Ennek közepéhez van ragasztva az izmos, magas torony, ugy 
látszik későbbi odatoldás, mert az a most teljesen elfalazott fő portale elébe van épitve, s azt 
annyira elfödi, hogy annak egykori idomát sem lehet kivenni. 

Tornyában egy igen érdekes régi harang van, legnagyobb minden eddig általam látott régi 
harangok közt, a mennyiben annak függélyes magassága 110 centimeter, alsó karimájának 
átmérője 122 centimeter. Felső karimáján ezen igen érdekes körirat olvasható. 

Felső sor: 

 
Második sor: 



 
Vagy is: 
Hac cristi tuba pellatur grandinis turma. 
Turbinis conflictus, stringatur fulminis ictus. 

A „Turbinis” ugyan hátul van a köriratban, de ugy a vers értelme, mint a képpaizskák jelölése 
szerint az a második versszak kezdetéhez tartozik. 

Sokan e harangot is a lovagoktól hátramaradottnak tartják; de hogy ez téves föltevés, azt maga 
a körirat czáfolja meg, melyen ugyan semmi évszám nincsen, de minuskel betüinek alakja 
határozottan jelöli, hogy az a XV-ik század végén öntett, s igy a templommal egykorú. 

Földvár temploma jó darabig a barczasági káptalan székesegyháza is volt, mig a káptalan 
székehelye Brassóba nem tétetett át; a mint kitetszik Demeter esztergami érseknek 1379-ben 
kiadott rendeletéből, a melyben Miklós mária-vári plebánus és brassai decánnak rendeli, hogy 
a káptalan üléseit ezután a brassai parochiális egyházban és ne másutt tartsa*Lásd Marienburg 
Geograph. I. 338. lap jegyzetében.. 

A templom közelében kétségtelenül a lovagok rendháza és kórházának kellett lenni, mert mint 
tudjuk, ezen lovagrendnél a pogányok elleni harcz mellett a betegek ápolása is kötelességeik 
közé tartozott; s azért ők mindenütt, még poroszhoni későbbi telepeiknél is kórházakat 
alapitottak; föltehető tehát, hogy itt földvári főtelephelyüken is ilyennek alapitását el nem 
mulaszták, bár az ma nyomtalanul eltünt. De ideje megtekintenünk Földvárnak most is 
meglehetős ép állapotban lévő erődjét. 

A földvári fellegvár. 
A leirtam egyházköri fővár keleti csúcsán túl a hegyfoknak egy természetes nyergesedése van, 
azon túl egy önálló kerek domb magasul fel, mely minden oldalról függőleges meredeken van 
lemetszve; ezen a természettől vár talapjául idomitott dombtetőt koronázza a mellékelt 
képünkben is látható várrom. Ugy látszik, hogy ez egy elkülönitett előerődje vagy citadellája 
volt a fővárnak, mely azzal egy a hegynyakon elvonuló, s most is alapfalairól felismerhető 
fedett folyosó által volt egybeköttetésben; mely folyosó a fővár keleti kapujától a váracs déli 
oldalán lévő védtornyos kapuhoz vezetett. 

Ezen váracs tojásdad alakú, itt-ott csekély megtöréssel, hosszával dél-kelet és észak-
nyugatnak fordulva. Alakját a domb fennlapjának ily idoma határozta meg. Két (kelet és 
nyugati) végén a várfal szinvonalából kiszökellő (10 lépés oldalhoszszal biró) négyszög 
védtorony A B emelkedik*Lásd alaprajzát a következő lapon.; erős tömör négyemeletes 
tornyok, melyeknek börtönül vagy hadkészlet-tárul használt alsó osztálya boltozva van. 

E két védtornyon kivül volt egy kisebb kiszökellő, most részben összeomladozott torony az 
északi oldalon D, mely látszólag belül nyitva volt, és ezzel szemben a déli oldalon a 
mindeniknél testesebb kaputorony E, melyet egy szintén védtoronynyal Z erősitett előudvar F 
előz meg. A könnyebben megmászható déli oldalon a várfalak kettősek voltak, sőt a fedett 



folyosónak külső falával hármasak; ezek között vezetett fel az út a kapuhoz, s az ellenségnek 
ezen szoros s felülről uralgott folyosón át a kapuhoz jutni nem könnyű feladat volt. A külső 
falaknak most csak alapja látszik; de a belső várfal a vár egész kerületén még most is vagy 5 
öl magasságban fennáll, annak teteje nem rovátkos, hanem cseréppel van fedve. E falak 
tetőormán kiszökellő zuzművek (assommoir) vannak, s minden két ily zuzmű között egy 
egyszerű lőrés, mely a XV-ik század várépitészeténél divatozott modor lévén, ismét arra 
mutatna, hogy e citadellát sem a lovagok épitették, hanem az később emeltetett, föltehetőleg 
akkor, midőn Földvár 1427-ben Zsigmond királytól vásárjogot nyervén, várossá emeltetett. 
Belül a lőrések magasságában vivófolyosók (mordgang) vonultak el, az azokat tartott 
gerendáknak helyei most is látszanak a falakban, melyek mindenütt épek, kivéve az északi 
oldal egy kis darabját és a kaputoronynak felső részét. Az északi fal belső részén egy helyt 
1657 évszám olvasható, mi e várnak későbbi kiigazitását jelölheti csak. 

A 106 lépés hosszú s legnagyobb szélességénél 30 lépés széles várudvar közepe táján feküdt a 
várkápolna H; homlokzata és szentélyének egy része még áll, s összeomlott altemplomának 
(kriptája) bejárata is látszik. 

A kápolnától nyugatra a vár kővel kirakott kutjának K van mély ürege, és erre figyelmeztetni 
a látogatót azért tartom szükségesnek, mert az csak részben levén bedeszkázva és földelve, a 
magas dudva és csalán közt nem ötlik fel, s a kutató könnyen bele eshetnék, mitől magam is 
csak esetlegesen menekültem meg. A várfalakat itt-ott oldaltámok támogatják. A bástyák 
alapjánál a XV-ik század erőditvényi elve szerint alól kihajló alapfalrakat jön elő. 

A leirtam állapotban van Földvár váracsa, elhagyatva, nem gondozva küzd az az idő romboló 
hatalmával, s Földvár lakói méltán megrovást érdemelnek, hogy a multnak ezen tisztes 
emlékét, az atyáiknak annyiszor biztos menhelyet nyujtott, s a vidék szépitésére, 
érdekesitésére oly nagy mérvben befolyó romot oly vétkes közönynyel összeomlani hagyják; 
most még kevés költséggel ki lehetne a régi mintájára épiteni a váracsnak leomlott részét s 
annak fennmaradását még sok századra biztositani; igy elhagyatva az gyorsan siet enyészete 
felé, mert midőn az idő vas foga tért nyerve megkezdhet egy ős romot, azt gyorsan halomra 
dönti. A barczasági szászok büszkék, és méltán büszkék a német lovagokra, kik ha nem is 
eldődeik közvetlenül, de előfutóik voltak, kik a szászok idetelepülésének útait egyengették, s 
első gyarmataiknak e szép, természetáldotta földre való települését eszközölték; emlékük 
bizonynyal annyi kegyeletet és tiszteletet érdemelne, hogy hátramaradt kevés műemlékeiket, 
ittlétüknek ezen tisztes kőbetüit megvédjék a végenyészettől. De nemhogy védnék, hanem 
önkezükkel rombolják, mert e vár már me sincsen a fennjeleztem állapotban, mert 1870-ben 
egy katonai laktanyát kelletvén épiteni, a földvári kupaktanács elhatározta, hogy azt a 
citadella lebontandó falaiból épitsék, és ezen vandal határozatukat derék lelkészük ellenzése 
daczára végre is hajtották. Igy a csak pár évvel ezelőtt még teljes épségben állott kaputornyot 
és a vár déli falának egy részét lerombolták. És ne jajduljon-e fel a régi műemlékek iránt 
kegyelettel viseltető szemlélő, midőn egy magát műveltnek tartó nép ily vandalismusát látja; s 
kiméletet érdemel-e az ily barbar eljárás? Attól kelletvén tartanunk, hogy a megkezdett 
rombolás e gyönyörű romot maholnap eltünteti, szükségesnek látom annak alaprajzát 
mellékelni azért, hogy legalább e lapokon maradjon meg emléke. 



 

Földvár fejlődése, történelme. 

 

A mi magát Földvárt illeti, az egyike a Barczaság legrégibb helységeinek, föltehetőleg már a lovagok 

korában települt Mária-vára védelme alá német gyarmat. 1240-ben IV-ik Béla Földvárt – mely még 

ekkor is Castrum Sanctae Mariae néven szerepel – más barczasági falukkal*E faluk Castrum Stae. 

Mariae, Mons Sti. Petri, Mons Melis és Tartilleri (Prázsmár.) együtt a cistercita szerzet patronatussága 

alá helyezi*Béla ezen okmánya közölve van Fejér Cod. Dipl. IV. 3 550 és IX. I. 594. valamint Kemény 

József App. dipl. Tran. I. Ezen adománylevélben előrebocsátja, hogy nevezett barczasági falukban a 

püspöknek semmi joga sincsen, hanem azok egyenesen a királytól fügnek, azért azok felett a jus 

pátronatust a cistercita szerzetre ruházzuk, ugy hogy azon helységekben semminemű kápolnát, 

templomot, oltárt ne állithassanak a cistercita atyák engedélye nélkül. A mely helységekben most 

lelkész van, az évenként Mária mennybemenetele napján fizessen egy márkát, a lelkész nélküli faluk 

minden jövedelmét a cistercita atyák kapják, s mig igy mindenik falu az ő kezelésük alá jutna, addig a 

mi kincstárunkból adunk évenként 100 marchát, de csak addig, mig nevezet falukból a lelkészek 

kihalván, azok tisztán birtokukba juthatnak, stb. (kivonatilag forditva Fejérből.) Hogy Földvár és a 

szomszédfaluk mikor emancipálják magukat a cisterciták gyámsága alól, arra nincsen adatunk.. 

Brassó fölemelkedéseig Földvár volt a Barcza legjelentékenyebb helysége, mely pallosjoggal bir, s 

törvényhatósága alá tartoztak: Höltövény, Veresmart és Magyaros. 1345-ben tatárok dulják 

fel*Kővári Erd. Tört. II. K. 16. lap.. 1371-ben a Veresmarttal folytatott perben Mernburg néven 

találjuk fel város czímen*Mely per a brassai törvényszék előtt véglegesen eldöntetvén, 1426-ban 

Nádasdi Salamon székelyek ispánja is helyben hagyta. Lásd Éder in Felm. 214, 234.. 1379-ben 

Demeter esztergami érseknek a földvári lelkész és decán Miklóshoz irt levelében Castrum Marie 

néven fordul elő*Lásd Márienburg Geogr. II. 338 és részletesebben fennebb Földvár templomának 

leirásánál.. Földvár mint város már a legrégibb időkben birt hetivásárokkal, melyeket a vele elsőség 

felett versenyző Brassó mindenképpen elnyomni törekedett; legalább ez tünik ki Zsigmond királynak 

1417. márczius 21-én Constanzból kiadott rendeletéből, melyben Brassó város birája és esküdteinek 

irja, hogy a földváriak elleni féltékenykedés és haragból a brassai kereskedőknek és polgároknak 

megtiltották, hogy Földvár mezővárosnak hetenként pénteken tartatni szokott hetivásárain 



megjelenjenek; ez okon rendeljük, hogy félretéve minden kicsinyes irigységet és haragot, Brassó 

polgárait mindenféle portékáikkal és czikkeikkel a földvári hetivásárokra szabadon menni engedjék. 

Hogy e rendelet pontosan megtartassék, a fölött ügyelni Nádasi Salamon székely ispánt, vagy ha ő 

másutt lenne elfoglalva, Csák (Chaak) Miklós erdélyi vajdát rendeli. És ugyancsak Zsigmond ez év 

május 26-án Budáról az erdélyi káptalannak meghagyja, hogy fennebbi rendeletét közölje Brassó 

városával. A káptalan kiküldöttje János kanonok jul. 2-án jelenti, hogy a király rendeletét Brassó 

előljáróival közölte, mire azt felelték, hogy ők Földvár hetivásárait eddig sem gátolták, s az 

odamenetelben ezután sem fognak senkit akadályozni*Lásd hiteles másolatban Gub. levélt. Priv. Civ. 

G. 28. 5336/785.. De Zsigmond nemcsak hetivásárait biztositá Földvárnak, hanem 1427-ben Földvár 

városának (oppidum) országos sokadalmakra ad engedélyt*L. Timon Epist. I. in Adv.. Ez év folytán 

Zsigmond király maga személyesen is több izben fordult meg Földváron*Zsigmond király Földváron 

van 1427. apr 9., s e napon ir a német lovagok nagymestere Rusdorf Pálnak. Lásd Voigt Gesch. 

Preussena VII. 502. Földváron tölti a husvétot. Lásd Kurz Mag. II. 100. Földváron van ez év máj. 8 s e 

napról adja ki Torjavására (Kézdi-Vásárhely) szabadalmát. Lásd Kurz Mag. II. 100, és Földváron van 

még máj. 11. is, a midőn a földvári Porta latina előtt kiadott itélete által intéz el egy Földvár és 

Höltövény (Heldsdorf) közti határpert. Lásd Kurznál ugyanott.. 

 

Sőt 1427-ik évben országgyülést is tart Földváron, melyen a hadi nép zsarolását eltiltván, azok 

élelmezéséről, mint szintén a sóárulás módja iránt is intézkedik, ugyanezen országgyülésen rendezi 

Földvár város és a tartozandóságát képező Höltövény közti viszonyt, elrendelvén, hogy a 

höltövényiek korábbi szerződésük értelmében járandóságukat Földvárnak szolgáltassák be*Lásd ez 

országgyülést Vass J. Országgy. a vajdák alatt. Pest 1869 83–84 l.. 

 

1439-ben Albert király egyik Brassó előnyére kiadott rendeletében Civitas Fewldwarnak czimezi*Lásd 

Székely oklevéltár I. k. 140–141. l.. 

 

1485. oct. Báthori István Földváron táboroz, innen adja ki azon rendeletét, hogy Székely- (Maros) 

Vásárhely önállóságát mindenki tiszteletben tartsa*Lásd Szék. oklevélt. 254. l.. Timon mondja, hogy 

1500-ban Földvár sóvámszedési jogot nyer*Timon Epist. I ind. Advent., azonban Timon atya itt 

tévedett, mert Földváron a legrégibb időktől fogva sóvámszedési jogot gyakoroltak Törcsvár 

parancsnokai, a mely akkor, midőn Ulászló 1500-ban Törcsvárát Brassónak elzálogositotta, a várral 

együtt Brassó élvezetébe ment át. Az erdélyi vajda ugyan a maga számára lefoglalta volt azt, de 

Ulászló 1500. márcz. 3-án bozyni és Szent-Györgyi Péter gróf és erd. vajdának megrendelte, hogy a 

Földváron régi időktől szedni szokott sóvámot mint Törcsvár járandóságát Brassónak engedje át*Lásd 

ez okmányt „A hajdani törcsvári uradalom jogi állapotáról” függeléke 7-ik I.. 

 

Földvár nemcsak történetileg, hanem hadászatilag is igen nevezetes pontját képezi a Barczaságnak; 

alább elő fogom számlálni azon nevezetes döntő csatákat, a melyek Földvár közelében vívattak; itt 

azonban azt előzőleg Földvár belszerkezetének s önkormányzatának adom rövid ismertetését, a mit 

legjobban ugy tüntetek elő, ha Földvár domestica constitutiójának*Ez 1789. oct. 15. Drottlef városi 



biró aláirásával terjesztetett fel a guberniumhoz, hol meg van a Priv. Civ. G. 28. 189/790. kivonatozott 

rövidletét ide iktatom, a mint következik: 

 

I. Földvár hat szomszédságra oszlik fel, mindenik szomszédságban esküdtek és atyamesterek vannak, 

s mindenikre kötelezők az 1751. jan. 2-ki – az akkori előljáróság által egybeirt következő régi 

szokásokon alapuló – szabályzatok: 1. Minden három hétben a kürtők megvizsgálandók, hogy 

tüzbiztos állapotban tartassanak. 2. A sütőkemenczék alja tüzmentesen készüljön. 3. Tisztátalanságot 

senki az útczákra ne dobjon. 4. A közmunkákra kirendeltek kiálljanak. 5. Temetésre a negyed lakói az 

esküdtek felszólitására megjelenni tartoznak. 

 

A községben két hadnagy (Hauptmann) van, ezeknek a községben és a határon teendői: 1. Vigyáznak 

a dohányzókra. 2. Az engedetleneket elzárják, a katona-ujonczokra s gyanus személyekre felügyelnek. 

3. A határon levő szántók és kaszálók felett őrködnek. 

 

II. Földvár városában 15 mesterből álló virágzó takács czéh van, mely czéh törvényeit 1619. apr. 24-

én nyerte; ezen czéhnek van főnöke, czéhmestere és két szemlésze, minden összejövetel és évi 

számadásnál a községi biró, kinek főfelügyeleti joga van, jelen lehet. Czéhtörvényei szerint a tanoncz 

fölvételkor 4 ftot fizet, a mester minden tanonczfelvételkor 2 ftot. A mester, ha a remeket nem 

authenticálja, 4 ftig büntettetik. Mesterfiu fölvételekor 3 ftot, idegen 6 ftot fizet. 

 

III. E város lakóinak főfoglalkozása a földmívelés. 

 

IV. A község élén 50 communitási tag van, kiknek vezetője a szószóló; ezek ügyelnek a két 

hadnagygyal a határra; ha kár történik, megbecsülik és megfizettetik; továbbá a communitás választja 

a birót, szószólót és a hannokat, az vizsgálja a számadásokat, az ügyel fel az erdőkre. 

 

V. Ezenkivül van egy igazgató biró, egy hann és 6 esküdt, ezek kötelessége: a) a kir. adó behajtása; b) 

a naturalék fölszedése; c) felügyel arra, hogy a községházak, malmok, korcsmák jó állapotban 

legyenek; d) végre kisebb perekben itél. 

 

A hann kötelessége az előfogatok rendelése, út- és hidigazitás és más községet érdeklő közmunkák 

vezetése. Az esküdtek a birót és hannt segítik és pásztorokat fogadnak. 

 

A mi a törvénykezést illeti, Höltövény, Veresmart és Magyaros is Földvár törvényszéke alatt állottak, s 

a peres felek nevezett községekből mindig Földváron folytatták ügyeiket; de az uj megyerendezés óta 



(József provisoriuma) Földvár törvényszéke csak kisebb polgári ügyekben, czivódás, verekedés 

eseteiben itél, mivel a nagyobb jogkérdések és bünügyi keresetek a megye törvényszéke előtt 

láttatnak el. 

 

Van két futár (Läufer), ezek egyike a biró, másika a hann mellé van beosztva, s előfogat kiállitás és az 

egyének közmunkákra való kirendelésére s más egyebekre használtatnak. Végre van egy várőr, ki a 

foglyokra, és a várba behelyezett gabona s más élelmi czikkekre ügyel. Ezeken kivül van egy patak-

atya, ki a városon átfolyó csermelyre ügyel fel, van három egyházmester, kik a templom, lelkészi lak, 

iskola kiigazitását és jó karban tartását gondozzák. 

 

Földváron van két legényegylet is, melyeknek előljárói knechtvater és altknecht nevet viselnek; ezek 

ügyelnek ugy a községben, mint az egyházban a fiatalságra, és az engedetleneket vagy rendetleneket 

büntetik. 

 

Im ez rövid foglalatja Földvár régi községi szabályzatának, s mivel a szászok nagyon conservativ 

természetűek s régi szokásaikhoz egészen a végletekig ragaszkodnak, jelenleg sem sok változtatást és 

eltérést találunk, meg vannak most is a fennjelzett hivatalok mind, kivéve a várőrt, kinek 

birodalmában a rombolás ütötte fel tanyáját. Földvár még most is város számban van, bár az nem 

sokban különbözik a barczasági többi szász falutól. Az egész várost egy a hegyhátat egészen végig 

futó, hosszú, széles útcza alkotja, melynek közepén foly át a már régi időkben is hosszas perlekedés 

útján ide vett Krizba pataka; az útczát egyenes vonalban épült földszinti kőházok szegélyzik melyek 

ugy hasonlitanak egymáshoz, mint tojás tojáshoz. Ezen fő-útczát derekán szeli át a hegyhátra 

fölemelkedő ország-út, mely mellett és a hegyhát déli alján vannak az oláhoknak montruosus 

szentképekkel kicziczomázott lakházai, ott van szerényke kis templomuk is. 

 

Földvár czímere egy régi várat jelképező háromtornyos kastély. 

 

Emlitém fennebb, hogy Földvár már 1427-ben vásárjogot nyert Zsigmond királytól, ez azonban nem 

használás miatt elévülvén, 1807-ben márcz. 25- és dec. 14-én tartandó két országos sokadalomra 

nyert engedélyt*1807. jan. 8. a kormányszék körözvényt bocsát ki, melyben tudatja, hogy ő Felsége a 

Brassó vidékén levő Földvár, másként Marienburg nevezetű mezővárosnak, esedezésére évenkint 

tartandó két országos sokadalomra adott engedélyt, mely engedélyokmány az igazgatótanácsban 

felolvastatván, elrendeltetik, hogy azon vásárokat kihirdessék, valamint a nyomdászoknak is 

meghagyatik, hogy naptáraikba felvegyék. Lásd Gubernium levélt. 4317/807., e vásárai most is 

megvannak és igen látogatottak. Most át térek Földvár hadászati fontosságára. 

 



Földvár hadtörténete. 
Alig van hazánkban hely, hol annyi és oly véres csaták vívattak volna, mint Földvár 
közelében; a körülte elterülő térséget igen gyakran öntözé a csaták dühében kiontott honfi vér; 
ama most végenyészettel küzdő vár gyakori ostromokat állott ki, a körülte elsimuló tér 
minden hantjához, ez ódon vár minden kövéhez emlékek vannak csatolva a multból, azok 
mind régi emlékek által népesitik és teszik tiszteltté e tájt. Igen, mert Földvár már természeti 
fekvésénél fogva is, mintegy kulcsát képezi a Barczaságnak egyfelől és Erdővidéknek 
másfelől; ez okon az e tájat érintett hadmenetek csaknem minden csatái Földvár közelében 
vívattak. Lássuk a Földvárral kapcsolatos hadi tények nevezetesebb mozzanatait. 

Mellőzöm itt a Barczát néptelenitett besenyők beütéseit, bár igen valószinű, hogy a székelyek 
a Barczáról odább nyomulni akaróknak nem egyszer állhatták útját Földvárnál, hogy 
Erdővidéknek Olt fedezte határait megvédjék. mellőzöm itt a szintén kevéssé ismert német 
lovagok korát, mely alatt Földvár mint a rend fő központihelye igen nevezetes szerepet 
játszhatott, sőt igen valószinű, hogy a túlbizakodott lovagok a kiüzetésükre jött királyi 
sergekkel Földvárnál, mint fő erőditett s különben is hadászatilag fontos pontnál csatát 
kisérlettek. Mellőzöm itt a mongol, török és tatár beütéseket, melyek annyiszor érinték e 
vidéket s áttérek a nemzeti fejedelemség eseménydús korszakára. 

A szerencsétlen mohácsi vész után, midőn nemzetünk két trónkövetelő közt megoszolva 
fecsérelte el legnemesebb vérét, s midőn a kiszoritott Zápolya a török segélyigéretére 
támaszkodva, beütött Erdélybe, hogy a Ferdinánd párti Gerendi püspök működését 
ellensulyozza, a török által Zápolya segitségére rendelt Péter vajda is beütött a Barczaságra. A 
Ferdinándhoz szitó szászok ispánjuk Penflinger Mark vezetése alatt fegyvert ragadtak, s a 
felköltött székelységgel Török Bálint és Majláth István vezénylete alatt 1529. jun. 22-én 
Földvárhoz szállottak táborba. Péter vajda is hamar megérkezett, a két tábor összetüzött, a 
csata kétesen folyt; de csakhamar átcsaptak a Zápolyával rokonszenvező székelyek Péter 
vajdához, s oly iszonyú dühvel rontottak a Ferdinánd pártiakra, s oly iszonyúan sujtották, 
főleg a haza elleneivel czimboráló szászokat, hogy Ferdinánd egész serge oda vesz, ha Török 
Bálint annak megmenthető részét a csatából kivonva gyorsan Szeben felé nem menekül. 
Vezértársa Majláth maga is egy hid alá bujva menti meg életét*Lásd e csatát részl. Kővári 
Erd. tört. III. 26. és 27. lapján.. 

És ugyanezen év october havában, ugyanezen Péter vajda Báthori István, Zápolya erdélyi 
vajdája segítségére bejön a Barczára s a még mindig Zápolya ellen lázongó szászokat 
Földvárnál ismét szétveri, Prázsmárt feldulja, Brassó fellegvárát (mely ekkor csak fából volt) 
november 1-én beveszi, de Brassót még ekkor sem tudja meghajtani, s az csak a következő 
évben oct. 28-án három héti ostrom után adta föl magát Péter vajdának s tette le a hűségesküt 
Zápolyának*Kővári Erd. tört. III. k. 30–32. l.. 1599-ben Mihály vajda égette fel 
Földvárt*Lásd Blätter für Geist stb. 1846-ik évfolyam 387. l.. 1603-ban, midőn a Székely 
Mózes iránt barátságot szinlelő Ráduj vajda Rácz Györgyöt sereggel küldé be, az Földvárhoz 
szállt táborba, Székely Mózesnek Imecs és Makó által vezénylett kémszemlész hadcsapatja itt 
jul. 4. megverte s Rosnyóig üzte, ott azonban a vezérek túlbizakodottsága miatt a második 
összeütközésnél csatát vesztettek. 1604-ben Basta rémuralma alatt, midőn ezen szörny a 
kirabolt ország kincseivel Bécsbe visszatért, 300 vallon maradt a Bárczán, kik azt 
iszonyatosan dúlták. A földváriak várukba vonulva 7000 frtért váltatták meg magukat a 
kiperzseléstől. 



1612-ben Báthori Gábor meghóditván a Barczát, mig ő Fehérvártt országgyülést tart, a 
portáról visszatért Géczi András mint ellenfejedelem lép fel, Weis Mihály brassai biró 
cancellárjaként működik s rácz, lengyel, török és oláh zsoldosokat véve fel, támadó harczot 
kezdének. A meglepett Feketehalom bevétele után sept. 25-én Földvárt ostromolják, de azt 
Allia Farkas, Háromszék főkapitánya, oly hősileg oltalmazza, hogy bevenni nem tudják. 
October 8-án Ráduj vajdától segédsereget kapván, ujból kiszállnak, s Földvár mellett tábort 
ütve, az ilyefalvi és uzoni templom-kastélyt és Bodolát beveszik, és oct. 11-én Földvárt is 
kézre keritik, s már e sikeresen elbizakodva – Szeli krónikája szerint – Bölön erős 
templomkastélyát ostromolják, sőt Fehérvár alá menetelüket is czélba vették, midőn Török 
István a mezei hadakkal, Allia a székelyekkel közeledvén, Földvárhoz visszavonultak, s a 
Homoród mellett ütöttek tábort. 

A magyar sereg oct. 16-án éjjel Hidvégnél átgázolván az Olton (mert a hidat felszedték volt), 
hajnalban rácsap Weis seregére, az oláhok és zsoldosok csakhamar szétfutottak, mire a 
magukra hagyatott, szintén futásnak eredett szászok közt iszonyú mészárlást vittek végbe; 
hiába tarták kegyelmet esdve a deákok bibliájukat fejök fölé, a székelység – melynek falvait 
annyiszor dúlták fel – könyörtelenül ölte őket, úgy hogy nagy részök elesett vagy elfogatott, 
maga Weis is a Tisztaviznél (Barcza) utóléretvén, levágatott; lemetszett fejét Tunyogi 
Gergely Báthorinak küldötte Szebenbe, ki karóba húzva, kitétette, mignem egy polgár vihar 
alkalmával ellopván, Brassóba vitte és eltemette. 1653-ban, midőn I. Rákóczi György a 
hitszegő Lupuj vajda ellen harczra készült, több ideig táborozott Földváron. Földvári 
táborából inscribálja a hadmenetre adott 7000 frtért Hermann Mihály brassói biró és Ötves 
Mihály brassai esküdtnek Szunyogszeget*Adománylevél Kemény József App. dipl. Tran. 
XIX. 25.. Innen indult el ez év őszén azon hadmenetre, mely Szucsavát roppant kincseivel és 
Lupuj családjával kezébe adta*Kővári Erd. Tört. IV. k. 55. l.. 1690-ben Tököli a zernyesti 
győzelem után Földvárra jött, honnan az országot csatlakozásra és fegyverre szólitá fel, itt 
fogadta a székely és szász székek hódolatát, s az itten töltött nehány nap okozta bukását, mert 
azalatt a szétvert német sergek ujból összeszedték magokat s Tökölit visszavonulásra 
kényteleniték, mely alkalommal a német sergeket parancsoló badeni herczeg Földváron 
táborozott. A nemeslelkű Tököli ügyét, mely a haza ügye is volt, elbukva látván, foglyait 
szabadon bocsájtva, vonul ki a hazából, s hontalanul bolyongva halt el idegen földön És végre 
1848-ban, midőn Erdély elestével a kis Háromszék elkezdé magasztos önvédelmi harczát, az 
ellenük nyomuló Heydte 4000 rendes katonaságból álló hadcsapatát, nov. 29-én Hidvég 
mellett vertek szét az addig csatát nem próbált háromszékiek, s Földvárt bevették. És ismét 
csata folyt Földvárnál 1848-ik deczember 24-én; csata, melyet az igazságot botrányosan 
elferditő osztrák bulletinek nagy győzelemként kürtöltek ki; hogy tehát az igazság földeritve, 
hogy e csatának egészen ismeretlen részletei a történelem számára megmentve legyenek, s 
végre, hogy fogalmat adjak arról, hogy Háromszék mily csekély erővel s mily gyarló 
fölszereléssel vívta csodás harczait, megbizható szemtanú egykorú följegyzései 
alapján*Horváth Ignácz kéziratban levő naplója, melyet hazafias készséggel bocsátott 
rendelkezésemre, miért hálás köszönetemet nyilvánitom. röviden leirom a második hidvégi és 
azzal kapcsolatos miklósvári csatát. 

E kötet elején a háromszékiek támadó harcza s négyes győzelme leirásánál jellemzém a 
székely csapatok rettenthetlen bátorságát, valamint érintém azt is, hogy az utógondolatoktól 
nem ment vezérség miként tette gyümölcstelenné ama győzelmeket, s miként gátolta meg 
Brassó bevételét, mi az erdélyi hadjáratnak egész más fordulatot ad vala. A vezérség ezen 
tétovázó szellemének kell feltudnunk, hogy akkor, amidőn a szaladásra kész Gedeon, 
Schurrter tábornok által vezénylett 4000 rendes katonaság és egy üteg ágyúval erősödvén, 
támadó harczra kelt: a székely vezérség Hidvégnek – mely a hadműveletnek mintegy kulcsa 



volt, s melynek elvesztése a harcz sikeres folytatását lehetetlenné teheté – biztositásáról 
egyáltalában nem gondoskodott, s midőn deczemb. 24-én az egész osztrák erő combinativ 
támadást intézett Hidvég és Miklósvár ellen, mindkét ponton botrányosan kevés véderő volt 
elhelyezve. Ami kevés volt, azt is elvonták, mert Gál Sándor Szent-Györgyről két ágyúval 
Miklósvárhoz küldetvén, fedezetül a hidvégi csapatvezér Horváth Ignácztól félszázad 
lovasságot kért, de elvitte magával az egész századot, tehát a Hidvégen volt összes lovasságot, 
minek következtében az osztrákok támadása perczében a Hidvég és Földvár közti hidat 
fedező hidfőnél nem volt több 100 gyalog székelynél, azok közül is csak 20 volt lőfegyverrel 
ellátva. A lovasság egy száll emberből: magából a parancsnokból állott; tüzérségét pedig a 
kálnoki kastélyból került másfélfontos ágyúcska képezte, amelyet a támadás perczében 
vonattak oda kenderhámba fogott két kis székely lóval, s a hid túl felén csekély távolra 
felállitott 8 osztrák ágyú már dörgött, midőn a három székely tüzér egyike faágba helyezett 
taplóval rögtönzött magának kanóczot. De ily gyarló szerkezete mellett is a kis ágyú második 
lövése elsöpörte az osztrák lovasság egy rottáját; ugyanekkor szög nélküli egyik kereke 
kiesvén, az ágyú is feldőlt. Az osztrákok az ágyút leszereltnek hivén, rohamoszlopaikat 
sebesen nyomták elő; a székelyek engedték egészen közel jönni, ekkor a hidfő sánczaiba 
elhelyezett 20 puskás kiemelkedvén, sortüzet adott, mi az addig fölemelt és kartácscsal oda 
tüzelő ágyú lövésével oly öldöklő hatásu volt, hogy az osztrákok halottaik és azok 
fegyvereinek visszahagyásával eszeveszetten futottak el, s tovább folytatták az ágyúharczot. 
De a hidat végig seprő ágyú- és kartácsgolyók nem gátolhatták a lándzsás székelyeket abban, 
hogy a hidon átkuszva, az elesett ellenség lőfegyvereit és lőkészletét összeszedjék, miáltal 
vagy 25 lőfegyveres-, tehát harczképessel szaporiták a hidfő védőinek számát. 

Osztrák részről az ágyúzás fokozott erővel folyt; a kis székely ágyú is hatalmasan tüzelt, még 
pedig a fedetlen helyzetben levő osztrákokra nagyon öldöklő hatással, mig az ő lövéseik a 
sánczok mellvédei által fedett székelyeknek nem ártottak, s csakis egy székelynek sodorták el 
fejét, ki társai figyelmeztetése daczára kiváncsiságból kiállott a mellvédre. Azonban a székely 
ágyú hamar elhallgatott, mert a szerkocsit sietségben a faluban hagyván, nem volt mivel 
tölteni. Elhallgatása az osztrákok egy második rohamát idézte elő; ekkor még közelebb várták 
a székelyek, s a már most 45-re szaporodott puskás sortüze az osztrákok visszarohanását, a 
lándzsások legnagyobb részének lőfegyverhez jutását eredményezte. Amily mértékben 
szaporodott a fegyverek száma, oly mértékben emelkedett a székelyek önbizalma és 
lelkesedése; e nép fegyver nélkül ment csatába, azon eltökéléssel, hogy ott az ellenségtől majd 
fog szerezni; s ki azt élte sokszoros veszélyeztetésével foganatosithatá, boldognak érezte 
magát azon nemes indokból, hogy igy hazáját hathatósabban védheti. A hősiesség, az 
elszántság ily érzetétől áthatott nép legyőzhetlen. Az volt a hidvégi hidfőnél levő maroknyi 
nép is, mely bámulatos hideg vérrel vetette vissza az osztrákok folyton ismétlődő rohamát, 
mindaddig, mig a nagyszámu osztrák lovasság Botfalvánál az Olton átgázolván, hátulról 
fenyegette a székelyek hadállását. Ha Horváth huszárjai ott vannak, azok bizonyosan vissza 
tudták volna üzni, de igy nem lévén mit a hátulról támadóknak elébe állitani, nehogy a 
visszavonulás elvágassék, kénytelenek voltak a hidvégi hidfőt feladva, Miklósvár felé 
huzódni. Itt szembe találták Gál Sándort, ki az ágyúzást hallva, visszafordult; a székelységnek 
nagy kedve volt Hidvég és a hidfő visszafoglalására, de mert Miklósvárról segélyt 
szorgalmazó futár érkezett, a székely határt ott közvetlen fenyegető veszély elháritásáért a 
vármegyéhez tartozó Hidvéget fel kelle áldozni; oda robogtak tehát, hol a csata az Olton levő 
miklósvári hidnál elszántan folyt; vagy 25 lőfegyveres és 200-nyi lándzsás székely tartóztatta 
fel a hid helyreállitására előnyomuló osztrákokat. Midőn a hidvégi segitség megérkezett s a 
három székely ágyú elkezdé az osztrákokra tüzelését, oly lelkesedés támadt a székelyeknél, 
hogy az alig befagyott Olton ezer életveszélylyel átszállva, egész közelből kezdettek öldöklő 
tüzelést az osztrákokra, kik a hidgerendákat eldobva, futásnak eredtek, s hogy magukat a 



székelyek golyói és az átözönlő kartács ellen fedezhessék, egy mély-válus útba huzódtak; ez 
azonban nem menedék, hanem veszélyes kelepczévé vált, mert a székelyek anélkül, hogy 
valaki vezénylette vagy útasitotta volna, tisztán természetes strategiai hajlamuknál fogva, nem 
hátulról üzték, hanem az út mellett ez ellenséggel párhuzamosan haladva, a mélyúton 
összezsufoltságuk miatt magukat védni sem tudókból igen sokat lelőttek és leszurtak, mert itt 
már a hosszunyelű lándzsák igen veszélyes fegyverré váltak. A mély út hullákkal telt meg, s a 
csata addig dühöngött, mig a megtizedelt osztrákok az est beálltával az erdőt elérhették. Ezen 
– a mérkőző erők aránytalanságát tekintve, fényesnek mondható – győzelmet csak maga az 
alig 300 főnyi gyalogság vívta, mert a székely lovasság és tüzérség (a hid föl levén szedve) az 
Olton át nem hatolhatott, s igy csak a tulpartról bámulhatta a gyalogság csodával határos 
vitézségét, mi még bámulatosabb szinben tünik fel, ha tudjuk, hogy e maroknyi nép egy egész 
zászlóalj rendes katonasággal állott szemben, melyet kiképzett tisztek vezényeltek, mig a 
székelyek közt egyetlen tiszt sem volt, hanem vezénylette a franczia háborúban is részt vett 
id. Berde Mózes, Háromszék akkori kormánybiztossának öreg atyja, ki akkor, midőn fia 
100,000 ember kormányzatát vezette, öreg kora daczára harcztérre sietett, hogy védje a hazát, 
s nemes példája által a fiatal nemzedéket hősökké nevelje. A miklósvári harczczal 
egybefüggött a rákosi támadás is, melyet röviden emlitenem kell, mert abból leginkább 
megitélhetjük, hogy minő szellem lelkesitette a székelységet, s minő, emberi erőt és 
képességet tulhaladó merészség hatotta át annak minden egyes harczosát. 

Felső-Rákoson 7 huszár volt előörsön, vezetőjük a 16 éves Benedek (egy gy.-szentmiklósi 
nyugd. őrnagy fia) volt. Az osztrák hadsereg 1848/9, strategiája a megkerülés és az eszélyes 
visszavonulás (vulgo: szaladás) tudományán felül nem emelkedett, s miként a hidvégi 
csatában is a lovasságnak Botfalvánál való átkelése és hátulról való támadása képezte a nagy 
hadászati combinatiót, ugy a miklósvári csatánál is ennek copiája nem hiányozhatott. Alsó-
Rákos felől jövő egy század savoyai dragonyosnak kelle ezt végrehajtani, ezek váratlanul 
ütvén rá Felső-Rákosra, Benedek csak harmad magával kaphatott lóra s huzódott a megye és a 
Székelyföld közt határt képező Kormos-lángos hidjához. Itt azonban megállott, s egyiket 
futárként küldötte Miklósvárra, azon üzenettel, hogy ellenséges lovasság támadván, küldjenek 
erősitést, ők addig a Kormos-lángos hidnál fogják feltartani. A gondolat, hogy két ember 120 
lovas feltartóztatására egész önbizalommal áll meg a haza határán a rábizott pont oltalmára, 
önmagában nagyszerű; de fönségessé lesz az által, hogy azt tényleg is beváltani kész volt a 
két fiatal hős, mert a midőn a század lovasság előtört, a két hős hatásos lövéssel fogadta, s 
azután összetűzve velük, az ellenből többeket levágva addig viaskodtak, mig kardjuk eltört, 
lovuk lelövetett; Benedek még ekkor sem adta meg magát, hanem pisztolyát előrántva, még 
egyet lelőtt, mikor letiporták s a lovak patkói által szaggattatták szét azt, kihez, mig kard volt 
kezében, közeliteni nem tudtak, s ki egymaga győzedelmeskedett 120 fölött. 

Az ujkor e Horatius Coclese – kinek hogy emlékoszlopát a kormos-lángosi hidnál nem 
találjuk, nemzeti szégyen – elesett, de futárának értesitésére, a Miklósvárnál levő Kossuth-
huszárok oda robogtak, s azok, kik egygyel szemben vitézkedni tudtak, nem sokára a nyul 
szerepét ölték fel. 

Nem volt tehát ez a székelység csatavesztése, hanem inkább csodás hősiességgel kivívott 
győzelme; s kétségtelenül a Miklósvárnál győztes székelyek egy kis támogatással könnyen 
visszafoglalhatták volna – mint akarták is – Hidvéget, annál inkább, mert Gedeonnak a Bem 
által szorongatott Puchner segitségére kellett sietni; de a székely vezérség a látszólagos 
hátrányt nem helyrehozni, hanem békés hajlamánál fogva az egyezkedésre ürügyül akarta 
felhasználni, s a sereg megkérdezése nélkül, sőt akarata ellenére, titokszerüleg deczember 28-
án létrehozta a pacificatiót, vagy az árapataki szerződést*Melyről e munka III. kötetében már 



tüzetesebben szóltam., mely Háromszék tettkész haderejét fegyverei egy részének kiadására, s 
pár hónapi tétlenségre kárhoztatta akkor, a midőn Erdélynek ellenségtől való kitisztitásában 
Bemnek oly hatályos segitségére lehetett volna. 

Im előadtam a Földvár alatt folyt 2-ik hidvégi és azzal kapcsolatos miklósvári csata folyamát, 
a melyet osztrák győzelemnek csak azért lehete keresztelni, mert az osztrák hadsereg 
szabadságharczunk folyama alatt képzetileg minden csatában győzött, s csak magas strategiai 
szempontból huzódott mindig vissza; itt ezen hiedelmüket elősegité a székely vezérség is, 
mely csak egy állitólagos csatavesztéssel igazolhatá az önkényileg, a sereg akaratának 
kijátszásával megkötött árapataki szerződést. 

Előadtuk már Földvár hadtörténetét, melyből kitünik, hogy a Barczán vívott csaták 
legnagyobb része Földvár alatt folyt le, minden sereg ide vonult küzdeni, mintha ezen annyi 
hősi vér által öntözött tér önbizalom és bátorság fokozó hatással birna, mintha ezen annyiszor 
vérkeresztséget nyert hely szentesitené a küzdelmet, biztositaná a győzelmet; mert tagadhatlan 
az, hogy vannak helyek, melyek fokozzák a lelkesedést, melyek éppen a hozzájuk kötött 
emlékek hatása által az emberi kebelben a bátorság érzetét költik fel, s lehetne-e a Rákos 
teréhez, a Keresztes mezőhöz, a szentimrei térhez, Szolnokhoz, Isaszeghez, Kápolnához, a 
kökösi hidhoz és Földvárhoz közelitenünk a nélkül, hogy dicső emlékek szivemelő hatásának 
varázsa ne hatná át lelkünket? Volna-e magyar, ki ily helyeken hazáért és eszméért küzdve, 
gyáva tudna lenni? kit az itt küzdött ősök példája bátor tettekre ne ragadna? Ha a mult 
emlékei, nagyszerű eseményei, fényes győzelmei által szentesitett helyek egyesek keblében 
lelkesedést, ihlettséget tudnak költeni, miért ne tudnák azok ezen erkölcsi behatást gyakorolni 
a tömegre is, mely, tudjuk, hogy egy percz behatása alatt gyáva és hős is tud lenni, mely a 
pillanat benyomása alatt oly könnyen fut hátra, mint tör előre, éppen azért, mert a lélektan 
szabályai szerint, semmi sem ragályosabb és sebesebben terjedőbb, magával ragadóbb, mint a 
lelkesedés nagy tömegeknél. Ki gyüléstermekben megfordult, ki csatákban részt vett, az ezen 
állitás igazságáról meggyőződhetett; egy tüzlelkű szónok vagy egy hős, hadcsapata bizalmát, 
szeretetét biró hadvezér, egyaránt magával ragadja embereit, s keble lelkesültségét, 
szivbátorságát átönti a tömegbe, mikor még a hideg keblű is lelkesül, a gyáva is hőssé lesz. 

Ha előszámlálám itt a Földvár környékén vívott csatákat, tettem azt azért, hogy okadatoljam 
az ihlettséget és tiszteletet, melylyel én e mult emlékei szentesitette térhez közelitek; teszem 
azt azért, hogy az itt járókat figyelmeztessem, hogy szent hely az, melyre lép, oly 
emlékszentesitett hely, melyen nem szabad, nem lehet közönyös szivvel áthatolnia, főként ha 
meggondoljuk, hogy az itt vívott csaták közül az első – midőn Péter vajda és a nemzet 
érdekeit átértett székelyek megsemmisiték Ferdinánd hadseregét – egy oly győzelem volt, 
mely a magyar nemzetnek kérdésessé tett életét biztositá. Mert ki történelmünket higgadtan 
vizsgálja, tanulmányozza, az át fogja látni, hogy Zápolya fölemelkedése és az erdélyi 
fejedelemség megalapitása volt azon palladium, mely szivéletében megtámadott 
nemzetiségünket, mi több: nemzeti szabadságunkat, önállásunkat biztositó alkotmányunkat 
megvédte; azon sziklaszál, melyen a honunkat elboritással fenyegető germanismus hullámai 
megtörtek. Erdély, e bérczes ki haza volt az üldözőbe vett magyar nemzet biztos menhelye, 
bevehetetlen fellegvára, mely századokon át küzdött a nemzeti érdekek mellett; ez volt a 
védhely, honnan mint archimedesi pontról visszafoglalók mindazt, mit balsors, fondorkodás, 
roszakarat s nemzeti létünknek rendszeres aláásási törekvése által vesziténk; mert gondoljuk 
át, hogy mi lenne most hazánk, mi lenne a politikai és vallási szabadság, ha Erdély trónján 
nem ült volna egy Zápolya, egy Báthori István, egy Bethlen Gábor, egy I. Rákóczi György, 
egy Bocskay, egy Tököli egy Rákóczi Ferencz, kik az elboritással fenyegető germanismus és 
az azzal kezet fogott zsarnokság és jezsuitismus ellen oly kitartóan és következetesen 



küzdének. Avagy azon békekötések, szerződések, nemzetközi egyezségek, s nemzeti 
önállásunkat, vallási szabadságunkat biztositó törvényeket nem Erdély trónján ülő 
fejedelmeink csikarták-e ki, s ha a Castaldok, Caraffák, Basták, Collonitsok hazánk életerét el 
nem metszék, azt a bérczövezte kis Erdélynek s a trónján ült nagy fejedelmeknek köszönheti 
nemzetünk, mert jellemzőleg mondja Kővári*Erdély Tört. III. k. 2. l., hogy „Erdély volt az 
üldözött nemzetiség menhelye, s fenntartá Árpád szivvére nemes tüzét, melyből mig egyetlen 
csepp, egy szikra fenn lesz a magyar hazában, ez egy csepp tüzéből uj magyar nemzetet lehet 
teremteni.” 

Hogy e szent szikra fennmaradhatott, melyből a mohácsi vész és következményei által 
lesujtott magyar nemzet ujjáteremtődött, arra a székely nemzet tapintatosságának, sas 
pillanatának, s hősiességének köszönhető földvári győzelem nem kis befolyással volt. Azért 
magyar, ha Földvár terére lépsz, le a mindennapiság saruival, mert annak földjéből a nemzet 
lételének fája nőtt ki, melyet századokon át öntöztek fiai legnemesebb vérükkel, s mely oly 
terebélyessé lett, hogy e sokat hányatott nemzet megnyugodhatik annak jótékony árnyában; 
hisz az idő már érleli a szabadságnak azon gyümölcseit, melyeket ha mi nem is, de unokáink 
bizonynyal izlelni fognak. 

Höltövény régi neve, temploma. Földvár fekvése, régi neve; a német lovagok Földváron. A 
földvári fővár, porta latina. Földvár régi temploma, harangja. A lovagrend és kórház; Földvár 
váracsa. Zsigmond király Földváron. A Földvár közelében vívott csaták. 

Ujfalutól már megpillantók s Krizbánál már megemlékeztünk Höltövényröl, de a Barcza 
nyugati oldalán levő magyar faluk együttes tárgyalása akkor elvont attól, hogy ezen a 
Barczaság közepe tájat fekvő faluba betekintsünk; de mivel útazási modorunk egy község 
mellőzését sem engedi meg, azért vissza kell fordulnunk a Barcza szép terére, hogy az 
Ujfalun alól a Barcza vizéből kiszakitott Ujárok mellett fekvő Höltövényt meglátogassuk; ezt 
annyival nagyobb érdekkel tehetjük, mert Höltövény bár a főútvonalaktól félre eső, de azért 
nem utolsó helysége a Barczaságnak. 

XXIX. Botfalva és Szentpéter. 
 
FEJEZETEK 

Botfalva. 
E faluk elseje Botfalva, németül Brenndorf. Lajos oklevelében 1377-ben Brigondorf, más régi 
oklevelekben Brigendorf, oláhul Bod és Bota. 

E falu az Előpatakról Brassóba vezető út mellett a Vidombaknak Oltba szakadásától nem 
messze fekszik, czímere elmetszett gyürű, mi a Vidombak áthidalását jelentheti. A szépen, 
rendszeresen épült falut szászok és oláhok lakják vegyesen. Az evangelikusok templomának 
várkastélya némi szerepet játszott a Báthori Gáborral való ellenkezésben. 1611-ben Quinten 
Nicola Mátyás rávette a botfalviakat, hogy Báthorihoz hajlottak, s templomkastélyukba 
székely őrizetet fogadtak be; de 1612-ben augusztus 2-án a Weis által oda küldött Böhmen 
János vagy ötvenedmagával átment sörözni Botfalvára, mikor a kastélyt őrizetlenül találván, 



elfoglalták, a Báthorihoz hű Quinten Nicola Mátyást, midőn a kastély visszafoglalásán 
fáradozna, elfogva, Brassóba küldötték, hol Weis lefejeztette. 

Csak Botfalva és Hermány templomkastélyai voltak azok, melyek 1612-ben az egész Barczát 
meghóditott Báthorival daczoltak, főként a botfalvai, melynek ostroma alkalmával maga az 
ostromló csapat vezére Némethi Gergely is elesett. Ez ostromkor a védőket a magát már 
Hermánynál kitüntetett cseh származású János vezette, ki különböző cselfogásokkal élt; igy 
egyik vártoronyba gyertyát helyezett, s mig az éj idején rohamra törő székelyek a 
kivilágitottat lődözték, addig ő egy másik sötétben hagyottba vonult népével. A székelyek 
ekkor létrákat támasztottak a falakhoz, a találékony János engedte tenni; de midőn a létrákat 
megtölték a rohamra törő székelyek, akkor a felökbe kötött gerendák köteleit elvágván, azokat 
leseperte; Némethi Gergely ekkor uj rohamra tüzelte népét, de János a sánczokba előre 
elhelyezett szalmacsomagokat meggyujtván, azok világánál a székelyek közül sokat lelőttek 
emberei, a harangozó egy szakálossal magát a magyar vezért is megsebesité, s az 3 nap mulva 
meg is halt. Igy adják elő a szász irók a botfalvi kastély ostromának részleteit, s 480-ra teszik 
az itt elesett székelyek számát*Lásd Krauszt: Tract. rerum. bellic. Közölve Fundgr. I. 261–
263.. 

E templomvár még 1848-ban is akart szerepelni; ugyanis ez év deczember 5-én, midőn a 
háromszékiek a védelmi harczot támadóra változtatva, az aldobolyi hidnál és Hermánynál 
fényes győzelmet vívtak, az első ágyúszóra nyullá változott brassai szász nemzetőrök egy 
része Botfalva felé menekült. Itt az osztrák katonaság a templomvárba huzódva, azt védni 
akarta, s a szász nemzetőrök is egy kis sziverősitőre megálltak; ekkor ért a faluba a 22 éves 
pávai Vajna Ferencz által vezetett 18 ujoncz Kossuth-huszár, kikre a szász nemzetőrök 
rátüzelvén, egy Petellei nevű tizedest megsebesitettek; a fiatal Vajna ekkor rohamra inditá kis 
csapatját, de mikor a szászokhoz ért, vette csak észre, hogy többi társai nem követik; ezen 
végletek közt pardont kiáltva megadási készségét jelenté ki, s Geiser nevű tisztjüket – korábbi 
ismerősét nevén szólitva – kérte, hogy vegye védelme alá; de ez a helyett egy mellette álló 
közlegénytől puskáját elragadva, a védtelent lelőtte*Lásd Horváth Ignácz jegyzeteit a Magy. 
Polg. 1870. évi napt. 53. l.. Ez volt az egyetlen lövés, mit forradalom alatt a brassai szász 
nemzetőrök tettek, de alig hiszem, hogy ezen egyetlen haditényükre büszkén 
hivatkozhatnának. Az áldozatul esett Pávai huszárjai csakhamar erőditést hozva tértek meg; 
de ekkorra a szászok már elkotródtak, a templomvár oltalmára készülő osztrákokat is elhagyta 
a harcztüz, s sebes rohamléptekkel törtek nem előre, hanem vissza Brassó felé, de bár miként 
léptettek is, a még jobban léptető szász nemzetőröket, kik a polákokban üldöző ellenfelet 
véltek, utólérni nem tudták. 

A templomkastélynak ostromokat kiállott erős falai ma omladoznak. És az idő rombolásával 
versenyre szállt az ember vadsága is, sőt azt megelőzte, túlszárnyalta, a mennyiben 1865-ben 
a templomkastélynak régi korról regélő falait magok a lakosok törölték el a föld szinéről. 
Megsemmisült ekkor azon bástya is, melynek falait még élénk szinű és igen művészi 
falfestvények ékiték, s mely baptisariuma lehetett az 1802. október 26-án földingás 
következtében összeomlott régi és igen nevezetes egyháznak*Lásd Marienb. kl. Gesch. 152. 
l.. A most eltünt kastélynak legalább képe megmaradt Hunfalvi „Erdély és Magyarország” 
czimű képes kiadványában. 

Templomán kivül Botfalvának egy másik érdekes pontja is van; de hogy azt feltaláljuk, el kell 
hagynunk a falut, s azon úton kell egy sétát tennünk, mely innen délkeleti irányban haladva 
Hermányra vezet. A ki ez úton halad, annak messziről felötlik egy, az Olt balpartján csaknem 
szemben Erősddel fekvő s a térből önállóan fölemelkedő 200 láb magasságú domb, mely 



szabályszerű zöld kúpként magasul fel. Messziről tekintve ezen sajátságos idomú dombot, 
ugy tetszett nekem, mintha tetőlapját sáncz övedzené; oda siettem tehát, s mily nagy volt 
örömöm, midőn e föltevésemet igazolva láttam, mert a domb lapályos, 180 lépés kerületű 
fennlapját, egy még most is meglehetős mély sáncz futja körül, melynek belső felét 
alapfalakat feltételező gátony szegélyezi. A beltér közepén egy üreg van, mely a kut helyét 
jelöli. A belső sánczot egy másik, a domb oldalán elvonuló külső sáncz övedzi. E nyomok 
kétségtelenné teszik, hogy ezen a természettől is vár alapjául alkotott domb erőditve volt, 
hihetőleg a német lovagok épitettek ide egy az Olton való hajózásukat*Hogy az Olton s a 
Maroson hajókáztak, lásd Fejér Cod. Dipl. III. 1. 425. védő váracsot, mely kereskedésük és 
birtokuk határszélét is fedezte. Az Olt által körül kanyargott dombnak keleti oldalán még 
most is látszik a tetőre vezetett útnak nyoma. A dombot a magyarok Gorgánynak és 
Csigadombnak, a helyelnevezésekben szegény szászok egyszerűen Hügelnek nevezik. A 
hagyomány azt is akarja tudni, hogy e dombtetőn sz. Brigittának volt egy (hihetőleg a vár 
romjaiból épült) kápolnája, s onnan eredett volna kezdetleges német neve Botfalvának, mely 
előbb Brigittendorf volt, s mely később Brigendorffá, most Brendorffá ferdittetett el. 

A Gorgány alján egy hatalmas (alján 6–10 láb széles, 4–6 láb magas) töltés veszi kezdetét, 
mely az Olttal párhuzamosan futva le- és felfelé is, több ezer lépés hosszaságban nyulik el. 
Ezen töltés nagy munkával kivitt folyamszabályozás maradványa, mely az alant fekvő 
botfalvi tért védte, s még ma is védi az Olt kiöntései ellen. 

Van egy 1415-ből való szerződés, mely a fennebb emlitett Gorgány és az érintett 
vizszabályozási müvekre, valamint több háromszéki helység akkori nevére igen érdekes 
adatot tartalmaz, miért azt terjedelmesebb kivonatban ide iktatom. Ez egy vásárlási 
szerződvény, mely Nádas Mihály a háromnemű székelyek ispánja előtt köttetett. Ebben 
előadja, hogy Brassóban 1415. jul. 31-én, midőn Bálint brassai ispán, Rudel Simon e város 
polgármestere, és azon város esküdtjeivel együtt lenne, megjelent ottan több sepsi-széki 
székely: nevezetesen István Demeter, Rippó Agarthy Demeter fia, baróthfalvi Kelemen, 
gyalófalvi (talán gidofalvi) János Mihály fia, Máté Balázs, Miklós Pethew fia, Wzonfalvi 
(Uzon) Máté Mihály, Ilyés Miklós fia, zenthgiorgi (szentgyörgyi) Biró Elek, Forró László, 
Kis Gergely, Daczó (Dacho) János, bowleni (bölöni) Forró Péter, István Benedek fia, 
Benedek Pethew fia, valamint Árapathaki András, Jankó és Antal, kik a magok és a sepsii 
székelyek nevében bizonyos erdőrészt örökösen eladtak a bothfalvi (igy) pap Mártonnak és e 
falu lakóinak 50 arany forintért. Ezen erdő az Oltnál van, hol határa kezdődik, onnan délfelé a 
Burjureufoka (Borju révfoka) jegyéig, északra Farkasárokhoz, onnan ismét észak irányban az 
Éleskew hegyig, hol a nemes székelyek és a botfalviak határai az Olt (Olth) vizénél ütköznek, 
és e viz mellett a nevezett Éleskewnél végződik. Adják pedig az erdőt oly feltétellel, hogy ha a 
botfalviak, tavak, árkolások stb. által az Olt vizét a nevezett jelekhez vezethetik, az is meg 
lesz nekik engedve; de ha a viz odavetést nem tudnák létesiteni, akkor az erdő birtoklása a 
jelölt határok közt történik*Ezt átirta és helybenhagyta Zsigmond király is 1419., egykoru 
másolata a Gyula-Fehérvári kápt. levélt. Cent. L Nr. 36 közli Kemény József Dipl. Trans. III. 
41–43.. 

Ez igen nevezetes okmányból világossá lesz az, hogy a fennjelölt töltések az Olt vizének az 
1415-ben megvásárolt erdő határaihoz való téritése czéljából készültek, s hogy a Gorgányt 
akkor Éleskőnek nevezték; de emellett ez okmány azt is tanusitja, hogy a régi Székelyföld itt, 
mint Hermánynál is áthatolt az Olt balpartjára, s a szászok csak nagy áldozatokkal kivitt 
vásárlások következtében nagyitották oda Brassó vidékét, hogy annak északon az Olt legyen 
határa. 



Szentpéter. 
Botfalvától negyed mértföldnyire (délirányban) a Vidombakba siető Dirbak és Tömös vize 
mellett szépen fekvő Szentpétert (németül Petersberg, régi okmányokban Mons Sancti Petri) 
találjuk. E falú multjában is találunk némely följegyzésre méltó történeti eseményt. Igy 1600-
ban tatárok dulták fel*Benkő J. Spec. Tran. Ter. Sax., 1611-ben Báthori Gábor Szentpéternél 
ütközött meg Brassó szövetségese Ráduj vajdával. A győzelem a fejedelemé volt, a vajda 
csapatjai és brassaiak szétveretve vad futásnak eredtek, nyomukban voltak a fejedelem 
vezetése alatt utánuk száguldó magyar sergek, a győztes már Brassót is kezében hitte, s 
elégülten kiáltá, hogy „Nekünk adta Isten”, midőn azon helyen, hol hős Székely Mózes 
elvérzett a hazáért, a papiros malom mellől, Ráduj lengyelekből álló tartalékja rohan elő, a 
rendetlenül üldözők között zavar támad s a biztosnak hitt győzelem kisiklik a fejedelem 
kezéből. Az űző sereg csakhamar űzetett lesz, s Báthori sergéből 6000 ember marad a 
csatatéren; de csak futó s kevéssé tartó volt Ráduj győzelme is, mert nem sokára ugy ő mint 
Forgács is futnak a Bethlen Gáborral bejött Omer pasha és Báthori sergei elől. És Brassó, 
mely fejetlenségével ennyi vészt okozott, mely a haza ellenségeivel kezet fogva annyi 
polgárvért ontott, mégis kegyelmet nyert a nagylelkű Bethlen Gábortól*Kővári Erd. Tört. IV. 
k. 200–203. l.. 

1658-ban Szentpétert újból tatárok dulták fel*Benkő József Spec. Tran. Ter. Sax., 1706-ban 
Pekri, a Barczát féken tartandó, Szentpéteren táborzott; aprószentek napján egy rácz csapat 
jött ki Brassóból kémszemlére, ezek Szentpéterből őrizeten ott maradt néhány kuruczot 
kiszoritva, önfeledett ivásnak adták át magukat, de a kiszoritott kuruczok által értesitett Pekri 
rájok ütött s sokat közülök levágva, egész Brassóig űzte*Cserey M. Uj nemz. könyvt. 37. lap.. 

1849-ben febr. 4-én Szentpéternél mérkőztek meg legelőbb a székelyek az oroszokkal, kiket a 
fenyegetett Brassó hivott segitségre. Észak jegesmedvéje itt nyujta ki legelőbb karmait a 
szabadság tűzlelkének megfojtására; itt folyt le előjátéka azon véres népdrámának, melyben a 
szabadság és polgárosodás zászlóját fennlobogtató nemzetünk véres küzdelmeit vétkes 
közönnyel nézték Európa népei, nem gondolva, hogy előharczosuk elbuktával az ő 
szabadságuk is hanyatlani fog. 

Ezekből kitetszőleg elég honfi vér öntözte Szentpéter virányait arra, hogy azok tiszteltek 
legyenek előttünk. A szabadság és polgárosodás nemesebb eszméinek hozott áldozatok 
emléke, kegyelete kell, hogy az itt járónak lelkét eltöltse, mert mikor a zsarnokok szeszélye 
költötte harczok áldozataitól csak szégyen és szánalommal fordul el az észlelő: akkor az 
eszme, a nemesebb törekvések harczaiban az emberiség legszentebb véráldozatait kell 
szemlélnünk. Az ily harcztereken a kiomlott vér termékenyiti a szabadság földjét, mert az ily 
harczok az eszme vérkeresztségét adják meg, mert az ily áldozatoknak kedveseknek kell Isten 
előtt is lenniök. A történelem muzsája ily helyeken ünnepel, mert a történelem legdicsőbb 
költészete, a szentebb törekvések eszményitése jut feladatául. Mig a zsarnokság támogatására 
adott vér csak elkopáritja a hantokat, s azoknak, mint a népek szégyentetteinek fölemlitésénél, 
a történelem gyászt von lapjaira. 

De Szentpéter történeti emlékei mellett lássuk azt is, mit régészeti tekintetben érdekest 
felmutat, ezek közt mindenek előtt e falu igen érdekes templom-várát, mely a Barczaság egyik 
épebb és tekintélyesebb templomerődje. Az még ma is teljesen ép állapotjában lévén, 
tanusitja, hogy a tatároknak fennebb jelzett kétszeri dulásával daczolva megvédte e község 
lakóit. E kastély egy, 6 erős védtoronnyal ellátott hatszög erőd, háromszoros falakkal; a két 



külső fal között széles, mély sáncz van, melybe a Dirbák vize bevehető lévén, nem kissé 
emelte annak védelmi képességét. 

Az ezen kastélyba foglalt egyház egészen újra épült*1793–94-ben., a helyén volt régiből csak 
némely emléktöredék maradt fenn; ilyen a régi egyház boltozatának két, a mostani oltár mögé 
befalazott zárköve, melyek egyikén féldombor műben agnus dei, másikán a kezeiben kulcsot 
tartó sz. Péter apostol mellképe*E zárkő mutatja, hogy a régi egyház sz. Péternek volt 
szentelve, s hogy e falu védszentjéről nyerte magyar nevét. A védszent kezében levő kulcs, 
vagy inkább szent Péter keresztbe tett két kulcsa czímere e falunak., mind kettő igen szép és 
bezégzett mű. Van még két igen érdekes szentélyszék, ezek díszes kartám és még szebb 
díszfedéllel vannak ellátva. Egyikének háttámláján szép növénydísz közzé foglaltan 1528 
évszám van bevésve, másikának háttámján mélyitett faragással készült csinos képén, két tollas 
süveget viselő alak, melyek egyike ekét tart, a másik pedig a lovakat hajtja. Tornyában két 
régi harang van, a nagyobbik, mely 1640-ben öntetett és egy kis csengetyű, melyen minuskel 
betükkel e körirat olvasható. 

O Rex glorie Jhesu priste (criste helyett) veni evm pace Anno Dni. 

Felül karimáján: M°CCCC°LII. 

A templomvár északkeleti bástyáját ma is kápolnának nevezik; igen valószinű, hogy az egy, a 
nagyobb egyházaknál szokásos, keresztelési kápolna volt. A várkastélytól északra eső 3-ik 
ház ajtaja, egy köríves portalé, 2 horony közé helyezett hengertagozattal. Ez a régi 
templomból maradt műtöredék; s egyszersmind útmutató arra, hogy azon templom az 
átmeneti korszakban, tehát a XIV. században épült volt. De nem csak a község érdekes 
régészetileg, hanem a falu határa is a vizsgálódásra hálás talajt nyujt, mert Szentpétertől 
északkeletre emelkedik fel a Barcza terének büszke középorma, a három csúcsos 
Lempesch*Maga a falu egy része is e hegységnek egy a térbe lenyuló lapályos előhegyén 
fekszik ezt nevezhették Péterhegynek, honnan az oda épült falu német neve – Petersberg – 
származhatott. (mi Lindenbuschnak elferditése vagy szászos kiejtéséből ered). 

Tatárvár a Lempeschen. 
A Lempeschnek legmagasabb középcsúcsát Taterburgnak nevezik, mi a Tartarenburgnak 
szászos kiejtése. A gyönyörű térség közepén önállólag fölemelkedő, s gyönyörű lomberdők 
boritotta hegy önmaga is vonzott magához, emlitett elnevezése pedig a fölfedezés vágyát 
csatolta e vonzalomhoz, s én csakhamar felküzdém magam a sürű erdő miatt bajosan 
megmászható hegység főcsúcsára, s mily nagy volt meglepetésen, midőn ottan egy az 
elnevezést igazoló várromra; a Tatárvárnak titokszerű maradványaira találtam. A meredeken 
fellővelő hegycsúcsot köridomban egy 2 öl széles és ily magasságú gátony futja körül, 480 
lépés kerületben, e gátonynak sáncza belül van, mi mutatja, hogy az onnan vett földdel 
töltetett fel, s az – nem mutatván a falrakatnak semmi maradványát – nem is lehetett más mint 
egyszerű földtöltés. Ezen külső gátonyon belül a hegycsúcs még vagy 30 lábnyira emelkedik, 
s tetőlapján egyenes 280 lépés kerületű fennlapban végződik. 

E fennlap oromszélén másik gátony vonul el a falrakatnak csalhatlan nyomaival. Tehát ez volt 
a vár felső falövedzte balliuma, melynek közepe táján mély üreg jelöli a közép köztorony 
helyét, egy másik üreg meg a betölt vár kutját, melynek kőrakatára még emlékeznek az 
öregebb emberek. Tehát itt egy szabályszerű alsó és felső balliummal biró, s a szokásos 



donjonnal erőditett váracs feküdt, melynek még más külső védművei is voltak; mert a 
várcsúcstól mintegy 60 lépésnyire, ugy észak mint dél irányban, a menedékesen lehanyatló 
hegyhát egy-egy széles mély sáncz által van átmetszve, mely sánczok a csaknem függélyes 
keleti és északi oldalon – feleslegesek levén – nincsenek folytatva. 

Ezen az idő romboló hatalmával daczolt maradványok kétségtelenné teszik, hogy e csúcsot 
egy tekintélyes és fekvésénél fogva nagyon erős vár koronázta egykoron, egy vár, melyről 
semmi történeti tudomásunk, de sőt még sejtelmekre feljogosító hagyományunk sincsen; egy 
mesés vár, melyet a néphit óriások művének állit lenni, s mely egyik lánczszemét képezte a 
haza keleti részét behálózott azon várlánczolatnak, melynek létele ugyan bámulatba ejti az 
észlelve kutatót, de biztos tudomására annak, hogy mely hatalmas nép emelte azokat, nem 
juthat a történelmi bizonytalanságnak homályos ködében. 

Ezen vár – mint fekvéséből megitélhetni lehet – egy összekötő lánczszem volt a háromszéki 
és barczasági ős várak között, mely a veczeltetői, csokástetői és Bikfalva feletti Csigavárt a 
czenki, feketehalmi és krizbai ősvárakkal hozta láttani kapcsolatba. Tatárvár neve eredhetett 
attól, hogy a mint emlitém, a régi hun-székelyeket és avarokat e tájat tatároknak nevezik, vagy 
talán attól, hogy azt valamely tatárcsapat rabló kalandozásai központi helyéül felhasználta; de 
semmi esetre nem épitette, mert az sokkal bevégzettebb mű volt mintsem egy futva duló 
ellenség ilyet emelhetett volna. 

De nemcsak ezen titokszerű rom az, mi ide vonhatja az útast, talál az a fáradalmas 
fölmászásért gazdag kárpótlást azon nagyszerű körlátványban is, mely e hegycsúcsról 
felmerül, mely a Barczaságot és Háromszéket egészen új nézpontról, s változó alakban tünteti 
fel, s mely önmagában is megérdemlené az ide való feljövetelt. 

E kilátást ismétlések kikerüléseért nem irom le, csak azt emlitem meg, hogy látszik innen 
Erdély legnagyobb tere: a Háromszékkel összeolvadó Barczaság, látszik ez országrész 
legnagyobb városa Brassó, és látszik a bérczes haza legnagyobb négy havasa: a Negoj, 
Szurul, Bucsecs és Királykő. 

De nem csak az aesthetikus talál élvet e helytetőről feltáruló büvös látványban, hanem a 
geologus is érdekes talajon kutathat, mert a Lempesch kőzete eocengyüleg levén, a határszéli 
Kárpátoknak térbe előtolt legszélső kicsucsorodását alkotja; de érdekes e hegy mint lelhely is, 
mert e hegy alján találtak (Fichtel) egy őskori elefánt (Mammuth Eleph. Primig.) és egy ős 
jávorgim (Elendthier) kövült csontjaira*Lásd Hauer Geol. Sieb. 300. l.. De emellett érdekes e 
hegy alakulási emlélete is, mert a ki figyelemmel vizsgálja ezen a térből önállólag kiemelkedő 
csúcsot és annak alakulását, ha áttekint az azzal egy vonalba eső, tőle alig 1 mfd messzeségre 
eső Czenkre, északfelé pedig a szintén egyenes vonalba sorakozott Ökörfark és az Olt által 
körül kanyargott Veczer előfokára, azon föltevésre kell jönnie, hogy a térben levő ezen 
elszagatott hegyek részecskéi egy hegylánczolatnak, mely a Sepsi és Miklósvárszék közti 
Feketeerdőségből kinyulva, a Barczát közepén átszelte, s a Székelyföld helységzömét, miként 
az északon van, ugy délen is a határszéli Kárpátokkal egybeköté. 

De e hegysor gátot vetett a vizek lefolyásának és a háromszéki tért boritott viztömeg, vagy az 
Olt eredeti nagyságában, két helyt a Veczer és Ökörszarv, s ismét ez és a Lempesch között tört 
magának útat, odább a Lempesch és Czenk közti nyilatot pedig a Dirbak, Tömös és az akkor 
ez irányban folyhatott Tatrang mosták el és egyengették ki. Ezen képződés, a hegyek ily 
átalakulása és átszelése azonban nagyon régen történhetett, az özönviznek azon utolsó 
periodusában, midőn a folyam völgyek alakulni, s a vizek folyásiránya meghatárzódni 



kezdett; midőn a völgyületeket egészen elboritó viztömeg elég erős volt arra, hogy sodró 
hullámárjával hegylánczolatokat vágjon át. 

És ezen viztömegnek keringő szivere az Olt, most is ott kanyarog, áradozásaival most is 
alakitva a völgy felületét, szeszélye szerint változtatva – ha kisebb arányban is – 
folyammedrét, s most is határvonalt alkotva a népelemek közt, mert ott túl rajta magyarok, 
székelyek, innen pedig idegenek laknak. Idegenek? kérdendi olvasóm és kétkedve jegyzi meg 
bizonyára, hogy hiszen ezek is szülöttjei e földnek, hisz már több század óta lakják e helyet, s 
élvezik annak dús áldásai mellett azon közös alkotmányt és szabadságot, melynek védő 
szárnyai alatt megsokasodtak és felgazdagodtak. Nem is néztük mi őket soha idegeneknek, 
nem néztük idegen szemmel a hazájukból szerencsétlenség vagy szegénység által 
elzavartakat, kik hozzánk menhelyet jöttek keresni; testvérileg és vendégszeretőleg fogadtuk 
őket s hazánk legtermékenyebb részében telepitők meg; századokon át jó és balsorsban 
osztozván velök, s a szabadság jótékony malasztjában épp oly mértékben részeltetők, mint a 
mennyivel magunk birtunk, sőt őket, kik békés szántóvetők s nem harcznokok voltak: 
megvédtük az ellenség dühétől; ha vész fenyegette, keblünk vérével oltalmaztuk. Honnan van 
még is, hogy e nép, helyesebben e néptöredék, mindig idegen maradt ez annyi áldást, annyi 
jólétet nyujtott hazához, elhuzódó és idegen az irántok mindig nagylelkünek és méltányosnak 
mutatkozott magyar iránt. Honnan van az, hogy valahányszor e haza és annak alkotmánya 
fenyegetve volt, ők mindig a haza elleneivel czimboráltak, s valahányszor a hazára a 
zsarnokság éje sötétült, ők legtöbbször áruba bocsáták területüket? Avagy lehetne-e ezen 
történeti igazságot tagadni Szentpéter terén, hol ott találjuk őket Zápolya elleneivel, ott Ráduj 
vajda és a labanczok szövetségében és ott az oroszok vad kozákjaival, hogy mint behivók és 
útmutatók marczongolják e hazát; hogy észak e nyers csordáival kezet fogjanak a szabadság 
és az oly negélyezve maguknak követelt cultura aláásására, a polgárosodás százados 
müveinek lerombolására. Én nem hiszem, hogy az erdélyi szászok történelmükből ki ne 
szeretnék törölni ezen kozák szövetségnek nem irigylett dicsőségét, valamint azon szomorú 
szereplés emlékét is, melyet a magyar haza letiportatásával, a hazánkra pusztitó sáskahadként 
lecsapott Bezirkerekkel együttesen eljátszottak. De hagyjuk e szomorú emlékeket, boritsuk a 
hálátlanság e sötét foltjára rá a feledés fátyolát; engedjünk meg jó keresztyénekként az 
annyiszor félrevezetett tévelygőknek; legyünk most is fajunk szokásaként nagylelküek, mint 
voltunk 1849-ben, midőn nagyon is módunkban lett volna a muszkák előszöri bevezetését 
megtorolni*A mely engedékenységet ők azzal hálálták meg, hogy a muszkákat másodszor is 
bekalauzolták Tömösnél és Törcsvárnál.. Feledjük mind ezt s most, midőn ők félrehuzódnak, 
öleljük őket annál szorosabban magunkhoz, vegyünk példát a természettől, vegyünk példát az 
Olttól, mely bár különböző népelem által lakott földet különit el, székely és szász közt von 
határt; de azért mind a két területet egyaránt termékenyiti és öntözi áldásos cseppjeivel, 
valamint védte a multban a Székelyföldet Ráduj, Veterani, Heydte, Gedeon és Lüders ellen, 
ugy fedezte Brassót Basta ellen, kinek kiirtási parancscsal közelgő seregét áradatával feltartá. 

De a jótékonyságát oly sok irányban és oly sokféleképpen éreztető Olttal mi is búcsút veszünk 
a Barczaságtól, a melyet minden irányban beútaztunk, melyet előbb szélein körüljárva most 
középen végezünk be. A szeretet vezetett minket ide, fajunk itt e szép tér szélein elhelyezett 
reménydús gyarmatainak szeretete. Fölkerestük ez annyi századokon át elnyomott és letiport 
testvéreinket, hogy őket most, midőn az 1848-iki korszaknak nagyszerű vívmányai reájuk is – 
annyi kiállott szenvedés után – meghozák a felszabadulás üdvét, a mult mostohaságával 
kibékitsük; hogy a jövő szebb reményeivel biztatva, kitartás- és előretörekvésre buzditsuk; 
eljöttünk, hogy őket, kik oly soká voltak idegenek saját hazájukban, a nemzet szivébe 
befogadjuk, hogy multjoknak szebb emlékeit a jövő szebb reményeivel összefűzzük. 



Ezen testvéri látogatás érintkezésbe hozott a Barczaságnak szászok által lakott területével és 
annak népével is, s habár itt-ott keserű igazságoknak adtam is kifejezést, ha a történelem 
kérlelhetlen logikája néhol reájuk is nehézkedett, mégis azt hiszem, hogy ezen látogatásban és 
vizsgálódásomban maguknak a szászoknak sem volt káruk, mert tollamat sehol sem vezette 
türelmetlenség és rosz akarat; s ha a történész egyenes szava talán érzékenyen érinté, feledjék 
el, s fontolják meg, hogy ha a történelem itélőszéke előtt fölmerülnek a multnak eseményei, 
kénytelen azon félnek nyujtani elégtételt, a mely mellett az igazság van. Előttem az elnyomó 
és elnyomott állott, s én minden körülmény közt az utóbbiaknak szolgáltattam volna igazat, 
még akkor is, ha az elnyomó nem szász, hanem saját nemzetfeleim közül való lett volna, – a 
mint kellett is tennem nem egyszer e művem előbbi kötetiben, – mert előttem a népszabadság 
a legnagyobb szentség s a ki azt bántja, az megrovásomra mindig készen lehet. 

Engem szeretet, rokonszenv, testvéri érzet hozott e földre; s most, midőn távozom, midőn 
búcsút veszek is a bűbájos Barczaságtól: ez érzetek töltik el lelkemet. Távol van tőlem 
minden gyülölet, távol minden ellenszenv, mert birok annak fölemelő tudatával, hogy a 
történésznek soha sem szabad azoknak lelke fölött uralmat engedni, s ha a multnak képe itt-ott 
sötét szinezetet nyert, annak oka abban keresendő, mert a történethűség csak e szineket 
engedte használni. A mult a jelen iskolája levén, én hiszem, hogy az erdélyi s főleg a 
barczasági szászok abból okulást és tanuságot meritenek, mert fennmaradhatásuknak egyetlen 
föltéte abban van: hogy hagyjanak fel a másfelé gravitálás üdvtelen törekvéseivel s tekintsék e 
hazát örökös hazájuknak, nem tévesztvén minduntalan össze az Oltot és a Czibin vizét a felső 
Dunával és az Oderával. 

 

Botfalva történelme, templom-kastélya, Gorgány hegyi romok, vizszabályozás. Szentpéter 
történelme, templom-kastélya, régi harang. A Lempesch, tetején levő Tatárvár. Kilátás. A 
Barcza alakulásának emlélete. Búcsú a Barczaságtól. 

Körülútaztuk már a Barcza szép terét, megjártuk az oda- és onnan kivezető határszéli 
szorosokat, ismerjük a tér szélein fekvő falukat ódon váraikkal, de még hátra van két falu, 
melyek a Barczaság közepén, s a Vidombak, vagy mellékfolyóinak partjain feküsznek; ezeket 
is futólag megtekintjük. 

 

Brassó belvárosának északról felvett látképe a Köszörü-patak völgyfejével hátterében.  
(Rajz. Greguss Ján.) 
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